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AAN DEN LEZER
Deze vertaling bedoelt een zoo getrouw mogelijk
wedergeven : allereerst van den letterlijken zin der Confessiones,
van wat er stáát -- maar tevens ook van wat er bewéégt
in dit allerpersoonlijkste proza : den toon en het rhythme.
Dat bij dit gewetensvol pogen toch niet meer werd bereikt
dan een bescheiden benadering, niemand kan er meer van
overtuigd zijn dan de bewerker zelf; deze biedt dan ook zijn
vertaling aan zonder pretentie en met de bemoedigende
overweging, dat (om van de niet talrijke oude en nieuwe
Nederlandsche vertaalproeven te zwijgen) zelfs de beste
buitenlandsche overzettingen in schoonheid aanmerkelijk ten
achter blijven bij het Romeinsche oorspronkelijk.
Wat den gebruikten tekst betreft het volgende. Een kritische
vergelijking van drie zeer recente wetenschappelijke tekstuitgaven met de klassieke Benedictijner editie van Migne
vergemakkelijkte het vaststellen en verstaan van menige plaats.
Die nieuwere uitgaven waren : 1 0 die van Dr. Pius Knoll,
de editio minor verschenen in de Bibliotheca Teubneriana
van 1898, verbeterde uitgaaf van de editio major, die twee
jaar vroeger uitkwam als tomus XXXIII van het Corpus
Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum; 2 0 de Second
Edition van The Confessions of Augustine, edited by John
Gibb, D.D. and William Montgomery, B.D. te Cambridge,
at the University Press; verschenen in de serie „Cambridge
Patristic Texts", 1927; en 30 de Latijnsch-Fransche uitgaaf
van Prof. Pierre de Labriolle in de „Collection des Universités
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de France"; Paris, Société d'édition Les belles Lettres, I9251.
Wat de drukwijze betreft van onzen Nederlandschen tekst
hebben we gebroken met een typografische sleur, die zelfs de
klassieke Benedictijner-uitgaaf van Migne overleefd heeft en
nog overleeft, het insluipsel namelijk van de afzonderlijke
titels boven de niet minder dan 278 hoofdstukjes. Geen van die
titels is door Augustinus geschreven en ze maken den indruk
van overbodige wegwijzers midden op 's lezers weg, die den
gang zijner aandacht storen. Ook onze onmiddellijke voorgangers, mr. Erens en dr. Sizoo, schuiven al die titels tusschen
den tekst en drukken ze nog wel ruim en groot.
Evenals bij het Latijn geven we met een Romeinsch cijfer
vóór in een alinea de hoofdstukken aan.
Ook de overige alinea's, dus die niet aan 't begin van
een hoofdstuk vallen, beginnen we met een nieuwen inspringenden regel; evenwel zonder 't voor ons doel nutteloos
Arabisch cijfer, waarmee de Latijnsche edities alle alinea's
nummeren.
Op sommige plaatsen wenden we bovendien, waar we het
voor de duidelijkheid gewenscht achten, in navolging van
P. de Labriolle een nieuwen regel aan, in afwijking van
't Latijn.
DE VERTALER

r . Een nieuwe wetenschappelijke tekstuitgave verscheen intusschen : S. Avreli
Avgustini Confessionum libri tredecim. Nova editio curante P. A. C.
Vega 0. S. A. Prof. in Regali Escurialensi Monasterio. Typis Augustinianis
Regalis Escurialensis Monasterii MCMXXX. Zij werd bewerkt volgens
nieuwe kritische princiepen, terwijl voornamelijk met de wet van het
rhythme werd rekening gehouden. Deze uitgave wijkt op menige plaats
af van de drie bovenvermelde, maar op goede, kritische gronden.
VIII

EERSTE BOEK

I. Groot zijt gij, o Heer, en ten zeerste lovenswaardig': groot
is uwe macht en uwe wijsheid heeft geen mate2.
En loven wil u een mensch, een deeltje meer van uwe
schepping, en wel een mensch, meedragend zijne sterfelijkheid3, meedragend het getuigenis zijner zonde en het getuigenis dat gij de hoovaardigen wederstaat4.
En niettemin wil u loven een mensch, een deeltje maar van
uwe schepping.
Gij zelf bewerkt, dat hij in u te loven zijn lust vindt, want
gij hebt ons gemaakt voor u en onrustig is ons hart, totdat
het rust vindt in u.
Geef, Heer, dat ik weten en begrijpen moge, wat voorafgaat : u in te roepen of u te loven, en of u te kennen voorafgaat of u in te roepen.
Maar wie roept u in zonder u te kennen? Een ander toch in
plaats van u kan inroepen hij, die u niet kent. Of roept men
niet veeleer u in, om u te kennen? Hoe zullen zij nu inroepen
een, in wien zij niet geloofd hebben? Of hoe gelooven zonder dat
iemand predikt5? En loven zullen den Heer zij, die hem zoeken6.

Zoekenden immers vinden hem en vindenden zullen hem
loven.
Laat ik u zoeken, Heer, terwijl ik u inroep, en u inroepen,
terwijl ik geloof in u; gepredikt immers zijt gij aan ons. In
roept u, o Heer, mijn geloof, dat gij mij geschonken, dat gij
mij ingestort hebt door de menschwording van uwen Zoon,
door de bediening van die u predikte.
1 Ps. 1 44, 3. 2 Ps. 146, 5. 8 Vgl. II Cor. 4, to.
K
Rom. to, 14. 6 Ps. 21, 27.
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Petr. 5, 5; Jac. 4, 6.
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II. En hoe zal ik inroepen mijnen God, God en mijnen
Heer; zeker toch wel zal ik hem in mijn binnenste inroepen,
als ik hem inroepen zal ? En wat voor plaats is er in mij,
waar kan komen in mij mijn God ? Waar God kan komen in
mij, God, die gemaakt heeft hemel en aardel? Is er dan, Heer
mijn God, iets in mij, dat u bevatten kan? Of bevatten u
dan hemel en aarde, die gij gemaakt en waarbinnen gij mij
gemaakt hebt ? Of wijl zonder u niet zijn zou al wat is, volgt
hieruit, dat al wat is u bevat? Wijl derhalve ook ik ben, wat
vraag ik u dan te komen in mij, die niet zijn zou, zoo gij niet
waart in mij ? Ik ben immers nog niet in de onderwereld, en
trouwens ook daar zijt gij. Want al daal ik neer in de onderwereld, gij zijt daar2.
Ik zou dus niet zijn, mijn God, volstrekt niet zijn, zoo gij
niet waart in mij. Of zou ik veeleer niet zijn, zoo ik niet was
in u, uit wien alles, door wien alles, in wien alles iss ? Ja, ook
zoo is het, Heer, ja ook zoo. Waarbinnen roep ik u in, als ik
in u ben ? Of vanwaar zoudt gij komen in mij ? Want waar
moest ik heen buiten hemel en aarde, opdat vandaar in mij
kwame mijn God, die gezegd heeft : Hemel en aarde ik vervul ze4?
III. Bevatten u dan hemel en aarde, wijl gij ze vervult ?
Of vervult gij ze en houdt gij over, wijl zij u niet bevatten?
En waar stort gij uit wat gij, na vervulling van hemel en
aarde, van u zelven overhoudt? Of hebt gij niet noodig door
iets te worden ingehouden, gij die alles inhoudt, wijl gij
hetgeen gij vervult, vervult door het in te houden? Immers
niet de vaten, die van u vol staan, geven u vastheid, want
zij mogen breken, gij wordt niet uitgestort. En als gij u uitstort over ons, ligt gij zelf niet neer, maar richt ons op, en
gij zelf wordt niet verstrooid, maar verzamelt ons.
Maar al de door u vervulde wezens, vervult gij die allen met
uw geheele zijn? Of bevatten zij, wijl ze allen uw geheele zijn
niet kunnen bevatten, een deel van u en bevatten allen tegelijk hetzelfde deel? Of bevat elk een afzonderlijk deel, het
1 Gen. I, I.

2

2

Ps. 238, 8.

3

Rom. I I, 36.

4 Jer. 23, 24.

grootere een grooter, het kleinere een kleiner ? Is dan het
eene deel van u grooter, het andere kleiner ? Of zijt gij overal
geheel en is er niets, dat u geheel bevat?
IV. Wat zijt gij dan mijn God ? Wat anders, vrage ik, dan
de Heer God ? Wie immers is er heer behalve de Heer, of wie
is er god behalve onze God'?

Opperste, algoede, hoogste in macht en alvermogen, allerbarmhartigste en allerrechtvaardigste, allerverborgenste en
allertegenwoordigste, oneindig schoone en oneindig sterke;
vast en onbevatbaar, onveranderlijk, alles veranderend;
nimmer nieuw, nimmer oud, en alles vernieuwend ; tot
kindschheid brengend de hoovaardigen zonder dat ze't weten2;
immer handelend en immer in rust, vergarend en niets behoevend ; dragend en vervullend en beschermend; scheppend
en onderhoudend en voltooiend; zoekend, schoon niets u
ontbreekt. Gij koestert liefde en voedt geen gloed, gij zijt
ijverzuchtig3 en niet achterdochtig, gij hebt berouw4 en kent
geen leed, gij wordt toornig4 en zijt kalm; uwe werken
verandert gij, maar gij verandert niet uw raadsbesluit; gij
neemt op wat gij vindt en gij hebt nooit iets verloren; hoegenaamd niets dervend, zijt gij blij met winst; hoegenaamd
niet vrekkig, eischt gij rente met woeker. Men betaalt u te
veel om u te hebben tot schuldenaar, en wie bezit iets, dat
niet van u is? Gij betaalt schuld en zijt niemand iets schuldig,
schuld scheldt gij kwijt en verliest niemendal. En wat hebben
we met dit alles gezegd, mijn God, mijn leven, mijn heilige
zoetheid, of wat zegt iemand, wanneer hij spreekt over u? En
toch wee degenen, die zwijgen over u, want woordenrijk zijn
zij stom6.
V. Wie zal mij geven, rust te vinden in u? Wie zal mij
geven, dat gij komt in mijn hart en het dronken maakt, opdat
ik vergete mijne boosheden 6 en u, mijn eenig goed, omhelze ?
Wat zijt ge voor mij ? Gedoog, dat ik spreke. Wat ben ik
1 Ps. 17, 32. 3 Job. 9, 5. 3 Vg l. Joël 2, 18; Zach. I, 14; 8. 2. 4 Vgl.
Gen. 6, 6. 7; Ex. 4, 14; Ps. 2, ie. 5 Vgl. Marc. 7, 37 . 6 Jer. 44, 9.
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zelf voor u, dat gij mij gebiedt u te beminnen en, indien ik
het niet doe, vertoornd zijt en mij dreigt met ontzettende
ellende ? Is het dan maar een geringe ellende, u niet te
beminnen ? Ach, zeg mij bij uwe barmhartigheden, Heer
mijn God, wat zijt gij voor mij. ?'eg tot mijne ziel: Uw heil
ben ik'. Zeg het zoo, dat ik het hoore. Zie de ooren mijns
harten voor u, o Heer; open ze en zeg tot mijne ziel: Uw heil
ben ik'. Naijlen zal ik die stem en u vastgrijpen. Verberg
niet voor mij uw aanschijn 2 ; moge ik sterven, om niet te
sterven, en het te aanschouwen.
Te eng is het huis mijner ziel, waar gij moet binnenkomen;
het moge ruimer worden door u. Bouwvallig is 't, herstel
het. Het heeft dingen, die uw oogen mishagen; ik beken en
ik weet het. Maar wie zal het reinigen ? Of tot wien anders
buiten u zal ik roepen : Van mijn verborgen zonden reinig mij,
Heer, en voor vreemde bewaar uwen dienstknecht3? Ik geloof,
daarom ook spreek ik4. Heer, gij weet het. Heb ik u niet
beleden tegen mij mijne misdrijven, mijn God, en gij hebt vergeven de boosheid mijns hartens? Ik treed niet in gerichte met u6,
die de waarheid zijt; en even min wil ik misleiden mij zelven,
opdat mijne ongerechtigheid niet liege tegen zichzelve 7. Ik treed
dus niet in het gericht met u, want, zoo gij op ongerechtigheden
acht geeft, Heer, Heer, wie zal bestand zijn8?
VI. Doch laat mij niettemin spreken bij uwe barmhartigheid, mij stof en asch, laat mij niettemin spreken, want zie
uwe barmhartigheid is het, niet een mensch die met mij
lacht, tot wien ik spreek. Ook gij lacht misschien met mij
maar keer u tot mij en gij zult met mij medelijden hebben.
Wat is het dan, dat ik wil zeggen, Heer, wat anders, dan dat
ik niet weet, vanwaar ik hier gekomen ben, in dit zal ik het
noemen : sterfelijk leven of levende sterven? Ik weet het niet.
En mij hebben zich aangetrokken de verkwikkingen uwer
barmhartigheden, gelijk ik heb vernomen van mijn vader en
3 Ps. 18, 13, 14.
2 Vgl. Deut. 31, 17; 32, 20; Ex. 33, 23 .
1 Ps. 34, 3.
5 Ps. 31, 5.
7 Ps. 26, 12.
8 Ps.
6 Vgl. Job. g, 3.
4 Ps. 115, I ( 1 0).
12 9, 3.
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moeder, door wien en in wie gij mijn vleesch gevormd hebt
in den tijd; want ik zelf herinner het mij niet. Welgedaan
hebben mij dus de verkwikkingen der melk. Noch mijne
moeder, noch mijne voedsters vulden zich de borsten, maar
gij gaaft mij door haar het voedsel der kindsheid, volgens
uw instelling en den rijkdom, dien gij tot op der dingen grond
hebt beschikt. Gij gaaft mij ook, dat ik niet meer begeerde
dan gij gaaft, en mijnen voedsters, dat zij mij gaarne gaven
wat gij haar gaaft; gaarne immers gaven zij mij uit ingeschapen neiging datgene, waarvan zij overvloed hadden
door u. Want goed deed haar, wat zij goeddeden aan mij,
doch wat niet van haar was, maar dóór haar. Van u immers
komt alle goed, o God, en van mijn God al mijn heil. Dit
heb ik later erkend, toen gij het mij toeriept door uwe gaven,
zoowel inwendig als uitwendig. Want toen kon ik zuigen en
tevreê zijn, als mijn lijf zich behaaglijk — en schreien, als het
pijn voelde; meer niet.
Daarna begon ik ook te lachen, eerst in den slaap, later
ook als ik wakker was. Dit toch heeft men mij van me verteld,
en ik heb 't geloofd, wijl wij het zoo waarnemen bij andere
kinderen; want van me zelf herinner ik mij dat niet. En
zie, langzamerhand besefte ik, waar ik was, en ik wilde mijne
wenschen te kennen geven aan hen, die ze konden vervullen,
maar het ging niet, wijl mijn wenschen in mijn binnenste
waren, zij echter daarbuiten en met geen enkel zintuig in mijne
ziel konden doordringen. En zoo spartelde ik en schreeuwde,
ter beduiding van wat ik wilde; over meer en beter middelen
beschikte ik niet; ze waren dan ook niet duidelijk. En wanneer
men mij niet gehoorzaamde, hetzij dat men mij niet begreep,
hetzij dat het kwaad kon voor mij, werd ik boos op die niet
onderdanige grooten, op die vrijen, die niet beliefden mijn
slaaf te zijn, en ik nam wraak op hen door te schreien. Dat
kinderen zoo zijn heb ik geleerd van die kinderen, die ik kon
bestudeeren, en dat ik ook zoo geweest ben, leerden zij mij
beter, zonder dat ze het wisten, dan mijn opvoeders, die
het wel wisten.
5

En zie, al lang is mijne kindsheid gestorven, en ik leef. Gij
echter, Heer, die aldoor leeft en in wien niets sterft, wijl gij
voor den aanvang der eeuwen en vóór alles, wat maar „vóór''
genoemd kan worden, zijt, en God zijt en Heer van al het
door u geschapene, en in u de oorzaken vaststaan van al het
onbestendige en de onveranderlijke oorsprong berust van al
het veranderlijke en de eeuwige bestaansreden leeft van al
het redelooze en tijdelijke, zeg mij die er u om smeek, o God,
zeg in uwe barmhartigheid aan uwen erbarmelijken dienaar,
of mijne kindsheid op een anderen reeds gestorven leeftijd
gevolgd is. Of is het die, dien ik in den schoot mijner moeder
heb doorgebracht ? Want ook daarover heeft men mij het
een en ander verteld en zelf heb ik zwangere vrouwen gezien.
Wat was ik nog voordezen, mijne zoetheid, mijn God ?
Was ik ergens of iemand ? Want ik heb niemand die mij dit
zeggen kan ; noch vader noch moeder vermochten het,
noch de ondervinding van anderen noch mijn geheugen.
Of lacht ge met mij, daar ik u dit vraag en beveelt gij
mij om datgene, wat mij bekend is, u te loven en u te
belijden?
Ik belijd u, Heer van hemel en aarde, en loof u voor het
begin mijns levens en mijne kindsheid, waarvan ik geen
heugenis heb. Verleend hebt gij den mensch, in die dingen
nit anderen gevolgtrekkingen te kunnen maken omtrent
zich zelf en op het getuigenis zelfs van eenvoudige vrouwen
in veel, wat hem zelf betreft, af te gaan. Ik bestond dan en
leefde ook toen al, en reeds op het einde mijner kindsheid
zocht ik naar teekenen om mijne gevoelens aan anderen
kenbaar te maken.
Vanwaar komt zulk een bezield wezen, tenzij van u,
o Heer? Of zal iemand de kunst verstaan zich zelf te
maken? Of stroomt er van elders een bronader, waaruit het zijn en het leven in ons vloeit, buiten u, die ons
maakt, o Heer, bij wien het zijn en het leven niet verschillen, wijl het hoogste zijn en het hoogste leven een
en hetzelfde is?
6

Gij immers zijt de hoogste en verandert niet', en het heden
gaat in u niet voorbij, en nochtans gaat het in u voorbij,
wijl in u dit alles ook is; dat alles toch zou geen weg hebben
om te kunnen voorbijtrekken, als gij het niet omvat hieldt. En
dewijl uwe jaren geen einde nemen2, zijn uw jaren het heden;
en hoe vele dagen van ons en van onze vaderen zijn reeds
door uw heden voorbijgegaan en dankten daaraan hun maat
en wijze van zijn; en nog andere dagen zullen voorbijgaan
en daaraan ook hun maat en wijze van zijn danken. Gij
echter zijt dezelfde3, alle dingen van morgen en later en alle
dingen van gisteren en vroeger, zult gij heden doen, hebt gij
heden gedaan.
Wat kan ik het helpen, zoo iemand dit niet begrijpt? Ook
hij moge zich verheugen en zeggen : „Wat is dat e ?" Hij
verheuge zich dan toch en verkieze veeleer met dit niet
te vinden u te vinden dan met dit wel te vinden u niet te
vinden.
VII. Verhoor mij, o God. Wee den zonden der menscheu !
En een mensch zegt dit, en gij hebt medelijden met hem,
omdat gij hem wel, doch de zonde in hem niet gemaakt hebt.
Wie brengt mij de zonde mijner kindsheid te binnen; want
niemand is zuiver van zonde voor uw aanschijn, ook niet
het kind van één dag levens op aarde? Wie brengt ze mij
te binnen? Doet dit niet elk kind, al is het thans nog zoo
klein, waarin ik zie, wat ik mij niet herinner van me zelf?
Waarin zondigde ik dan toen? Hierin misschien dat ik
schreiend naar de borst hunkerde? Want zou ik nu zoo
doen, zou ik zoo hunkeren niet naar de borst, maar naar
voedsel overeenkomstig mijn leeftijd, dan zou ik worden
uitgelachen en berispt met het volste recht. Reeds toen dus
deed ik berispelijke dingen; doch daar ik de berisping niet
had kunnen verstaan, gedoogde noch het gebruik, noch de
rede, dat men mij berispte. Want als we grooter worden,
1 Vgl. Mal. 3, 6.
39, 27.

2 Ps. Ioi, 28.

3 Ps. Ioi, 28.

4

Exod. 16, 15; Eccles.
7

roeien we die dingen uit en gooien ze weg; nooit heb ik
iemand bij het wieden met bewustheid 't goede gewas zien
wegwerpen. Of was het, mijn leeftijd in aanmerking genomen, ook goed, met huilen zelfs om iets te dwingen, dat
zou schaden, als het gegeven werd, erg kwaad te worden
op vrije en groote menschen, die zich niet gedwee toonden,
op mijn ouders en vele anderen, die verstandiger waren,
als zij mij niet op mijn wenken gehoorzaamden, door slaan
te trachten zooveel mogelijk hinder te doen, omdat men
geen eischen inwilligt, waarvan de inwilliging verderflijk
werken zou ?
Zoo is wel de zwakheid der kinderlijke ledematen onschuldig, maar niet de ziel der kinderen. Persoonlijk heb ik eens
gezien en bijgewoond dat een kind jaloersch was; het praatte
nog niet, maar het keek bleek en nijdig naar zijn zoogbroeder.
't Is een algemeen bekend feit. Moeders en voedsters zeggen,
dat ze die fouten verhelpen kunnen door een of ander
middeltje. Dit is toch waarlijk geen onschuld te noemen, aan
de melkbron, die rijkelijk vloeit en overvloedig, niet een, die
ze in de hoogste mate behoeft en nog uitsluitend bij dat
voedsel leeft, als deelgenoot te kunnen dulden. Doch met
toegevendheid verdraagt men zulks, niet wijl het niemendal
of weinig beduidt, maar wijl dat met de jaren wel overgaat.
Dit voelt men, als men bedenkt, dat zoo iets ons niet onverschillig laat, wanneer het voorkomt bij een oudere.
Gij derhalve, Heer mijn God, die aan het kind het leven
gegeven hebt en het lichaam, dat gij, zooals we het zien,
hebt toegerust met zinnen, samengesteld uit ledematen,
met schoonheid van gestalte gesierd en waarin gij tot zijn
volkomenheid en gaafheid alle strevingen van een bezield
wezen gelegd hebt, gij beveelt mij u om dat alles te loven en
. u te belijden en uwen naam te psalmzingen, o Allerhoogste';
want gij zijt de almachtige en goede God, al hadt gij maar
alleen dit gedaan, wat niemand anders doen kan dan gij, o
1 Ps. 91, 2.
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Ééne, van wien alle wijze van zijn voortkomt, o Opperste
Vorm, die alles formeert en naar uwe wet alles ordent.
Die jaren dan van mijn leven, Heer, waarin ik mij niet
herinneren kan geleefd te hebben en ten opzichte waarvan
ik heb moeten afgaan op anderen en van wier verloop andere
kinderlevens mij een voorstelling hebben bijgebracht, wil ik
liever niet, ondanks de betrouwbaarheid van die voorstelling,
bij mijn tegenwoordig leven tellen. Want voor zoover dit tijdperk voor mij in den nacht der vergetelheid ligt, is het gelijk
aan dat, wat ik doorbracht in den schoot mijner moeder.
Maar indien ik in ongerechtigheden ontvangen ben en in
zonden mijne moeder mij in haren schoot gevoed heeft', waar,
bid ik u, mijn God, waar, o Heer, ben ik, uw slaaf, waar of
wanneer ben ik zonder schuld geweest ? Doch zie, ik ga dien
tijd voorbij ; en wat heb ik er nog mee uit te staan, daar toch
geen spoor meer er van in mijn geheugen is ?
VIII. Ben ik niet van mijne kindsheid, mijn levensweg
voortzettend tot hier, gekomen in mijn knapentijd ? Of
liever, is niet deze zelf in mij gekomen en gevolgd op de
kindsheid ? Maar deze is niet verdwenen, want waarheen
zou zij gegaan zijn? En toch was zij niet meer. Ik was immers
geen kind meer, dat niet kon spreken, maar een jongen met
spraakvermogen. Dit herinner ik mij nog, doch hoe ik had
leeren spreken, ben ik later te weten gekomen. Want daarin
heb ik geen les gehad van de volwassenen; die leerden mij
de woorden niet volgens een bepaalde methode, gelijk iets
later de letters, maar ik was mijn eigen leeraar door het
verstand, dat gij mij gegeven hebt, mijn God, zoo dikwijls
als ik door allerlei zuchten en geluiden en allerlei bewegingen
der ledematen de gevoelens van mijn hart trachtte te uiten,
om mijn zin te krijgen, zonder nochtans het te kunnen in alles,
wat ik wenschte, noch bij allen, bij wie ik het wenschte. Ik
greep het vast met mijn geheugen, wanneer zij iets benaamden
en wanneer ze op dat geluid het lichaam naar iets bewogen :
1 Ps. 50, 7.
9

ik merkte op en onthield dat iets zoo heette bij hen als het
klonk in hun mond, wanneer zij het wilden aanduiden. Dat
dit nu ook hun bedoeling was, bleek duidelijk uit de bewegingen des lichaams, de natuurlijke taal als 't ware van
alle volken, die bestaat in gelaatsuitdrukking, den blik der
pogen, het gebaren met andere lichaamsdeelen en in den
klank der stem, die de gewaarwordingen der ziel weergeeft
bij verlangen, bezitten, afkeer en ontwijken. Zoo begreep ik
langzamerhand, welke dingen de woorden, in verschillende
zinnen op de juiste plaats gebruikt en dikwerf gehoord,
beteekenen moesten; mijn mond oefende zich in die teekens
en ik drukte mijn verlangens er mee uit.
Zoo wisselde ik met mijne omgeving teekenen van wilsuiting en kwam ik verder in het stormachtig gewoel der
menschelijke samenleving, mij voegend naar het gezag
mijner ouders en de wenken der groote menschen.
IX. God, mijn God, wat al ellenden en ontgoochelingen
heb ik daar ondervonden, daar men mij als kind voorhield
dat een behoorlijk gedrag hierin bestond : te gehoorzamen
aan hen, die mij aanspoorden in de wereld te schitteren
-en uit te munten in de woordenrijke kunsten, die om den
lof der menschen en bedriegelijke rijkdommen te bekomen
moesten dienen! Daarop werd ik op school gedaan om de
letters te leeren, waarvan ik, och arme, het nut niet inzag.
En nochtans, als ik traag in het leeren was, kreeg ik slaag.
Ouderen toch prezen dezen maatregel. Velen van onze voorgangers in het leven hadden deze verdrietelijke wegen aangelegd, die wij gedwongen zijn te bewandelen en waardoor
vergroot is de last en de smart voor de kinderen Adamsl.
Wij kwamen nu, o Heer, in aanraking met menschen, die
tot u baden, en wij leerden het van hen, begrijpende, zoover
we daartoe in staat waren, dat gij een verheven wezen waart,
die ons, ook zonder u te vertoonen aan, onze gezinnen, kon
verhooren en te hulp komen. Zoo begon ik als kind reeds
1 Vgl. Gen. 3, 16; Eccles. 40, 1; Jerem. 32, 19.
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tot u te bidden, mijn hulp en toevluchtl, en om u aan te roepen
verbrak ik de banden mijner tong en zoo klein ik was, smeekte
ik u met geen kleine vurigheid, dat ze me op school niet
zouden slaan. En omdat gij mij niet verhoordet, hetgeen mij
geenszins ten nadeele was 2, lachten de grooten, ja zelfs mijne
ouders, die toch zeker wenschten, dat mij geen kwaad geschiedde, en om mijn schoolleed, toen een groot en zwaar
kwaad voor mij.
Bestaat er, Heer, zoo'n sterke persoonlijkheid, met overgroote liefde u aanhangend, een bedoel ik, die dóór die
vrome aanhankelijkheid (want ook zekere stompzinnigheid
zou hetzelfde kunnen uitwerken) zóó heldhaftig voelt, dat
hij pijnbanken, haken en dergelijke foltertuigen, tot afweer
waarvan de heele wereld u smeekt in groote vrees, evenzeer
gering acht, tegelijkertijd vol liefde tot hen die ten zeerste
er voor huiveren, als onze ouders lachten om de kwellingen,
die wij als kinderen van onze onderwijzers hadden te verduren ? Wij hadden immers er niet minder vrees voor en
smeekten u met niet minder aandrang er aan te ontkomen,
en niettemin misdeden we door minder te schrijven of te lezen
of aan de lessen te denken, dan van ons geeischt werd.
Want het ontbrak ons niet, o Heer, aan geheugen of verstand, waarmede gij ons voor die jaren in ruime mate bedeeld
hadt, maar het lustte ons te spelen en wij werden ervoor
gestraft door hen, die ontegenzeggelijk ook zulke dingen deden
Maar de beuzelingen der grooten heetten ernstig, en die der
kinderen echter, hoewel ze dat even goed zijn, worden gestraft.
door de grooten, en niemand heeft medelijden met de
kinderen, met de grooten of met beiden. Of kan men een
rechtschapen scheidsman billijken, dat ik slaag kreeg, omdat
ik als kind met den bal speelde en door dat spel verhinderd
werd, spoedig die kennis aan te leeren, waardoor ik, groot
geworden, een leelijker spel zou spelen ? Of gedroeg zich
beter dezelfde, die mij sloeg en die, indien hij in een oni Vgl. Ps. 93, 2 2.

2

Ps .

2 t,
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beduidend dispuut door zijn medeleeraar overwonnen was,
meer door gal en nijd gekweld werd dan ik, wanneer ik in de
wedstrijd met den bal voor mijn speelmakker moest onderdoen ?
X. En toch misdeed ik, Heer mijn God, beleider en
schepper van alle natuurlijke dingen, maar van de zonden
alleen de beleider; Heer mijn God, ik zondigde door te
handelen tegen de voorschriften mijner ouders en leermeesters. Ik kon immers later een goed gebruik maken van
de kennis, die de mijnen, met welk inzicht dan ook, wilden,
dat ik zou aanleeren. Want niet uit voorkeur voor het betere
was ik ongehoorzaam, maar nu uit voorliefde voor het spel;
ik hield bij 't wedstrijden van schitterende overwinningen;
niet minder hiervan mijn ooren te voelen kittelen bij verdichte
vertelsels, dat ze al gloeiender jeukten: terwijl dezelfde nieuwsgierigheid meer en meer uit mijn oogen straalde en uitging
naar de schouwtooneelen, de spelen voor de grooten. Zij
echter, die deze geven, staan zoo hoog in aanzien, dat
nagenoeg allen ditzelfde wenschen voor hunne kinderen, die
ze ondertusschen met 't meeste gemak laten slaan, indien
zij zich door dergelijke schouwspelen laten afleiden van de
studie, het middel voor hen om eenmaal zulke gevers te
worden.
Zie, Heer, barmhartig op dit alles neer en verlos ons, die u
reeds inroepen, en verlos ook hen, die u nog niet inroepen,
opdat zij u inroepen en gij hen verlosset.
XI. Toen ik nog een knaap was, had ik al hooren spreken
over het eeuwig leven, ons beloofd door den ootmoed van
den Heer onzen God, nederdalend tot onzen hoogmoed,
en reeds vanaf den schoot mijner moeder, die zooveel gehoopt
heeft op u, werd ik geteekend met het teeken van zijn kruis en
voorbereid met zijn zout.
Gij hebt gezien, o Heer, toen ik nog een knaap was en op
zekeren dag plotseling bijna stierf van gloeiende ingewandspijn, gij hebt gezien, mijn God, wijl gij toen reeds mijn
behoeder waart, met welk een zielsverlangen en met welk
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een geloof ik het doopsel van uwen Gezalfde, mijnen God en
Heer, verlangde van de vroomheid mijner moeder en ons
aller moeder, uwe Kerk.
En in hare ontsteltenis zou de moeder van mijn vleesch, wijl
zij óók nog tééderder van mijn eeuwig zieleheil zwanger
ging in haar hart, zoo kuisch in geloofstrouw aan u, in der
ijl gezorgd hebben, dat ik werd ingewijd in de heilrijke
geheimen en afgewasschen, u, Heer Jezus, belijdend ter
vergiffenis der zonden, ware niet plotseling de beterschap
ingetreden. En zoo werd mijne reiniging uitgesteld, alsof
het noodig ware, dat ik mij nog meer bezoedelde, indien
ik in leven bleef, want na dit doopsel zou, zoo ik in de
modder der zonden viel, ongetwijfeld mijn schuld zwaarder
en gevaarlijker zijn.
Zoo was dus reeds ik en mijn moeder en heel het gezin
geloovig, behalve alleen mijn vader, die echter in mij de
rechten mijner vrome moeder niet onderdrukte of belette
dat ik in Christus geloofde, in wien hij nog niet geloofde.
Want zij deed haar uiterste best, dat gij mij een vader zijn
zoudt, mijn God, in hooger zin dan hij, en hierin stondt
gij haar bij, dat zij de meerdere werd van den man, dien zij,
hoewel de betere, diende, wijl zij ook hierin u buiten kijf
volgens uw gebod diende.
Ik vraag u, mijn God, ik zou willen, als ook gij het wildet,
dat ik wist waarom mijn doopsel destijds werd uitgesteld,
en of het om mijn bestwil was, dat mij om zoo te zeggen
de teugels der zonde werden gevierd — of niet werden
gevierd. Hoe komt het toch dat ook thans nog ten opzichte
van dezen en genen het van alle kanten in onze ooren klinkt :
„Laat hem maar begaan; hij is immers nog niet gedoopt" ?
En toch zeggen we niet met betrekking tot de gezondheid
van het lichaam : „Laat hij maar erger gewond worden; hij
is immers nog niet genezen." Hoeveel beter dus ware het
samengegaan, mijn spoedig genezen en het ontvangen van
het heil mijner ziel, door de zorg van mezelf en de mijnen,
wel behoed onder de hoede van u, die het schonk.
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Hoeveel beter voorwaar! Maar mijne moeder voorzag reeds,
hoe vele en hoe geweldige vloeden van bekoringen mij na
mijne knapenjaren te wachten stonden en zag liever de
aarde, waaruit ik later gevormd zou worden, dan het reeds
gevormde beeld zelf l- aan het leven zich wagen.
XII. Juist echter in dien knapentijd, waarvan men voor
mij minder vreesde dan voor mijn jongelingsjaren, had ik
geen zin in het leeren en ik vond het afschuwelijk daartoe
gedwongen te worden. Niettemin bleef men er mij toe
dwingen, en men deed mij daarmede goed, maar ik van mijn
kant deed niet goed, want ik zou niet geleerd hebben, indien
men mij niet er toe gedwongen had. Niemand toch
doet goed tegen wil en dank, ook al is het goed wat hij doet.
Ook zij, die mij dwongen, deden niet goed, maar goeds
geschiedde mij door u, mijn God. Zij toch braken er zich
het hoofd niet mede, waartoe ik hetgeen ze me dwongen te
leeren zou aanwenden, namelijk alleen tot verzadiging der
onverzadelijke begeerte naar schatrijke armoede en schandelijken roem. Gij echter, bij wien onze haren geteld zjn 2, benuttet
de dwaling van allen, die er op stonden, dat ik zou leeren,
te mijnen nutte, maar de dwaling van mij, die niet wilde
leeren, benuttet gij tot mijne straf, en ik verdiende ze ten volle,
zoo'n klein jongske en zoo'n groot zondaar. Zoo deedt gij
mij goed door degenen, die niet goed deden, en mij zelf die
kwaad deed, vergoldt gij naar ik verdiende. Gij immers
hebt verordend en het is een wet, dat een ieder, die ongeregeld
leeft, zich zelf tot straf is.
XIII. Waarom ik echter een afkeer had van het Grieksch
waarin ik als kind werd onderwezen, is mij zelfs thans niet
volkomen duidelijk. Want ik hield veel van het Latijn, niet
zooals het de lagere onderwijzers, maar zooals het de zoogenaamde „letterkundigen" geven. Immers die eerste beginselen, het onderricht in lezen, schrijven en rekenen, vond
ik evenzeer een last en verdriet als al het Grieksch. Vanwaar
1 Vgl. Gen. I, 27.
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2 Matth. 1o, 3o.

anders echter zou ook dit komen dan van de zonde en de
nietigheid des levens, waardoor ik vleesch was en een ademtocht,
die heengaat en niet wederkeert'? Want in elk geval beter, wijl
minder bedrieglijk, was dat eerste onderricht, waardoor het
mij mogelijk werd en waaraan ik het nog te danken heb, dat
ik kan lezen onverschillig wat schrift mij in handen komt
-en zelfs kan schrijven, wat ik wil, dan dat, waardoor ik
gedwongen werd de omdolingen te onderhouden van 'n
zekeren £neas, terwijl ik mijn eigen dolingen vergat, en den
dood te beweenen van Dido, wijl zij uit hartstocht zich het
leven benam, terwijl ik, de ellendigste, het intusschen met
droge oogera verdroeg, dat ik zelf in deze sfeer afstierf van u,
o God, mijn leven.
Wat toch is ellendiger dan een ellendige, die zijn eigen
ellende niet bejammert en weent om Dido's dood, veroorzaakt door liefde tot £neas, maar niet weent om zijn eigen
dood, veroorzaakt door leegheid van liefde tot u, o God,
licht mijns harten, brood 2 ter inwendige voeding mijner ziel,
en kracht, die mijn geest en denkende binnenst bevrucht ?
Ik beminde u niet en boeleerde van u weg3 en tot den boeleerder
klonk het van alle kanten : „Goed zoo, goed zoo4 ." De vriendschap toch van deze wereld is een boeleeren van u weg en :
,,Goed zoo, goed zoo" wordt er geroepen, opdat zich schame,
wie niet zoo is. En hierom weende ik niet, maar wel om Dido,
die omkwam met het zwaard, zich zelve verdervend 5, terwijl ik het
verderf zocht bij uwe schepselen en u verlatend mij, zelf
aarde, tot de aarde keerde. En had men mij verboden die
dingen te lezen, dan ware ik bedroefd geweest, omdat ik niet
kon lezen, wat mij bedroefde. Zulke dwaasheid houdt men
voor een eervoller en nuttiger leerstof dan die, waardoor ik
lezen en schrijven leerde.
Maar dat nu roepe in mijne ziel mijn God, en uwe waarheid mij zegge : zoo is het niet, zoo is het niet : dat eerste
1 Ps. 77, 39 .
5 lEneis VI, 457.

2

Vgl. Jo. 6, 35; 4 8 ; 59.

3

Ps. 72, 27.

4

Ps. 39,_ i6.
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onderwijs is verweg het beste. Want zie, veel liever wil ik
vergeten de omdolingen van lEneas en alle dergelijke dingen,
dan het schrijven en lezen. Wel sluiten voorhangsels de
ingangen der letterkundige scholen, doch deze verzinnebeelden niet zoozeer den eerbied voor het geheim als wel het
omhulsel voor de dwaling. Dat nu niet gaan roepen tegen mij
degenen, die ik niet meer vrees, terwijl ik u belijd wat mijne
ziel begeert, o mijn God, en rust vind in de veroordeeling
mijner booze wegen s, ten einde uw goede wegen te kunnen
liefhebben; dat niet gaan roepen tegen mij de koopers of
verkoopers van literatuur, want wanneer ik hun de vraag
stel, of het waar is, dat 1Eneas, gelijk de dichter beweert,
ooit te Carthago geweest is, dan zullen de minder geleerden
antwoorden, dat ze het niet weten; de geleerderen zullen
zelfs zeggen, dat het niet waar is. Maar wanneer ik zou
vragen, hoe men den naam van 1Eneas schrijft, dan geven
mij allen, die het hebben geleerd, een juist antwoord, als
gevolg van 't gemeenschappelijk goedvinden, waarbij de
menschen onderling die teekens hebben vastgesteld. Evenzoo als ik vragen zou wat van beide in dit leven het meeste
last zou geven, het lezen en schrijven te vergeten, of wel
die dichterlijke verzinsels, wie gist dan niet het antwoord
van ieder, die zijn eigen zelf niet heeft vergeten ?
Ik zondigde dus als knaap, toen ik voorliefde toonde voor
die nietigheden boven deze nuttiger kundigheden, of liever,
deze verafschuwde en met gene dweepte. Want : „een en
een is twee, twee en twee is vier" vond ik een onuitstaanbaren
deun, heerlijk daarentegen dat schouwspel der ijdelheid :
een houten paard gevuld met gewapenden, den brand van
Troje, en de schim van Creusa zelf 2.
XIV. Waarom dan had ik bij het Grieksch ook van de
literatuurles een afkeer, die juist dergelijke tonen doet hooren?
Want ook Homerus heeft kunstig dergelijke fabels verwerkt
en zeer zoetgevooisd is zijn ijdelheid; toch smaakte hij mij
1 Vgl. Jeri. 18, I I.
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bitter als knaap. Ik vermoed, dat het Griekschen jongens
ook zoo vergaat ten opzichte van Vergilius, als zij gedwongen
worden hem zoo te leeren verstaan als ik Homerus. Gewis, de
moeilijkheid, de groote moeilijkheid grondig een vreemde
taal geheel aan te leeren, vergalde als 't ware alle genot der
Grieksche fabelverhalen. Want ik kende geen enkel woord
van die taal, en met geweld, onder strenge bedreigingen en
straffen, werd ik geprest, dat ik ze zou leeren.
Wel waren ook de Latijnsche woorden mij eens als klein
kind alle onbekend, maar die leerde ik door op te letten,
zonder eenige vrees en kwelling, ja zelfs onder de liefkoozingen
van mijn verzorgsters, onder scherts en lach en vroolijke
spelletjes. Ik heb ze zoo geleerd zonder pijnlijken druk en
drang van buiten, wijl van binnen uit ik gedrongen werd
voort te brengen wat daar leefde; en dat zou niet zijn gegaan,
had ik niet een aantal woorden geleerd, niet van lessen
maar van hooren spreken door dezelfden, bij wie ook ik
gehoor zocht voor mijn gewaarwordingen.
Hieruit blijkt duidelijk, dat vrije weetgierigheid het taalleeren meer bevordert dan vreesaanjagende dwang. Dwang
echter beteugelt buitensporige weetgierigheid volgens uwe
wetten, o God, volgens uwe wetten vanaf de tuchtroeden
der leermeesters tot aan de beproevingen der martelaren,
volgens uwe wetten die heilzame bitterheden weten te
bereiden, om ons terug te roepen tot u van de verderfelijke
zoetheden, waarvoor wij u verlaten hebben.
XV. Verhoor, o Heer, mijn smeelcen1: dat mijne ziel niet
bezwijke onder uwe tucht, en dat ik niet bezwijke in het
prijzen uwer barmhartigheden, waardoor gij mij ontrukt
hebt aan al mijn verfoeielijke wegen. Doe mij meer zoetheid
in u vinden dan in alle verlokkingen, die ik volgde. Dat
ik u beminne met alle kracht en uwe hand omvatte met
geheel mijn hart en gij mij ontrukt aan elke verzoeking ten
einde toe t. Want zie, Heer, gij zijt mijn Koning en mijn God3.
I Ps. 6o, 2.

2

Ps. 27, 3o; vgl. I Cor. i, 8.

3 Ps. 5, 3.
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U diene al het nuttige, dat ik als knaap geleerd heb ; u diene,
wat ik spreek en schrijf en lees en reken, want als ik ijdelheden leerde, tuchtigdet gij mij, en het zondig behagen in
die ijdelheden hebt gij mij vergeven. Ik heb ermee wel veel
nuttige wóórden geleerd; maar men kan die ook leeren,
zonder zoo ijdele zaken; en dat is de veilige weg, dien knapen
moesten bewandelen.
XVI. Maar wee u, stroom der menschelijke gewoonte !
Wie zal u tegenstand bieden ? Wanneer zult gij eens uitgedroogd zijn ? Hoelang nog zult gij Eva's kinderen voortstuwen naar die groote en schrikwekkende zee, ternauwernood
over te komen voor hen, die het Hout bestegen ? Las ik zelf
in uwe strooming niet van den donderaar Jupiter, die tevens
een echtbreker was ? En toch had hij in geen geval beide
tegelijk kunnen zijn, maar men stelde het zoo voor, om hem
vrijmacht te geven een echt overspel na te doen, terwijl een
denkbeeldige donder voor schuldige speelde. Maar wie van die
getabbaarde meesters luistert met een nuchter oor naar den
man, uit hetzelfde stof gevormd, die het zegt en uitroept
Dit verzon Homerus en droeg het menschelijke over op de goden; hadde
hij maar liever het goddelijke overgedragen op onsl? Doch meer naar

waarheid zou men kunnen zeggen, dat Homerus weliswaar
deze dingen verzon, maar dat hij aan misdadige menschen
goddelijke eigenschappen toeschreef, opdat misdaden niet als
misdaden zouden gelden en opdat alwie ze bedreef niet
schijnen zou verdorven menschen, maar hemelsche goden zich
ten voorbeeld gesteld te hebben.
En niettemin, o helsche stroom, werpt men in u de kinderen
der menschen benevens het geld, om deze dingen te leeren.
En er gebeurt iets gewichtigs, als dit gebeurt in het openbaar
op het Forum, ten aanschouwen van de wetten, die buiten
het leergeld nog een staatsbezoldiging toekennen. Gij beukt
uwe rotsen en bruisend laat gij hooren : „Hier leert men
woorden, hier verwerft men de welsprekendheid, zoo hoogst
1 Cicero, Tuscul. i, 26.
Ió

noodzakelijk bij pleiten en betoogen." Wij zouden dus anders
niet kennen woorden als : „regen, gouden, schoot, bedrog,
hemelgewelven" en andere, die bij Terentius geschreven
staan, indien hij niet had ten tooneele gevoerd een jongen
deugniet, die zich Jupiter stelde tot voorbeeld van ontucht,
terwijl hij zijn oog laat vallen op een muurschildering, waar
stond afgebeeld, hoe volgens de mythe Jupiter in Danae's schoot weleer
een goeden regen deed dalen, en zoo de vrouw bedroog? En zie, hoe

hij zich opwekt tot wellust, hem als 't ware door den hemel
geleerd :
„En zóó iets doet een god, die het hemelgewelf door zijn machtigen
donder doet schudden. En ik nietig menschje zou zulks niet doen?
Nu, ik hèb het gedaan en wat gretig1 !"

Neen, neen, het is niet zoo, dat men door schandelijkheden
van dezen aard gemakkelijker die woorden onthoudt; maar
door deze woorden worden die schandelijkheden schaamteloozer bedreven. Ik zeg geen kwaad van woorden, het
zijn om zoo te spreken uitgelezen en kostbare vaten; maar
wel van den wijn der dwaling, die ons daarin werd aangeboden door dronken leermeesters. En dronken wij niet, dan
kregen wij slaag, en zich beroepen op eenen nuchteren
rechter, mocht niet.
En nochtans, mijn God, voor wiens aangezicht ik veilig
deze herinneringen ophaal, gaarne heb ik dit alles geleerd,
en ik vond er behagen in, helaas! en daarom noemde men mij
een veelbelovenden knaap.
XVII. Sta mij toe, mijn God, iets te zeggen over mijne
geestesgaven, die ik te danken heb aan u, en over de onzinnigheden, waarin ik ze misbruikte. Mij werd namelijk
eene taak opgegeven, die mij in hooge mate opwond, wegens
den te oogsten lof of de dreigende oneer en slaag. Ik moest
namelijk weergeven de woorden van Juno, die vertoornd
en bedroefd is, omdat zij niet in staat is den Teucrischen koning
te weren uit Italie 2, woorden, die ik Juno nooit had hooren
'

Vgl. Terentius, Eunuch. 585, 589 v.v.

2

1Eneis 1, 38.
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zeggen. Maar men dwong ons op dwaalwegen het voetspoor
te volgen van dichterlijke vindingen en iets dergelijks te
zeggen in proza als de dichter in verzen gezegd had. En het
loffelijkst kweet zich degene, die, rekening houdend met het
karakter van de voorgestelde persoon, het sprekendst de
aandoeningen van toorn en smart liet uitkomen en de gedachten in passende woorden inkleedde.
Wat nutte mij dit, o ware leven, mijn God ? Waartoe
diende het, dat men mij om mijn voordracht toejuichte boven
velen van mijn tijd- en studiegenooten ? Was dat alles niet rook
en wind ? Was er dan werkelijk niets anders, om mijn geest
en mijn tong te oefenen ? Uw lof, o Heer, uw lof in uwe
Schriften had de jonge loot, mijn hart, moeten stutten, dan
zou het zich niet door nietige beuzelarijen hebben laten
meevoeren, schandelijk roofaas voor de rondzwervende
geesten. Want niet op één manier offert men aan de afvallige
engelen.
XVIII. Was het nu wonder, dat ik mij zoo tot ijdelheden
liet verlijden en van u, mijn God, mij afwendde naar buiten,
waar mij als toonbeelden werden voorgesteld lieden, die,
indien zij een of andere niet slechte daad door hen verricht
verhalend, een fout tegen het taaleigen of de spraakkunst
maakten, gecritiseerd werden en zich schaamden, maar
indien zij hun liederlijkheden in onberispelijke en goed verzorgde taal, met rijkdom van woorden en goed gestileerd
voordroegen, geprezen werden en glorieerden?
Gij ziet dit, o Heer, en zwijgt lankmoedig, uiterst barmhartig
en waarachtig'. Maar zult gij altijd zwijgen? Ook nu zult gij
ontrukken aan dezen verschrikkelijken afgrond de ziel die u
zoekt 2 en dorst naar uwe geneugten 3 en wier hart u zegt :
Gezocht heb ik uw aangezicht; uw aangezicht, Heer, zal ik
wederom zoeken 4 ; want verre van uw aangezicht zijn, is
leven in donkeren hartstocht. Immers niet schrijdend of
1 Ps. 102, 8; 85, 15.
26, 8.
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2 Vgl. Ps. 85, 13.

3 Vgl. Ps. 41, 3; 25, I I.

4 Ps.

afstanden doorloopend, verwijdert men zich van u of keert
men terug tot u; evenmin heeft uw jongste zoon, die (uit de
parabel'), naar paarden, wagens of schepen uitgezien, of is
hij weggevlogen op werkelijken vleugel, of heeft hij een
voetreis gemaakt, om in een ver land verkwistend te leven
en te verbrassen hetgeen gij hem hadt gegeven toen hij
vertrok, — een lieven vader u toonend in 't geven, nog
liefderijker voor hem, toen hij berooid terugkeerde. Neen,
in ongebonden hartstocht leven, dat is in 't duister leven
en dat is ver van uw aangezicht leven.
Zie, Heer mijn God, en zie met lankmoedigheid, zooals
gij gewoon zijt, hoe nauwgezet de menschenkinderen de
voorschriften omtrent letters en lettergrepen, die ze ontvingen van hun voorgangers in de taal, in acht nemen en
de van u ontvangen eeuwige voorschriften betreffende het
onvergankelijk heil veronachtzamen. En wel in die mate,
dat hij, die deze van ouds geldende klankregels kent en
onderwijst, indien hij tegen de leer der spraakkunst het
woord „homo" zonder aspiratie der eerste lettergreep uitspreekt, meer mishaagt aan de menschen, dan indien hij
tegen uwe geboden een mensch haat, hoewel hij één mensch
is. Alsof hij van een vijandig mensch meer te duchten zou
hebben dan van den haat zelf, waardoor hij zich tegen hem
laat opzweepen en alsof iemand een ander door hem te
vervolgen grooter schade berokkent, dan hij berokkent aan
zijn eigen hart door het haatgevoel. Zeker toch gaat het
taalweten niet dieper dan het schrift van het geweten en
't zelfverwijt dat men een ander aandoet wat men zelf
niet wil2.
Hoe ondoorgrondelijk zijt gij, gij die daar woont in de
zwijgende hoogten, eenig groote God, die volgens uwe
onvermoeibare wet den vloek der verbinding neerzendt alom
over de booze begeerten, terwijl een mensch, tuk op den roem
der welsprekendheid, voor een mensch als rechter en met een
' Vgl. Luc. x5, 12-32. 2 Vgl. Tob. 4, 16; Matth. 7, 12.
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menigte menschen omringd, zijn vijand met den grimmigsten
haat aanvallend, wel oppast met uiterste nauwlettendheid,
niet bij vergissing te zeggen : „inter omines" (in plaats van
„inter homines"), maar er niet voor oppast, of hij door zijn
verwoedheid een mensch(enleven) laat wegvallen uit de
menschen.
XIX. Het was bij zulke zeden dat ik schoollag, arme knaap !
Het was bij zulke strijdgewoonten dat de oefenplaats paste,
waar ik meer vreesde een taalfout te maken dan ik mij in acht
nam, wanneer ik er maakte, tegen nijd jegens hen die er geen
maakten.
Ik zeg deze dingen en belijd ze voor u, mijn God, en hierin
werd ik geprezen door hen, wier welgevallen destijds voor
mij beteekende een leven met eere. Want ik zag niet den
poel van schande, waarin ik was weggestooten van uwe oogent.
Want wat was er voor uw oogen verachtelijker dan ik,
daar ik zelfs zulken menschen mishaagde door ontelbare
leugens, waarmede ik opvoeders, leermeesters en ouders
bedroog uit lust tot het spel, uit zucht om dwaze vertooningen
te zien en die uit speelsche ongedurigheid na te bootsen ?
Ook stal ik uit den kelder en van de tafel mijner ouders,
deels uit hartstochtelijken snoeplust, deels om weg te kunnen
geven aan jongens, die zich voor hun meespelen, waarbij ze
toch gelijkelijk deelden in het pleizier, door mij lieten beloonen.
Ook bij dat spel trachtte ik vaak met valsch doen te winnen,
overwonnen als ik zelf was door de ijdele begeerte tot uitblinken. Want niets duldde ik minder en hekelde ik meer,
wanneer ik iemand er op betrapte, dan hetgeen ik anderen
aandeed; en werd ik zelf betrapt en gehekeld, dan zette ik
't liever op een razen dan dat ik toegaf. Is dat soms kinderlijke
.onschuld ? Allesbehalve, o Heer, is het dat, allesbehalve, ik
bid u, mijn God. Het zijn juist immers deze dingen, die met de
opvolgende latere leeftijden mede- en overgaan uit de sfeer
van opvoeders en leermeesters, waar het ging om noten,
•

1 Ps. 3o, 23.
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ballen en musschen, naar die van landvoogden en koningen,
waar het gaat om goed, bezittingen en onderdanen; zoo
maakt de roede allengs plaats voor strengere straffen. Het
symbool van de nederigheid in de gestalte der kleinen was
het dus, dat gij geprezen hebt, o onze koning, toen gij zeidet :
Denzulken behoort het rijk der hemelen'.

XX. Doch niettemin, Heer, u den verheven en algoeden
schepper en bestuurder van het heelal, onzen God, komt
mijn dank toe f, ook al was ik overeenkomstig uwen wil niet
ouder dan een knaap geworden. Want ook toen was ik, leefde
en voelde ik en was ik bedacht op de gaafheid van mijn wezen,
een teeken van die geheimzinnige eenheid, vanwaar ik ben
uitgegaan. Ik waakte met een inwendiger zin over het welzijn
mijner zinnen, en zelfs met mijne kleine gedachten over
kleine dingen vond ik in de waarheid behagen. Bedrogen
wilde ik niet worden, mijn geheugen was sterk, in het spreken
bekwaamde men mij, een geneugt was mij vriendschap, ik
vluchtte de smart, de laagheid en de onwetendheid. Wat is
in zulk een bezield wezen niet bewonderens- en prijzenswaardig? Maar dit alles zijn gaven van mijnen God, niet heb
ik ze mij gegeven : en goede gaven zijn het en dit alles vormt
mijn zelf. Goed is dus degene, die mij gemaakt heeft; hij zelf
is mijn goed en hem verhef ik om alle goede gaven, waaraan
ik ook mijn knaap zijn dankte.
Want dit was mijn zonde, dat ik niet in hem, maar in zijne
schepselen, in mij zelf en andere, genot, verhevenheid en
waarheid zocht, en zoo stortte ik mij in smart, verwarring
en dwaling. Dank aan u, mijne zoetheid, mijn eer en mijn
vertrouwen, mijn God, dank aan u voor uwe gaven; maar
gij zelf bewaar ze mij. Zoo immers zult gij mijzelf bewaren,
en alles wat gij mij gegeven hebt zal toenemen en tot vol–
maaktheid komen, en ik zelf zal zijn met u, daar ook mijn zijn
uwe gave is.
1 Matth. 19, 14.

2 V gl. II Cor. 2, i.I.
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TWEEDE BOEK

I. Ik wil mij in het geheugen roepen mijn oneerbaar verleden en de vleeschelijke verdorvenheden mijner ziel, niet
omdat ik ze liefhebben zoude, maar opdat ik u liefhebben
moge, mijn God. Uit liefde tot uwe liefde doe ik dit; weer
zie ik terug op mijn slechte wegen in de bitterheid mijner
herinnering, om uwe zoetheid te mogen smaken, o nooit
bedriegende zoetheid, o gelukkige en veilige zoetheid, en
verzamel ik mij uit de verstrooiing, waarin ik lag in stukken
gescheurd, terwijl ik mij van u, den Eene, afwendde en mij
in de veelheid verloor.
Want eens in mijn jeugd brandde ik van verlangen om mijn
verzadiging te vinden in helsch genot en schaamde mij niet
voor een woekergroei van allerlei lichtschuwe minnarijen;
ik veranderde tot onkenbaar wordens toe' en ging tot
ontbinding over voor uwe oogen, terwijl ik behagen had
in mij zelven en begeerde te behagen in de oogen der
menschen.
II. Wat was het anders, dat mij genot gaf, dan te beminnen
en bemind te worden? Maar de juiste maat, die van ziel
tot ziel, werd niet in acht genomen, immers slechts zoover is
lichtend het pad der vriendschap; maar dampen stegen op
uit de modderige begeerlijkheid des vleesches en uit de opbruising mijner manbaarheid en zij omwolkten en verdonkerden mijn hart, zoodat de helderheid van de liefde niet te
onderscheiden viel van de duisternis van den wellust. Beide
deden verward dooreen hun laaiende werking en sleepten
1

Vgl. Dan. To, 8.
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mijne zwakke jeugd door de afgronden der hartstochten en
stootten haar in een maalstroom van schandelijkheid.
Zwaar drukte op mij uwe gramschap, en ik wist het niet.
Ik was doof geworden door het ketengerammel mijner sterfelijkheid, het was de straf voor de hoovaardij mijner ziel.
En ik verwijderde mij aldoor verder van u, en gij liet het
toe; en ik liet mij gaan en verloor mij zelven, ik zonk weg
in bruisende ontucht; en gij zweegt.
0 mijne te laat erkende vreugde ! Gij zweegt toen, en ik
ging maar voort met verre van u steeds meer te zaaien 't
onvruchtbare zaad der smarten, in hoogmoedige zelfverlaging en onvermoeide uitspatting.
Wie kon mijne ellende matigen en mij het vluchtige schoon
der nieuwste nieuwheden leeren benutten en aan het genieten
daarvan grenzen stellen zóó dat de golven van mijn jonkheid
kwamen uit te bruisen aan 't huwelijksstrand, terwijl uiteraard
de bezonkenheid ontbrak, die genoegen neemt met het doel
kinderen te verwekken, gelijk uwe wet voorschrijft, o Heer, die
't leven geeft ook aan de telgen onzer sterfelijkheid en vermoogt
een zachte hand te doen voelen tegen het steken der doornen
die van uw paradijs zijn uitgeslootenl ? Want niet verre van
ons is uwe almacht, ook al zijn wij verre van u. Ik had ten
minste op de stem, komende uit uwe wolken, oplettender acht
moeten geven : Kwelling echter des vleesches zullen dezulken hebben;
en die wil ik u besparen 2, en : Het is de mensch goed geene vrouw,
aan te raken3, en : Die geen vrouw heeft, denkt aan de dingen Gods
hoe hij God zal behagen; maar die getrouwd is, denkt aan wereldsche
dingen, hoe hij zijn vrouw zal behagen4. Naar deze woorden dus
had ik aandachtiger moeten luisteren; en als ontmand om het
rijk der hemelen5 zou ik dan tot mijn geluk uwe omhelzingen

hebben verbeid.
Maar onstuimig, helaas, volgde ik de vloedgolf van mijn
natuur, na u verlaten te hebben, en ik ging al uwe wetten
1 Vgl. Gen. 3, 18; Matth. 22, 30. 2 I Cor. 7, 28. 3 I Cor. 7, I. 4 I Cor,
7, 32, 33 . b Matth. 19, 12.

te buiten, zonder evenwel te ontkomen aan uwe tuchtigingen; welk sterveling toch zou dit kunnen ? Want gij waart
altijd bij mij met uwe barmhartige gestrengheden, met de
bitterste walging al mijne ongeoorloofde genoegens vermengend, om mij zoo op zoek te doen gaan naar genoegens
zonder walging. En als ik dat gekund had, zou ik niets anders
gevonden hebben dan u, o Heer, dan u, die smart legt in
uw gebodl en slaat om te genezen e en ons doodt om niet
af te sterven van u.
Waar was ik, en hoe ver zwierf ik rond van de genietingen
van uw huis3 in dat zestiende jaar mijns vleeschelijken
levens, toen den schepter over mij voerde met volkomen
overgave mijnerzijds een waanzinnige wellust, die bij de
menschelijke schaamteloosheid gedoogd wordt, maar ongeoorloofd is voor uwe wetten ? De mijnen dachten er niet
aan mij van mijn ondergang te redden door het huwelijk
maar dachten hieraan alleen, dat ik zou leeren zoo goed
mogelijk een rede samen te stellen en het gehoor te winnen
met de voordracht.
III. Juist dat jaar werden mijn studies onderbroken. Ik
was weer thuis van Madaura, een naburige stad, mijn eerste
vreemde woonplaats ter wille van mijn taal- en letterkundige
opleiding, en nu werd het noodige geld voor een langduriger
verblijf te Carthago bij elkaar gebracht meer door den ijver
van mijn vader dan uit zijn eigen bezit; hij was een tamelijk
onbemiddeld raadslid van Thagaste.
Aan wien verhaal ik deze dingen? Neen niet aan u, mijn
God, maar in uw bijzijn verhaal ik ze aan mijn geslacht, het
menschelijk geslacht, hoe gering ook het aantal mag zijn
van hen, wien deze bladzijden van mij in handen komen.
En waartoe dit? Hierom gewis, dat ik en alwie dit leest
bedenke, uit welk een diepen afgrond ons geroep moet
komen tot u4. En wat is er dichter bij uwe ooren dan
Vgl. Ps. 93, 20.
Ps. I29, I.
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Vgl. Deut. 32, 39.

3

Vgl. Mich. 2, 9.

4

Vg:.

een rouwmoedig hart en een leven uit het geloof l.
Want wie verhief toen niet hemelhoog dien man, die mijn
vader was, omdat hij boven de draagkracht van zijn vermogen voor zijn zoon al datgene bekostigde, wat noodig
was om te studeeren in den verren vreemde. Want vele
burgers, heel wat meer bemiddeld dan hij, maakten zich
volstrekt zoo moe niet voor hunne kinderen. Toch bekommerde dezelfde vader zich niet erom, hoe ik opgroeide
voor u2, of hoe het stond met mijne kuischheid, als ik maar in
de redekunst slaagde, of anders gezegd : ver mij van uwer
kweekkunst waagde, o God, die zijt de eenige ware en goede
heer van uwen akker : mijn hart.
Toen dan in dat zestiende jaar tusschentijds ledigheid
intrad wegens geldverlegenheid der mijnen, en ik, vrij van
alle schoolbezoek, bij mijn ouders verbleef, groeiden de
doornen der hartstochten boven mijn hoofd, en er was geen
hand om ze uit te roeien. Integendeel, toen mijn vader eens
in een badgelegenheid zag, dat ik manbaar werd en de onrust
toonde, dien leeftijd eigen, stelde hij vol vreugde, alsof hij al
van nu af zich op zijn kleinkinderen verheugde, mijn moeder
hiervan in kennis; het was de dronkemansvreugde, waarin
deze wereld u, haren schepper, vergeten heeft en in plaats
van u op uw schepsel verliefd raakti, bedwelmd door den
onzichtbaren wijn van haar verdorven en op het laagste
gerichten wil. Maar reeds in het hart mijner moeder waart
gij begonnen uwen tempel te stichten en uw heilige inwoning
te bereiden : terwijl mijn vader nog catechumeen was, en dat
sinds kort. Daarom sprong zij op, vroom als zij was, van onrust
en angst4, en hoewel ik nog niet geloovig was, toch vreesde
zij voor mij de kronkelpaden, waarop degenen wandelen,
die u den rug toekeeren en niet het aangezicht5.
Wee mij ! En durf ik nog zeggen, dat gij gezwegen hebt,
mijn God, toen ik mij steeds verder van u verwijderde ?
1 Vgl. Hab. 2, 4; Rom. I, 17; Hebr. To, 38. 2 Vgl. I Cor. 3, 9.
Rom. 2, 25. 4 Vgl. II Cor. 7, 25. 5 Jerem. 2, 27.

3 Vgl.
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Wezenlijk, gij zweegt toen voor mij ? En van wien waren
ze dan, zoo niet van u, die woorden, die gij door mijne moeder
uw geloovige dienares, gestadig in mijne ooren deedt klinken ?
Doch geen drong vandaar door tot mijn hart, zoodat ik ernaar
handelde. Want dat was haar wensch, en ik herinner mij nog,
hoe zij mij in 't geheim met de grootste bezorgdheid vermaande, toch geen ontucht te plegen, en vooral toch geen
vrouw van een ander te verleiden.
Deze vermaningen hield ik voor vrouwenpraat, en ik zou
mij hebben geschaamd ernaar te luisteren. Maar zij kwamen
van u en ik wist het niet; en ik meende, dat gij zweegt en
zij sprak, door wier persoon gij niet zweegt tot mij ; en in
haar werdt gij versmaad door mij, door mij, haar zoon,
den zoon uwer dienstmaagd, uwen dienstknechts. Doch ik
wist het niet, en ik snelde mijn verderf te gemoet met zulke
verblinding, dat ik onder de jongens van mijn leeftijd mij
schaamde over mijn achterblijven in ondeugd; want ik
hoorde hen pochen op hun gemeenheden en zich des te
meer beroemen, naarmate zij schaamteloozer waren; en het
lustte mij evenzoo te doen, niet alleen uit lust in de daad,
maar ook in den lof. Wat is zoo laakbaar als de ondeugd ?
Ik, uit vrees van gelaakt te worden, werd ondeugender, en
bij ontstentenis van een misdaad, waardoor ik mij gelijkstelde met mijn verdorven kameraden, veinsde ik gedaan te
hebben, wat ik niet gedaan had; om niet verachterlijker te
schijnen, naarmate ik minder schuldig was, en lager aangeslagen te worden, naarmate ik kuischer leefde.
Ziedaar met welke makkers ik de straten van Babylon
doorkruiste en mij wentelde in 't slijk als in kaneelolie en
kostbare balsems 2. En opdat ik des te vaster in die modder
zou blijven steken, hield mij de onzichtbare vijand onder
zijn hiel3 en verleidde mij, wijl ik licht te verleiden was.
Want zelfs zij, die reeds uit het midden van Babylon gevlucht was4,
maar toch nog in de omgeving draalde, de moeder van mijn
1 Ps. 225, 1 6.
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Vgl. Hoogl. 4, 24.
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Vgl. Ps. 55, 3.

4 Jerem. 52, 6.

vleesch, vermaande mij weliswaar kuisch te leven, maar zorgde
er niet voor, datgene, wat ze aangaande mij van haar man
vernomen had en waarvan zij terstond het verderfelijke en
voor later het gevaarlijke besefte, te beperken binnen de
grenzen van het echtelijk verkeer, indien het niet met wortel
en tak kon worden uitgeroeid. Zij zorgde niet hiervoor,
uit vrees, dat mijn verwachting zou belemmerd worden
door den band des huwelijks, niet die verwachting, die mijn
moeder voor het toekomstige leven op u stelde, maar de
verwachting van een wetenschappelijke vorming, die ik mij,
gelijk mijn beide ouders overdreven wenschten, zou eigen
maken : mijn vader, omdat hij omtrent u nagenoeg aan niets
dacht, en omtrent mij slechts aan ijdele dingen, en mijne
moeder, omdat zij meende, dat die gebruikelijke wetenschappelijke studies niet alleen niet schadelijk, maar zelfs
in menig opzicht bevorderlijk zouden zijn om tot u te geraken.
Zoo immers stel ik het mij voor, wanneer ik mij, voor zoover
het gaat, het karakter mijner ouders herinner. Ook liet men
men mij bij het spel meer den vrijen teugel, dan een gematigde strengheid gedoogd zou hebben, waardoor ik tot
allerlei losbandige neigingen kwam, en in alles was duisternis,
verborgen houdend voor mij, mijn God, den helderen glans
uwer waarheid, en als uit een vetten bodem schoot op mijne ongerechtigheidl.

IV. Den diefstal, zeker, straft uwe wet, o Heer, en ook
de wet, geschreven in de harten der menschen, die zelfs
hun boosheid niet kan uitwisschen. Want welke dief laat
zich door een ander gelijkmoedig bestelen ? Niet eens een
rijke al is die man door nood ertoe gedreven. En toch heb
ik diefstal willen plegen en heb dien gepleegd, niet door
gebrek daartoe gedrongen, alleen maar uit mangel aan en
afkeer van rechtvaardigheid en uit overvloed van boosheid.
Want ik stal datgene, wat ik in overvloed had en veel beter;
en niet van datgene, wat ik door diefstal trachtte te krijgen,
I Ps. 72, 7.
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wilde ik genieten, maar van den diefstal zelf en de zonde.
In de nabijheid van onzen wijngaard stond een pereboom,
met vruchten beladen, die noch voor het oog noch voor
den smaak aantrekkelijk waren. Om dezen boom te schudden en te plunderen trokken wij, jonge deugnieten, erop
uit in het holle van den nacht — zoolang hadden wij ons spel
volgens onze verderfelijke gewoonte op straat gerekt —
en brachten er een groote vracht van mee, niet om er ons
aan te vergasten, maar om ze gewoonweg voor de varkens
te werpen; ook indien wij er wat van aten, dan deden we
het slechts omdat we het prettig vonden, wijl het verboden
was.
Ziedaar mijn hart, o God, ziedaar mijn hart, waarover gij
u ontfermd hebt in de diepte van den afgrond. Ziedaar
mijn hart; dat het u thans zegge wat het daar zocht, om
zonder reden zoo slecht te zijn, zonder voor mijne slechtheid een anderen grond te hebben dan de slechtheid. Afschuwelijk was ze en ik heb haar bemind; bemind heb ik
mijn ondergang, bemind heb ik mijn ontrouw, niet datgene,
waarom ik ontrouw werd, maar mijn ontrouw zelf heb ik
bemind; schandelijk was mijne ziel, die zich stortte van uw
hechtheid in 't verderf, niet in schande iets, maar de schande
zelf begeerend.
V. Er ligt inderdaad een aantrekkelijkheid in schoone
voorwerpen : als goud, zilver en zoo voort; op het zinnelijk gevoel heeft sympathie zeer veel invloed, en zoo vindt
eveneens elk zintuig in de stoffelijke dingen de eigenschappen, die aan het zintuig beantwoorden. Tijdelijke eer en
de macht om te bevelen en te gebieden hebben eveneens
haar waarde, hoewel daaruit ook de begeerte naar wraak
ontstaat. En toch om dit alles te bekomen mag men zich niet
verwijderen van u, o Heer, noch afwijken van uwe wet.
Ook het leven, dat wij hier leven, heeft zijn bekoorlijkheid
om zijn eigenaardige schoonheid en de harmonie met al het
schoone der aarde. Ook de vriendschap van menschen met
haar lieflijken band is zoet, om de eenheid van vele zielen.
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Om al deze en dergelijke dingen wordt de zonde bedreven,
wanneer men uit ongeregelde neiging daartoe, hoewel het
de laagste goederen zijn, de betere en allerhoogste goederen
u, Heer, onze God, uwe waarheid en uwe wet prijsgeeft.
Ook deze lagere goederen hebben inderdaad hun behaaglijkheid, maar niet gelijk mijn God, die alles geschapen heeft,
want in hem verheugt zich de rechtvaardige, en hij is de
geneugte van hen, die oprecht zijn van hartel.
Zoekt men derhalve naar de beweegreden van een misdaad, dan schenkt men in den regel slechts dan geloof er
aan, als men het verlangen van een dier bovengenoemde
lagere goederen te bekomen duidelijk heeft kunnen bemerken, of de vrees van zulk goed te verliezen. Want zij
zijn schoon en bevallig, ofschoon in vergelijking met de
hoogere en zaligmakende goederen verachtelijk en laag.
Iemand heeft een moord begaan. Waarom heeft hij dien
begaan ? Hij beminde de vrouw of het goed van dengene,
dien hij vermoordde, of hij wilde stelen om in zijn levensonderhoud te voorzien, of hij vreesde, van den kant van
hem iets dergelijks te verliezen, of hij was beleedigd en
ontstak in wraaklust. Zou hij zonder reden doodslag hebben
gepleegd, alleen uit lust tot moord ? Wie zou het gelooven?
Want wel is van een dolzinnig en monsterachtig wreedaard
gezegd, dat hij zonder aanleiding verkoos slecht en wreed
te zijn; toch liet de geschiedschrijver de reden voorafgaan :
„Hij vreesde", schrijft hij, „dat door rust hand en geest
zouden verzwakken" 2. Waartoe deed hij dit? Waarom
handelde hij zoo ? Om namelijk door dit gestadig zich oefenen
in misdaden Rome te veroveren en daarop eer, macht en
rijkdom te bekomen en zich te ontledigen van vrees voor
de wetten en van benardheid uit hoofde van zijn geldverlegenheid en het bewustzijn zijner misdaden. Zelfs Catilina
beminde dus niet zijne euveldaden, maar ongetwijfeld iets
anders, ter wille waarvan hij ze deed.
1 Vgl. Ps. 63, 1.

2 Sallustius, de conjur. Cat. c. i 6.
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VI. Wat heb ik, helaas, toch in u bemind, o mijn diefstal,
o mijn nachtelijke euveldaad van mijn zestiende levensjaar ?
Gij immers waart niet schoon, wijl gij een diefstal waart. Of
zijt gij wel waarlijk iets wezenlijks, zoodat ik kan spreken
tot u? Schoon waren de vruchten, die we gestolen hebben,
want zij waren geschapen door u, o schoonste van alles,
Schepper van alles, goede God, God, opperste goed en
mijn waarachtig goed; schoon waren die vruchten, maar
naar haar had mijn beklagenswaardige ziel geen begeerte.
Ik had immers betere in overvloed; maar ik heb ze geplukt,
alleen om te stelen. Want nadat ik ze geplukt had, wierp
ik ze weg, en vergastte mij dan enkel op de boosheid, waarvan
ik in blijdschap genoot. Want indien er iets van de vruchten
in mijn mond kwam, dan was het 't misdadige, dat er smaak
aan gaf.
En nu, Heer mijn God, vraag ik, wat mij toch in den diefstal
behaagde, en zie, schoonheid ligt er niet in; ik bedoel niet
een schoonheid gelijk die is in de rechtvaardigheid en de
voorzichtigheid, noch gelijk die is in 's menschen verstand,
geheugen en zintuigen en zijn onbewuste leven, noch een
gelijk die vertoonen de sterren, schoon en schitterend op
hare banen, en land en zee, vol van levende wezens, die van
geslacht tot geslacht elkaar opvolgen; niet eens een minderwaardige en onwezenlijke schoonheid, zooals de zonden
bezitten, die ons misleiden.
Want de hoogmoed aapt de verhevenheid na, maar gij
alleen zijt de boven alles verheven God. En wat zoekt de
eerzucht anders dan eer en roem, maar gij alleen zijt boven
allen te eeren en te roemen in eeuwigheid ? En de strengheid der machthebbers wil gevreesd worden; maar wie is
te vreezen- dan God alleen? Want wat, wanneer, waar, door
wat of door wien kan aan uwe macht iets worden ontnomen
of onttroggeld ? En de liefkoozingen van wellustelingen
willen bemind worden; maar niets is liefkoozender dan uwe
liefde en niets heilzamers laat zich beminnen dan de liefde
tot uwe in schoonheid en helderheid alles overtreffende
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waarheid. En de nieuwsgierigheid neemt den schijn aan
van weetlust, maar gij weet alles bij uitstek. Ook zelfs onkunde en dwaasheid dekken zich met den naam van eenvoud en onschuld; maar niets is eenvoudiger dan gij. Wat
echter is onschuldiger dan gij ; immers hun eigen werken
zijn den boozen vijandig? En de luiheid veinst naar rust te
streven, maar waar is de rust verzekerd dan bij den Heer?
Overdaad laat zich gaarne verzadigheid en overvloed
noemen; maar gij zijt de volheid en de onuitputtelijke bron
van onvergankelijke zoetheid. Verkwisting neemt den schijn
aan van vrijgevigheid; maar de milddadigste uitdeeler van
alle goederen zijt gij. Hebzucht wil veel bezitten; doch
gij bezit alles. Afgunst twist over den voorrang; wat staat
er hooger dan gij ? Toorn zoekt wraak; wie wreekt zich
rechtvaardiger dan gij ? Vrees huivert voor ongewone en
plotselinge gevaren, die tegen de dingen, welke haar lief
zijn, zich kanten, terwijl zij angstig waakt voor de veiligheid;
maar wat is voor u ongewoon ? Wat plotseling ? Of wie
vervreemdt van u wat gij liefhebt? Of waar tenzij bij u is
vaste veiligheid? Droefheid kwijnt weg door het verlies
van goederen, waarin de hebzucht haar behagen vond,
want zij zou willen dat zoo aan haar evenals aan u niets
ontnomen kon worden.
Zoo boeleert eene ziel, wanneer zij zich afwendt van u en
buiten u zoekt datgene, wat ze niet zuiver en onvermengd
vindt, behalve wanneer zij terugkeert tot u. Verkeerd apen
u na al degenen, die zich van u verwijderen en zich verheffen tegen u. Doch ook door zoo u na te apen toonen zij,
dat gij de Schepper zijt der gansche natuur en dat het daarom niet mogelijk is, zich van u geheel en al te verwijderen.
Wat heb ik dan in dien diefstal bemind en waarin heb ik
mijnen Heer, zelfs op verkeerde en zondige wijze, nageaapt? Lustte het mij tegen uwe wet te handelen, althans
door bedrog, wijl ik door macht daartoe niet bekwaam was,
om zoo, gevangene als ik was, een verminkte vrijheid na
te apen door ongestraft iets te doen wat ongeoorloofd was,
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uwe almacht parodieerend. Zie, dat is de dienstknecht,
die zijn meester ontvlucht en de schim achternagaat. 0
bedorvenheid, o wanstaltigheid des levens en afgrond des
doods ! Heeft dan toch mij kunnen behagen wat niet geoorloofd was, om geen andere reden, dan omdat het niet
geoorloofd was?
VII. Hoe zal ik het den Heer vergelden l, dat mijn geheugen
zich deze dingen herinnert en mijn ziel niets daarvan heeft
te vreezen ? Dat ik u beminne, Heer, en dank zegge en uw
naam love 2, dewijl gij mij zoo groote zonden en misdaden
vergeven hebt. Aan uw genade schrijf ik toe en aan uw
barmhartigheid, dat gij mijne zonden als ijs hebt doen
smelten3 . Aan uwe genade ook schrijf ik toe alle kwaad
dat ik niet gedaan heb; wat een kwaad toch had ik niet
kunnen doen, ik, die zelfs 't misdrijf zonder meer heb liefgehad ?
En alle kwaad, ik beken het, is mij vergeven, zoowel dat,
wat ik uit eigen beweging gedaan heb, als dat, wat ik door
uw leiding niet gedaan heb. Welk mensch is er, die, zijn
zwakheid indachtig, aan eigen krachten zijn kuischheid
en onschuld durft toeschrijven, om zoo minder u te beminnen, wanend, dat uwe barmhartigheid hem niet zoo
noodzakelijk was, waarmede gij de zonden vergeeft aan
hen, die zich bekeeren tot u? Want wie, door u geroepen,
uw stem gevolgd heeft en vermeden heeft de feilen, waarvan hij hier de herinneringen en belijdenissen leest, die
belache mij niet, dat ik in mijn ziekte door dien geneesheer
genezen werd, aan wien hij het te danken heeft, dat hij niet
ziek werd, of liever dat hij niet zoo erg ziek werd; en daarom
beminne hij u evenzeer, ja nog meer, wijl hij ziet, dat dezelfde,
die mij van zoo zware krankheden van zonden bevrijdde,
hem ervoor bewaarde in zoo zware krankheden van zonden
te vallen.
VII I. Wat vrucht, helaas! plukte ik eens van die dingen,
1 Ps. 115, 12.
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2

Vgl. Ps. 53, 8.

3

Vgl. Eccles. 3, 17.

waarover ik mij thans nog schaam als ik er aan denkt, vooral
van dien diefstal, waarin ik den diefstal zelf beminde, niets
anders, hoewel hij op zichzelf niets was, maar juist daardoor
des te ellendiger ? En toch zou ik alléén hem niet bedreven
hebben — zoo was toen, dit herinner ik mij wel, mijn innerlijke geaardheid — neen, alléén zou ik hem zeker niet bedreven hebben. 'k Heb dus daarbij nog 't gezelschap bemind
van degenen, met wie ik hem bedreef. 't Is dus niet juist, dat
ik niets anders dan den diefstal beminde ? Neen, neen, ik
beminde niets anders, want ook dat is niets. Wat is het dan
in werkelijkheid ? Wie zou het mij kunnen leeren tenzij hij,
die mijn hart verlicht e en zijn duisternis verwijdert? Hoe
komt het dan in mij op te onderzoeken, te beredeneeren en te
overwegen ? Had ik toen slechts de gestolen vruchten begeerd
en daarop mij willen vergasten, dan had ik ook alleen, indien
dat volstond, die slechtheid kunnen bedrijven, om mijn lust
te bevredigen, zonder door opstoking van medeplichtigen
den gloed mijner hebzucht aan te wakkeren. Doch wijl niet
in die vruchten voor mij het genot lag, lag het in de misdaad
zelf, en dat verschafte mij het gezelschap van hen, die medezondigden.
IX. Wat voor iets was die gemoedsgesteldheid? Zonder
twijfel immers was zij door en door slecht, en wee mij3,
die ze bezat. Maar niettemin wat voor iets was zij ? De zonden,
wie bevroedt ze4 ?

Wij wilden lachen, ons hart werd als 't ware gekitteld,
omdat wij hen bedrogen, die dit van ons niet hadden kunnen
denken en het ons erg kwalijk namen. Waarom nu had ik
pleizier in het feit, dat ik den diefstal niet alleen bedreef?
Was het ook, omdat niemand licht alleen lacht? Dat is wel
waar, maar toch schieten ook menschen heelemaal alleen,
als niemand anders tegenwoordig is, soms in den lach,
indien hun iets heel grappigs voor de zinnen of voor den
geest komt. Doch ik zou dien diefstal alleen niet bedreven
1

Rom. 6, 21.

2 Vgl. Eccles.

2, 1o.

3

Vgl. Job. r o, t 5.

4

Ps. i 8, Y 3.
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hebben, neen, zeker niet, alleen zou ik hem bedreven hebben.
Zie, voor uw aanschijn, mijn God, is de levendige herinnering van mijn geest. Alleen zou ik dien diefstal niet bedreven hebben, waarin mij niet geviel datgene, wat ik stal,
maar het feit, dat ik stal : dit alléén te doen, zou mij volstrekt niet zijn gevallen, en ik had het ook niet gedaan. 0
uiterst vijandige vriendschap, onnaspeurbare verleiding
des geestes : verlangen om met spel en scherts te schaden
en begeerte om anderen te benadeelen, zonder dat er eenige
persoonlijke winzucht of wraakzucht bij in 't spel is, maar
omdat er gezegd wordt : „Komt, laten we het doen", en
men zich niet schaamt onbeschaamd te zijn.
X. Wie kan dit zoo verstrengelde en verwikkelde kluwen
ontwarren. Afschuwelijk is het; ik mag er mijn oogen niet op
vestigen, ik mag er niet naar zien. Naar u verlang ik, gerechtigheid en onschuld, schoon en heerlijk door uw edelen
glans en uw onverzadigbare verzadiging. Rust is er bij u
rijkelijk en het leven onverstoorbaar. Wie binnengaat bij u,
gaat binnen in de vreugde zijns Heel en'. en zal niet te vreezen
meer hebben en zich opperbest bevinden in het opperste
goed. Afgedreven ben ik van u en ik heb gezworven, mijn
God, al te ver weg van uw bestendigheid, in mijn jongelingsjaren, en geworden ben ik voor mijzelf een noodlijdend lande.

1 Matth. 25, 2I.
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Vgl. Luc. 1 5, 14.

DERDE BOEK

I. Ik kwam te Carthago en overal om mij heen was het
razend gekook van misdadige minnarijen. Liefhebben deed
ik nog niet : wel was lief te hebben mijn liefste verlangen,
en uit een dieper liefde-behoeven haatte ik het in me, dat
ik haar nog niet meer behoefde. Ik zocht een wezen om lief
te hebben, lief immers was mij de liefde, maar ik haatte
het veiliggaan en een weg zonder valstrikken l ; want wel
was diep in mij honger naar een inwendige spijze, naar u,
mijn God, maar niet die honger deed mij hunkeren, neen, ik
had geen lust in onbederfelijk voedsel, niet dat ik ervan
verzadigd was, maar hoe nuchterder ervan, hoe meer het
mij tegenstond. En daarom ging het mijne ziel niet goed,
en vol zweren 2 wierp zij zich naar buiten, ongelukkiglijk
azend om gekitteld te worden door zinnenstreeling. Zoo
echter van de zinnelijke dingen niets uitging, zou men ze
zeker niet kunnen liefhebben.
Lief te hebben en geliefd te zijn was mij zoet, vooral, als
ik tevens het lichaam der geliefde kon bezitten. De bronader der vriendschap bezoedelde ik dus met de modder der
begeerlijkheid en haar glans omwolkte ik met helschen
wellust; en niettemin, zoo liederlijk en zedeloos als ik was,
stond ik er op uit verregaande ijdelheid voor net en beschaafd
door te gaan. Ik raakte zelfs in een liefdestrik, waarin ik mij
gaarne liet vangen. Mijn God, mijne barmhartigheid, met
wat al gal hebt gij mij in uw goedertierenheid die zoetigheid
besprenkeld; want ik werd bemind, kwam ongemerkt tot
1 Vgl. Wijsh. 14, II.

2

Vgl. Job 2, 7, 8.
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een zondige verbintenis en vergenoegd liet ik mij boeien
met rampzalige banden, om daarop gegeeseld te worden
met gloeiende ijzeren roeden van jaloerschheid, argwaan,
vrees, toom en ruzie.
II. Ik liet mij meesleepen door de schouwspelen in het
theater, waar ik mijn ellenden ten volle zag uitgebeeld en
volop voedsel vond voor mijn hartstocht. Waarom wil
toch een mensch in een vertooning het smartelijke en tragische
ondergaan, dat hij evenwel persoonlijk niet zou willen lijden ?
En toch wil de toeschouwer daarvan de smart voelen en juist
de smart is zijn genot. Wat is dit anders dan beklagenswaardige
waanzin ? Want des te meer wordt men er door bewogen,
naarmate men zelf van dergelijke aandoeningen minder vrij is.
En toch, als men ze zelf voelt, noemt men het doorgaans :
lijden, als men ze meevoelt met anderen : medelijden. Maar
wat moet dat toch voor een medelijden zijn, dat door verdichte tooneelvertooningen gewekt wordt ? Want de toeschouwer wordt niet opgeroepen om hulp te verleenen, neen,
hij wordt slechts uitgenoodigd om smart te ondergaan en hij
schenkt den tooneelspeler bij dusdanige voorstellingen des te
meer bijval, naarmate zijn smart grooter is. En indien die
tragische gevallen met personen, hetzij uit de oudheid of
gefingeerd, zoo worden opgevoerd, dat de toeschouwer niet
bewogen wordt, dan gaat hij misnoegd en afkeurend heen :
wordt hij echter bewogen, dan blijft hij aandachtig luisterend
en genietend.
Men bemint dus ook tranen en smarten. Toch houdt
iedereen van vreugde. Niemand is graag ongelukkig; toch
verlangt men medelijdend te zijn, en wijl dit niet gaat zonder
smart, worden dan niet hierom alleen de smarten bemind ?
Ook dit komt uit die bronaar der vriendschap. Maar waarheen gaat ze ? Waarheen vliet ze ? Waarom stort ze zich uit
in den onstuimigen stroom van ziedend pek, in die geweldige branding van afschuwelijke lusten, waarin ze zelf verandert en opgaat, uit eigen verkiezing, wijl zij zich van de
hemelsche reinheid heeft afgewend en neergestort ? Moet
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men dan het medelijden afwijzen ? In 't geheel niet. Derhalve
mag men soms de smart beminnen. Maar hoed u voor
onreinheid, mijne ziel, onder de bescherming van mijn God,
den God onzer vaderen, lofwaardig en hoogverheven in
alle eeuwigheden', hoed u voor onreinheid.
Want thans nog ben ik niet zonder medelijden; maar destijds in het theater verheugde ik mij met de minnenden,
wanneer zij schandalig van elkaar genoten, hoewel het
maar fictie was en tooneelspel, maar wanneer zij elkander
verloren, dan was ik als 't ware uit medelijden met hen
begaan; en toch behaagde mij het een zoowel als het ander.
Thans echter heb ik meer medelijden met hem, die zich
in ontucht verheugt, dan met een, die zich verbeeldt, dat
hij het hard heeft, wijl hij verderfelijk genot ontbeert en
een jammerlijk geluk verliest. Dit is zeker een waarachtiger
medelijden, maar hierin veroorzaakt de smart geen vreugde.
Want ofschoon hij, die medelijden heeft met een ongelukkige,
bijval oogst om zijn liefdeplicht, toch zou hij, die oprecht
medelijdend is, ongetwijfeld liever willen, dat er geen reden
tot medelijden hebben bestond. Want indien er een kwaadwillige welwillendheid bestond, wat onmogelijk is, dan zou
ook degene, die een waarachtig en oprecht medelijden heeft,
kunnen wenschen, dat er ongelukkigen waren, om medelijden
met hem te hebben. En zoo is in sommige gevallen de smart
wel goed te keuren, maar nooit te beminnen. Hierom immers,
Heer God, die de zielen bemint, hebt gij op veel en veel
zuiverder en onverderfelijker wijze dan wij medelijden,
omdat gij door geen enkele smart gewond wordt. En wie is
hiertoe in staat2.

Doch ik, ongelukkige, beminde destijds de smart en zocht
datgene, wat mij smart kon geven, wijl bij de vertooning
van een andermans ongeluk, gefingeerd en tooneelmatig,
mij het spel van den tooneelspeler het best beviel en mij
het sterkst boeide waardoor ik tot tranen bewogen werd.
1 Vgl. Dan. 3, 52.

2 II

Cor. 2, 16.
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Wat wonder dan, dat ik, ongelukkig schaap, afdwalend
van uw kudde en zich onttrekkend aan uw waakzaamheidl,
met een schandelijke schurft bezoedeld werd ? Daarvan
kwam mijn genegenheid voor de smart, niet om dieper er
door gewond te worden -- want ik hield er niet van dergelijke dingen te verduren, hoe graag ik ook er naar keek
— maar om door het aanhooren van de verdichte smart als't
ware aan de oppervlakte bestreken te worden ; de gevolgen
hiervan echter waren, als bij het krabben met de nagels, een
ontstoken gezwel, vuilnis en afzichtelijke etter.
Zoo was mijn leven; was het nog wel een leven, mijn God ?
III. En van verre omzweefde mij uw getrouwe barmhartigheid. In wat een ongerechtigheden ben ik weggesmolten
en wat een goddelooze nieuwsgierigheid ben ik gevolgd,
zoodat zij mij, wijl ik u verliet, bracht tot het diepste ongeloof en den verleidelijken dienst der duivelen, aan wie ik
mijn booze daden ten offer bracht 2 ; en in alles trof uwe
tuchtroede mij ! Ik verstoutte mij zelfs bij het vieren uwer
plechtigheden, binnen de muren uwer kerk, begeerten
te koesteren en dingen te doen, die uitloopen op vruchten
voor den dood 3. Daarom hebt gij mij met zware straffen
gekastijd, maar 't was niets in vergelijking met mijne schuld,
o gij, mijn overgroote barmhartigheid, mijn God, mijn toevlucht tegen de vreeselijke onheilen,waarin ik verdwaalde met
opgestoken hoofd, om mij ver van u te verwijderen, beminnend
mijne wegen en niet de uwe, beminnend de vrijheid van een
weggeloopen slaaf.
De zoogenaamd „edele" studiën nu leidden op voor de
pleitzaal met haar twistgedingen, opdat ik daarin zou uitmunten, hoe meer geraffineerd hoe meer geëerd. Zoo groot
is de blindheid der menschen, dat zij op hunne blindheid
nog grootpaan! En reeds was ik de beste in de school van den
leeraar in de welsprekendheid en ik verheugde mij erover
met trots en was opgeblazen van hoogmoed. Evenwel was ik
i Vgl. Luc. x5, 4.
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2

Vgl. Deut. 32, 17.

8

Vgl. Rom. 7, 5.

veel bezadigder dan de anderen, Heer, gij weet het, en ik
onthield mij geheel en al van de baldadigheden, die de
„vernielers" uithaalden — deze ongure en duivelsche
benaming geldt als een keurmerk van hooge beschaving —
en onder hen leefde ik schaamteloos beschaamd, dat ik niet
was als zij. En met hen ging ik om en in hun vriendschap
schepte ik n u, en dan behagen, maar van hunne daden had
ik altijd een afkeer, namelijk van de baldadigheden, waarmede zij onbesuisd tegen de bedeesdheid der nieuwelingen
te keer gingen, welke zij zochten te verdrijven door ze zonder
reden in het bespottelijke te trekken, zoo zich zelven verkneukelend in hun boosaardig leedvermaak. Niets is er,
dat meer gelijkvormigheid heeft met het bedrijf der duivelen,
dan zulk gedoe. Wat voor naam zou men hun dus beter
kunnen geven dan dien van „vernielers" ? Zij zelf toch zijn
eerst door en door doorkorven en bedorven door het heimelijk bedrog van geesten, die met hen den spot drijven en hen in
verleiding brengen juist daar waar zij zoo gaarne anderen
bespotten en misleiden.
IV. Onder zulke vrienden bestudeerde ik toen op een
nog onstandvastigen leeftijd de boeken der welsprekendheid,
waarin ik wenschte uit te munten met het verwerpelijk
en winderig doel, hierdoor mijn menschelijke ijdelheid te
kunnen streelen. En reeds was ik, den gewonen leergang
volgend, gekomen aan het boek van een zekeren Cicero,
wiens taal nagenoeg allen bewonderen, niet zoo zijn geest.
Dit boek nu van hem behelst een opwekking tot de wijsbegeerte en is getiteld „Hortensius".
Eigenlijk heeft dit boek mijn gezindheid veranderd en juist
naar u, o Heer, mijne beden den weg gewezen en in mijne
wenschen en verlangens een ommekeer gebracht. Plotseling
werd alle ijdele hoop mij verachtelijk en naar de onsterfelijke
wijsheid verlangde ik met een ongeloofelijken gloed des
harten, en ik begon al op te staan, om tot u terug te keerenl.
1 Vgl. Luc. 15, 18-2o.
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Want niet om mijn tong te scherpen, wat ik meende wel
te kunnen verkrijgen met het schoolgeld mijner moeder —
ik was toen negentien jaar, mijn vader was al twee jaren
geleden gestorven, -- niet dus om mijn tong te scherpen,
benuttigde ik dit boek, want niet de vorm, maar de inhoud
had mij gepakt.
Hoe hunkerde ik, mijn God, hoe hunkerde ik om van het
aardsche terug te vliegen naar u, en ik wist niet, wat gij
voorhadt met mij. Bij u is immers wijsheidl . De liefde nu tot
de wijsheid heet in het Grieksch philosophie, en in deze
liefde ontstak mij dat geschrift. Er zijn er, die de philosophie
gebruiken om te misleiden doordat ze met dezen grootschen,
verleidelijken en eervollen naam hun dwalingen kleuren en
blanketten. En haast al dezulken, uit Cicero's tijd en van
vroeger, staan in dat boek vermeld en beoordeeld, en zoo
treedt daar in helder licht die heilzame vermaning van uwen
Geest bij monde van uw goeden en vromen dienstknecht :
Ziet toe, dat niemand u bedriege door philosophie en ijdele verleiding
naar de overlevering der menschen, naar de beginselen dezer wereld,
en niet naar Christus; want in hem woont de gansche volheid der
godheid lichamelijke.

En te dien tijde — gij weet het, o licht mijns harten, dat
deze woorden van den Apostel mij nog niet bekend waren
— vond ik evenwel daarom alleen al in de aansporing van
dat boek behagen, omdat ik door de lezing ervan werd
aangezet en in vuur en vlam gebracht, niet om deze of gene
school, maar om de wijsheid zelf, hoedanig zij ook mocht
wezen, te beminnen, te zoeken, te volgen, vast te houden
en stevig te omhelzen; doch dit ééne remde mij in mijn
zoo vurige geestdrift, dat de naam van Christus er niet in
voorkwam. Want dezen naam, dezen naam van mijnen
zaligmaker, uwen Zoon, had, naar uwe bamhartigheid, o Heer3,
mijn jeugdig hart reeds met de moedermelk vromelijk ingedronken, en diep bewaarde het hem, en geen enkel geschrift,
1 Job 12, 13.
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Col. 2, 8. g.

3 Ps. 24, 7.

dat dezen naam miste, al was het nog zoo geleerd, litterair
verzorgd en waarheidlievend, kon mij ten volle bevredigen.
V. En zoo besloot ik mijn aandacht te vestigen op de
heilige Schrift en te zien, wat voor boeken dat waren. En zie,
ik sta voor iets dat niet bewezen is voor de hoovaardigen en
niet onhuld voor de kleinen, maar dat laag is bij het binnentreden, verheven bij het voortgaan en behangen met geheimenissen ; en ik was er de persoon niet naar om van mij te
verkrijgen daarin binnen te gaan of mijn hoofd te buigen
bij het beklimmen der treden. Want niet zoo, gelijk ik op dit
oogenblik spreek, dacht ik, toen ik mijn aandacht vestigde
op de Schrift; ik achtte ze zelfs niet waardig, haar met
Cicero's waardigheid te vergelijken. Mijn opgeblazenheid
immers had een afkeer van haar eenvoud en mijn blik drong
niet door in het innerlijke van haar. Maar toch was zij het,
die zou wassen met de kleinen; doch ik achtte het beneden
mij klein te zijn, en opgeblazen van hoogmoed kwam ik mil
zelf groot voor.
VI. En zoo viel ik in handen van menschen, die in hun
hoogmoed bazelden, erg zinnelijk en praatziek waren. In
hun mond waren de strikken des duivels t en een vanglijm,
bereid uit een mengsel van lettergrepen van uwen naam
en van den Heer Jezus Christus en van onzen Trooster,
den heiligen Geest2. Deze namen weken niet van hun lippen,
doch het was niet meer dan een klank en een geluid van
de tong; hun hart echter was zonder eenige waarheid.
En zij zeiden; „waarheid, waarheid" en druk spraken zij
mij over haar, maar nergens was zij in hen, zelfs verkondigden
zij dwalingen, niet alleen over u, die waarlijk de waarheid
zijti, maar ook over de elementen dezer wereld, uw schepping.
Met deze wijsgeeren had ik mij niet, hoewel hun beweringen
over deze dingen ook waarheid bevatten, moeten inlaten, uit
liefde tot u, mijn opperste, algoede Vader, Schoonheid
van al het schoone.
1 Vgl. I Tim. 3, 7; 6, 9; II Tim. 2, 26.
I Jo. 2 , 4.

2

Vgl. Jo. 24, 26; 26.

3

Vgl.
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0 waarheid, waarheid, hoe innig verzuchtte ik zelfs toen
al uit den grond mijner ziel naar u, wanneer zij zich herhaaldelijk en op velerlei wijze tegenover mij uitlieten over
u in hun gesprekken alleen en in hun vele, lijvige boeken!
En dat waren de schotels, waarin men mij, die hongerde
naar u, opdiende, in plaats van u, de zon en de maan,
meesterwerken van u, maar toch zijn het slechts werken
van u, niet gij, en zelfs niet eens de voornaamste. Want
voornamer zijn uwe geestelijke werken dan deze lichamelijke, al schitteren ze nog zoo heerlijk aan den hemel. Maar
ik voor mij hongerde en dorstte niet naar die voornamere
werken, maar naar u zelf, o waarheid, waarin geen verandering
is en geen schaduw van omkeert . En bovendien zette men mij
in die schotels voor schitterende hersenschimmen. Het ware
inderdaad beter geweest uwe zon te beminnen, die ten minste
waar is voor de oogen, dan die onwaarheden, waartoe de
geest zich liet verleiden door de oogen. En toch, wijl ik
meende, dat gij het waart, at ik ervan, maar niet gretig,
want gij smaaktet mij niet in mijn mond gelijk gij werkelijk
zijt — gij immers had niets gemeen met die ijdele verzinsels
-- en ik werd er niet door gevoed, maar nog meer door
uitgeput.
De spijs in den droom gelijkt sprekend op de spijzen der
wakenden, toch worden de slapenden er niet door gevoed;
zij slapen immers. Maar die hersenschimmige dingen geleken
heelemaal niet op u, zooals gij thans tot mij gesproken hebt,
want het waren ingebeelde lichamen, geen werkelijk bestaande dingen; heelwat wezenlijker dan deze zijn de echte
lichamen, die wij zien met onze lichamelijke oogen, hetzij
ze zich bevinden aan den hemel of op aarde; zoowel als de
dieren en de vogels zien wij ze, maar wezenlijker zijn ze, dan
wanneer wij ze verbeelden. Van den anderen kant zijn wij
'dichter bij de werkelijkheid, wanneer wij ze verbeelden,
dan wanneer wij hieruit het bestaan veronderstellen van
1 Jac. I, x7.
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andere, grootere en onbegrensde dingen, die in 't geheel niet
bestaan. Met zulke hersenschimmen voedde ik mij toen,
zonder er door gevoed te worden. Maar gij, mijn liefde,
naar wien ik smacht om sterk te zijn, gij hebt niets gemeen
met die lichamen, die wij zien, hoewel ze staan aan den hemel,
noch met die, welke wij daar niet zien, want gij hebt ze
geschapen en rekent ze niet eens onder uwe hoogste schepselen.
Hoe verre zijt gij dus van die hersenschimmen van mij,
hersenschimmen van lichamen, die in 't geheel niet bestaan!
Wezenlijker dan die zijn de voorstellingen van lichamen,
welke werkelijk bestaan, en weer wezenlijker dan deze de
lichamen zelf, maar gij zijt deze lichamen niet. En gij zijt
ook niet de ziel, die het leven is der lichamen -- daarom is het
leven der lichamen beter en wezenlijker dan de lichamen
zelf -- maar gij zijt het leven der zielen, het leven der levens,
gij leeft uit u zelf en verandert niet, o leven mijner ziel.
Waar dan waart gij toen voor mij, en hoever ? En verre
van u doolde ik in den vreemde, uitgesloten zelfs van den
draf der varkens, die ik met draf voerde'. Hoeveel beter
waren dan toch de fabels der letterkundigen en dichters
dan die valstrikken! Want verzen en gedichten en eene
vliegende Medea zijn zeker nuttiger dan de vijf elementen.
Verschillend gekleurd wegens de vijf holen der duisternis 2,
die in 't geheel niet bestaan en te gronde richten dengene,
die er aan gelooft. Want verzen en gedichten reken ik ook
onder echte spijs; en toch als ik de vliegende Medea bezong,
erkende ik het niet als echt, en als ik het hoorde bezingen,
geloofde ik er niet aan; maar aan die dingen heb ik wel
geloofd, och, och! Langs wat een trappen liet ik mij voeren
naar den afgrond der he1 3 ! Immers ik tobde mij af en werd
heen en weer geslingerd bij gebrek aan waarheid, daar ik u,
mijn God u toch belijd ik het, die u over mij ontfermd hebt
zelfs toen ik u nog niet beleed -- daar ik u, niet volgens mijn
verstandelijk inzicht, waardoor gij mij boven de dieren
1 Vgl. Luc. 15, i6. 2 Vgl. Aug. de Haeresibus XLVI.

3

Vgl. Spr. 9, 18.
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hebt willen stellen, maar volgens mijn vleeschelijke zinnen
zocht. Gij echter waart innerlijker dan mijn binnenste en
hooger dan mijn bovenste. Ik ben aangeloopen tegen die
onbeschaamde en dwaze vrouw — het raadsel van Salomon —
zittend op een stoel aan de deur en zeggend : Eet hier met
graagte van het geheimzinnige brood en drinkt van het zoete gestolen
waters . Zij heeft mij verleid, want zij vond mij buiten, wonend

in het oog mijns vleesches, en verwerkend bij mij zelven
slechts zulke dingen, als ik ermee verslonden had.
VII. Ik kende immers niet dat andere, dat inderdaad is,
en wanend scherpzinnig te zijn, liet ik mij overhalen het
eens te zijn met die dwaze bedriegers, toen zij mij vroegen,
vanwaar het komt en of God in eene lichamelijke gestalte
besloten wordt en of hij haren en nagels heeft en of men
degenen nog voor rechtvaardig kan houden, die verscheidene
vrouwen hebben en menschen dooden en offers opdragen
van dieren. Hierdoor raakte ik, wijl ik onwetend was van die
dingen, in verwarring, en terwijl ik mij verwijderde van de
waarheid, meende ik naar haar toe te gaan, wijl ik niet wist,
dat het kwaad niets anders is dan een berooving van het
goede, tot het ten slotte in 't geheel niet meer is. Hoe had
ik dit kunnen zien, daar mijn zien met de oogen zich bepaalde
bij het lichaam en het zien met den geest bij droombeelden ?
Ik wist niet, dat God een geest is, die geen ledematen
heeft in de lengte en in de breedte en wiens wezen geen
massa is, want een massa is in haar deel kleiner dan in haar
geheel; en zou ze oneindig zijn, dan is ze toch in een deel,
dat door een bepaalde ruimte begrensd wordt, kleiner dan
in haar oneindigheid; en zij is niet overal in haar geheel
gelijk de geest, gelijk God. En wat er in ons is, waarnaar wij
geschapen zijn, en waarom wij in de Schrift heeten geschapen
te zijn naar het beeld van God, 2 dat was mij volslagen onbekend.
Ook kende ik niet de ware, innerlijke rechtvaardigheid,
die niet volgens de gewoonte oordeelt, maar volgens de
1 Spr. 9, i7.
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allerrechtvaardigste wet van den almachtigen God, waarnaar
zich vormen moeten de zeden van landen en tijden overeenkomstig de landen en tijden, hoewel zij zelf overal en altijd
hetzelfde blijft, zonder te veranderen naar plaats noch naar
tijd; volgens welke wet Abraham, Isaac, Jacob, Mozes,
David en al degenen, die geprezen zijn door den mond Gods,
rechtvaardig waren, maar zij worden slecht geoordeeld door
onbevoegden, die oordeelen naar een menschelijk oordeel'
en het algemeen gedrag van het menschelijk geslacht naar
den maatstaf van hun eigen enge handelwijze afmeten,
evenals iemand, die niets van wapenrusting weet, niet eens
wat voor elk lichaamsdeel bestemd is, zijn hoofd wil bedekken
met een scheenplaat en den helm als voetbekleeding gebruiken en dan mort, dat het niet past; of als iemand, die,
op een dag, dat voor de namiddaguren stilstand van zaken
is aangekondigd, zich kwaad zou maken, dat hij zijn waren
niet te koop mag uitstallen, omdat het in den voormiddag
was toegestaan; of als een, die in een en hetzelfde huis de
eerste de beste slaaf ziet omgaan met dingen, die niet eens
de schenker mag aanraken, of iets ziet doen achter den stal,
wat in de eetzaal verboden is, en zich dan zou ergeren, dat
in een en dezelfde woning en in een en hetzelfde gezin niet
allen overal dezelfde rechten hebben.
Zóó zijn degenen, die zich ergeren, wanneer ze vernemen,
dat destijds den rechtvaardigen dingen geoorloofd waren,
die thans den rechtvaardigen niet meer geoorloofd zijn,
en dat God sommigen dit, anderen dat geboden heeft,
naar gelang van de tijdsomstandigheden, ofschoon beiden
dezelfde rechtvaardigheid dienden hoewel zij toch zien, dat
bij één mensch en op één dag en in één huis voor het eene
lid dit, voor het andere dat past, dat iets, wat sinds lang
geoorloofd was, een uur later niet meer geoorloofd is, en,
dat in den eenen hoek iets wordt toegestaan of geboden,
wat in den anderen gelijkelijk verboden is en gestraft wordt.
1 I Cor. 4, 3.
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Is dan de rechtvaardigheid wisselend en veranderlijk ? Neen,
maar de tijden die zij beheerscht, hebben niet hetzelfde
verloop; het zijn immers tijden. Maar wijl de menschen,
wier leven op aarde kortstondig is 1, niet bij machte zijn met
hun verstand de omstandigheden van vroegere tijden en
andere volken, waarvan ze geen onvervinding hebben, in
verband te brengen met datgene, waarvan ze wel ondervinding hebben, daarentegen bij één lichaam of op één dag
en in één huis gemakkelijk kunnen zien, wat voor ieder
lichaamsdeel, ieder oogenblik, iedere plaats of persoon past,
nemen zij in het eerste aanstoot, terwijl zij zich in het laatste
schikken.
Dit wist ik toen niet en ik gaf er geen acht op, en van alle
kanten sprongen die dingen in 't oog, en toch zag ik ze niet.
En ik maakte gedichten en het stond mij niet vrij een versvoet
naar willekeur waar ik maar wilde te gebruiken : in de
verschillende versmaten immers zijn de voeten verschillend
en in eenzelfde vers mag men niet overal denzelfden voet
plaatsen; en de kunst zelf, waaraan ik mij hield bij het dichten,
schreef niet hier dit, daar dat voor, maar omvatte alles te
gelijk. En ik zag niet dat de rechtvaardigheid, die goede en
heilige mannen dienden, op veel voortreffelijker en verhevener wijze al haar voorschriften te gelijk omvat, zonder
ze eenigzins te veranderen, hoewel zij ze echter aan de verschillende tijden niet alle te gelijk, maar die voor die tijden
geschikt zijn, toebedeelt en voorschrijft. En in mijn verblinding laakte ik de vrome vaderen, die niet alleen naar
Gods bevel en ingeving gebruik maakten van de tegenwoordige
goederen, maar ook naar Gods openbaring de toekomst
voorspelden.
VIII. Is het soms ooit of ergens onrechtvaardig God lief
te hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw
verstand en den naaste lief te hebben als u zelven 2? Derhalve
zijn schanddaden tegen de natuur, gelijk die der Sodomieten,
Vgl. Wijsh. 15, 9.
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overal en altijd afschuwwekkend en strafwaardig. Indien alle
volken deze bedreven, dan zouden ze in dezelfde zondeschuld
vervallen volgens de goddelijke wet, die de menschen niet zoo
heeft gemaakt om op zulke wijze omgang te hebben met elkaar.
Geschonden immers wordt de gemeenschap zelve, die wij met
God moeten hebben, wanneer dezelfde natuur, waarvan hij
de Maker is, door perverse lusten bezoedeld wordt.
Vergrijpen echter tegen de zeden der menschen moeten
op grond van de verscheidenheid der zeden vermeden worden,
opdat de onderlinge overeenkomst van een stad of een volk,
door gewoonte of wet bekrachtigd, door geen willekeur van
burger of vreemdeling worde geschonden. Want verfoeilijk
is elk deel, dat met zijn geheel niet overeenstemt. Maar
wanneer God een bevel geeft, dat in strijd is met de wettige
gebruiken of een overeenkomst van wien ook, dan moet men
het, al zou het ook nooit daar volbracht zijn, volbrengen, en
zoo men het heeft nagelaten, goedmaken, en zoo het niet is
ingevoerd, invoeren. Want wanneer het een koning geoorloofd is in den staat, waarover hij regeert, iets te bevelen,
wat niemand vóór hem, noch hij zelf ooit bevolen had, en
men niet misdoet tegen de burgerlijke maatschappij met aan
hem te gehoorzamen, ja zelfs ertegen misdoet met niet te
gehoorzamen — immers 't is een algemeene overeenkomst
der menschelijke maatschappij, dat men zijn koningen
gehoorzaamt -- hoeveel te meer moet men zich dan aan God,
den koning der gansche schepping, in datgene, wat hij beveelt,
zonder aarzelen onderwerpen! Gelijk immers bij de machthebbers der menschelijke maatschappij de hoogere macht
gesteld is over de lagere, om gehoorzaamd te worden, zoo is
God gesteld over allen.
Dit geldt eveneens voor misdaden, waarbij de lust in 't spel
is om te benadeelen hetzij door beleediging hetzij door
onrecht, en wel beide of uit wraakzucht, zoo wreekt een
vijand zich op zijn vijand, of uit hebzucht naar het goed van
een ander, zoo valt de roover den reiziger aan, of om een
kwaad te ontgaan, zoo berokkent men kwaad een, dien men
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vreest, of uit nijd, zoo is een ongelukkige afgunstig op een, die
gelukkiger is, of een, wien het in het een of ander is meegeloopen, bang, dat iemand zijn gelijke gaat worden, of
bedroefd, dat hij het reeds is, of uit louter behagen in andermans ongeluk, zoo genieten de toeschouwers in den strijd
der gladiatoren of degenen, die hun evenmensch bespotten
en bedotten.
Dit zijn de hoofdzonden, die voortkomen uit hoovaardij
des levens, uit begeerlijkheid der oogen en begeerlijkheid
des vleesches 1 of uit één of twee dier begeerlijkheden of uit
alle drie te gelijk. En zoo zondigt men tegen de drie en de
zeven geboden, het tiensnarig psalter 2 , uw decaloog, o
hoogste en zoetste God. Maar welke schanddaden kan men
plegen tegen u, die niet bezoedeld kunt worden ? Of welke
misdaden begaan tegen u, dien men niet kan schaden?
Maar gij kastijdt ook het kwaad dat de menschen begaan
tegen zichzelf, want ook zoo dikwijls zij zondigen tegen u,
handelen ze snood tegen hun eigen zielen, en hun ongerechtigheid beliegt zich zelve 3 , hetzij doordat zij onteeren
en verderven hun eigen natuur, die gij gemaakt hebt en
geregeld, of door een onmatig gebruik van geoorloofde
dingen of door een hartstochtelijk verlangen naar het ongeoorloofde, naar het gebruik tegen nature; of zij worden
schuldig bevonden, doordat zij in gedachten en woorden
woeden tegen u en de verzenen tegen de prikkels slaan 5 , of
zoo dikwijls zij de omheining der menschelijke maatschappij
omverwerpend, in hun vermetelheid behagen scheppen in
geheime samenrottingen of scheuringen, naar gelang hun
wat zaak ook naar den zin is of ergert. En dit alles geschiedt,
wanneer men u verlaat, o Bron des levens, die de eene en
ware Schepper en Bestuurder van het heelal zijt, en men uit
eigenzinnigen trots slechts in het deel alleen het onware
bemint.
1 Vgl. I Jo. 2, i6.
5 Vgl. Hand. 9, 5.
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Derhalve keert men in nederige vroomheid tot u terug ; en
dan zuivert gij ons van de slechte gewoonte en zijt genadig
de zonden 1 dergenen, die ze belijden, en verhoort het zuchten
der geboeiden 2 en bevrijdt ons van de kluisters, die we ons
hebben gesmeed, indien wij niet meer opsteken tegen u de
horens eener valsche vrijheid 3 uit begeerte om meer te
bezitten met het gevaar van alles te verliezen, doordat we
meer ons eigen ik beminnen dan u, aller Goed.
IX. Maar naast schanddaden, misdrijven en zooveel
andere ongerechtigheden zijn nog de zonden van hen, die zijn
op den weg van vooruitgang. Door degenen, die behoorlijk
oordeelen, worden ze van den eenen kant, gemeten met den
maatstaf der volmaaktheid, gelaakt, maar van den anderen
kant geprezen, wijl zij vruchten beloven, gelijk het jonge
gewas den oogst. Ook zijn er handelingen, die op een schanddaad of een misdrijf gelijken, en toch geen zonden zijn,
omdat zij noch u krenken, den Heer onzen God, noch de
maatschappij ; bij voorbeeld, wanneer iemand zich het een
of ander aanschaft, dat hem dienstig kan zijn voor zijn leven
en geschikt is voor zijn omstandigheden, en dan niet duidelijk
is, of hij het deed uit hebzucht, of ook wanneer de aangestelde
overheid iemand straft met de bedoeling om hem te beteren,
en dan niet duidelijk is, of zij het deed uit wraakzucht.
Vele handelingen dus, die den menschen afkeurenswaardig
kunnen voorkomen, worden door uw getuigenis goedgekeurd
en vele andere, die geprezen worden door de menschen,
worden door uw getuigenis veroordeeld, wijl vaak iets anders
is de uiterlijke schijn der handeling, iets anders het inzicht
van hem, die de handeling stelt, alsmede de ons onbekende
tijdsomstandigheden. Maar wanneer gij plotseling iets
ongewoons en onverwachts beveelt, al hadt gij het voorheen
ook verboden, zelfs al houdt gij voor't oogenblik de beweegreden van uw bevel verborgen en al is het in strijd met de
overeenkomst van een groep menschen der samenleving,
1 Vgl. Ps. 77, 3 8 ; 78, 9.

2 Vgl. Ps. IOI, 2I.

3 Vgl. Ps. 74, 5-6.
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wie twijfelt dan,',' of men het moet doen ? Rechtschapen
immers is slechts die menschelijke samenleving, die u dient.
Maar gelukkig degenen, die weten, dat gij hun bevolen hebt.
Want al hetgeen uw dienaars verrichten, geschiedt of om te
toonen wat noodig is voor het heden of om de toekomst te
verkondigen.
X. In mijn onbekendheid hiermede belachte ik uw heilige
dienaars en profeten. En wat anders bereikte ik met hen
te belachen, dan dat ik mij zelf belachelijk maakte voor
u, doordat ik ongemerkt en van lieverlede mij tot zulke
dwaasheden verleiden liet, dat ik geloofde, dat de vijg,
wanneer ze geplukt werd, en haar moeder, de boom, melktranen weenden ? Indien echter een heilige deze vijg at —
natuurlijk door de schuld van een ander, • niet door eigen
schuld geplukt -- dan zou hij ze opnemen in zijn lichaam
en daarvan door zuchten onder 't gebed en door oprispingen,
engelen, ja zelfs deeltjes van God uitademen, welke deeltjes
van den allerhoogsten en waren God zouden gebonden
gebleven zijn in die vrucht, indien zij niet door de tanden en
de maag van een uitverkoren heilige waren losgemaakt. En ik,
ellendige, geloofde, dat men meer medelijden betoonen moest
aan de vruchten der aarde dan aan de menschen, terwille
van wie ze groeien. Want had iemand, die geen Manichaeër
was, wijl hij honger had er om gevraagd, dan zou mij het
happeke met den dood te straffen hebben geschenen, indien
het hem ware gegeven.
XI. En gereikt hebt gij uw hand uit den hooge l en uit
deze diepe duisternis hebt gij gered mijne ziel e, daar voor mij
mijne moeder, uw getrouwe dienares, tot u weende, meer dan
moeders weenen om den lichamelijken dood. Want zij zag
mijn dood met de oogen des geloofs en des geestes, dien zij
van u had, en gij hebt haar verhoord, Heer. Gij hebt haar
verhoord en haar tranen niet versmaad, toen zij in stroomen
neervielen en de aarde onder hare oogen bevochtigden overal
1 Vgl. Ps. 1 43, 7•
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waar zij bad : gij hebt haar verhoord. Want vanwaar anders
kwam die droom, waarmee gij haar getroost hebt, zoodat
zij er in toestemde weer met mij te leven en met mij in huis
aan dezelfde tafel te zitten ? Hetgeen zij in den beginne niet
had willen doen uit afkeer en verfoeiing mijner godslasterlijke
dwaling. Zij nu zag in een droom zich staan op een houten
richtlat en tot haar komen een schitterend jongeling, die
blij was en tegen haar lachte, terwijl zij bedroefd was en
van droefheid gebroken. Toen hij haar naar de reden van
haar droefenis en haar dagelijksche tranen vroeg — gelijk
dat gaat : niet om kennis te ontvangen maar om kennis
mee te deelen — en zij antwoordde, dat zij mijn ondergang
bejammerde, beval hij haar zich gerust te stellen en vermaande haar er acht op te geven en te zien 1, dat daar waar
zij was, ook ik mij bevond. En toen zij hierop acht gaf, zag
zij mij naast haar op dezelfde richtlat staan.
Vanwaar anders kwam dit, dan dat uwe ooren gericht
waren naar haar harte, o Algoede en Almachtige, die zóó
zorgt voor eenieder van ons, als zorgdet gij voor hem alleen,
en zóó voor allen, als voor ieder afzonderlijk?
Vandaar kwam ook dit, dat, toen ze mij dit droomgezicht
verhaalde en ik het zoo trachtte uit te leggen, dat zij veeleer
er niet aan moest wanhopen eens te zullen worden wat ik
al was, zij terstond zonder eenige bedenking zeide : „Neen
want mij is niet gezegd : daar, waar hij is, zijt ook gij; maar :
daar waar gij zijt, daar is ook hij.
Ik belijd voor u, o Heer, voor zoover ik mij herinner, wat
ik meer dan eens gezegd heb, dat ik door dit antwoord van u,
dat gij door mijn wakkere moeder mij gaaft, wijl zij door
de zoo voor de hand liggende valsche verklaring niet in de
war gebracht werd en zoo vlug zag, wat men moest zien —
wat ik beslist niet zag, voordat zij het gezegd had — zelfs
toen nog meer getroffen werd dan door den droom zelf,
waardoor aan die vrome vrouw een vreugde, die eerst
1 Vgl. Jer. Thren. i, 12
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zooveel later komen zou, al zoo lang te voren, om haar in
haar toenmaligen kommer te troosten, voorspeld werd.
Want nog ongeveer negen jaar verliepen er, gedurende welke
ik mij in dat grondelooze slib t en de duisternis der dwaling
wentelde, hoewel ik vaak poogde op te staan, maar steeds,
dieper werd neergestooten; terwijl daarentegen die kuische,
vrome en ingetogen weduwe, zoo als gij ze bemint, nu wel wat
opgeruimder door hoop, maar in weenen en zuchten niet
flauwer, niet ophield, al de uren dat zij bad, over mij te
jammeren tot u, en haar gebeden stegen voor uw aanschijn2, en
toch maaktet gij er nog geen eind aan, dat die duisternis
mij om- en inwikkelde.
XII. Gij gaaft mij nog een ander antwoord intusschen,
dat ik mij herinner. Want vele dingen ga ik voorbij, omdat
ik mij spoed tot datgene, wat mij meer dringt te belijden
voor u; maar ook vele dingen zijn mij ontgaan.
Gij gaaft dan een ander antwoord door een priester van u,
een bisschop, grootgebracht in uwe Kerk en ervaren in uwe
Boeken. Toen die vrouw hem verzocht, dat hij zich zou
gewaardigen met mij te spreken, mijn dwalingen te weerleggen
mij het kwade af te leeren en het goede te leeren — dit deed
zij trouwens, zoo dikwijls zij personen aantrof, die zij daartoe
bekwaam achtte -- weigerde hij het, wijselijk inderdaad,
ten antwoord, dat ik daarover nog niet vatbaar was, wijl ik
te ingenomen was met die nieuwe sekte en door eenige spitsvondige vragen reeds vele minder goed onderlegde personen
in de war gebracht had, zooals zij zelf hem had medegedeeld.
„Maar", zeide hij, „laat hem maar daar. Bid alleen voor
hem den heer : zelf zal hij door zijn lectuur wel vinden,
wat dat voor een dwaling is en hoe groot haar goddeloosheid."
Tevens verhaalde hij haar nog, dat ook hij als klein kind
door zijn misleide moeder was overgegeven aan de Manichaeërs en haast al hun boeken niet alleen gelezen, maar ook
afgeschreven had en dat het hem duidelijk geworden was,
'

Ps. 68, 3.
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zonder dat iemand hem weerlegde en overtuigde, hoezeer
men deze sekte moest vluchten : en zoo had hij ze gevlucht.
Toen hij haar dit gezegd had en zij hierin niet wilde berusten,
maar met bidden en overvloedig tranen te storten nog sterker
bij hem aandrong, om mij te bezoeken en met mij te spreken,
zeide hij, nu een weinig gemelijk, daar het hem verveelde
„Ga maar heen; zoo waar gij leeft, is het onmogelijk, dat een
zoon van zulke tranen verloren gaat.
Vaak herinnerde zij zich in haar gesprekken met mij, dat
zij die woorden zoo had opgenomen, als had een stem uit
den hemel geklonken.
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VIERDE BOEK

I. Gedurende denzelfden tijd, negen jaren lang, van mijn
negentiende jaar tot mijn achtentwintigste, werden wij verleid en verleidden wij, zelf bedrogen en anderen bedriegend
in velerhande begeerlijkheden, openlijk door de zoogenaamde
vrije kunsten, heimelijk echter onder den valschen naam
van godsdienst, daar hoogmoedig, hier bijgeloovig, overal
ijdel. Van den eenen kant maakten wij jacht op nietigen
volksroem, tot het handgeklap toe in den schouwburg,
op prijsgedichten en wedstrijden om spoedig verwelkende
kransen, op zotternijen van het theater en teugelloosheid
van lusten. Maar van den anderen kant trachtten wij ons
te zuiveren van die vlekken door aan degenen, die men
uitverkorenen en heiligen noemde, spijzen te brengen, opdat
zij daaruit voor ons in de werkplaats van hun maag engelen
en goden zouden vervaardigen om ons te bevrijden. En zulke
dingen jaagde ik na en deed ik met mijne vrienden, die door
mij en met mij waren bedrogen.
Dat zij mij belachen de verwaanden, die nog niet tot hun
heil terneergeworpen en vermorzeld zijn door u, o God,
dat ik tenminste mijn schandelijke daden belijde tot uwen
lof 1. Sta mij toe, bid ik u, en geef mij met mijn geheugen
van thans de kronkelpaden mijner vroegere dwaling te
doorloopen en u op te dragen een offerande van gejubel 2. Wat
toch ben ik voor mij zelven zonder u dan een leidsman naar
den afgrond ? Of wat ben ik, als het mij goed gaat, dan een,
die uw melk drinkt of u nuttigt als spijze, die niet vergaat3?
1 Ps. 505, 47.
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2 Ps.

49, 14.

3 Vgl. Jo. 6, 27.

En wat voor een mensch is ieder mensch, wijl hij een mensch
is ? Dat zij dan ons belachen de sterken en machtigen, maar
dat wij, de zwakken en behoeftigen, u loven1.
II. Ik gaf les in die jaren in de welsprekendheid, en hoewel
zelf verwonnen door de booze begeerlijkheid, verkocht ik
de kunst van te overwinnen met praten. Het liefste echter,
Heer, gij weet het, had ik goede leerlingen, zooals men dat
„goede" noemt, en zonder list leerde ik hun listen, niet om
daarmee een onschuldige het leven te benemen, maar om
soms een schuldige het leven te redden. En gij, o God, hebt
uit de verte mijn goede trouw zien voortstrompelen op den
glibberigen weg en haar in den dichten rook lichtvonkjes
zien geven t, waarvan ik het bewijs gaf in mijn leeraarsambt
aan degenen, die de ijdelheid beminden en uit waren op leugen3,
ik hun medeplichtige.
In die jaren had ik een vrouw, met wie ik niet zoogenaamd
wettig getrouwd was, maar die mijn ongeregelde, zinnelooze hartstocht had opgespoord, maar dan toch ééne,
wie ik ook trouw bleef. Bij haar zou ik door mijn eigen
handelwijze inderdaad ondervinden, welk onderscheid er is
tusschen een wettig huwelijksverbond, dat gesloten is om
kinderen te verwekken, en een verbintenis eener wellustige
liefde, waaruit ook kinderen worden geboren, maar onwelkom zijn, hoewel zij, eenmaal geboren, ons dwingen hen
lief te hebben.
Ik herinner mij ook, dat, toen ik eens met een dramatisch
gedicht aan een wedstrijd wilde deelnemen, een zekere
waarzegger mij liet vragen, wat ik hem er voor geven wilde
om den prijs te winnen, maar dat ik uit afschuw en weerzin
van die schandelijke praktijken hem antwoordde, dat, al
ware die krans van onvergankelijk goud, ik voor mijn overwinning van den prijs geen vlieg liet dooden. Want hij was
van zins bij zijn offers dieren te slachten en meende door
die eerbetuigingen de duivelen over te halen om mij te
' Vgl. Ps. 73, 21.
3

2 Vgl. Matth.

12, 20.
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begunstigen. Maar ook deze zonde verfoeide ik niet uit
zuivere liefde tot u, o God mijns harten'. Want ik wist u nog niet
te beminnen, wijl ik slechts wist aan lichamelijke schoonheid
te denken. Een ziel immers, die naar zulke hersenschimmen
verlangt — is het zoo niet ? — boeleert weg van u 2 en vertrouwt
op leugenachtige dingen en weidt winden3. Neen, ik zou zeker
niet gewild hebben, dat aan de duivelen werd geofferd
voor mij, maar door dat bijgeloof offerde ik mijzelf aan hem.
Want wat is winden weiden anders dan henzelf weiden, dat is :
door de dwaling hun tot lust en spot dienen ?
III. En daarom hield ik niet op, die kwakzalvers, astrologen genaamd, gewoonweg te raadplegen, omdat zij, naar
het heette, geen enkel offer hadden en om de waarzeggerij
geen gebeden tot een of anderen geest gericht werden. En
toch verwerpt en veroordeelt ook dit de ware christelijke
vroomheid overeenkomstig haar beginselen.
Goed is het waarlijk u te loven 4, o Heer, en te zeggen :
Ontferm u mijner; genees mijne ziel, want ik heb gezondigd tegen u5,
en niet uwe toegevendheid te misbruiken om vrij te kunnen
zondigen, maar des Heeren woord indachtig te zijn : cie,
gij zijt gezond geworden; zondig niet meer opdat u niet wat ergers
geschiedeg.

Deze gezondheid trachten zij geheel en al te verwoesten
met te zeggen : „Van den hemel komen de onvermijdelijke
beweegredenen tot zondigen „en" Venus heeft dit gedaan
of Saturnus of Mars." Natuurlijk opdat de mensch, vleesch,
bloed en hoogmoedige vuilnis, zonder schuld zij, maar de
schuld geladen zal worden op den Schepper en Bestuurder
van hemel en sterren. En wie anders is dit dan gij, onze
God, de geneugte en oorsprong der gerechtigheid, die een
iegelijk vergelden zult naar zijn werken en' een vermorzeld en verootmoedigd hart niet versmaadt8?

Er was te dien tijde een schrander man, in de geneeskunde
1 Ps. 72, 26.

6 Jo. 5, 14.
58

2

Ps. 72, 27.
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7 Matth. 16, 27; Rom. 2, 6.

4

Vgl. Ps. 9, 2; 91, 2. 5 Ps. 40, 5.

8 Ps. 5o, 19.

zeer ervaren en op dat terrein zeer vermaard, die als proconsul met eigen hand den zegekrans, behaald in dien wedstrijd, op mijn kranke hoofd gezet had, doch niet als arts.
Want van die ziekte zijt slechts gij de genezer, die de hoovaardigen
wederstaat, maar den nederigen genade geeft l . Maar hebt gij mij
dan ook door dien grijsaard niet bijgestaan, of hebt gij soms
afgelaten mijn ziel te genezen ? Want daar ik met hem ietwat
vertrouwelijker was geworden en zijn gesprekken — want ze
waren zonder opsmuk van woorden door hun frischheid van
gedachten aangenaam en belangrijk — gestadig mijn aandacht boeiden, raadde hij mij met vaderlijke welwillendheid,
zoodra hij vernam uit mijn woorden, dat ik mij had afgegeven
met de boeken der horoscooptrekkers, die weg te werpen en
geen zorg en moeite, zoo noodig voor nuttige zaken, aan die
nietswaardigheden te vergeefs te besteden. Hij zelf, zoo zeide
hij, had zich zoo daarop toegelegd, dat hij in zijn jonge
jaren er aan gedacht had, daarvan een beroep te maken
om er door in zijn onderhoud te voorzien; en indien hij
Hippocrates had begrepen, dan had hij zeker ook wel die
boeken kunnen begrijpen, en toch had hij later om geen
andere reden die dingen laten varen en zich aan de geneeskunde gewijd, dan omdat hij den onzin ervan had ingezien
en als ernstig man met het bedriegen der menschen zijn kost
niet wilde verdienen. „Maar gij", zoo ging hij voort, „gij
hebt als middel van bestaan de welsprekendheid, doch gij
jaagt de bedriegerij na uit vrije neiging, niet uit noodzakelijkheid voor uw levensbehoeften; des te meer moet gij mij
op dit punt gelooven, wijl ik niet alleen heb moeite gedaan
die bedriegerij grondig te leeren kennen, maar ook daarvan
alleen heb willen leven." Toen ik hem vroeg, hoe het dan
kwam, dat vele van die voorspellingen bewaarheid werden,
antwoordde hij, zoo goed hij kon, dat het kwam van de macht
van het toeval, een macht, die overal in de natuur verspreid
was. Want indien iemand de eerste de. beste-bladzijde van
1 I Petr. 5; Jac. 4,
5,
6-
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een of anderen dichter, die heel iets anders bezingt en bedoelt,
toevallig raadpleegt en dan vaak een vers, dat wonderlijk
met zijn zaak overeenkomt, aantreft, dan is het ook niet
te verwonderen, zeide hij, indien uit de menschelijke ziel
door een of ander hooger instinct, zonder dat zij het weet,
wat in haar voorvalt, niet door kunst, maar door toeval,
een antwoord komt, dat met de omstandigheden en daden
van den vrager overeenstemt.
En dit hebt gij • ongetwijfeld mij medegedeeld door hem,
of liever door middel van hem, en zoo in mijn geheugen in
teekening gebracht, wat ik zelf later persoonlijk onderzoeken
zou. Doch toen kon noch hij, noch mijn geliefde vriend
Nebridius, een braaf en eerbaar jonge man, die met heel die
waarzeggerij den spot dreef, mij overhalen daarvan afstand
te doen, wijl het gezag der schrijvers zelf meer invloed op mij
had en ik tot nog toe geen enkel afdoend bewijs, wanneer ik
zocht, gevonden had, waaruit mij ondubbelzinnig bleek, dat
datgene, wat door hen, wanneer zij geraadpleegd werden,
waargezegd werd, door speling van het lot, niet door sterrenwichelarij gezegd werd.
IV. In die jaren, toen ik in mijn geboortestad mijn loopbaan als leeraar begon, had ik een vriend gevonden, dien
ik wegens onze gemeenschappelijke studiën zeer liefhad;
hij was mijn gelijke in jaren en mede in den bloei der jeugd.
Als knaap was hij met mij opgegroeid en te zamen waren
wij naar school gegaan en te zamen hadden wij gespeeld.
Doch toen was hij nog niet in die mate mijn vriend; trouwens
later niet eens bestond er tusschen ons een ware vriendschap, want slechts dan bestaat ware vriendschap, wanneer
gij ze bevestigt onder degenen, die elkander aanhangen met
de liefde, uitgestort in onze harten door den heiligen Geest, die ons
is gegevens. Maar toch was zij zoet in hooge mate, aangewakkerd door een brandenden ijver voor dezelfde studiën.
Want ook van het ware geloof, dat niet vast en diep in den
1 Rom. 5, 5.
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jongeling zat, had ik hem verleid tot de bijgeloovige en
verderfelijke fabels, om welke mijn moeder mij beklaagde.
Reeds dwaalde hij met mij in den geest, en mijn hart kon niet
buiten hem. En zie, gij, die degenen op de hielen zit, die voor
u vluchten, God der wrakel en Bron der barmhartigheden
tevens, die ons bekeert tot u op wonderbare wijzen, zie,
weggenomen hebt gij dien jongen man uit dit leven, toen onze
vriendschap, zoeter voor mij dan alle zoetheden van mijn
toenmalig leven. nauwelijks een jaar geduurd had.
Wie kan uwe roemwaardigheden opsommen, die hij
alleen in zich zelf alleen heeft ondervonden ? 2 Wat hebt
gij toch toen gedaan, mijn God, en hoe onnaspeurbaar is de
afgrond uwer oordeelen ? 3 Want toen hij leed aan koortsen,
lag hij langen tijd buiten kennis in doodszweet, en daar men
geen hoop meer had op herstel,werd hij gedoopt buiten zijn
weten; ik bekommerde er mij niet om en veronderstelde,
dat zijn ziel eerder datgene zou vasthouden, wat zij van mij
had ontvangen, dan wat buiten zijn weten aan zijn lichaam
geschiedde. Maar het geviel heel anders. Want hij herstelde
en werd gezond, en terstond zoodra ik met hem kon spreken
— en ik kon het, zoodra hij het kon, want ik ging niet van
hem weg en wij hingen wederzijds zeer aan elkaar — trachtte
ik met hem te lachen, in de meening, dat ook hij met mij
zou lachen om een doopsel, dat hij ontvangen had zonder het
minste bewustzijn en gevoel. Hij had echter al gehoord, dat
hij het ontvangen had. Maar hij schrok terug voor mij als
voor een vijand en vermaande mij met een verwonderlijke
en onverwachte vrijmoedigheid, dat, indien ik zijn vriend
wilde blijven, ik met zulke taal moest ophouden. Ik van mijn
kant, verbaasd en verbijsterd, beheerschte al mijn gemoedsbewegingen, opdat hij des te eerder zou herstellen en voldoende aangesterkt zou zijn, om dan met hem te kunnen
praten over hetgeen ik wilde. Doch hij werd ontrukt aan
mijn waanzin, om bij u bewaard te blijven tot mijn troost
1 Ps. 93, I.

2 Vgl. Ps. 205, 2.

3 Vgl. Ps. 35, 7.
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weinige dagen later wordt hij in mijne afwezigheid weer
aangetast door koortsen en sterft.
Door de smart hierover werd mijn hart verduisterde,
en al wat ik zag was de dood. Mijn vaderstad was mij een
foltering, het ouderlijk huis een onnoemelijke ellende, en
alles wat ik met hem gedeeld had, was zonder hem tot een
vreeselijke marteling geworden. Mijn oogen zochten hem
overal, en hij bleef hun verborgen; en ik had een afkeer
van alles, omdat hij er niet was, en niets mij meer zeggen
kon : „Dadelijk komt hij", gelijk tijdens zijn leven, wanneer
hij afwezig was. Ik was voor mij zelven een groot raadsel
geworden en ik vroeg mijn ziel waarom zij bedroefd was en
waarom zij mij zoo hevig ontstelde 2 , en zij wist mij niets te
antwoorden. En als ik haar zeide : „Hoop op God" 3 , gehoorzaamde zij niet en met reden, want oprechter en beter
was hij, de geliefde vriend, dien ze verloren had, dan de
hersenschim, waarop haar bevolen werd te hopen. Alleen
het weenen was mij zoet en had mijn vriend vervangen in
de geneugten4 mijns harten.
V. En nu, o Heer, is ook dat alles voorbij, en de tijd
heeft mijne wonde geheeld.Kan ik vernemen van u, die de
waarheid zijt5, en het oor mijns harten aan uw mond leggen,
opdat gij mij zegget, waarom het weenen zoo zoet is voor
ongelukkigen? Of hebt gij, ofschoon gij alomtegenwoordig
zijt, onze ellende ver weggeworpen van u, en blijft gij in u
zelven, terwijl wij in droeve ervaringen worden heen en weer
geslingerd? En toch, konden we niet aan uwe ooren ons leed
uitschreien, dan zou er niets meer resten van onze hoop.
Hoe komt het dan, dat zuchten en weenen, verlangen en
klagen als een zoete vrucht geplukt wordt van de bitterheden
des levens? Of is dit het zoete er in, dat wij hopen dat gij ons
hoort? Zeker is dat het geval bij onze gebeden, wijl daarin het
verlangen ligt van tot u te geraken. Maar was dat ook het
1 VgLJer. Thren. 5, 1 7. 2 Vgl. Ps. 41, 6. 12.
Ps. 138, I I; Spr. 29, 17. 5 Vgl. Jo. 14, 6.
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geval bij de smart over hetgeen ik verloor en den rouw
waarin ik toen gedompeld werd ? Immers ik koesterde niet
de hoop, dat hij herleven zou en hierom smeekte ik ook niet
met tranen, doch ik treurde en weende slechts. Want ongelukkig was ik en verloren had ik mijne vreugde. Of is ook
het weenen in zich iets bitters en doet het aangenaam aan
vergeleken bij den afkeer der dingen, die ons vroeger genot
verschaften, namelijk dan, wanneer wij een walg ervan
hebben ?
VI. Doch waartoe zeg ik dat alles ? Want het is nu geen tijd
om vragen te stellen, maar om voor u schuld te bekennen.
Ik wq ongelukkig; en ongelukkig is elke ziel, die gekluisterd
is door gehechtheid aan aardsche dingen en zich verscheurd
voelt, als zij ze verliest; en eerst dan gevoelt zij de ellende,
die haar ellendig maakt reeds voordat zij ze verliest. Zoo
stond het met mij te dien tijde, ik weende zeer bitter en
vond rust in bitterheid1. Ja, ik was ongelukkig; en toch was dat
ongelukkige leven zelf mij dierbaarder dan mijn vriend.
Want hoewel ik het wel had willen veranderen, had ik het
toch niet liever willen verliezen dan hem, en ik weet ook niet,
of ik het wel voor hem had willen prijsgeven, gelijk men van
Orestes en Pylades verhaalt, indien het geen verzinsel is,
die uit liefde voor elkander samen wilden sterven, omdat niet
samen te leven voor hen erger was dan de dood. Doch in mij
was een onverklaarbaar gevoel, geheel daarmee tegenstrijdig,
opgekomen; van den eenen kant had ik een vreeselijken
afkeer van het leven, van den anderen kant vrees voor den
dood. Hoe meer ik hem, geloof ik, beminde, des te meer
haatte en vreesde ik den dood, die mij hem ontrukt had, als
den grimmigsten vijand, en ik meende, dat hij plotseling alle
menschen zou verslinden, wijl hij hem had kunnen verslinden.
Zoo was ik heel en al, ik herinner het mij.
Zie mijn hart, mijn God, zie mijn binnenste; zie toe, dat
ik het mij herinner, o mijn hoop, die mij reinigt van de
1 Job 3, 20.
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onreinheid van zulke stemmingen, mijn oogen richtend
naar u en mijn voeten bevrijdend uit den strikt. Ik verwonderde
mij waarlijk, dat de andere menschen nog leefden, wijl degene
gestorven was, dien ik bemind had alsof hij niet zou sterven,
en nog meer verwonderde ik mij, dat ik, wijl ik zijn tweede
ik was, nog leefde, terwijl hij gestorven was. Treffend heeft
iemand zijn vriend de helft zijner ziedt genoemd. Want ik zelf
heb gevoeld dat mijn ziel en zijn ziel slechts één ziel geweest
zijn in twee lichamen, en daarom was het leven mij een gruwel,
want ik wilde niet ten halve leven, en daarom wellicht
vreesde ik te sterven, opdat degene niet geheel zou sterven
dien ik zoozeer had liefgehad.
VII. 0 onzinnigheid, die menschen niet menschelijk weet
te beminnen ! 0 dwaas, die niet geduldig het menschelijke
verdraagt! En zulk persoon was destijds ik. Vandaar dat ik
opbruiste, zuchtte, weende, mij ontstelde, zonder rust was
en zonder raad. Want ik droeg mijn verscheurde en bloedende
ziel, die niet kon uitstaan, dat ik haar droeg, en ik wist niet
waar ze te plaatsen. Niet in bekoorlijke wouden, niet in spel
en zang, noch in heerlijk geurende dreven, noch in schitterende
gastmalen, noch in wulpsche genoegens van slaapvertrek en
bed, noch eindelijk in boeken en verzen vond zij bevrediging.
Afgrijselijk deed alles mij aan, zelfs het licht, en alles wat niet
was, wat hij was, was onredelijk en walgelijk, behalve zuchten
en tranen; want daarin alleen lag nog een weinige verkwikking.
Maar zoodra mijn ziel daarvan werd afgebracht, drukte mij
weer de zware last der ellende.
Tot u, o Heer, had zij zich moeten verheffen 3 om te genezen,
ik wist het, maar wilde niet en had er ook niet de kracht toe,
des te minder, daar ik geen stevigheid en vastheid had.
tevens als ik over u dacht. Want niet gij waart het, maar een
ijdele hersenschim en mijn dwaling was mijn god. Indien
ik mijn ziel daar poogde te plaatsen, om er tot rust te komen,
viel zij in de leegte en stortte weer neer op mij, en ik was
1 Ps. 24, 15.
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Hor. Od. I, 3, 8.

3 Vgl. Ps. 24, I.

voor mij zelf het heilloos oord gebleven, waar ik niet kon zijn
en vanwaar ik ook niet kon weggaan. Waarheen toch had
mijn hart kunnen vlechten voor mijn hi,rt? Waarheen had
ik voor mij zelf moeten vluchten ? rheen ware ik mij zelf
niet gevolgd ?
En toch vluchtte ik uit mijn vaderstad. Want mijn oogen
zochten hem minder daar, waar zij niet gewoon waren hem
te zien, en zoo kwam ik van Thagaste te Carthago.
VIII. De uren weten niet van poozen en niet spoorloos
gaan ze onze zinnen voorbij ; in de ziel brengen ze wonderlijke werken tot stand. Zie, zij kwamen en gingen dag aan
dage, en komend en gaand brachten ze mij andere verwachtingen en andere herinneringen en langzamerhand
beurden zij mij op met allerlei dingen, waarin ik vroeger
behagen had, en hierdoor week mijne smart. Doch daarvoor
in de plaats kwamen weliswaar geen andere smarten, maar
toch de oorzaken van andere smarten. Want vanwaar anders
dat die smart zoo gemakkelijk tot in mijn binnenste was
doorgedrongen, dan dat ik mijn ziel had uitgestort op zand
door een sterveling te beminnen alsof hij geen sterveling was ?
't Meest zeker herstelden en verkwikten mij de vertroostingen van andere vrienden, met wie ik beminde datgene,
wat ik in plaats van u beminde, en dit was de reusachtige
fabel en lange leugen, door wier valsch gewrijf mijn hart,
dat met een gretig oor toeluisterde 2, bedorven werd. Doch
al mocht ook een mijner vrienden sterven, die fabel stierf niet
voor mij. Nog andere dingen waren er, die mij nog meer voor
hen innamen : praten met elkander, samen lachen en elkander
met voorkomendheid behandelen, samen mooie boeken lezen,
samen gekscheren en elkander complimenten maken, soms
met elkander oneens zijn zonder verbittering, zooals men
het wel is met zich zelven, en dan met die zeer schaars voorkomende oneenigheid de haast gestage eensgezindheid
kruiden, elkander iets leeren of van elkander iets leeren,
1 Vgl. Ps. 6o, 9; 95, 2.

2 Vgl. II Tim. 4,3.
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afwezigen met weerzin missen en de komenden met blijdschap
ontvangen; door deze en dergelijke teekenen, die uit het hart
komen van degenen, die elkander beminnen, en zich kenbaar
maken door gelaatsuitdrukking, taal, oogen en duizenderlei
bewijzen van hartelijkheid, smolten als het ware de zielen
gloeiend samen en maakten van verscheidenen één.
IX. Dit is het, wat men bemint in vrienden en wel zoo
bemint, dat 's menschen geweten zich schuldig voelt, indien
het wederliefde niet met wederliefde of liefde niet met wederliefde beantwoordt, zonder iets anders van den geliefde te
vragen dan blijken van welwillendheid. Vandaar die rouw,
indien er een sterft, en die duisternis van smarten' en dat
van tranen doorweekte hart, als de zoetheid is veranderd in
bitterheid, en die dood der levenden om het verlies des levens
van hen, die sterven.
Gelukkig degene, die u bemint 2 en den vriend in u en den
vijand om u3. Want alleen hij verliest geen dierbare, wien
allen dierbaar zijn in hem, dien men niet verliest. En wie is dat,
dan onze God, de God, die hemel en aarde gemaakt heeft4 en ze
vervult5, omdat hij ze door ze te vervullen gemaakt heeft ?
U verliest niemand, dan degene, die u verlaat en omdat hij
u verlaat; waarheen gaat hij of waarheen vlucht hij tenzij
van u, den genadige, tot u, den vertoornde ? Want waar vindt
hij niet in zijn straf uw wet ? En uw wet is de waarheid6 en de
w zarheid zijt gijl.
X. 0 God der heerscharen, bekeer ons en vertoon uw aanschijn,
en wij zijn gered8. Want waarheen de ziel des menschen zich

ook keert, overal behalve in u hecht ze zich aan smarten,
ook al hecht ze zich aan de schoonste dingen buiten u en
buiten zichzelf. Nochtans zouden deze volstrekt niet zijn,
zoo ze niet waren van u. Zij ontstaan en vergaan; in hun
ontstaan beginnen ze om zoo te zeggen te zijn, zij groeien
om tot hun volmaking te komen, en hebben ze de volmaking
1 Vgl. Is. 5, 3o.

Gen. 1, I ; 2, I.
79, 8.
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2 Vgl. Tob. 13, 18.
3 Vgl. Matth. 5, 44.
Vgl. Jer. 23, 24. 6 Ps. i18, 142. 'Jo. 34, 6.

4

Vgl.
8 Ps.

bereikt, dan verouden en vergaan ze. Niet alles wordt oud,
maar alles vergaat. Telkens dus als zij ontstaan en streven
naar het zijn, spoeden zij zich, hoe sneller zij groeien tot het
zijn, des te meer tot het niet-zijn. Dat is hun bestaanswijze.
Dit is alles, wat gij hun hebt gegeven, wijl zij de deelen zijn
van dingen, die niet alle tegelijk bestaan, maar door hun
beurtelings verdwijnen en verschijnen vormen ze altegader
het geheel, waarvan zij deelen zijn. Zie, zoo komt ook ons
spreken tot stand door woorden en klanken. Want ons spreken
zal niet geheel zijn, als niet het eene woord, zoodra het zijn
klankplicht gedaan heeft, verdwijnt, om plaats te maken
voor een ander.
Dat mijn ziel om deze dingen u love', God, Schepper aller
dingen 2, doch dat zij er zich niet aan hechte met het lijm van
louter zinnelijke liefde. Want zij gaan waarheen zij gingen,
naar het niet-zijn, en zij verscheuren de ziel door verderfelijke verlangens, wijl zij zelf zijn wil en rusten wil in de dingen,
die zij bemint. Maar in deze dingen is daarvoor geen plaats,
want zij houden geen stand; zij vlieden heen, en wie kan ze
volgen met het lichamelijk zintuig? Of wie grijpt ze vast,
zelfs als ze tegenwoordig zijn? Traag toch is het lichamelijk
zintuig, omdat het maar een lichamelijk zintuig is; 't is
beperkt uit zich zelve. Het is toereikend voor iets anders,
voor dat waarvoor het gemaakt is, maar niet toereikend
om vast te houden de dingen, die voorbijsnellen, van het hun
voorbeschikt begin af tot het hun voorbeschikt einde. Want
in uw Woord, door hetwelk zij geschapen zijn, daar hooren
ze : „Vanhier en tot daar."
XI. Wees niet ijdel, mijne ziel, en laat het oor uws harten
niet verdooven door het gevoel uwer ijdelheid. Luister ook
gij : het Woord zelf roept u toe terug te keeren, en daar is de
plaats der onverstoorbare rust, waar de liefde niet wordt
verlaten, indien zij zelf niet verlaat. Zie, die dingen gaan
heen, opdat andere er voor in de plaats komen en het onder1 Vgl. Ps. 145, 2.

2

Vgl. Ambr. Hymn. (Patrol. lat. XIV, 1409).
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maansche geheel met al zijn deelen besta. „Verdwijn ik
soms ergens heen ?" vraagt het Woord Gods. Vestig bij hem
uw verblijf, vertrouw hem toe alles wat gij van hem hebt,
mijn ziel, die eindelijk afgemat zijt door bedriegerijen.
Vertrouw toe aan de Waarheid alles wat gij hebt van de
waarheid, en gij zult niets verliezen; en wat verwelkt was
in u zal weer opbloeien en al uw kwalen zullen genezen'
en wat wankel was in u zal hersteld, vernieuwd en vastgemaakt worden met u en het zal u niet meevoeren waar het
zelf neergaat, maar het zal met u bestaan en blijven bij den
aldoor bestaanden en blijvenden God2.
Waarom volgt gij in verkeerdheid uw vleesch ? Dat het
u volge in uw bekeering. Alles wat ge door het vleesch waarneemt, is slechts ten deele en gij kent niet het geheel, waarvan
dit slechts de deden zijn, en nochtans schept gij daarin
behagen. Was evenwel uw lichamelijk zintuig bekwaam
om het geheel te bevatten en had het ook zelf niet voor uwe
straf slechts in een deel van het geheel zijn behoorlijke maat
ontvangen, dan zoudt ge wenschen, dat alles voorbijging,
wat in het tegenwoordige bestaat, om in het geheel een grooter
behagen te hebben. Want ook wat we spreken, hoort ge door
hetzelfde lichamelijk zintuig, en toch wilt ge volstrekt niet,
dat de lettergrepen stilstaan maar dat ze voorbijgaan, opdat
andere volgen en gij het geheel hoort. Zoo is het steeds met
alles, waaruit een geheel bestaat, maar dat alles, waaruit
het bestaat, is niet te gelijk : meer behagen verschaft het
geheel dan elk deel afzonderlijk, gesteld dat het geheel kon
worden waargenomen. Doch verreweg beter dan dit alles is
degene, die 't al gemaakt heeft, en deze is onze God, en hij
verdwijnt niet, wijl niets op hem volgt.
XII. Behagen u de lichamen, loof dan God deswege en
draag uw liefde over op hun Schepper, opdat gij zelf niet
in datgene, wat u behaagt, mishaagt. Behagen u de zielen,
dat ze dan in God bemind worden, want ook zij zijn veran1 Vgl. Ps. 102, 3.
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derlijk, maar in hem bevestigd, hebben ze vastheid : anders
gingen en vergingen ze. Dat ze dus in hem bemind worden,
en trek tot hem met u mee zooveel zielen gij kunt en zeg
hun : „Laten we hem beminnen; hij heeft dit alles gemaakt
en is niet verre l. Want hij heeft het niet gemaakt en is daarop
heengegaan, maar uit hem is het in hem. Zie, waar is hij
anders, dan waar men in de waarheid smaak vindt? In 't
diepste des harten is hij, maar het hart is afgedwaald van
hem. Komt tot inkeer, overtreders 2 en hecht u aan dengene,
die u gemaakt heeft. Staat met hem en gij zult staande blijven,
rust in hem en gij zult rust vinden. Waarheen gaat gij in
woestenijen? Waarheen gaat gij ? Het goede, dat gij bemint,
is van hem : doch slechts voor zoover het hem ten doel heeft,
is het goed en aangenaam; maar het zal terecht bitter zijn
wijl, wanneer men hem verlaten heeft, al hetgeen van hem
komt, ten onrechte bemind wordt. Waartoe telkens en telkens
weer moeielijke en lastige wegen te bewandeien 3 ? Daar is geen
rust, waar gij ze zoekt. Zoekt wat gij zoekt, maar daar is het
niet, waar gij het zoekt. Een gelukzalig leven zoekt ge in het
rijk des doods : het is niet daar. Hoe toch kan daar een gelukzalig leven zijn, waar zelfs geen leven is?
En nedergedaald tot ons is hij, ons leven 4, en hij heeft op
zich genomen onzen dood en dien dood door de volheid
van zijn eigen leven en met donderende stem heeft hij
geroepen tot ons, toch terug te keeren van hier tot hem in
dat heiligdom, vanwaar hij gekomen is tot ons, eerst in den
maagdelijken schoot, waar met hem huwde de menschelijke
natuur, het sterfelijk vleesch, opdat het niet aldoor sterfelijk
zou zijn; en daarop als een bruidegom, tredend uit zijn slaapkamer,
heeft hij zich verheugd als een held, om zijn weg te loopen5. Want hij
talmde niet, maar liep roepend door woorden en daden,
door zijn dood en leven, zijn nederdaling en hemelvaart,
roepend, dat we zouden terugkeeren tot hem. En hij ver1 Vgl. Hand. 17, 27. 2 Ps. 46, 8.
334 1. 5 Ps. 18, 6.

3

Vgl, Wijsh, 5, 7.

4

Vgl. Jo. 6,
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dween uit onze oogen, opdat wij in ons zelven zouden keeren 1
en hem vinden. Want hij is heengegaan en zie, hier is hijg.
Hij heeft niet lang bij ons willen blijven, maar hij heeft ons
niet verlaten. Want daarheen is hij gegaan, vanwaar hij nooit
is weggegaan, wijl de wereld door hem gemaakt is en hij in deze
wereld was3, en in deze wereld gekomen is om de zondaren zalig te
maken4. Hem prijst zijn ziel, en hij geneest ze, want zij heeft
gezondigd tegen hem5 . Menschenkinderen, hoelang nog zult gij
zwaar van harte zijn s? Wilt gij, zelfs nadat het leven is neergedaald, niet opstijgen en leven ? Maar waarheen klimt gij
op, daar gij toch al in de hoogte zijt en uw mond opgezet
hebt tegen den hemel ?? Daalt af om op te stijgen, en wel op te
stijgen tot God. Want gevallen zijt ge door op te stijgen tegen
God."
Zeg hun dit, opdat zij weenen in het dal van tranen8, en trek
zoo hen met u mee naar God, want uit zijn Geest zegt gij
dit tot hen, indien gij het zegt, brandend van het vuur
der liefde.
XIII. Dit alles wist ik destijds niet en ik beminde het
schoone van lagere orde en ik schreed naar den afgrond
en zeide tot mijn vrienden : „Beminnen wij wel iets anders
dan het schoone ? Wat is dan het schoone ? En wat is schoonheid ? Wat is het, dat ons lokt en ons wint voor de dingen,
die wij beminnen ? Want indien ze geen bevalligheid en
schoonheid bezaten, zouden ze ons in 't geheel niet aantrekken." En ik werd opmerkzaam en zag, dat in de lichamen
het eene als 't ware de geheelheid vormt en daarom schoon is,
het andere echter wélstaat, omdat het zich behoorlijk aansluit
aan iets, gelijk een deel van het lichaam aan het geheel,
of een schoen aan den voet, en zoo voort. En die overweging
welde op in mijn geest uit het binnenste mijns harten, en ik
schreef een werk „Over het Schoone en het Gepaste" bestaande, meen ik, uit twee of drie boeken; gij weet het, o God9 :
1 Vgl. Is. 46, 8.
5 Vgl. Ps. 4©, 5.
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Vgl. Matth. 24, 23.
3 Jo. i, so.
' Vgl. Ps. 72, 9. 8 Ps.

Ps. 4, 3.

4 I Tim. i, 55.
83, 7. 9 Ps. 68, 6.

want mij is het ontgaan. Immers ik bezit-het niet meer, maar
ben het kwijtgeraakt, ik weet niet hoe.
XIV. Wat heeft mij toch bewogen, Heer mijn God, aan
Hierius, een redenaar te Rome, dat werk op te dragen?
Ik kende den man niet van aanzien, maar was van hem gaan
houden om zijn schitterenden naam als geleerde; ook waren
enkele woorden van hem mij ter oore gelomen, die mij
bevallen waren. Doch meer beviel hij mij, wijl hij anderen
beviel en men hem lof toezwaaide, daar men er zich over
verwonderde, dat een Syriër, na zich eerst bekwaamd te
hebben in de Grieksche welsprekendheid, later ook in het
Latijn een bewonderenswaardig spreker was geworden en
doorkneed was in alles, wat op de studie der wijsbegeerte
betrekking had. Zoo wordt iemand geprezen en bemind, al
is hij afwezig. Komt nu deze liefde uit den mond van den
lofspreker in het hart van den toehoorder ? In 't geheel niet;
maar door de liefde van den een wordt de ander ontstoken.
Want dan pas bemint men een, die geprezen wordt, wanneer
men meent, dat de lofspreker hem niet met een valsch hart
roemt, dat is, als hij uit liefde hem prijst.
Zoo waarlijk beminde ik toen de menschen naar het oordeel der menschen, waarlijk niet naar dat van u, mijn God,
waarin niemand bedrogen wordt.
Maar waarom toch werd hij niet geprezen, zooals een beroemd wagenmenner, of zooals een bij het volk zeer gezien
vechter met wilde dieren, maar heel anders en veel ernstiger,
en wel zoo, als ik zelf geprezen had willen worden? Doch ik
had niet geprezen en bemind willen worden als de tooneelspelers, hoewel ook ik zelf hen prees en beminde, neen, liever
had ik onbekend willen blijven, dan op zoo'n manier bekend
te zijn, en zelfs liever gehaat willen worden dan op die wijze
bemind. Waar wordt dat zoo verschillend gewicht van die
velerhande en uiteenloopende soorten van liefde in een en
dezelfde ziel vastgesteld ? Waarom bemin ik in een ander
datgene, wat ik, als ik het aan den anderen kant niet haatte,
niet van mij zou afwijzen en verfoeien, hoewel wij toch beiden
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menschen zijn ? Want men kan niet zeggen, dat men, gelijk
men houdt van een goed paard, zonder dit te willen zijn,
ook als het mogelijk was, zoo houdt van een tooneelspeler, die
van dezelfde natuur is als wij. ik bemin dus in een mensch wat
ik verafschuw te zijn, hoewel ik toch ook mensch ben ?
Een ontzagwekkend geheim is eigenlijk de mensch, wiens
haren zelfs gij, 6 Heer, geteld hebt' en die niet verminderen
zonder u; en toch zijn nog lichter zijn haren te tellen dan
de aandoeningen en bewegingen zijns harten.
Die redenaar echter was zulk iemand, van wien ik op
die wijze hield, dat ik hem wenschte te gelijken. En ik
verdwaalde door hoogmoed en dreef mee met alien wind 2,
maar heel in 't verborgen werd ik geleid door u. En vanwaar
weet ik en vanwaar kan ik met zekerheid belijden voor u,
dat ik hem meer bemind heb vanwege de liefde van hen,
die hem prezen, dan vanwege de dingen zelf, waarom men
hem prees ? Hadden diezelfde menschen hem niet geprezen,
maar gelaakt, en met laking en verachting juist hetzelfde
verteld, dan zou ik mij niet warm hebben laten maken voor
hem en mij niet in geestdrift hebben laten brengen; en toch
zouden beslist èn de zaken èn de man zelf precies hetzelfde
gebleven zijn, maar alleen de gezindheid der vertellers zou
anders geweest zijn. Zie, hoe zwak de ziel terneerligt, die zich
nog niet vastgehecht heeft aan de hechtheid der waarheid.
Gelijk de wind der woorden waait uit de borst van hen, die
hun meening uitkramen, zoo laat zij zich drijven en wenden,
zich draaien en omdraaien, en het licht verduistert voor haar
en de waarheid onderscheidt ze niet meer. En zie, toch ligt
ze voor ons. 't Was een zaak van gewicht voor mij, indien mijn
werk en mijn studies dien man bekend werden : zou hij ze
goedkeuren, dan zou ik nog meer in geestdrift geraken; maar
zou hij ze afkeuren, dan zou mijn ijdel hart, wien het mangelde
aan uw hechtheid, gewond worden. En toch verbleef ik
gaarne met mijn gedachten bij het schoone en het gepaste -1 Vgl. Matth. zo, 3o.
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over welk werk ik hem geschreven had --- omdat ik was
ingenomen met mijn beschouwingen en zonder den lof
van anderen, bewonderde ik ze zelf.
XV. Maar ik zag nog niet, wat gij met deze zoo belangrijke zaak in uw wijsheid voorhadt. Almachtige, die alleen
wonderwerken doetl, en mijn geest zwierf langs lichamelijke
vormen en ik bepaalde en onderscheidde het schoone als dat,
wat op zichzelf al, het gepaste echter als dat, wat door zijn
aanpassing aan iets anders bevalt, en ik staafde het met
voorbeelden uit de lichamelijke wereld. Ook wendde ik mij
tot de natuur des geestes, maar de valsche meening, die ik
van de geestelijke dingen had, liet mij de waarheid niet
ontdekken. Aan mijn oogen drong met geweld de waarheid
zich op, maar mijn wankelenden geest wendde ik van het
onlichamelijke af naar lijnen, kleuren en ruimte-uitgebreidheden, en wijl ik die dingen niet zien kon in mijn geest,
meende ik, dat ik mijn geest niet zien kon. En daar ik in de
deugd den vrede beminde, doch in de ondeugd de tweedracht
haatte, nam ik in de eerste een eenheid waar, in de andere
een zekere verdeeldheid, en in die eenheid scheen mij toe
de redelijke geest en het wezen van de waarheid en van het
hoogste goed te bestaan, doch in die verdeeldheid van het
redelooze leven waande ik, helaas! een zekere zelfstandigheid
en wezenheid van het hoogste kwaad, die niet alleen zelfstandigheid was, maar zelfs werkelijk leven was, en toch van
u niet was, mijn God, uit zien alles is2.
De eenheid noemde ik „monade", als een geslachtloozen
geest, doch de verdeeldheid „dyade", den toom bij misdaden, den wellust in schanddaden; en ik wist niet, wat ik
zeide. Want ik had nog niet ingezien of geleerd, dat het
kwaad geen zelfstandigheid is en evenmin onze geest zelf
het hoogste en onveranderlijke goed.
Want gelijk misdaden ontstaan, indien die beweging des
harten, waarin daartoe de aandrift ligt, slecht is, en heftig
1 Ps. yI, z8.

E

I Cor. 8,6.
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en1woest te keer gaat, en schanddaden, indien die;aandoening
des harten, waardoor de zinnelijke lusten worden genoten,
onbeheerscht is, zoo bezoedelen dwalingen en valsche meeningen het leven, indien de redelijke geest zelf slecht is.
Zoo was toen de mijne; ik wist niet, dat een ander licht hem
moest verlichten, om deelachtig te worden aan de waarheid,
wijl hij zelf het wezen der waarheid niet is; want gij zijt mijn
luchter, o Heer, gij klaart mijn duister' en van uw volheid hebben

wij allen ontvangen e. Gij immers zijt het waarachtige licht,
hetwelk verlicht een iegelijk mensch komende in deze wereld 3, want
in u is geen verandering noch schaduw van omkeer4.
Weliswaar poogde ik mij op te heffen tot u, doch ik werd
teruggestooten door u, om den dood te smaken5, want den
hoovaardigen wederstaat gij s. Wat echter is hoovaardiger, dan
in verwonderlijken waanzin te beweren, dat ik van nature
was, wat gij zijt ? Want hoewel ik veranderlijk was en mij
dit duidelijk hieruit bleek, dat ik toch daarom wenschte wijs
te zijn, om van minder goed beter te worden, wilde ik toch
liever wanen, dat ook gij veranderlijk zijt, dan dat ik niet
was, wat gij zijt. Daarom werd ik teruggestooten en gij
wederstondt mijn verwaande halsstarrigheid en ik verzon
lichamelijke gestalten en, zelf vleesch, beschuldigde ik het
vleesch, en ik, een dwalende geest', keerde nog niet terug tot u
en al dwalend, dwaalde ik af naar de dingen, die niet bestaan,
noch in u noch in mij noch in de lichamelijke wereld, en
niet voor mij geschapen werden door uw waarheid, maar
door mijn ijdelheid gevormd werden uit de lichamelijke
wereld, en ik zeide tot de kleinen, uw geloovigen, mijn medeburgers, van wie ik onwetend verbannen was, ik zeide hun
luidruchtig en aanstellerig : „Waarom dwaalt dan de ziel,
die God geschapen heeft ?" Doch ik kon niet hebben, dat
men mij zeide : „Waarom dan dwaalt God ?" En ik beweerde
liever, dat uw onveranderlijke zelfstandigheid uit nood1 Ps. 17, 29.

2 Jo. i, 16.
16, 28; Marc. 8, 39; Jo. 8, 52.
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Jo. I, 9.
6 Vgl. Matth.
4 Jac. I, 17.
e I Petr. 5, 5.
' Ps. 77, 39.

zakelijkheid dwaalde, dan dat ik erkende, dat mijn veranderlijke zelfstandigheid uit eigen verkiezing was afgeweken
en tot hare straf dwaalde.
Ik was ongeveer zes- of zevenentwintig jaar, toen ik dat
werk schreef, aldoor in mijn binnenste werkend met stoffelijke maaksels, die leven maakten aan de ooren mijns harten,
terwijl ik meende te luisteren, o liefelijke Waarheid, naar uw
innerlijke melodie, wanneer ik over het schoone en het
gepaste nadacht en wenschte er te staan en u te hooren en
mij te verblijden met blijdschap om de stem des bruidegoms',
maar ik was er niet toe in staat, want door de stemmen mijner
dwaling werd ik naar buiten gesleept en door het gewicht
mijner hoovaardigheid stortte ik in de diepte. Want gij liet
mij geen verheugenis en vreugde hooren, en, mijn gebeente jubelde
niet, wijl het nog niet vernederd wast.
XVI. En wat nutte het mij, dat ik, op ongeveer-twintigjarigen leeftijd, toen mij een boek van Aristoteles in handen
kwam, getiteld : „De tien Categorieën," dit geheel alleen
las en begreep ? Daar mijn leermeester, een leeraar in de
welsprekendheid te Carthago, en anderen, die voor geleerden
doorgingen, met koonen, opgezet van hoogmoed, dit werk
aanhaalden, haakte ik vol spanning ernaar met dat boek,
als ware het iets verhevens en goddelijks, kennis te maken.
Toen ik erover sprak met degenen, die zeiden, dat zij het
werk ternauwernood onder leiding der voornaamste leeraren,
die niet alleen met woorden, maar vaak ook met teekeningen
in het zand opheldering gaven, hadden verstaan, konden
zij mij er niets anders van zeggen, dan wat ik alleen door eigen
studie reeds was te weten gekomen.
Ook leek het mij duidelijk genoeg wat er in gezegd werd
over de zelfstandigheden, bij voorbeeld : de substantie
mensch, en over hetgeen zich aan de zelfstandigheden bevindt, bij voorbeeld : de gestalte des menschen, hoe hij er
uit ziet en hoe groot hij is, en' zijn betrekking, wiens broeder
I Jo. 3, 2 9 .

2

Ps. 50, M.
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hij is, of waar hij gevestigd is of wanneer geboren, of hij
staat of zit, of hij geschoeid of gewapend is, of hij iets doet
of iets ondergaat, en al hetgeen — en dat is onnoemlijk veel —
bij deze negen klassen, waarvan ik eenige staaltjes als voorbeeld heb aangehaald, of bij de klasse der zelfstandigheid
zelf wordt ingedeeld.
Wat nutte mij dit? Veeleer schaadde het mij, daar ik, in de
meening dat alles, wat is, in die tien categorieën volkomen
besloten ligt, ook u, mijn God, den wonderbaar eenvoudige
en onveranderlijke, zoo trachtte te begrijpen, alsof ook gij
het subject waart van uw grootte en schoonheid, zoodat die
eigenschappen in u waren als in een subject, gelijk in een
lichaam, terwijl daarentegen gij zelf uw geboorte en uw
schoonheid zijt, een lichaam echter niet in zooverre groot en
schoon is, als het een lichaam is, want al ware het minder
groot en minder schoon, het zou niettemin een lichaam zijn.
Onwaarheid namelijk was het, wat ik van u dacht, geen
waarheid, en verzinsels van mijn ellende, geen vaststaande
beginselen van uw gelukzaligheid. Want gij hadt bevolen, en
aldus geschiedde met mij, dat de aarde doornen en distelen1
voor mij zou voortbrengen en ik slechts met moeizaam werken
aan den kost zou komen.
En wat nutte het mij, dat ik, destijds de verdorven slaaf
mijner booze lusten, alle boeken der zoogenaamde vrije
kunsten zelfstandig las en begreep, zoovele ik maar lezen
kon? Ik vond behagen daarin, maar wist niet, vanwaar
was al datgene, wat daarin waar en zeker was. Want mijn
rug had ik gekeerd naar het licht en mijn gelaat naar hetgeen verlicht wordt : vandaar dat mijn gelaat zelf, waarmee
ik het verlichte zag, niet verlicht werd. Al wat ik van de kunst
van spreken en betoogen, al wat ik van de meetkunde, van
de muziek en de getallen zonder groote moeite en zonder
leermeester begrepen heb, gij weet hete, Heer mijn God,
want vlugheid van begrip en scherpzinnigheid 'van oordeel
1 Gen. 3, 18.
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zijn uw gave. Maar ik bracht geen offer daarvan aan u1.
En zoo brachten zij mij geen nut, maar veeleer verderf,
want ik was er slechts op bedacht, een zoo goed deel van mijn
vermogen in mijn macht te hebben en mijn sterkte behield
ik niet bij u 2, maar ik ben van u weggereisd naar een vergelegen land3, om haar te verkwisten in ontuchtige begeerlijkheden. Want wat nutte mij dat goed, daar ik er geen goed
gebruik van maakte ? Niet eens immers bemerkte ik dat die
vrije kunsten zelfs door ijverige en talentrijke geesten heel
moeilijk begrepen werden, behalve wanneer ik hun ze trachtte
te verklaren, en de voortreffelijkste onder hen was degene, die
mijn verklaringen het minst langzaam kon volgen.
Doch wat nutte mij dit, daar ik meende, dat gij, Heer
God, o Waarheid, een lichtend en onmetelijk lichaam waart
en ik een stukje van dit lichaam ? 0 verregaande slechtheid!
Maar zoo was ik, en ik schaam mij niet, mijn God, uw
barmhartigheden jegens mij u te bekennen 4 en u in te roepen,
die, ik mij destijds niet schaamde den menschen mijn godslasteringen openlijk te verkondigen en te blaffen tegen u.
Wat nutte mij dat destijds mijn geest, die op het terrein
dier wetenschappen zich gemakkelijk bewoog en wat nutte
het mij, dat ik zonder eenige hulp van menschelijk onderricht
zooveel erg ingewikkelde boeken ontwarde, terwijl ik daarentegen in de wetenschap der vroomheid afschuwelijk en in
heiligschennende schandelijkheid dwaalde ? Of was het wel
een zoo groot nadeel over uwe kleinen een veel trager geest
te bezitten, als zij zich maar niet ver van u verwijderden,
zoodat zij veilig in het nest uwer Kerk veeren kregen 5 en de
vleugelen der liefde met het voedsel van een gezond geloof
sterkten?
O Heer onze God, in de schaduw uwer vleugelen6 willen wij
hopen, beschut ons' en draag ons. Gij zult ons dragen, gij
zult ons dragen in de jeugd, en tot aan den gazen ouderdom
1 Vgl. Ps. 53, 8. 2 Vgl. Ps. 58, io. 3 Vgl. Luc. 15, 13.
Vgl. Ps. 83, 4. 6 Vgl. Ps. 62, 8. 7 Vgl. Ps. 16, 8.

4 Vgl. Ps. xo6, 8.
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zult gij ons dragen1, want onze sterkte is dan slechts sterkte,

wanneer gij die zijt, maar als ze de onze is, is zij zwakheid.
Bij u leeft aldoor ons goed en wijl wij ons daarvan hebben
afgekeerd, liep het met ons verkeerd. Wij willen nu terugkeeren, Heer, opdat wij ons niet ten verderve keeren, want
bij u leeft onvergankelijk ons goed, dat gij zelf zijt, en wij
hebben niet te vreezen, dat er geen plaats is, om daarheen
terug te keeren, omdat wij ons vandaar hebben naar beneden
gestort; doch al lagen wij buiten, ons huis, uwe eeuwigheid,
stort niet in.

'

Vgl, Isai. 46, 4.
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VIJFDE BOEK

I. Aanvaard de offergave mijner belijdenissen, u aangeboden door mijne tong, die gij gevormd en bewogen hebt,
om uwen naam te prijzenl, en genees al mijne beenderen2,
c dat zij zeggen : Heer wie, is gelijk aan u3? Want hij, die
voor u zijn belijdenis doet, heeft u niet in te lichten, wat in
hem zich afspeelde, wijl een gesloten hart uw oog niet buitensluit en de hardheid der menschen uw hand niet afstoot,
maar gij ze kunt smelten, als gij wilt, of door erbarming of
door bestraffing, en niemand is er, die zich verbergen kan voor
uw gloed4.
U love dan mijne ziels, opdat ze u beminne, en u belijde
ze uwe erbarmingen°, opdat ze u love. Heel uwe schepping
onderbreekt noch verzwijgt uwen lof : u prijst iedere geest
met den mond, die gekeerd is tot u, u prijzen de levende
wezens en ook de levenlooze wezens met den mond van hen,
die ze beschouwen, opdat onze ziel van hare afmatting
opstijge tot u, steunend op de dingen, die gij gemaakt hebt,
en kome tot u, die dit alles zoo wonderbaar gemaakt hebt :
en daar is verkwikking en ware sterkte.
II. Laten zij weggaan en vluchten voor u 7 in hun onrust,
de boozen. Gij ziet hen en onderscheidt hun schaduw, en
zie, 't geheel met hen erbij blijft schoon en toch zij zelf zijn
leelijk. En wat voor schade hebben ze u veroorzaakt? Of
waarin hebben zij uw oppergezag te schande gemaakt, dat
van de hemelen af tot de uiterste grenzen rechtvaardig is en
1 Vgl. 5 3 , 8.

175, 145; 2.

2

Vgl. Ps. 6, 3.

6 Vgl. Ps. 1 o6, 8.

8

Ps. 3 4, i o.
4 Ps. 1 8, 7.
7 Vgl. Ps. 333, 7.

5

Vgl. Ps. xx8,
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ongeschonden? Waarheen toch zijn zij gevlucht, toen zij
vluchtten voor uw aangezicht? Of waar vindt gij hen niet?
Doch zij zijn gevlucht om u, die hen ziet, niet te zien en in
hun verblinding op u te stooten — want gij verlaat niets van
hetgeen gij gemaakt hebtl — op u te stooten in hun ongerechtigheid en gerechtig gekweld te worden, wijl zij zich
onttrokken aan uwe zachtmoedigheid en stootten op uwe
gerechtigheid en vielen in uwe gestrengheid. Blijkbaar weten
zij niet, dat gij overal zijt, geen plaats u omvat, en gij alleen
tegenwoordig zijt ook bij hen, die zich ver verwijderen van u.
Laten zij zich dan omkeeren en u zoeken, want gij hebt niet,
gelijk zij hun Schepper hebben verlaten, alzoo ook uw
schepsel verlaten. Laten zij zich toch omkeeren en u zoeken,
en zie, daar zijt gij al in hun hart, in het hart van hen, die
schuld belijden voor u en zich werpen in uwe armen en
weenen aan uwe borst 2 na hun moeizame tochten 3 : en in
uw minzaamheid wischt gij hun tranen af, en nog meer
weenen ze, maar zij vinden vreugde in hun geschrei, wijl
gij, Heer, niet een mensch van vleesch en bloed, maar gij,
Heer, die hen geschapen hebt, hen verkwikt en vertroost.
En waar was ik, toen ik u zocht? Gij stondt voor mij, maar
ik, ik had mij van mij zelf verwijderd en ik vond mij niet :
hoeveel minder u!
III. Ik ga nu spreken voor het aanschijn van mijnen God
over het negenentwintigste jaar van mijn leven.
Reeds was te Carthago gekomen een bisschop van de
Manichaeërs, Faustus genaamd, een groote valstrik des duivels4,
waarin velen zich lieten vangen, aangelokt door zijn: meesleepende welsprekendheid. Hoewel ook ik weldra vol lof
hierover was, onderscheidde ik haar toch van de waarheid
der dingen, die ik verlangde te leeren, en ik sloeg acht niet
op de qualiteit van het vaatwerk zijner rede, maar op de
wetenschappelijke gerechten, die deze onder de zijnen zoo
1 Vgl. Wijsh. II, 25.
4 I Tim. 3, 7.
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Vgl. Openb. 7, I 7; 21, 4.

3

Vgl. Wijsh. 5, 7.

hooggeroemde Faustus mij voorzette. Want de roep over hem
had mij al vooruitgemeld, dat hij in alle hoogere wetenschap
zeer ervaren en bij uitstek in de vrije kunsten bedreven was.
En wijl ik heelwat van de wijsgeeren gelezen en onthouden
had, vergeleek ik eenige gegevens met die eindelooze fabels
der Manichaeërs, en het kwam mij waarschijnlijker voor wat
degenen zeiden, die het zoover konden brengen, dat ze de wereld
vermochten te onderzoeken, hoewel zij haar Heer geenszins gevonden
hebbenr. Want groot zijt gij, o Heer, en op het geringe ziet gij neer,
maar het hoogmoedige kent gij slechts uit de verte l en gij nadert

slechts de vermorzelden van harte i . Maar gij laat u niet
vinden door de hoovaardigen, niet eens al zouden ze met
hun weetgierige bekwaamheid de sterren en de zandkorrels
tellen, de hemelruimte meten en de banen der sterren naspeuren.
Want met hun verstand en met het vernuft, dat gij hun
hebt gegeven, onderzoeken zij deze dingen, en vele ontdekkingen hebben zij gedaan en vele jaren te voren hebben
zij voorzegd zons- en maansverduisteringen, en op welken
dag, op welk uur en voor hoe groot gedeelte zij plaats zouden
hebben, en hunne berekeningen faalden niet, en hun voorzeggingen kwamen uit. En zij hebben opgeteekend de wetten,
die zij ontdekten, en deze worden nog heden gelezen en daarnaar wordt voorzegd in welk jaar, in welke maand des jaars,
op welken dag der maand, op welk uur van den dag en voor
hoe groot gedeelte de maan of de zon haar licht zal verduisteren : en de voorzegging zal uitkomen.
En degenen, die daarin onkundig zijn, verwonderen zich
hierover en staan verbaasd, maar die er kundig in zijn,
verheugen zich en worden geroemd, en terwijl zij in goddeloozen hoogmoed zich verwijderen van uw licht en zich in
't duister zetten, voorzien zij al lang te voren een zonsverduistering, die komen zal, maar hun eigen verduistering, die
aanwezig is, zien zij niet. Want zij zoeken niet met gods1 Vgl. Wijsh. 13, 9.

' Ps. 1 37, 6.

' Vgl. Ps. 33, 19.
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dienstzin, vanwaar zij het vernuft hebben, waarmee zij die
dingen onderzoeken. En al vinden zij ook, dat gij hen hebt
geschapen, toch geven zij zich zelven niet aan u over, opdat
gij bewaren zoudt, wat gij gemaakt hebt; en zij dooden
zich niet voor u, zooals zij zichzelf hebben gemaakt en zij
slachten niet hun hoogmoedigheden als de vogelen, en hun
nieuwsgierigheden als de visschen der zee, waarmede zij de
geheime paden van den afgrond doorkruisen, en hun wellustigheden als de dieren des veldsi, opdat gij, o God, als een verterend vuur t, hun doode zorgen verslindet, hen herscheppend
voor de onsterfelijkheid.
Maar zij kennen niet den weg, uw Woord 3, door hetwelk
gij geschapen hebt datgene, wat zij berekenen, en hen zelven,
die het berekenen en het zintuig, waarmee zij zien hetgeen
zij berekenen en het verstand, waarmee zij berekenen; doch
uwe wijsheid is niet te berekenen 4. Hij nu, de Eeniggeborene, is
ons geworden wijsheid, en gerechtigheid en heiliging 5 en gerekend
werd hij onder ons en betaalde schatting aan den keizer.
Zij kennen niet dezen weg, waarlangs zij van zich zelven tot
hem moeten afdalen en door hem opstijgen tot hem. Zij
kennen niet dezen weg en meenen verheven en schitterend
te zijn als de sterren, en zie, zij zijn naar beneden gestort op
de aarde en hun onverstandig hart werd verduisterde. Veel waars
weten zij van de schepping te zeggen, maar de Waarheid,
den bouwmeester der schepping, zoeken zij niet met godsdienstzin en daarom vinden zij hem niet; of indien zij hem
vinden, hoewel zij God kennen, verheerlijken zij hem niet als God
noch brengen hem dank, maar zij worden ijdel in hunne
gedachten en geven zich uit voor wijzen en schrijven aan zichzelf toe datgene, wat van u is, en ten gevolge hiervan trachten
zij in hun averechtsche verblinding aan u toe te schrijven
wat van hen is, helaas! leugens ladend op u, die de Waarheid
zijt, en de glorie van den onverder felijken God verruilend voor een
1 Vgl. Ps. 8, 8. 2 Vgl. Deut. 4, 24; Hebr. 12, 29.
{ Ps. 746, 5. 5 I Cor. I, 30. s Rom. I, 2I-25.
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beeld, gel ijkend op een verderfelijk mensch en op vogels en op viervoetige en kruipende gedierten, en zoo verkeeren zij uwe waarheid
in leugen en eeren en dienen liever het schepsel dan den Scheppers.

Vele dingen echter, door hen als waarheden ten opzichte
van de schepping verkondigd, herinnerde ik mij, en ik vond
een redelijke verklaring daarvan, gegrond op de berekeningen, de tijdsorde en de zichtbare getuigenissen der hemellichamen en ik vergeleek ze met de uitspraken van
Manichaeus, die over deze dingen uitvoerig geschreven
heeft, een hoop zottepraat uitkramend, maar hier vond ik
geen redelijke verklaring, noch van zonnestilstanden en van
nachteveningen, noch van zons- en maansverduisteringen,
noch iets dergelijks, wat ik in de boeken der wereldsche wijsheid geleerd had. Hier nu werd mij gelast te gelooven, maar
het stemde niet overeen met die verklaringen, door berekening
en eigen waarneming mij waar gebleken, en week er zelfs
verre van af.
IV. Is dan, Heer, God der waarheid2, alwie deze dingen weet,
reeds daarom welgevallig aan u? Ongelukkig waarlijk is hij,
die dit alles kent, maar u niet kent; maar gelukkig is hij, die
u kent, ook al kent hij dat niet. Die evenwel en u en die
dingen kent, is om die dingen niet gelukkiger, maar om u
alleen is hij gelukkig, indien hij, u kennend, u zooals gij zijt
verheerlijkt en dank brengt en niet ijdel wordt in zijn gedachten3.
Want gelijk er beter aan toe is een, die zich in 't bezit weet
van een boom en voor zijne vruchten u dank zegt, al weet
hij niet eens hoeveel ei hij hoog is of hoever hij in de breedte
zich uitstrekt, dan degene, die hem meet en al zijn takken
telt, maar hem niet bezit, noch den schepper ervan kent of
bemint; zoo is het ook met den geloovige, wien de gansche
wereld met haar schatten behoort en die, als 't ware niets
hebbend, alles bezit4, wijl hij u aanhangt, wien alles dient,
ook al kent hij niet eens de banen van den Grooten Beer,
I Rom. I, 21-25. 2 I Ps. 3o, 6.

3

Vgl. Rom. I,

21. 4

Vgl. II Cor. 6, so.
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toch zou het dwaas zijn er aan te twijfelen, of hij ten minste
er beter aan toe is dan een, die den hemel meet, de sterren
telt en de elementen weegt, maar zich niet bekommert om
u, die alles bij maat en getal en gewicht hebt geregeld'.
V. Maar wie toch verlangde van een zekeren Manichaeus,
dat hij ook over die dingen zou schrijven, zonder wier kennis
men toch wel de vroomheid kon leeren ? Want gij hebt gezegd
tot den mensch : zie, de vroomheid is wijsheid 2. Daarin had hij
onkundig kunnen zijn, ook al had hij dat alles uitstekend
gekend; doch wijl hij er niets van wist, en toch de onbeschaamdheid had, daarin als leeraar te durven optreden,
moest hij wel met de vroomheid volslagen onbekend zijn.
Want ijdelheid is het die natuurwetenschappen, ook al is
men er in thuis, zich openlijk toe te wijzen, maar vroomheid
is het, u te prijzen. Hij, daarvan afgedwaald, sprak daarom
veel over die dingen, opdat, wanneer hij overtuigd was door
mannen van 't vak, men duidelijk zou erkennen, wat voor
opvatting hij had in de overige dingen, die meer verborgen
waren. Want hij wilde niet gering geacht worden, maar
poogde te doen gelooven, dat de heilige Geest, de trooster
en verrijker uwer geloovigen, met zijn volle macht persoonlijk in hem was. Toen men hem er zoo op betrapte, dat hij
over den hemel en de sterren en de bewegingen van de zon
en de maan onwaarheden verkondigde, zou duidelijk aan
den dag komen, dat, ofschoon die dingen met de godsdienstleer niets hebben uit te staan, niettemin zijn ondernemingen
heiligschennend waren, wijl hij niet alleen dingen, waar hij
niets van wist, maar zelfs onwaarheden met zulk een waanzinnigen, ijdelen hoogmoed verkondigde, dat hij die uitspraken aan zich zelven als aan een goddelijken persoon
zich verstoutte toe te schrijven.
Telkens echter als ik dezen of genen broeder in Christus
hoor, die met deze dingen niet op de hoogte is en een verkeerde zienswijze heeft, dan sla ik met geduld 's mans op1 Wijsh. I I, 2I.
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vatting gade, ik zie dan, dat het hem niet schaadt, al is hij
ook van ligging en aard der stoffelijke schepping onwetend
daar hij aangaande u, o Heer, Schepper aller dingen l, niets,
onwaardigs gelooft. Maar wel zou het hem schaden, indien
hij zou meenen, dat dit tot het wezen van de leer der vroomheid behoorde en hardnekkig zou durven staande houden
datgene, wat hij niet weet. Maar ook dergelijke zwakheid
wordt in de wieg des geloofs door de liefde als eene moeder
verdragen, totdat de nieuwe mensch opgegroeid is tot volwassen man en niet meer heen en weer geslingerd kan worden
door elke windvlaag van leering2.

Maar wie zou in hem, die als leeraar, als raadsman, als.
leider en hoofd van hen, wien hij zulke dingen voorpraatte
zóó optreden durfde, dat zijn aanhangers meenden geen
gewoon mensch, maar uwen heiligen Geest te volgen, zulk
een onzinnigheid, zoodra de valscheid zijner beweringen
bewezen is, niet voor afschuwelijk en zeer verwerpelijk
houden ?
Maar toch was het mij nog niet duidelijk, of ook niet volgens zijne leer de afwisseling van langere en kortere dagen
en nachten en van nacht en dag zelf en de verduisteringen
der hemellichamen en wat ik zoo meer in andere boeken
gelezen had, verklaard konden worden, zoodat, indien dit
misschien mogelijk was, het voor mij althans onzeker zou
worden, of de zaak zus of zoo stond, maar met betrekking
tot mijn geloof zou het gezag van dien man wegens zijn
vermeende heiligheid den doorslag hebben gegeven.
VI. En haast al de negen jaren, dat ik ongedurig van geest
deze sekte aanhing, wachtte ik met zeer hoog gespannen
verlangen op de komst van dien Faustus. Want al de anderen}
die ik toevallig ontmoette en die voor dergelijke vragen, door
mij opgeworpen, niet berekend waren, beloofden mij, dat,
wanneer hij kwam en ik een onderhoud met hem had, met
het grootste gemak mij dit alles en zoo ik misschien nog
1 II Mach. I, 24.

$

Ephes. 4, 1 3,
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moeilijker vragen te stellen had ook die ten duidelijkste
zouden worden uiteengezet.
Zoodra hij dan kwam, vond ik hem een aangenaam man
en gezellig prater, iemand, die over hetzelfde, wat genen
plegen te bespreken, veel onderhoudender babbelde. Doch
wat hielp voor mijn dorst, dat keurig toedienen van kostbare bekers ? Reeds waren van dusdanige dingen mijn ooren
verzadigd, en zij schenen mij niet daarom beter, wijl ze beter
gezegd werden, en niet daarom waar, wijl ze welsprekend
werden voorgedragen, en niet daarom zijne ziel wijs, wijl
zijn gelaatsuitdrukking passend en zijn voordracht innemend
was. Zij echter, die mij naar hem hadden verwezen, waren
geen bekwame beoordeelaars, en daarom scheen hij hun
verstandig en wijs, wijl hij hun met zijn woorden behaagde.
Ik leerde echter nog een andere categorie van menschen
kennen, die zelfs de waarheid voor verdacht houden en met
haar geen genoegen willen nemen, indien ze in sierlijke en
rijke taal wordt voor den dag gebracht. Mij echter hadt gij
reeds onderricht, mijn God, op wonderbare en verborgen
wijze, en daarom, meen ik, hebt gij mij onderricht, wijl het
waar is en er buiten u geen ander leermeester der waarheid
is, waar en vanwaar ook ze moge schitteren. Reeds had ik
dus van u geleerd, dat iets niet daarom voor waar gehouden
moet worden, wijl het welsprekend wordt voorgedragen, en
niet daarom voor valsch, wijl de woorden hakkelend van de
lippen komen; van den anderen kant niet daarom voor waar,
wijl het ongepolijst gezegd wordt, en niet daarom voor valsch,
wijl de taal schitterend is, maar dat het met wijsheid en
dwaasheid evenzoo is als met gezonde en ongezonde spijzen,
en dat in fraaie en onfraaie woorden als in fijn en ruw vaatwerk beiderlei spijzen opgediend kunnen worden.
Zoo vond mijn gretigheid, waarmee ik zoolang op dien
man gewacht had, wel behagen in de gebaren en de geestdrift van den spreker en in de gelukkige keus zijner woorden,
die hem bij het inkleeden zijner gedachten gewillig ten
dienste stonden. Ja, ik vond er behagen in en met velen, ja
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zelfs boven velen, prees en roemde ik hem; maar het verdroot
mij, dat het mij in den kring der toehoorders niet was toegestaan mij met hem in te laten en met hem op te lossen de
moeilijkheden, die me bezwaarden, door een vertrouwelijke
bespreking en een onderlinge gedachtenwisseling. Zoodra ik
daartoe in de gelegenheid was en met mijn vrienden op een
tijdstip, dat niet ongeschikt was voor een wederzijdsche
onderhandeling, gehoor verkreeg en ik enkele dingen, die
mij niet met rust lieten, voor den dag bracht, vond ik al
dadelijk in hem een man die onbedreven was in de vrije
kunsten, behalve in de taalleer, en hierin was hij nog heel
gewoon. En wijl hij eenige redevoeringen van Cicero, heel
weinig geschriften van Seneca, een beetje van de dichters en
enkele werken zijner sekte, voor zoover ze in het Latijn en
goed gestileerd geschreven waren, gelezen had, en wijl hij
dagelijks zich oefenen kon in het woord voeren, daarom
stond hem een welbespraaktheid ten dienste, die nog innemender werd en verleidelijker door de beheersching van
zijn talent en een zekere natuurlijke bevalligheid.
Is het zoo niet, gelijk ik het mij nu voor den geest haal,
Heer mijn God, rechter van mijn geweten? Mijn hart en
mijn herinnering liggen voor het aanschijn van u 1, die mij
toen al naar het verborgen geheim uwer voorzienigheid
leiddet en mijn schandelijke dwalingen reeds steldet voor
mijn oogen t, opdat ik ze zien zou en haten.
VII. Want nadat mij genoegzaam was gebleken, dat hij
onkundig was in die wetenschappen, waarin hij, naar ik
meende, zou uitmunten, begon ik de hoop op te geven, dat
hij mij datgene, wat mij niet met rust liet, zou kunnen verklaren en oplossen; daarin had hij wel onbedreven kunnen
zijn en toch de ware vroomheid kunnen bezitten, maar dan
had hij geen Manichaeër moeten zijn. Hun boeken immers
zijn vol van langdradige fabels over den hemel, de sterren,
de zon en de maan : ik geloofde al niet meer, dat hij mij, wat
1 Vgl. Num.10, 9. 2 Vgl. Ps. 49, 21.
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ik beslist wenschte, nauwkeurig kon uiteggen, dat die dingen,
na de wiskundige berekeningen, die ik elders gelezen had,
ermee vergeleken te hebben, veeleer zoo waren, gelijk ze in
de boeken van Manichaeus beschreven werden, of dat daaruit minstens een even redelijke verklaring kon worden aangevoerd.
Toen ik hem echter deze dingen ter overweging en verklaring voorlegde, toonde hij zich waarlijk bescheiden en
durfde zulk een last niet op zich nemen. Want hij wist, dat
hij er niets van wist en schaamde zich niet het te bekennen.
Hij behoorde niet tot de velen, wier gepraat ik had moeten
verdragen, terwijl zij poogden mij daarin te onderrichten
en toch niets zeiden. Hij echter had een hart, hoewel niet rechtschapen1 tegenover u, maar toch ook niet al te onbehoedzaam
tegenover zichzelf. Niet geheel en al was hij onkundig van
zijn onkunde en hij wilde ook niet door onbesuisd redetwisten zich in de engte laten brengen, waar het hem niet
gemakkelijk zou vallen een uitweg of een terugtocht te vinden :
ook hierom beviel hij mij nog meer. Want schooner is de
bescheidenheid van een hart, dat openhartig is, dan datgene,
wat ik begeerde te weten. En zoo trof ik hem steeds bij alle
vrij moeilijke en ingewikkelde vraagstukken.
Zoo had de ijver, dien ik besteed had aan de geschriften
van Manichaeus, een knak gekregen en terwijl ik nog minder
verwachtte van hun overige leeraren, daar in vele dingen,
die mij niet met rust lieten, die leeraar van naam zoo voor
den dag was gekomen, begon ik met hem omgang te hebben
wegens zijn ijver, waarvan hij brandde voor die wetenschappelijke studiën, waarin ik toen reeds als leeraar in de
welsprekendheid te Carthago aan de jonge lieden lesgaf, en
met hem boeken te lezen waarvan hij gehoord had en die hij
wenschte te lezen, of die ik zelf voor zulk een geest geschikt
achtte. Overigens was heel mijn plan, waarmee ik besloten
was geweest in de leer dier sekte voortgang te maken, heele1 Vgl. Ps. 77, 37; Hand. 8, 2 I.
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maal in duigen gevallen, niet dat ik mij ten eenenmale van
hen afscheidde, maar in de meening dat ik toch niets beters
vond dan dat, waarin ik reeds hoe dan ook geraakt was,
besloot ik voorloopig maar tevreden te zijn, tenzij misschien
iets, dat meer te verkiezen was, voor den dag mocht komen.
Zoo was die Faustus, die voor velen een strik des doodst
geworden was, de mijne, waarin ik gevangen was, zonder
zijn wil en weten reeds begonnen los te maken. Want uwe
handen, mijn God, lieten in uw ondergrondelijke voorzienigheid mijne ziel niet in den steek, en van het hartebloed
mijner moeder werd door haar tranen dag en nacht voor
mij een offer gebracht aan u, en gij handeldet met mij op
wonderbare wijze 2 . Gij hebt zoo gehandeld, mijn God. Want
door den Heer worden de schreden van den mensch gericht, en aan
zijnen weg heeft hij welbehagen 3 . Of welke hand schaft heil,

behalve de uwe, die hermaakt, hetgeen gij gemaakt hebt?
VIII. Uwe leiding was het dus, dat ik mij liet overhalen
naar Rome te verhuizen en liever daar te onderwijzen hetgeen ik onderwees te Carthago.
En waarom ik mij hiertoe liet overhalen, zal ik niet nalaten
u te belijden, wijl ook hierin zoowel uw diepst schuilgaan
als uw zichtbaarst erbarmen jegens ons aan te wijzen en te
prijzen is.
Niet daarom wilde ik naar Rome verhuizen, omdat een
grooter inkomen en grooter aanzien mij door mijn vrienden,
die mij die aanraadden, werd voorgespiegeld — hoewel ook
deze dingen mij destijds aantrokken -- maar de voornaamste
en haast eenige beweegreden was, dat daar, naar ik hoorde,
de jonge lieden rustiger studeerden en door een beter geregelde tucht zich bedaard hielden, zij kwamen er niet toe
om bij hoopen en onbeschaamd in de klas te vallen van een
leeraar, van wien zij geen leerlingen waren, en zij werden
volstrekt niet toegelaten zonder zijn verlof. Daarentegen
heerscht te Carthago een schandelijke en teugellooze ona Ps. 17, 6.

4

2 Joël 2, 26.

S

Ps. 36, 23.
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gebondenheid onder de studenten : onbeschaamd vallen zij
binnen en bijna als razenden verstoren zij de orde, die ieder
in het belang zijner leerlingen heeft ingevoerd. Zij bedrijven
met onbegrijpelijke grofheid vele ongeregeldheden, die strafbaar zouden zijn voor de wet, indien de gewoonte ze niet in
bescherming nam, welke bewijst, dat zij hierom des te
ellendiger zijn, wijl zij dan als iets geoorloofds doen, wat
naar uwe eeuwige wet nooit zal worden geoorloofd, en het
ongestraft meenen te doen, terwijl zij juist door de verblinding van hun gedoe gestraft worden en onvergelijkelijk
erger dingen lijden, dan zij doen.
Ik zag mij derhalve gedwongen de zeden, die ik als student
mij niet had willen eigen maken, als leeraar te dulden van
anderen, en daarom besloot ik daarheen te gaan, waar
volgens inlichtingen van allen, die op de hoogte waren,
dergelijke dingen niet gebeurden. In waarheid echter waart
gij het, mijne hoop en mijn aandeel in het land der levenden1, die,
opdat ik zou veranderen van woonplaats tot heil mijner ziel,
te Carthago prikkels aanwenddet, welke mij vandaar zouden
wegtrekken, en die mij te Rome verlokkingen voor oogen
steldet, welke mij zouden aantrekken, en dat alles door
middel van menschen, die het doode leven beminden, en
die aan den eenen kant waanzinnigheden begingen, aan den
anderen kant ijdelheden te pronk hingen; en om mijne schreden2
weer op het goede pad te brengen, bediendet gij u in 't verborgen van hunne en mijne verkeerdheid. Want degenen,
die mijne rust stoorden, waren door een schandelijke razernij
verblind, en degenen, die mij uitnoodigden tot het andere,
zonnen slechts op het aardsche i, ik echter, die te Carthago
de ware ellende verafschuwde, zocht een valsch geluk te
Rome.
Doch waarom ik vanhier wegging en daarheen ging, gij
wist het, o God, maar gij openbaardet het mij niet noch
mijne moeder, die mijn heengaan hevig bejammerde en mij
1 Ps. 141, 6.
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2 Ps. 39, 3.

3 Vgl. Philipp. 3, 19.

tot de zee volgde. Doch ik bedroog haar, toen zij mij met
geweld tegenhield, om af mijn plan toch op te geven 6f met
mij te vertrekken, en ik gaf voor dat ik een vriend gezelschap
wilde houden, totdat hij bij gunstigen wind zou uitvaren.
En ik beloog mijne moeder, en wel zulk een moeder, en ik
ontsnapte; doch ook dit hebt gij mij in uwe barmhartigheid
vergeven, en gij hebt mij, vol van afschuwelijke vuilnis,
bewaard voor de wateren der zee, totdat gij mij bracht tot
het water uwer genade, om mij ermee af te wasschen en de
tranenstroomen mijner moeder te drogen, waarmede zij om
mij dagelijks voor u den grond onder haar aangezicht bevochtigde.
En toen zij nochtans weigerde zonder mij terug te keeren,
kon ik haar met moeite bewegen, in een kapel, toegewijd aan
den gelukzaligen Cyprianus, vlak bij ons schip, dien nacht
te verblijven. Doch dien nacht ben ik in stilte vertrokken, zij
echter is achtergebleven in gebed en in tranen. En wat anders
vroeg zij van u, mijn God, onder zooveel tranen, dan dat gij
mijn afreis verhinderen zoudt ? Maar gij beschikkend in den
hooge en verhoorend de hoofdzaak van haar verlangen,
bekommerdet u niet om hetgeen zij toen vroeg, om van mij
te maken wat zij aldóór vroeg.
De wind woei en vulde onze zeilen en onttrok aan onze
blikken de kust, waarop zij in den morgen, waanzinnig van
smart, met klachten en zuchten uwe ooren vulde, zonder
dat gij er acht op sloegt, wijl gij mij meesleurdet door mijn
begeerlijkheden om aan de begeerlijkheden zelf een eind te
maken en haar te zinnelijk verlangen met den rechtmatigen
geesel der smarten kastijddet. Want zij was gesteld op mijn
aanwezigheid, zooals moeders zijn, maar veel meer dan vele
andere moeders, en zij wist niet, wat voor vreugde gij haar
bereiden zoudt uit mijn afwezigheid. Zij wist het niet, daarom
weende en weeklaagde zij, en in die smarten verried zich in
haar het erfdeel van Eva l, daar zij met zuchten zocht wat
1 Vgl. Gen. 3, 16.
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zij met zuchten gebaard had. En toch, nadat zij zich had
beklaagd over mijn bedrog en wreedheid, keerde zij zich
weer tot u om voor mij te bidden; daarop ging zij aan haar
gewone bezigheden, en ik naar Rome.
IX. En zie, daar werd ik ontvangen met den geesel der
lichamelijke ziekte en reeds was ik op weg naar het rijk des
doods', dragend al het kwaad, dat ik bedreven had tegen u,
tegen mij en tegen anderen, en dat veel was en zwaar, en
bovendien de keten der erfzonde, waardoor wij allen in Adam
sterven t. Want nog niets daarvan hadt gij mij vergeven in
Christus noch had hij aan zijn kruis de vijandschap opgeheven3, waarin ik met u geraakt was door mijne zonden.
Want hoe had hij ze kunnen opheffen door de kruisiging
van een schijnlichaam, wat ik ten aanzien van hem aannam?
Zoo valsch mij de dood leek van zijn lichaam, zoo waar was
die mijner ziel, en zoo waar de dood was van zijn lichaam,
zoo valsch was het leven mijner ziel, die daaraan niet
geloofde.
En wijl de koortsen toenamen, was ik er haast mee gegaan
en vergaan. Want waarheen anders zou ik zijn gegaan, indien ik toen vanhier was weggegaan, dan naar het vuur4 en
de kwellingen, die mijn daden verdiend hadden volgens de
waarheid der door u gestelde orde? En zij wist dit niet en
toch bad zij voor mij in haar afwezigheid. Gij echter, die
overal tegenwoordig zijt, verhoordet haar, waar zij was, en
ontfermdet u over mij, waar ik was, zoodat ik terugkreeg
de gezondheid naar het lichaam, hoewel ik nog ziek was aan
mijn heiligschennend hart.
Want niet eens verlangde ik in dat groote gevaar naar uw
doopsel, en beter was ik als knaap, toen ik daarom mijn
vrome moeder vroeg, gelijk ik reeds heb herdacht en beleden. Maar tot mijne schande was ik opgegroeid en om de
plannen uwer geneeskunde lachte ik in mijn waanzin, doch
1 Vgl. Job 7, 9.
25, 43.
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2 Vgl. I Cor. 15, 22.
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Vgl. Ephes. 2, 16.
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gij hebt niet gedoogd, dat ik in dien toestand een dubbelen
dood stierf. Had deze wonde het hart mijner moeder getroffen,
dan ware het nooit ervan genezen. Want ik kan niet voldoende onder woorden brengen, wat zij voor mij voelde en
met hoeveel grooter kommer zij mij baarde naar den geest,
dan zij mij naar het vleesch ter wereld had gebrachte.
Ik begrijp daarom niet, hoe zij had kunnen genezen, indien mijn dood in dien toestand haar liefdevol hart doorboord had. En waar zouden dan gebleven zijn de zoo vurige
gebeden, die ze zoo menigmaal bad zonder ophouden?
Nergens dan bij u. Of zoudt gij, God der erbarmingen,
hebben versmaad het vermorzeld en verootmoedigd hart e van een
weduwe kuisch en ingetogen, altijd bereid tot aalmoezen,
gehoorzaam en behulpzaam jegens uwe heiligen, die geen
dag liet voorbijgaan zonder haar offergave te brengen naar
uw altaar, die geregeld tweemaal daags, des morgens en des
avonds uwe kerk bezocht, niet voor onbeduidende vertelsels
en ouwe vrouwenpraatjes, maar met het doel, dat zij u zou
hooren in uw woord en gij haar in haar gebed ? Zoudt gij
de tranen van zulk een vrouw, waarmede zij u niet om goud
en zilver vroeg, noch om een wankel of veranderlijk goed,
maar om het zielsheil van haar zoon, zoudt gij, door wiens
genade zij zoo was, hare tranen hebben kunnen verachten
en uwe hulp weigeren ? Volstrekt niet, Heer, integendeel, gij
stondt haar ter zijde en verhoordet haar en handeldet volgens
het plan, naar hetwelk gij uw handelen hadt voorbeschikt.
Het zij verre, dat gij haar bedrogen zoudt hebben in die
visioenen en antwoorden van u, die ik reeds vermeldde en
nog niet vermeldde, die zij in haar geloovig hart bewaarde
en gestadig in haar gebed als uw handschrift 3 u voorhield.
Gij gewaardigt u immers, want eeuwig duurt uwe barmhartigheid4, hun, wien gij alle schulden vergeeft, nog door uwe
beloften een schuldenaar te worden.
X. Gij hebt mij dus van die ziekte genezen en den zoon
1 Vgl. Gal. 4, 29.

2 Ps. 5o, 29.

S Vgl. Col. 2, 24.

4 Ps. 227, I; 237, 8.
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uwer dienstmaagd' gezond gemaakt, voorloopig slechts naar

het lichaam, om hem later een beter en waarachtiger gezondheid te verschaffen.
En ook toen onderhield ik te Rome betrekkingen met die
bedrogen en bedriegelijke heiligen, en wel niet alleen met
hun hoorders, waaronder ook hij behoorde, in wiens huis
ik ziek en weer gezond geworden was, maar ook met hen,
die zij „uitverkorenen" noemen.
Want nog altijd was ik in de meening, dat niet wij het zijn,
die zondigen, maar dat ik weet niet welke andere natuur
in ons zondigt en het streelde mijn hoogmoed, dat ik zonder
schuld was, en dat ik, als ik iets kwaads gedaan had, niet
behoefde te bekennen, dat ik het gedaan had, opdat gij mijne
ziel zoudt genezen, wijl zij zondigde tegen u 2, maar ik hield
er van mijzelf te verontschuldigen en te beschuldigen ik weet
niet wat anders, dat in mij was en toch ik niet was. In waarheid echter was ik het geheel en al en slechts mijn goddeloosheid had mij tegen mij zelven verdeeld, en deze zonde
was des te ongeneeslijker, omdat ik mijzelf niet hield voor
een zondaar, en het was een vloekwaardige boosheid, dat ik
liever wilde, dat gij, almachtige God3, dat gij in mij tot mijn
verderf, dan ik door u tot mijn heil overwonnen werd.
Nog niet dus hadt gij gesteld eene wacht aan mijnen mond en
eene deur ter omschansing voor mijne lippen, opdat mijn hart zich
niet afwende tot woorden van boosheid ter voorwending van verontschuldigingen in zonden met menschen, die ongerechtigheid begaan4 ; en
daarom bleef ik nog in betrekking met hun „uitverkorenen",
maar toch had ik de hoop reeds opgegeven in die valsche
leer voortgang te kunnen maken; en zoo hield ik juist dat,
waarmede ik besloten had tevreden te zijn, indien ik niets
beters vond, al slapper en onverschilliger vast.
Want ook kwam langzamerhand de gedachte bij mij op,
dat die wijsheeren, die men de Academici noemt, verstandiger waren geweest dan al de anderen, omdat zij van meening
i Ps. I 15, 1 6.
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' Ps. 40, 5.

3 Gen. 1 7, I.

4 Vgl. Ps. 140, 3v.

waren geweest, dat men aan alles moest twijfelen en als
stelling hadden opgezet, dat de mensch geen enkele waarheid
kon kennen. Want dat dit, gelijk algemeen wordt aangenomen, hun meening was, scheen ook mij heel zeker, ofschoon
ik werkelijk hun bedoeling nog niet begreep.
Ook verzuimde ik niet zelfs mijn gastheer af te brengen
van het al te groote vertrouwen, dat hij, naar ik merkte,
koesterde in de verzinsels, waarvan de boeken der Manichaeërs vol zijn. Nochtans ging ik met hen vriendschappelijker om dan met de andere menschen, die tot deze sekte
niet behoorden. Wel verdedigde ik ze niet meer hartstochtelijk als vroeger, maar toch veroorzaakte de vertrouwelijke
omgang met hen — velen immers van hen schuilden te
Rome — dat ik minder ijverig naar iets anders zocht, te
meer daar mij de hoop begaf, in uwe Kerk, o Heer van hemel
en aardel, Schepper van al het zichtbare en onzichtbare 2, de
waarheid te kunnen vinden, waarvan zij mij hadden afgekeerd, en zeer smadelijk scheen het mij toe te gelooven, dat
gij de gestalte hadt van een menschelijk lichaam en door de
lichamelijke omtrekken onzer ledematen waart ingesloten.
En aangezien ik, als ik over mijn God wilde denken, mij
slechts een lichamelijke massa kon voorstellen -- want niets,
meende ik, bestond, wat niet zoodanig was — was dit de
voornaamste en nagenoeg eenige reden van mijn onontwijkbare dwaling.
Op grond hiervan dan ook geloofde ik, dat er ook een
dergelijke zelfstandigheid bestond van het kwaad, die haar
eigen afzichtelijke en vormlooze massa had, hetzij een dichte,
die men aarde noemde, hetzij een dunne en fijne, gelijk een
aetherisch lichaam is; en zij stellen die zich voor als een
boozen geest, die door die aarde kruipt. En wijl mijn vroomheid, hoe gering zij ook was, mij dwong te gelooven, dat eengoede God geen kwade natuur geschapen heeft, nam ik twee
tegenover elkander staande massa's aan, beide oneindig,
1 Vgl. Gen. 24, 3 .

2

Vgl. Col. i, 16.
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doch de kwade bekrompener, de goede grooter van omvang,
en uit dit verderfelijk beginsel volgden al mijn andere heiligschennissen.
Want als mijn geest beproefde terug te keeren tot het
katholieke geloof, werd hij teruggestooten, wijl niet dat het
katholieke geloof was, wat ik daarvoor hield. En ik meende
vromer te zijn, indien ik u, mijn God, wien uwe barmhartigheden jegens mij verheerlijken l, althans van alle andere
kanten voor oneindig hield, hoewel ik gedwongen werd te
erkennen, dat gij van dien eenen kant, waar de massa van
het kwaad u tegenover gesteld wordt, eindig waart, dan
indien ik meende, dat gij van alle kanten in de gedaante van
een menschelijk lichaam begrensd waart. Ook meende ik,
dat het beter was te gelooven, dat gij geen enkel kwaad
geschapen hebt -- hetwelk ik in mijne onwetendheid niet
alleen voor een zelfstandigheid zonder meer, maar zelfs voor
een lichamelijke zelfstandigheid hield, wijl ik mij zelfs den
geest niet anders kon voorstellen dan als een fijn lichaam,
dat zich echter in de ruimte uitbreidde — dan te gelooven,
dat de natuur van het kwaad, gelijk ik haar dacht, van u
kwam. Ja zelfs onze Verlosser, uw eeniggeboren Zoon, was,
zoo meende ik, als 't ware uit het complex uwer helderblinkende massa voortgekomen tot ons heil, zoodat ik van
hem niets anders geloofde, dan wat ik mij in mijn ijdelheid
kon inbeelden. Een dusdanige natuur kon derhalve, naar ik
oordeelde, niet geboren worden uit de maagd Maria zonder
zich met het vleesch te vermengen. Maar hoe een wezen,
gelijk ik mij voorstelde, zich kon vermengen zonder bezoedeld
te worden, was mij niet duidelijk. En zoo wilde ik niet in zijn
vleeschwording gelooven, om niet te moeten gelooven in zijn
bezoedeling door het vleesch.
Thans zullen zij, die met uwen geest bezield zijn, gul en
hartelijk om mij lachen, indien ze deze belijdenissen van
mij lezen; maar toch zoo was ik.
1 Vgl. Ps. io6, 8.
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XI. Voorts was ik van meening dat hetgeen de Manichaeërs in uwe Schriften hadden afgekeurd niet te verdedigen was; doch soms wenschte ik toch met iemand, die
in die boeken deskundig was, enkele afzonderlijke punten te
bespreken en daaromtrent zijn gevoelen te vernemen. Want
reeds hadden de woorden van een zekeren Elpidius, die
juist tegen deze Manichaeërs openlijk sprak en voordrachten
hield, al te Carthago, mijne opmerkzaamheid gaande gemaakt, daar hij zulke plaatsen uit de Schriften aanhaalde,
die niet zoo gemaklijk te weerleggen waren. Ook schenen
mij hunne antwoorden zwak; maar hiermee kwamen ze niet
gemakkelijk openlijk voor den dag, doch ze gaven ze ons in
het geheim, terwijl ze dan zeiden, dat de Schriften van het
Nieuwe Testament vervalscht waren door ik weet niet wie,
die de Joodsche wet op het christelijk geloof wilden inenten;
maar zelf konden zij geen onvervalschte exemplaren voorleggen. Doch het meest drukten mij, die verstrikt en in zekeren
zin gestikt was, daar ik mij slechts lichamelijk voorstellingen
kon maken, die massa's ter neer, waaronder ik, snakkend
naar de reine en zuivere lucht uwer waarheid, geen adem
kon halen.
XII. Met ijver begon ik mij dan aan de taak te wijden,
waarvoor ik gekomen was, namelijk om te Rome les te geven
in de welsprekendheid, en allereerst begon ik met in mijn
huis eenige leerlingen te verzamelen, aan wie en door wie
ik langzamerhand bekend werd.
En zie, ik ondervond dat er te Rome andere dingen
gebeurden, waarvan ik niet te lijden had in Africa! Want
dat inderdaad die baldadigheden van verdorven jongelui
daar niet voorkwamen, werd mij verzekerd : „maar 't gebeurt", zoo voegde men erbij, „ dat plotseling vele jongelingen, om den leeraar geen honorarium te betalen,
samenspannen en overloopen naar een anderen, woordbrekers, wien uit gehechtheid aan het geld de rechtvaardigheid veil is".
Ook dezen haatte mijn hart, hoewel niet met volkomen
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Want ik haatte hen vermoedelijk meer, omdat ik van
hen te lijden zou hebben, dan omdat zij aan een ander
onrecht pleegden.
Zonder twijfel echter zijn dezulken eerloos en zij boeleeren
weg van u 2 door zich te hechten aan vluchtig tijdverdrijf en
vuil gewin, dat, als men het grijpt, de hand bezoedelt, en
te omhelzen de wereld, die heenvliedt, en u te versmaden
die blijft en de overspelige menschelijke ziel terugroept en
haar vergiffenis schenkt, als zij tot u terugkeert. Ook nu nog
haat ik dezulken als boozen en verkeerden, hoewel ik hen
als menschen, die te verbeteren zijn, liefheb, wenschend, dat
zij de wetenschap zelf, die zij aanleeren, boven het geld
stellen, doch boven haar u, o God, die zijt de waarheid en
de volheid van het ware goed en de meest kuische vrede.
Doch toen was ik tegen hun slechtheid meer om mijnentwille, dan vóór hun verbetering om uwentwille.
XIII. Toen nu van Milaan naar Rome tot den prefect
der stad een verzoek verzonden was, om die stad te voor;
zien van een leeraar in de welsprekendheid, waarbij zelfs
vervoer op staatskosten gegeven werd, dong ik naar dien
post door bemiddeling van diezelfde vrienden, die dronken
waren van de Manichaeïsche dwaasheden — om mij van
hen los te maken ging ik, maar wij wisten het geen van
beiden — met het gevolg dat ik na een proefvoordracht
werd goedgekeurd en Symmachus, destijds prefect, mij er
heen zond.
En ik kwam te Milaan bij den bisschop Ambrosius, die in
heel de wereld als een der besten bekend staat, uwen vromen
dienaar, wiens preeken destijds het vette der tarwe 3 en de
vreugde-olie 4 en de sobere bedwelming van den wijn uw
volk ijverig toedienden. Tot hem nu werd ik geleid door u
buiten mijn weten, opdat ik door hem tot u bij mijn weten
geleid zou worden.
haat1 .
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Deze man Godsl nam mij vaderlijk op en echt bisschoppelijk
verheugde hij zich over mijne verplaatsing.
En ik begon hem lief te hebben, in den beginne wel niet
als leeraar der waarheid [ik had alle hoop verloren ze in uwe
Kerk te vinden], maar als iemand, die het goed met mij
meende. En ijverig bezocht ik zijn preeken voor het volk,
niet met de vereischte meening, maar als 't ware om mij te
vergewissen, of zijn welsprekendheid beantwoordde aan den
grooten ophef daarvan, dan wel of zij rijker of minder rijk
stroomde, dan uitgebazuind werd, en met gespannen aandacht hing ik aan zijn woorden, maar voor de zaak zelf was
ik onverschillig en legde ik minachting aan den dag, en ik
had behagen in de bevalligheid zijner rede, die, hoewel
geleerder, toch wat wijze van voordragen betreft, minder
innemend en streelend was dan die van Faustus. Overigens
was er met betrekking tot den inhoud geen vergelijking te
maken : want de een dwaalde af door zijn Manichaeïsche
bedriegerijen, de ander echter predikte op de heilzaamste
wijze het heil.
Maar verre is het heil van de zondaars 2, zooals ik er toen een
was. En toch naderde ik langzamerhand en zonder het te
weten.
XIV. Want ofschoon ik mij niet er op toelegde om te
leeren, wat hij zeide, maar slechts om te hooren, hoe hij het
zeide — want mij, die al niet meer hoopte, dat nog een weg
tot u open stond voor den mensch, was slechts deze ijdele
belangstelling gebleven — drong te gelijk met de woorden,
waarvan ik hield, ook de inhoud, waarom ik niet gaf, in mijn
geest. Want ik kon ze niet scheiden. En terwijl ik mijn hart
opende, om zijn welsprekend woord op te nemen, trad te
gelijk de waarheid, die hij voordroeg, naar binnen, hoewel
stap voor stap.
Want eerst begon ik gewaar te worden, dat ook hetgeen
hij beweerde verdedigd kon worden, en ik was van meening,

1 Vgl. IV Kon. 1, 9.

2

Ps. 118, 155.
-
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dat het katholiek geloof, ter verdediging waarvan niets
afdoends, naar ik gedacht had, tegen de opwerpingen der
Manichaeërs kon worden aangevoerd, inderdaad zonder
vermetelheid te handhaven was, vooral nadat ik hem enkele
duistere plaatsen uit het Oude Testament meermalen had
hooren verklaren, die, wijl ik ze letterlijk opvatte, mij den
dood brachten. Nadat derhalve de geestelijke zin van de
meeste plaatsen dier boeken mij was uitgelegd, keurde ik
terstond mijn hopeloosheid af, in zooverre ik geloofd had,
dat men hun, die de wet en de propheten verachten en
bespotten, in 't geheel niet weerstaan kan.
Toch was ik nog niet van meening, dat ik daarom den weg
naar de katholieke Kerk moest inslaan, wijl ook zij hare
geleerde verdedigers kon hebben, die welsprekend en niet
onberedeneerd de opwerpingen weerlegden, en evenmin,
dat daarom reeds mijn standpunt was te verwerpen, wijl
op 't stuk van verdediging de partijen gelijk stonden. Want
de katholieke Kerk scheen mij weliswaar niet overwonnen,
maar toch ook nog niet als overwinnares vertoonde zij zich.
Toen echter spande ik mijn geest sterk in, of ik tot op
zekere hoogte met eenige afdoende bewijzen de Manichaeërs
overtuigen kon van hun dwaling. Had ik mij een geestelijke
zelfstandigheid kunnen denken, dan zouden terstond al die
hersenschimmen opgeheven en weggedreven zijn uit mijn
geest; maar ik kon het niet. Nochtans kreeg ik door overweging en vergelijking meer en meer de overtuiging, dat de
meeste wijsgeeren over de zichtbare wereld en over geheel
de natuur, die onder het bereik der zinnen valt, veel waarschijnlijker meeningen gehad hebben. En zoo, naar de wijze
der Academici, gelijk zij bekend staan, twijfelend aan alles
en tusschen alles dobberend, besloot ik in elk geval de Manichaeërs te moeten verlaten, wijl ik van meening was, dat ik
juist in dien tijd van mijn twijfel niet langer in die sekte
mocht blijven, waarboven ik reeds verschillende wijsgeeren
1 Vgl. II Cor. 3, 6.
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stelde. Aan die wijsgeeren echter weigerde ik beslist de
genezing van de ziekte mijner ziel toe te vertrouwen, omdat
zij den heilzamen naam van Christus niet kenden.
Ik besloot derhalve zoolang als catechumeen in de katholieke Kerk te blijven, die mij door mijn ouders was aanbevolen, totdat er ergens een licht van zekerheid zou opgaan,
waarheen ik mijn koers kon richten.

[01

ZESDE BOEK

I. Mijne hoop van mijne jeugd af 1, waar waart gij toch en
waarheen hadt gij u teruggetrokken ? 2 Hadt gij mij dan niet
geschapen en mij onderscheiden van de viervoetige dieren
en mij wijzer gemaakt dan de vogelen des hemels ? En ik
wandelde in de duisternis en op een glibberig pad 3 en ik
zocht u buiten mij en kon den God mijns harten 4 niet vinden;
en ik was geraakt in den afgrond der zee 5 . En ik gaf het vertrouwen en de hoop op om de waarheid te vinden. Reeds
was bij mij gekomen mijne moeder, kloek door hare vroomheid, te land en ter zee mij volgend en in alle gevaren wegens
u zonder vrees. Want in de hachelijke oogenblikken op zee
sprak zij zelfs den matrozen moed in, van wie gewoonlijk de
reizigers, onbekend met de zee, in hun angst een bemoedigend
woord verwachten; en zij beloofde hun een behouden aankomst, wijl gij haar dit in een verschijning beloofd hadt.
En zij vond mij in een beslist erg gevaarlijken toestand,
zonder hoop als ik was de waarheid te vinden, doch toen ik
haar echter mededeelde, dat ik wel geen Manichaeër meer
was, maar ook nog geen katholiek christen, sprong zij niet
op van vreugde, als hoorde zij iets verrassends, hoewel zij
nu gerust gesteld werd ten opzichte van dat deel mijner
ellende, waarin zij mij als een doode, maar die opgewekt
moest worden, voor u beweende en op de baar van hare
gedachten voor u bracht, opdat gij tot den zoon der weduwe
zeggen zoudt : Jongeling, ik zeg u, sta op 6, en hij zou herleven

1 Vgl. Ps. 70, 5.

5 Ps. 67, 23.
IO2

2 Vgl. Ps. 20, 1.
6 Luc. 7, 12.

3 Vgl. Ps. 34, 6.

4

Vgl. Ps. 72, 26.

en beginnen te spreken en gij hem zoudt teruggeven aan
zijne moeder. Van geen onstuimige vreugde dus trilde haar
hart, toen zij hoorde, dat voor zoo'n groot deel reeds geschied
was, wat zij u dagelijks onder tranen afsmeekte dat toch
geschieden mocht, dat ik, ofschoon nog niet tot de waarheid
gekomen, toch aan de dwaling reeds was ontkomen : maar
veeleer, wijl zij er zeker van was, dat gij, die het geheel
beloofd hadt, ook het overige zoudt geven, antwoordde zij
mij met de grootste kalmte en met een hart vol vertrouwen,
dat zij steunde op Christus, dat zij nog voordat zij uit dit
leven scheidde, mij zien zou als een geloovig katholiek. Dit
echter zeide ze mij. Maar voor u, bron der barmhartigheid,
verdubbelde zij hare gebeden en tranen, opdat gij uw hulp
zoudt verhaasten en mijne duisternis verlichten', en nog
ijveriger repte zij zich ter kerke en hing zij aan de lippen van
Ambrosius, zijnde bij de waterbron, die springt tot het eeuwige
leven 2 . Zij nu had dien man lief als een engel Gods3, omdat zij
wist, dat ik door hem voorloopig in dien weifelenden toestand
gebracht was, waardoor ik, gelijk zij beslist meende, van de
ziekte tot de gezondheid zou geraken, wanneer een ernstiger
gevaar zou intreden, evenals door het stijgen der koorts, wat
de dokters de crisis noemen.
II. Toen zij dan naar de grafsteden der heiligen, zooals
in Africa de gewoonte was, meelspijs, brood en wijn meegebracht had en door den deurbewaarder haar de toegang
geweigerd werd, schikte zij zich daarin, zoodra zij vernam
dat dit de bisschop verboden had, zoo vroom en gehoorzaam, dat het mij zelf verwonderde, hoe gemakkelijk het
haar viel, liever haar eigen gewoonte te veroordeelen, dan
over dat verbod een oordeel te vellen. Want drankzucht
benevelde niet haren geest en de liefde tot den wijn prikkelde
haar niet tot haat jegens de waarheid, gelijk zoovele mannen
en vrouwen, die aan een loflied op de matigheid denzelfden
hekel hebben als drinkebroers aan een verwaterden drank.
1 Vgl. Ps. 7, I I ; 17, 29.

2 Jo. 4, 14.

3 Gal. 4, 14.
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Maar telkens als zij haar rieten korfje met de gebruikelijke
gerechten bracht, die vooraf geproefd en daarna verdeeld
moesten worden, liet zij zich zelfs niet meer dan één bekertje,
dat voor haar uiterst gematigden smaak nog verdund was,
voorzetten, om hiermee bescheid te doen en indien men
goed vond vele grafsteden van overledenen op die wijze te
moeten vereeren, droeg zij ditzelfde ééne bekertje mee, om
het overal neer te zetten en ermee den nu niet alleen erg
verwaterden, maar zelfs zeer lauwen wijn met degenen, die
bij haar waren, in kleine teugen te deelen; want vroomheid
zocht zij daar, geen zingenot.
Zoodra zij dan vernam, dat door den beroemden prediker
en leidsman in de vroomheid deze praktijken verboden
waren, zelfs aan hen, die de matigheid in acht namen, om
den dronkaards elke gelegenheid van zich te bedrinken af
te snijden, en ook wijl die verkapte verwantenoffers zeer
veel overeenkomst hadden met de godsdienstige gebruiken
der heidenen, zag ze zeer gaarne daarvan af, en in plaats
van een rieten korfje, vol met aardsche vruchten, had zij
geleerd een hart, vol met zuiverder offergaven naar de
grafsteden der martelaren te brengen, zoodat zij nu zooveel
in haar vermogen was aan de behoeftigen gaf en zoo alleen
maar de deelneming aan het lichaam des Heeren daar gevierd
werd, want door hem na te volgen in zijn lijden zijn de
martelaars geofferd en gekroond.
Maar nochtans schijnt het, Heer mijn God -- en zoo is ook
voor uw aangezicht) aangaande deze zaak mijn meening -- dat
mijne moeder wellicht niet gemakkelijk van deze gewoonte,
die verdiende weggenomen te worden, zou zijn afgestapt,
indien het verbod was gegeven door een ander, dien zij niet
zoo als Ambrosius liefhad. Zij had hem lief vooral om mijn
heil, doch hij haar om haren zeer godsdienstigen levenswandel en hare vurigheid van geest2, die zij toonde in goede
werken en vlijtig kerkbezoek, zoodat hij dikwijls, als hij mij
1 Ps. 68, 2I.
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Rom. I 2, I I.

zag, niet kon laten haar te prijzen, mij gelukwenschend, dat
ik zulk een moeder had, hoewel hij niet wist, wat voor zoon
zij had, die aan al die dingen twijfelde en geenszins geloofde, dat den weg ten levens gevonden kon worden.
III. Ook zuchtte ik niet meer in gebeden, dat gij mij te
hulp zoudt komen, maar mijn geest was gesplitst op onderzoeken en gebrand op betoogen. Ambrosius zelf hield ik
voor een naar de wereld gelukkig man, wijl zoo hooggeplaatste personen hem zulk een eer bewezen; alleen zijn
ongehuwde staat leek mij lastig. Maar wat voor verwachtingen hij in zich omdroeg, welk een strijd hij had te voeren
tegen de verzoekingen juist aan zijn hoogen staat verbonden
en welk een troost hij vond in wederwaardigheden en wat
voor zoete vreugden de geheimzinnige mond zijns harten
aldoor opnieuw te smaken kreeg van uw brood, kon ik niet
gissen en had ik ook niet ervaren.
Evenmin wist hij wat er in mij gistte en wat een afgrond
mij bedreigde. Want het was mij onmogelijk hem te vragen,
wat ik wilde en zooals ik wilde, daar scharen van menschen
met allerlei zaken, die hij in hun verlegenheid bijstond, mij,
verhinderden dat ik hem hoorde en sprak : het weinigje tijds
dat hij niet met hen was, gebruikte hij om zijn lichaam te verkwikken met het noodige voedsel of zijn geest met lezing.
Maar wanneer hij las, liet hij zijn oogen over de bladzijden
gaan en zijn geest doorzocht den zin, maar zijn stem en
tong rustten. Dikwijls, als wij aanwezig waren — want
niemand werd de toegang geweigerd en het was ook niet
gebruikelijk zijn komst bij hem aan te melden — zagen we
hem zoo zwijgend lezen en nooit anders. En als wij dan
langen tijd zwijgend gezeten hadden [want wie zou het
gewaagd hebben den man, zoo ingespannen bezig, te storen?]
gingen wij weg, veronderstellend dat hij juist in die enkele
oogenblikken, die hij voor ontspanning van zijn geest toevallig kreeg, wanneer de drukte met andermans zaken hem
1 Vgl. Ps. 15, xi; Spr. 6, 23 enz.
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wat rust liet, niet afgeleid wilde worden en wellicht wilde
voorkomen niet genoodzaakt te zijn, een aandachtig en ijverig
toehoorder de duistere plaatsen in het boek, dat hij las, ook
nog uit te leggen of over enkele moeilijker vraagstukken
te spreken en zoo, als hij daaraan zijn tijd besteedde, minder
boeken te kunnen lezen, dan hij wenschte, hoewel ook de
bedoeling om zijn stem te sparen, die heel gauw heesch werd,
een meer gegronde reden had kunnen zijn om stil te lezen.
Nochtans met welk inzicht hij het ook deed, zijn inzicht
was in elk geval goed.
Dit echter staat vast, dat mij geen gelegenheid gegeven
werd om datgene, wat ik begeerde, te weten te komen van
uw zoo heilig orakel, zijn hart, behalve wanneer het een
of ander met een paar woorden kon worden afgehandeld.
Om echter hetgeen er in mij gistte voor hem uit te storten,
had hij veel vrijen tijd moeten hebben, maar zoo trof ik hem
nooit. Maar wel hoorde ik hem lederen Zondag voor het
volk het woord der waarheid recht bedienenl, en hoe langer hoe
meer vestigde zich bij mij de overtuiging, dat alle knoopen
van sluwen laster, welke die bedriegers van ons tegen de
boeken Gods legden, konden losgemaakt worden. Zoodra
ik echter ook vernam, dat de woorden : Naar uw beeld is de
mensch gemaakt e, door uw geestelijke kinderen, die gij in den
schoot der katholieke Kerk, hunne moeder, door de genade
herboren hebt, niet in dien zin werden opgevat, dat zij
geloofden en dachten, dat gij door den vorm een menschelijk
lichaam begrensd waart, hoewel ik mij zelfs niet de flauwste
voorstelling kon maken van een geestelijke zelfstandigheid,
bloosde ik toch van vreugde, dat ik zoo lange jaren niet tegen
het katholieke geloof, maar tegen hersenschimmen eener
zinnelijke verbeelding geraasd had. Hierin zeker was ik
vermetel en goddeloos geweest, dat ik datgene, wat ik door
onderzoek had moeten leeren, in de aanklacht vastgesteld had.
Gij echter, allerhoogste en tevens allernaaste, allerverborgenste
1 II Tim. 2, 25.
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en tevens allertegenwoordigste, die geen ledematen hebt,
eenige grooter, andere kleiner, maar die overal geheel zijt
en te gelijk op geen bepaalde plaats zijt, gij voorzeker bezit
niet die lichamelijke gestalte, en toch hebt gij den mensch
geschapen naar uw beeld, en zie, hij is van het hoofd tot aan
de voeten op een bepaalde plaats.
IV. Daar ik dus niet wist, hoe dit uw beeld bestond,
had ik talend naar weten voorop moeten stellen, hoe men
te gelooven heeft, en niet smalend mij te weer moeten
stellen, alsof zoo geloofd werd. Des te heviger derhalve
knaagde de zorg aan mijn binnenste, wat ik voor zeker
moest houden, hoe meer ik mij schaamde, dat ik mij zoo
lang had laten beetnemen en bedriegen door de belofte van
zekerheid en in kinderachtige verblinding en opgewondenheid zoo veel onzekers als zekerheid had uitgeflapt. Want
dat dat alles valsch is, is mij naderhand gebleken. Zeker
echter was, dat het onzeker was en eens door mij voor zeker
gehouden was, toen ik uwe katholieke Kerk in verblinde
bestrijding beschuldigde; hoewel ik toen nog niet wist, dat
zij de waarheid leerde, was ik toch zeker, dat zij niet datgene
leerde, waarvan ik haar ernstig beschuldigde. En zoo stond
ik beschaamd en ik veranderde en ik verheugde mij, mijn
God, dat uw eenige Kerk, het lichaam van uwen eenigen
Zoons , waarin mij als kind de naam van Christus werd
ingeprent, geen smaak vond in kinderachtige praatjes en
onder haar gezonde leer datgene niet rekende, wat u, den
Schepper van alles, in een ruimte, hoe groot en uitgestrekt
ook, maar niettemin een, die van alle kanten begrensd was
door de gedaante van menschelijke ledematen, insloot.
Ik verheugde mij ook, dat de oude boeken der Wet en
der Propheten mij niet meer met dat oog ter lezing werden
voorgelegd, waardoor zij mij voorheen ongerijmd voorkwamen, toen ik uwe heiligen beschuldigde, alsof zóó hun
meening was, maar in waarheid was niet zoo hun meening.
1 Vgl. Col. i, 18; 24.
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En vaak hoorde ik met vreugde Ambrosius in zijn preeken
tot het volk zeggen, als wilde hij het als regel ten dringendste
aanbevelen : De letter doodt, maar de geest maakt levend 1, wanneer
hij van datgene, wat letterlijk opgevat een dwaling scheen te
leeren, den geheimzinnigen sluier wegnam en naar den geest
verklaarde, zonder iets te zeggen, wat mij aanstoot kon geven,
hoewel hij toch dingen zeide, waarvan ik toen nog niet wist,
of zij waar waren. Ik weerhield mijn hart van alle opgaan
in die dingen, wijl ik vreesde den diepen val, maar door te
aarzelen geraakte ik nog meer in den dood. Ik wilde immers
van datgene, wat ik niet zag, dezelfde zekerheid hebben,
als ik zeker was dat zeven en drie tien is. Immers zoo onzinnig
was ik niet, om te meenen dat zelfs dit niet mogelijk was te
begrijpen, maar gelijk dit, zoo wenschte ik ook andere dingen,
hetzij lichamelijke, die buiten het bereik mijner zinnen waren,
hetzij geestelijke, waarvan ik slechts lichamelijke voorstellingen kon maken, te kunnen begrijpen.
En door te gelooven had ik genezen kunnen worden; dan
zou de blik van mijnen geest, meer gelouterd, in zekeren zin
gericht zijn geworden op uwe waarheid, aldoor durende
en onder geen enkel opzicht verminderend; maar, zooals het
gewoonlijk gaat, gelijk iemand, die eens een slecht geneesheer
heeft aangetroffen, zelfs aarzelt zich aan een goeden toe te
vertrouwen, zoo was het ook met de ongesteldheid van mijne
ziel, die voorzeker niet dan door te gelooven genezen kon
worden, maar uit vrees van iets verkeerds te gelooven weigerde
zich te laten genezen, zich verzettend tegen de handen van u,
die de geneesmiddelen des geloofs bereid, over de ziekten
op den aardbodem uitgestrooid en zoo groote uitwerking
daaraan verleend hebt.
V. Van dien tijd af gaf ik dan ook reeds de voorkeur aan
de katholieke leer en bemerkte ik, dat daar bescheidener
en zonder het minste bedrog bevolen werd te gelooven,
wat niet bewezen werd — hetzij dat er een bewijs was, maar
z II Cor. 3, 6.
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2 Vgi. Ps. 116, 2.

toevallig niet voor iedereen, hetzij dat het er niet was —
dan bij de Manichaeërs, die onder de vermetele belofte van
wetenschap met een eenvoudig geloof den spot dreven en
vervolgens zoo vele dingen, fabelachtig en ongerijmd in zeer
hooge mate, wijl zij niet bewezen konden worden, te gelooven
gelastten.
Hierop, o Heer, bewerktet en ordendet gij langzamerhand
met allerzachtste en allerbarmhartigste hand mijn hart, en
terwijl ik overwoog, hoe ik ontelbare dingen geloofde, die
ik niet zag en waarbij ik niet tegenwoordig, toen ze gebeurden,
zooals bijvoorbeeld zooveel in de geschiedenis der volkeren,
zooveel betreffende plaatsen en steden, dat ik niet gezien had,
zooveel wat ik aannam op gezag van vrienden, geneesheeren
en honderden anderen, geloofde men dit alles niet, men zou
volstrekt niets in dit leven uitrichten, en eindelijk hoe ik met
een onwrikbaar geloof vasthield, uit welke ouders ik geboren
was, wat ik niet had kunnen weten, indien ik het niet van
hooren zeggen geloofd had — overtuigdet gij mij, dat niet
degenen, die uwe Boeken geloofden, welke gij bij haast alle
volken met zoo groot gezag bevestigd hebt, maar degenen,
die niet geloofden, strafwaardig zijn en geen gehoor verdienen,
in geval zij mij zeiden : „Vanwaar weet gij, dat die boeken
door den Geest van den eenen waren en waarachtigen God
aan het menschelijk geslacht zijn verstrekt" ? Want juist dit
moest ik vooral gelooven, wijl geen strijdlust der elkander
bestrijdende wijsgeeren met hun onderzoekingen en beschimpingen wegens de vele geschriften, die ik van hen gelezen
had, mij er toe brengen kon, ook maar één oogenblik niet te
gelooven, dat gij zijt, wat gij ook zijn mocht, dat ik niet
wist, of [niet te gelooven], dat de leiding der menschelijke
aangelegenheden bij u berust.
Ja, ik geloofde dit nu eens wat sterker, dan weer wat
zwakker, maar toch heb ik altijd geloofd èn dat gij bestaat
èn dat gij zorg voor ons draagt, ook al wist ik niet, wat men
moet denken van uw wezen, of welke weg heengaat of teruggaat naar u.
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En daar wij derhalve te zwak waren t om met de zuivere
rede de waarheid te vinden en hierom het gezag behoefden
der heilige Schriften, begon ik reeds te gelooven, dat gij
in geen geval aan die Schrift een zoo verheven gezag in
reeds alle landen toegekend zoudt hebben, indien het niet
uw wil was geweest, dat men door haar in u geloofde en
door haar u zocht.
De ongerijmdheden toch, die mij in de Boeken gewoonlijk
aanstoot gaven, schreef ik nu toe, nadat ik verscheidene
plaatsen op aannemelijke wijze had hooren verklaren, aan
de verhevenheid der geheimenissen, en des te eerbiedwaardiger en een heilig geloof passender scheen mij hun
gezag, omdat zij ter lezing in ieders bereik stonden, maar
toch de waardigheid hunner geheimen in een dieperen zin
bewaarden, door zeer duidelijke woorden en een zeer eenvoudigen trant van spreken zich aanbiedend aan allen en
tegelijk inspanning vergend van de niet-lichtzinnigen van
harte 2, om allen op te nemen in hun liefderijken schoot,
maar slechts weinigen door enge openingen 3 tot u heen
te trekken, en toch weer veel meer, dan wanneer zij niet
door zoo verheven gezag uitschitterden en niet de scharen
in den schoot van hun heilige nederigheid opnamen.
Ik bedacht dit en gij waart mij nabij, ik verzuchtte en gij
hoordet mij, ik dobberde en gij stuurdet mij, ik bewandelde
den breeden weg der wereld4 en gij verliet mij niet.
VI. Ik haakte naar eer, gewin en een huwelijk, en gij
belachtet mij. In mijne begeerten er naar onderging ik de
bitterste onaangenaamheden, terwijl gij mij des te genadiger
waart, naarmate gij mij minder zoetheid liet vinden in
datgene, wat gij niet waart.
Zie mijn hart, Heer, gij, die gewild hebt, dat ik mij dit
herinnere en het u belijde. Thans hechte zich aan u mijne
ziel, die gij uit het zoo kleverig lijm van den dood hebt
getrokken.
2 Vgl. Eccles. 29, 4. 8 Vgl. Mt. 7, 24. 4 Vgl.
1 Vgl. Rom. 5, 6.
Mt. 7, 23.
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Wat was zij ellendig ! Gij staakt in het leven der wonde,
opdat zij, alles verlatend, zich zou wenden tot u, die zijt
boven alles' en zonder wien alles niets zou zijn, opdat zij
zich zou wenden tot u en genezen. Wat was ik derhalve
ellendig en hoe hebt gij mij mijne ellende laten gevoelen
dien dag, toen ik mij voorbereidde om een lofrede te houden
op den keizer, waarin ik het meerendeel zou liegen en met
mijn leugens bijval zou vinden bij hen, die het wisten, en
mijn hart in zorg daarover hijgde en door de koortsen der
afmattende gedachten gloeide, en terwijl ik zoo in een der
straten van Milaan liep, bemerkte ik een armen bedelaar,
die, als ik het goed heb, was aangeschooten en jool en pret
maakte. En ik zuchtte en sprak met mijne vrienden, die
mij vergezelden, over het vele leed onzer dwaasheden,
want met al onze plannen, waarmee ik mij toen aftobde,
terwijl ik onder de prikkelen der begeerlijkheden den last
mijner ellende sleepte en onder het sleepen verzwaarde,
wenschten we niets anders dan tot een zorgelooze vreugdè
te geraken, waarheen deze bedelaar ons reeds was voorgegaan en waar wij misschien nooit zouden komen. Want
wat hij reeds met enkele opgebedelde penningen verkregen
had, daartoe zocht ik te komen langs zoo moeilijke bochten
en omwegen, namelijk tot de vreugde van een tijdelijk geluk.
Hij bezat wel de ware vreugde niet, maar ik zocht met dat
gestreef een nog veel onoprechter. En hij tenminste was
vroolijk, ik echter angstig, hij zorgeloos, ik onrustig. En had
mij iemand de vraag gesteld, wat ik liever wilde : vroolijk
zijn of vreezen, dan zou ik geantwoord hebben : „vroolijk
zijn"; had hij opnieuw gevraagd, of ik liever zoo wilde zijn,
als hij, dan wel gelijk ik toen was, dan zou ik toch mij zelven,
door zorgen en angsten afgemat, verkozen hebben, maar uit
slechtheid; toch wel niet uit oprechtheid ? Want niet hierom
mocht ik mij boven hem stellen, wijl ik geleerder was, want
daarin vond ik geen vreugde, maar ik zocht de menschen
1 Vgl. Rom. g, 5.
III

er mee te behagen, niet om hen te onderrichten, maar allen
om hun te behagen. Daarom ook verbrijzeldet gij met de
roede uwer tucht mijne beenderen1.
Dat dan zich verwijderen van mijne ziel degenen, die haar
zeggen : „'t Verscheelt, waarmee men zich verheugt. Die
bedelaar verheugde zich met de dronkenschap, gij wenschtet
u te verheugen met roem". Met wat voor roem, Heer?
Een, die niet in u is. Want gelijk het geen ware vreugde was,
zoo was het ook geen ware roem en hij maakte mijn geest
nog slimmer. En hij zou nog dien eigen nacht zijn roes
uitslapen, maar ik was met den mijnen naar bed gegaan en
opgestaan en ik zou er mee naar bed gaan en opstaan; stel u
voor, hoevele dagen ! 't Verscheelt ontegenzeggelijk, waarmee men zich verheugt, ik weet het, en de vreugde der hoop
van den geloovige staat onvergetelijk ver af van die ijdelheid. Maar ook toen bestond er een afstand tusschen ons
zonder twijfel toch was hij de gelukkigste, niet alleen omdat
hij van vroolijkheid vervuld was, terwijl ik van zorgen wegkwijnde, maar ook omdat hij met het goede toe te wenschen
zich wijn had kunnen verschaffen, ik daarentegen met te
liegen de bevrediging zocht van mijn trots.
Ik zeide toen veel in dezen geest tot mijne vrienden en
vaak lette ik er op bij die gelegenheden, hoe het mij ging,
en bevond dan, dat het mij slecht ging, en ik leed er onder
en maakte mijn toestand nog eens zoo erg, en als het geluk
mij toelachte, had ik geen lust er naar te grijpen, wijl het,
voor men het bijna vast had, wegvloog.
VII. Luid zuchtten wij hierover, wij, die vriendschappelijk
te zamen leefden, en het meest en het vertrouwelijkst besprak ik deze dingen met Alypius en Nebridius. Alypius
kwam uit dezelfde stad als ik, zijn ouders behoorden daar
tot de eerste familie; hij was jonger dan ik. Want hij was
mijn leerling geweest, toen ik in onze stad begon op te treden
als leeraar, en daarna te Carthago; hij hield veel van mij,
1 Vgl. Ps. 41, I' ; Isai. 38, 13.
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omdat ik hem goed en geleerd toescheen, en ik van hem om
zijn grooten aanleg voor de deugd, die reeds op jeugdigen
leeftijd duidelijk zichtbaar was. Doch de draaikolk der
Carthaagsche zeden, waarin het krioelt van nuttelooze
schouwspelen, had hem meegesleurd naar de dolzinnige
circusspelen. Maar toen hij daarin jammerlijk zich wentelde,
en ik daar als leeraar in de welsprekendheid in een openbare school optrad, volgde hij nog niet mijn lessen wegens
een veete, die er tusschen mij en zijn vader ontstaan was.
Ik was te weten gekomen, dat hij een onheilspellenden
hartstocht had voor den circus, en het begrootte mij zeer,
omdat het mij toescheen, dat hij op weg was de beste verwachtingen te verijdelen, of misschien al had verijdeld.
Doch om hem te vermanen of met een of ander strafmiddel
daarvan af te brengen, daartoe bestond geen enkele gelegenheid noch van den kant van de welwillendheid der
vriendschap noch van den kant van het recht van het leeraarsambt. Want ik verbeeldde me, dat hij ten opzichte van mij
het gevoelen deelde van zijn vader; maar hij was zoo niet.
Daarom begon hij, zonder hierin rekening te houden met den
wil zijns vaders, mij te groeten, hij kwam in mijn gehoorzaal,
luisterde een wijl en ging dan weer weg.
Maar nu was het mij ontgaan er met hem over te spreken,
dat hij toch niet uit blinden en verderfelijken hartstocht
voor de dwaze spelen zijn zoo voortreffelijken aanleg te
gronde moest richten. Maar gij, o Heer, die het bestuur in
handen hebt over al het geschapene, hadt dengene niet vergeten, die eens onder uwe kinderen zou zijn een bedienaar
van uw sacrament, en opdat zijn verbetering openlijk aan
u zou worden toegeschreven, hebt gij ze weliswaar door mij,
maar buiten mijn weten, bewerkt.
Want op zekeren dag, toen ik op mijn gewone plaats zat
en mijn leerlingen tegenover mij waren, kwam hij binnen,
groette, nam plaats en vestigde op hetgeen er verhandeld
werd zijn aandacht. Toevallig had ik lectuur onder handen.
Terwijl ik die uitlegde en het mij toescheen, dat er heel
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geschikt een vergelijking met de circusspelen bij te halen
was, om datgene, wat ik hun trachtte in te prenten, aantrekkelijker en duidelijker te maken, en ik met bijtenden
spot hen geeselde, die door den waanzin waren aangetast,
gij weet het, onze God 1, dat ik er toen niet aan gedacht heb
Alypius van die pest te genezen. Maar hij trok het zich
aan en geloofde, dat ik het alleen om hem gezegd had, en
wat een ander zou hebben opgenomen om boos te worden
op mij, nam deze edele jongeling op om boos te worden
op zich zelven en om nog vuriger mij lief te hebben. Gij
toch hadt reeds oudtijds gezegd en ingelascht in uwe Boeken
Bestraf den wijze en hij zal u liefhebben 2. Doch ik had hem niet
bestraft, maar gij, die u bedient van allen, èn met hun weten
èn buiten hun weten, volgens de door u gekende orde —
en deze orde is juist — gij hebt uit mijn hart en mijn tong
gloeiende kolen gemaakt3, waarmee gij zijn veelbelovenden
maar wegterenden geest wildet uitbranden en genezen.
Verzwijgen moge uwen lof, wie uwe barmhartigheden niet
overweegt, dat uit mijn binnenste u prijzen 4. Want eigenlijk
na die woorden sprong hij eensklaps op uit dien zoo diepen
kuil, waarin hij zich met graagte dompelde en met een
zonderling genot zich verblindde, en met kloeke zelfbeheersching schudde hij zijn ziel af, en al het vuil der circusspelen viel af van hem, en hij ging niet meer daarheen.
Hierop overwon hij de tegenkantingen zijns vaders, om
mij tot leeraar te hebben : deze bezweek ten slotte en gaf
toe. Weer begon hij mijn lessen te volgen en raakte met
mij in het bijgeloof der Manichaeërs verwikkeld, daar hij
liefhad in hen de ten toon gespreide onthouding, die hij
voor waar en echt hield. Maar zij was arglistig en verleidelijk
en trachtte kostbare zielen te vangen, die de diepte der deugd
nog niet wisten te peilen en zich gemakkelijk door de oppervlakte lieten bedriegen, maar slechts van een nagebootste
en gehuichelde deugd.
_

1 Vgl. Ps. 68, 6.
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2

Spr. g, 8.

3

Vgl. Ezech. I, x3.

4

Vgl. Ps. z o6, 8.

VIII. In geen geval de hem door zijn ouders opgedrongen
aardsche loopbaan opgevend, was hij mij naar Rome vooruitgegaan, om het recht te bestudeeren , en daar liet hij zich
door een onbegrijpelijken hartstocht voor de gladiorenspelen op onbegrijpelijke wijze medesleepen.
Want hoewel hij dergelijke dingen versmaadde en verafschuwde, voerden hem eenige vrienden en medestudenten,
daar hij hen bij hun terugkeer van den maaltijd toevallig
ontmoette, niettegenstaande hij heftig weigerde en zich
verzette, met vriendschappelijk geweld naar het amphitheater in de dagen der wreede en bloedige spelen, terwijl
hij hun zeide : „Indien gij al mijn lichaam naar die plaats
sleept en daar neerzet, zoo kunt ge toch niet èn mijn geest
èn mijn oogen op die schouwspelen vestigen? Ik zal dan
aanwezig zijn zonder er bij te zijn en zoo over u en die
spelen zegepralen." Zij hoorden dit en namen hem niettemin
mede, wellicht juist wijl zij wilden onderzoeken, of hij dit
wel zou kunnen volbrengen.
Toen zij daar gekomen waren en hadden plaats genomen,
waar zij maar konden, gloeide reeds alles van ontzettend
genot. Alypius sloot de vensters zijner oogen en verbood
zijn geest zich met zoo groote boosheden in te laten. Had
hij ook zijn ooren maar dichtgestopt!
Want toen ook bij een zeker voorval in het gevecht een verbazend geschreeuw van al het volk geweldig hem schokte,
deed hij, uit nieuwsgierigheid en zich vastbesloten wanend,
om datgene, wat het ook zijn mocht, ook na het gezien te
hebben te verachten en te overwinnen, de oogen open en
werd getroffen door een zwaardere wond in zijn ziel dan gene,
dien hij begeerde te zien, in het lichaam, en hij viel ellendiger
dan gene, door wiens val het geschreeuw was ontstaan :
het kwam door zijn ooren naar binnen en ontsloot zijn oogen,
opdat er een punt zou zijn, waar hij getroffen en neergeworpen kon worden; want toen nog was zijn geest eerder
vermetel dan sterk en wel des te zwakker, omdat hij op
zichzelf vertrouwd had, terwijl hij het had moeten doen
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op u1. Want zoodra hij dat bloed zag, dronk hij tegelijkertijd
de onmenschelijkheid in en hij keerde er zich niet van af,
maar vestigde zijn blik er op en zwolg de woede naar binnen
zonder het te weten en hij verlustigde zich in den misdadigen
strijd en bedronk zich aan het wreede genot. En hij was
dezelfde niet meer, die gekomen was, maar een uit de menigte,
waarbij hij gekomen was, en op en top kameraad met hen,
door wie hij meegevoerd was. Kortom, hij zag toe, schreeuwde,
kwam in geestdrift en bracht vandaar den waanzin met zich
mede, waardoor hij werd aangezet terug te keeren niet alleen
mèt hen, door wie hij te voren was meegesleept, maar zelf
hun vóór, en anderen meetroonend.
En toch hebt gij hem vandaar met uw zoo krachtige en
barmhartige hand weggerukt en gij hebt hem geleerd niet
op zich zelven te vertrouwen, maar op u; doch dat geschiedde
eerst lang daarna.
IX. Maar toch werd nu al dit voorval als een geneesmiddel
voor de toekomst in zijn geheugen opgeborgen. Ook dat
andere feit, dat gij hem, toen hij nog studeerde en reeds
mijn lessen volgde te Carthago en op het midden van den
dag op het Forum nadacht over hetgeen hij zou voordragen,
zooals de studenten gewoonlijk zich oefenen, door de tempelwachters van het Forum als dief liet grijpen, hebt gij, onze
God, naar ik meen om geen andere reden toegestaan, dan
dat hij, die eens zoo groot man zou worden, nu al zou
beginnen te leeren, hoe een mensch niet lichtvaardig in zaken,
die nog onderzocht moeten worden, een ander mensch mag
veroordeelen met lichtgeloovigheid.
Hij liep dan voor het tribunaal heel alleen op en neer met
zijn tafeltjes en schrijfstift, toen, zie, een jongeling, een student,
de werkelijke dief, een bijl heimelijk bij zich dragend, zonder
dat Alypius het merkte, heenging naar het looden hekwerk,
dat boven de Bankiersstraat uitsteekt, en het lood begon
af te houwen. Als nu de bankiers, die beneden waren, de
1 Vgl. Judith 6, r5.
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bijlslagen hoorden, begonnen ze stil onder elkander te
mompelen en zonden manschappen uit om hem te grijpen,
als zij hem mochten vinden. Doch toen de dief hun stemmen
hoorde, verdween hij met achterlating van zijn werktuig,
vreezend daarmee gepakt te worden. Alypius nu, die hem
niet had zien binnenkomen, bemerkte hem bij het weggaan
en zag hem haastig wegloopen, en wijl hij verlangde de reden
daarvan te weten, begaf hij zich naar de plek, vond de bijl,
bleef erbij staan en beschouwde ze met verwondering, toen,
zie, de uitgezonden mannen hem aantroffen, alleen, en met
de bijl in de hand, op het geluid waarvan zij waren afgekomen.
Zij grijpen hem vast, sleepen hem mee en voor het te hoop
geloopen volk van het Forum beroemen zij zich er op den dief
op heeter daad betrapt te hebben, en vandaar voerde men
hem weg om overgeleverd te worden aan den rechter.
Doch hier was voor hem de les ten einde. Want terstond,
Heer, kwaamt gij zijn onschuld te hulp, waarvan gij alleen
getuige waart. Want toen men hem wegvoerde, hetzij naar
de gevangenis, hetzij naar de gerechtsplaats, ontmoette
hen een bouwmeester, die het oppertoezicht had over deopenbare gebouwen. Zij verheugen zich, dat zij juist hein
tegenkomen, bij wien zij gewoonlijk in verdenking kwamen
dat ze de dingen, die van het Forum verdwenen, zich toeeigenden, opdat hij eindelijk nu eens, meenden ze, kon te
weten komen, door wie die diefstallen gepleegd werden.
Maar nu had deze man Alypius dikwijls gezien in het huis
van een senator, bij wien hij vaak zijn opwachting ging
maken, en terstond herkende hij hem, greep hem bij de
hand en trok hem weg van de menigte; en toen hij hem naar
de reden vroeg van zoo groot ongeval, hoorde hij, wat er
was voorgevallen, en daarop gelastte hij allen aanwezigen,
terwijl zij tierden en bedreigingen lieten hooren, hem te
volgen. En zij kwamen aan het huis van den jongeling, die
de daad bedreven had. Er stond nu een slaaf voor de deur
en deze was nog zoo klein, dat hij heel gemakkelijk alles kon
verraden, zonder daarvan eenig kwaad voor zijn meester te
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duchten; want hij had hem op het Forum vergezeld. Toen
Alypius hem herkende, deelde hij dat den bouwmeester
mee. Deze nu toonde den slaaf de bijl en vroeg hem, van
wien zij was. Terstond zeide hij : „Van ons" ; hierop werd
hij verder ondervraagd en bekende al het andere.
Zoo werd naar dat huis de rechtzaak overgebracht en de
menigte, die reeds begonnen was over Alypius te zegevieren,
beschaamd, hij echter, de toekomstige uitstrooier van uw
woord en de scheidsrechter van zoo vele aangelegenheden
in uwe Kerk, ging heen rijker aan ondervinding en leering.
X. Hem dan had ik te Rome aangetroffen, en hij hechtte
zich aan mij met de sterkste banden en met mij vertrok hij
naar Milaan, om mij niet te verlaten en tevens om in de
rechten, die hij bestudeerd had, werkzaam te zijn, meer naar
den wensch zijner ouders dan naar den zijnen. En reeds
driemaal was hij assessor geweest met verwonderenswaardige
onbaatzuchtigheid, terwijl hij zelf zich meer verwonderde
over hen, die het goud boven de onschuld stelden. Ook werd
zijn karakter op de proef gesteld niet alleen door de verlokking
der begeerlijkheid, maar ook door den prikkel der vrees.
Te Rome was hij assessor van den beheerder der keizerlijke
financiën in Italië. Er was te dien tijde een zeer invloedrijk
senator, aan wien velen door weldaden verbonden en door
vrees onderworpen waren. Deze wilde zich eens het een of
ander op zijn gewone eigenmachtige wijze veroorloven,
wat volgens de wetten niet was veroorloofd; Alypius verzette
zich er tegen. Men beloofde hem een belooning : hij lachte
daarom bij zich zelf. Men kwam met bedreigingen voor den
dag : hij spotte er mee, terwijl allen verwonderd stonden
over zulk een ongewonen moed, die een zoo machtig man,
van wien men algemeen wist, dat hij met tallooze middelen
bevoordeelen kon en schaden, noch als vriend begeerde,
noch als vijand vreesde. En hoewel ook de rechter zelf, wiens
raadgever hij was, eveneens niet wilde, dat het gedaan werd,
toch verzette hij zich niet openlijk er tegen, maar de zaak
schuivend op Alypius, beweerde hij, dat deze het hem niet
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toestond; en inderdaad zou Alypius, indien hij het eigen
machtig gedaan had, zijn afgetreden.
Doch haast had hij zich laten verlokken alleen uit liefde
voor de wetenschap, om voor het met de rechtspleging
verworven geld zich handschriften te laten vervaardigen;
maar toen hij te rade gegaan was met de gerechtigheid,
kwam hij op zijn besluit terug, wijl hij nuttiger oordeelde de
rechtvaardigheid, die hem er van afhield, dan de macht,
die het hem toestond. Iets gerings is dit maar; doch wie
in het geringe getrouw is, is ook in het groote getrouw, en in geen
enkel opzicht zal ijdel zijn, wat uit den mond uwer waarheid
is voortgekomen : als gij in den onrechtvaardigen rijkdom niet
getrouw geweest zijt, wie zal u dan den waarachtigen rijkdom toevertrouwen? En als gij in andermans goed niet getrouw geweest zijt
wie zal u geven, wat u toekomt? 1 Zoo een was toen hij, die mij,

aanhing, en met mij wankelde in de beraadslaging, welke
levenswijze wij moesten volgen.
Ook Nebridius, die zijn geboorteplaats in de nabijheid
van Carthago zelf, waar hij zeer vaak vertoefde, verlaten
had, zijn prachtig vaderlijk landgoed verlaten had en zijn
huis verlaten had en zijn moeder, die niet van zins was hem
te volgen, was om geen andere reden naar Milaan gekomen,
dan om met mij een leven te leiden in volijverig streven naar
waarheid en wijsheid; insgelijks zuchtte hij en insgelijks.
dobberde hij, de hartstochtelijke zoeker naar een gelukkig
leven en de scherpzinnige doorvorscher der moeilijkste
vraagstukken. En zoo waren er drie hongerige monden,
die elkander ieder hun eigen behoefte hijgend uitten en
zich richtend naar u, verwachtten, dat gij hun zoudt geven
hunne spijs te rechter tijde . En als wij in al de bitterheid, die ons
wereldsch gedoe wegens uwe barmhartigheid vergezelde, het
doel in oogenschouw namen, afvragend, waartoe wij dat alles
leden, dan doemde duisternis op en zuchtend keerden wij
ons af en zeiden : „Hoelang moet dit nog duren ?" En
1 Luc. 16, 10-12.
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herhaaldelijk zeiden we dit en niettegenstaande we het zeiden
verlieten we toch onze levenswijze niet, wijl geen enkele
zekerheid te zien was, die wij, als we ze verlieten, konden
vastgrijpen.
XI. En wel ik stond het meest verwonderd, als ik in
onrust en angst overdacht, hoe lange tijd er verloopen was
sinds het negentiende jaar mijns levens, toen ik begon te
gloeien van liefde voor de wijsheid, vast besloten, wanneer
ik ze gevonden had, alle nietige verwachtingen en bedriegelijke
dwaasheden der ijdele begeerlijkheden te verlaten. En zie,
reeds was ik mijn dertigste jaar en nog altijd bleef ik in dezelfde
modder steken, verslingerd op het genot der tegenwoordige
,dingen, die mij ontglipten en mij verstrooiden, terwijl ik zeide :
„Morgen zal ik het vinden; zie, duidelijk zal het zich vertoonen en ik zal het vasthouden; zie, Faustus zal komen
'en alles verklaren. 0 groote Academici ! Kunnen we dan
geheel geen zekerheid krijgen, om er ons leven naar in te
richten ? Integendeel, laten wij ijveriger zoeken en de hoop
niet opgeven ! Zie, reeds is mij niet ongerijmd meer in de
boeken der Kerk, wat ongerijmd scheen, en het kan anders
,en toch gevoegelijk worden verstaan. Ik zal mijn voeten
vestigen op het pad, waarop ik als kind door mijn ouders
geplaatst werd, totdat de waarheid duidelijk is te ontwaren.
Doch waar ze te zoeken ? Wanneer ze te zoeken ? Geen tijd
heeft Ambrosius, geen tijd is er om te lezen. Waar de boeken
zelf te zoeken ? Waarvan of wanneer ze ons aan te schaffen ?
Van wie ze te leenen? Laten wij den tijd bepalen, de uren
afzonderen voor ons zieleheil. Een schoone hoop is opgegaan :
het katholieke geloof leert niet, wat wij meenden en wij het
ten onrechte aanwreven.
„Degenen, die er in onderwezen zijn, houden het voor
zonde te gelooven, dat God in de gestalte van een menschelijk
lichaam besloten is. En wij aarzelen nog aan te kloppen,
opdat ook het overige worde ontsloten1 ? In de voormiddag1 Vgl. Matth. 7, 7.
120

uren leggen de leerlingen beslag op ons ; maar wat voeren
we den overigen tijd uit ? Waarom besteden wij hem niet
aan dat werk ? Maar wanneer gaan we dan onze invloedrijke
vrienden bezoeken, wier steun wij noodig hebben ? Wanneer
bereiden we ons dan voor op de lessen, die de studenten
betalen ? Wanneer kunnen we dan op verhaal komen en onzen
geest ontspanning gunnen van drukkende zorgen ?
„Voort met dat alles en weg met die ijdele en nietige
dingen : laten wij ons wijden enkel en alleen aan het zoeken
naar de waarheid. Het leven is ellendig, de dood is onzeker;
zoo hij ons eenklaps overvalt, hoe zullen we dan van hier
gaan ? En waar moeten we leeren, wat we hier verzuimd
hebben ? En zullen we niet veeleer voor dit verzuim zwaar
moeten boeten ? Maar wat, als de dood zelf eens alle zorg
benevens het bewustzijn wegneemt en eindigt ? Dus ook dit
moet worden onderzocht.
„Doch het zij verre, dat het zoo is. 't Is niet nutteloos, 't is
niet ongegrond, dat het zoo uitnemend en hoogverheven
gezag van het christelijk geloof zich over heel de wereld
verbreid heeft. Nooit zouden zoo groote en zoo heerlijke
dingen voor ons van Godswege volbracht zijn, indien met
den dood des lichaams ook het leven der ziel te niet ging.
Waarom talmen wij dan nog met de hoop op de wereld te
laten varen en ons geheel te wijden aan het zoeken naar
God en het gelukzalige leven?
„Maar zacht wat : bekoorlijk zijn ook de dingen dezer
wereld, zij hebben haar niet geringe zoetheid; niet lichtvaardig moet men de betrekking ermee afbreken, want
schandelijk zou het zijn naderhand weer tot ze terug te keeren.
Zie, hoe weinig het maar kost, om een eerambt te verkrijgen.
En wat valt er op dit terrein nog meer te verlangen? Een
talrijke schaar van invloedrijke vrienden staat ten dienste :
gesteld, dat ik mij voor iets anders niet erg druk maak, dan
kan mij ten minste nog een voorzitterschap worden geboden.
En dan zou ik een vrouw kunnen nemen met eenig geld,
om mijn uitgaven niet te bezwaren, en daarmee zal paal en
5
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perk gesteld zijn aan mijn begeerten. Vele groote en alleszins
navolgenswaardige mannen hebben, hoewel zij gehuwd
waren, zich aan de studie der wijsheid gewijd".
Terwijl ik zoo sprak en deze vlagen elkander afwisselend,
mijn hart heen en weer slingerden, verliep de tijd, en ik
draalde met mij te bekeeren tot den Heer, en ik stelde uit van dag
tot dag1 in u te leven, maar ik stelde niet uit dagelijks in mijzelf
te sterven : terwijl ik het gelukzalige leven beminde, vreesde
ik het daar, waar het is, en terwijl ik het ontvluchtte, zocht
ik het. Want ik was van meening, dat ik heel ongelukkig zou
zijn, indien ik de omhelzingen eener vrouw zou ontberen,
en aan het medicijn uwer barmhartigheid ter genezing dier
zwakheid dacht ik niet, wijl ik er geen ondervinding van had,
hield ik voor een werk van eigen krachten, waarvan ik mij
niet bewust was, daar ik zoo dwaas was, dat ik niet wist,
zooals er geschreven staat, dat niemand zich kan onthouden,
indien gij het niet geeft 2. Beslist zoudt gij het mij hebben
gegeven, indien ik maar met inwendige verzuchtingen
geklopt had aan uw oor en met het vast geloof mijn zorgen
op u had geworpen.
XII. Om de waarheid te zeggen hield Alypius mij af van
het huwelijk, daar hij herhaaldelijk te kennen gaf, dat wij,
indien ik er toe kwam, onmogelijk in onbezorgde rust te
zamen konden leven in liefde tot de wijsheid, gelijk wij al
langen tijd verlangden. Want hij zelf leefde op dat punt
zelfs toen nog zeer kuisch, zoodat het opvallend was; want
in het begin zijner jongelingsjaren had hij wel de ondervinding opgedaan van geslachtelijken omgang, maar hij
was er niet aan verkleefd geraakt en had het veeleer betreurd
en veracht, en sinds dien tijd leefde hij in volkomen onthouding.
Ik van mijn kant verzette mij tegen hem en kwam met
voorbeelden aan van hen, die, ofschoon gehuwd, toch de
wijsheid hadden beoefend, verdiensten hadden verzameld
1 Vgl. Eccles. 5, 8.
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voor God, hun vrienden waren trouw gebleven en hen
hadden bemind. Van de zielegrootheid dier mannen was ik
ongetwijfeld nog ver verwijderd, en, gebonden door de
krankheid des vleesches, sleepte ik in doodelijk genot mijn
keten, vreezend dat ze zou worden losgemaakt en als had
men de wonde gestooten, zoo wees ik de woorden af van een,
die mij goeden raad wilde geven, evenals de hand van een,
die mij wilde losmaken.
Bovendien sprak door mij ook nog de slang' tot Alypius zelf
en knoopte en legde door mijn tong verleidelijke strikken
op zijn weg, waarin zijn eerbare en onbelemmerde voeten
verward hadden kunnen raken.
Toen hij inderdaad zich er over verwonderde, dat ik,
voor wien hij niet weinig achting had, aan het lijm van dien
wellust zóó vastzat, dat ik verklaarde, zoo vaak wij onder
elkaar hierover spraken, onmogelijk ongehuwd te kunnen
leven en ik mijn standpunt, toen ik zijn verwondering zag
verdedigde met te zeggen, dat er een groot onderscheid,
was tusschen datgene, wat hij in der haast en tersluiks had
ondervonden, wat hij zich bijna al niet meer herinnerde en
daarom zonder eenig bezwaar gemakkelijk kon verachten,
en de genoegens van mijn verbintenis, en dat, indien daaraan
de eerbare naam van huwelijk toegevoegd werd, hij er
zich niet over verwonderen moest, waarom ik dat leven
niet kon versmaden — toen begon hij ook zelf naar het
huwelijk te verlangen, geenszins overwonnen door de begeerte
naar dusdanig genot, maar uit nieuwsgierigheid. Immers
hij zeide, dat hij graag zou weten, wat dat toch wel zijn mocht,
zonder hetwelk mijn leven, dat hem zoozeer behaagde, mij
geen leven, maar een straf scheen. Want hij, die van dien
band vrij was, stond verbaasd over mijn slavernij en doordat
hij verbaasd stond, kwam hij tot de begeerte ze door ondervinding te leeren kennen; hij stond al op het punt tot dezelfde
ondervinding te komen en daardoor wellicht in die slavernij
' Vgl. Gen. 3, 14.
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te vervallen, waarover hij verbaasd stond, want hij wilde
een verbond sluiten met den doods, en wie het gevaar bemint,
zal er in valleng.
Waarlijk geen van ons beiden trok, tenzij zwakjes, wat toch
de schoonheid is van het huwelijk, de plicht van een gemeenschappelijk leven te leiden en kinderen op te voeden. Maar
hoofdzakelijk hield mij in haar kwellenden greep de gewoonte
van de onverzadelijke begeerlijkheid te verzadigen, maar hem
greep en sleepte de verwondering mee.
Zoo was het met ons gesteld, totdat gij, Allerhoogste, ons,
maaksel van aarde, niet verlatend, u erbarmdet over de
erbarmelijken en hun te hulp kwaamt op wonderbare en
verborgen wijzen.
XIII. En onvermoeid drong men er op aan, dat ik zou
trouwen. Reeds deed ik aanzoek, reeds werd mij het jawoord
gegeven, terwijl vooral mijn moeder haar best deed, in de
hoop dat mij, eenmaal gehuwd, de heilbrengende doop zou
afwasschen, waartoe ik mij tot haar vreugde van dag tot dag
meer bekwaamde en zoo bemerkte zij, dat hare wenschen
en uwe beloften in mijn geloof in vervulling gingen.
Hoewel zij echter, zoowel op mijn verzoek als uit eigen
verlangen gewis met sterk geroep des harten dagelijks van
u smeekte, dat gij haar in een droomgezicht iets toonen zoudt
aangaande mijn toekomstig huwelijk, hebt gij het nooit
willen doen. Wel zag zij eenige ijdele en phantastische dingen,
waartoe de onstuimigheid van haar menschelijken geest,
gestadig bezig met deze aangelegenheid, haar noopte, en zij
verhaalde ze mij, doch niet met het vertrouwen, zooals ze
gewoon was, wanneer gij haar iets te verstaan gaaft, maar
met minachting. Want zij zeide, dat zij naar een bijzondere
smaak dien zij niet onder woorden kon brengen, het verschil beoordeelde tusschen uwe openbaringen en de droomera
harer ziel.
Niettemin drong men er op aan en werd een meisje ge1 Vgl. Isai. 28, x8; Wijsh. z, 16.
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vraagd, dat pas over ongeveer twee jaren den huwbaren
leeftijd had, en wijl ze beviel, werd er gewacht.
XIV. Met tal van vrienden hadden we er over gedacht,
en terwijl we de onrust en moeilijkheden van het menschel'ijk
leven bespraken en verafschuwden, waren we er al haast toe
besloten, ons uit het gewoel terug te trekken en rustig te leven.
Dit rustig bestaan hadden we zoo geregeld : de goederen,
waarover wij te beschikken hadden, zouden we bijeenbrengen
en van alles één vermogen vormen, zoodat in oprechte
vriendschap niet den eenen dit, den anderen dat zou behooren,
maar wat uit alles te zamen tot één geheel werd, in zijn geheel
aan ieder afzonderlijk zou behooren en alles aan allen. Wij
meenden met ongeveer tien personen deze gemeenschap
te kunnen vormen en er waren onder ons schatrijken, vooral
Romanianus, onze medeburger, van jongsaf mijn boezemvriend, wien indertijd groote moeilijkheden in zaken aan het
hof hadden gebracht. Deze was het, die het vurigst op dit
plan aandrong en zijn raad had grooten invloed, omdat
zijn groot vermogen dat van al de anderen ver overtrof.
En wij hadden besloten, dat ieder jaar twee van ons als
overheidspersonen voor al het noodige zouden zorgen,
terwijl de overigen zich met niets te bemoeien hadden.
Maar toen men begon te denken, of dit de vrouwen we 1
goed zouden vinden, welke enkelen van ons reeds hadden
en ook wij verlangden te hebben, sprong heel dat plan,
zoo mooi opgezet, uit elkaar onder onze handen en het brak
stuk en werd weggeworpen.
Daarop zuchtten en klaagden we weer en we bewandelden
de breede en platgetreden wegen der wereld s, want talrijk
waren de gedachten in ons hart, naar uw r aadsbesluit staat vast in
eeuwigheid.' En naar dit raadsbesluit lachtet gij om onze
plannen en bereiddet de uwe voor, om ons spijs te geven
te rechter tijd en uwe hand te openen en onze zielen te verzadigen
met zegen.3
I. Vgl. Matth. ;, 13.

s Vgl. Spr. ig, 2 i; Ps. 32, I t.

3 Ps. 144, 1 5, i 6.
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XV. Ondertusschen vermenigvuldigden zich mijne zondenl, en toen weggerukt was van mijne zijde als een beletsel
voor mijn huwelijk degene, met wie ik gewoon was gemeenschap te hebben, kreeg mijn hart, waaraan zij vastzat, een
vreeselijke wonde, die lang nabloedde. En zij was naar Africa
teruggekeerd en had aan u de gelofte gedaan geen anderen
man meer te bekennen; zij liet bij mij achter mijn natuurlijken
zoon, dien ik van haar had. Doch ik, ongelukkige, volgde niet
het voorbeeld dier vrouw; ik was niet bestand tegen het uitstel,
daar ik pas over twee jaren haar zou krijgen die ik gevraagd
had, en wijl ik niet een vereerder van het huwelijk maar een
slaaf van den wellust was, voorzag ik mij van een andere,
maar toch niet als wettige vrouw, om zoo de ziekte mijner ziel,
onverminderd of verergerd, onder de schutse eener ingekankerde gewoonte als het ware in stand te houden en
voort te zetten tot het bezit eener wettige vrouw. Maar
de wonde, die mij door de pijnlijke scheiding der eerste
was toegebracht, genas niet, doch na een geweldig branden
en ontzettende pijn begon ze te etteren, en zoo waren minder
brandend, maar des te hopeloozer de pijnen.
XVI. Aan u de lof, aan u de eer, bron van barmhartigheden! Ik werd ellendiger, maar gij kwaamt mij nader. Uwe
rechterhand was er al, om mij uit den modder te trekken
en af te wasschen, en ik wist het niet. En van een nog dieper
verzinken in den kolk der zinnelijke lusten hield alleen
mij terug de vrees voor den dood en uw toekomstig oordeel,
die, hoe mijn meeningen ook wisselden, toch nooit uit mijn
hart geweken is.
En ik redeneerde met mijn vrienden Alipius en Nebridius
over het hoogste goed en het grootste kwaad : Epicurus
zou naar mijn overtuiging den palm hebben weggedragen,
indien ik niet hadde geloofd aan het voortbestaan der ziel
na den dood en aan een vergelding naar verdiensten, waaraan
Epicurus niet wilde gelooven. En ik stelde de vraag : Indien
' Vgl. Eccles. 23, 3. 2 Vgl. Ps. 39, 3.
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wij onsterfelijk waren en in voortdurend zingenot zonder
vrees van het te verliezen leefden, waarom zouden we dan
niet gelukkig zijn of nog iets anders zoeken ? Doch ik wist niet,
dat juist dit tot groote ellende voerde, dat ik mij in mijn
verzinking en verblinding geen denkbeeld kon vormen van
den luister der deugd en der schoonheid, die om haar zelf
te beminnen is, die het lichamelijk oog niet ziet, maar die
gezien wordt uit ons binnenste. En ik, ellendige, overwoog
niet, uit welke bronader het mij toestroomde, dat ik mij over
die toch zoo schandelijke dingen met mijn vrienden zoo
aangenaam onderhouden kon en dat ik zonder vrienden
zelfs bij mijn toenmalige gezindheid, hoe rijkelijk ook de
zinnelijke lusten mij toevloeiden, niet gelukkig kon zijn.
En toch beminde ik deze vrienden onbaatzuchtig en ik
ondervond dat ik wederkeerig door hen onbaatzuchtig,
bemind werd.
0 gekronkelde wegen! Wee mijn vermetelde ziele, die
hoopte, indien zij zich van u verwijderde, iets beters te zullen
vinden! Zij keerde en wendde zich op den rug, op de zijden,
op den buik, en alles was hard; gij alleen zijt de rust. En zie,
daar zijt gij, en gij verlost ons van onze ellendige dwalingen
en plaatst ons op uwen weg 2 en troost ons en zegt : „Loopt,
ik zal u dragen en ik zal u geleiden ten einde toe en ook daar
zal ik u dragen "3.

1 Vgl. Isai. 3, g.

S Vgl.

Ps. 31, 8.

3

Vgl. Isai, 46, 4.
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I. Reeds was gestorven mijn slechte en misdadige jongelingsleeftijd en ik trad in den mannelijken; doch hoe meer
ik toenam in jaren, des te schandelijker werd ik in mijn
nietswaardigheid, immers ik was niet in staat mij een andere
zelfstandigheid te denken, dan die men met de oogen pleegt
waar te nemen. Niet dacht ik me u, o God, in de gedaante
van een menschelijk lichaam, sinds ik iets van uwe wijsheid
had begonnen te vernemen — immer heb ik dat vermeden
en het verheugde mij dezelfde opvatting te vinden in het
geloof van onze geestelijke moeder, uwer katholieke Kerk —
maar hoe ik mij u anders moest denken, kwam niet bij mij op.
En ik trachtte mij u te denken, ik, een mensch, en wel zulk
een mensch, u, den hoogsten, den eenen en den waren Godl,
en met al de innigheid mijns harten geloofde ik, dat gij onvergankelijk, onschendbaar en onveranderlijk zijt, want
zonder te weten vanwaar en hoe dit kwam, zag ik toch duidelijk en was ik er zeker van, dat het vergankelijke lager staat
dat het onvergankelijke, en het onschendbare stelde ik zonder
aarzelen boven het schendbare, en ik zag dat datgene wat geen
verandering ondergaat beter is dan dat, wat aan verandering
onderhevig is. Luid schreeuwde mijn hart tegen al mijne
hersenschimmen, en met één slag trachtte ik den zwerm van
onzuivere voorstellingen, die om mij heen fladderde, weg
te jagen van het oog mijns geestes, en nauwelijks was hij
verwijderd, of zie in een oogwenk was hij er weer in dichte
massa en stormde aan op mijn blik en benevelde hem, zoodat
1 Vgl. Jo. r7,3.
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ik mij gedwongen zag, u, zoo al niet in de gedaante van een
menschelijk lichaam, dan toch als iets lichamelijks in de ruimte
te denken, hetzij verbreid in de wereld, hetzij ook buiten
de wereld in het oneindige verspreid, wat ik me dan ook
dacht als onvergankelijk, onschendbaar en onveranderlijk,
en stelde boven het vergankelijke, schendbare en veranderlijke; want wat ik mij niet in de ruimte kon denken,
scheen mij toe een niets te zijn, ja een volslagen niets, zelfs
niet eens een leegte, evenals, wanneer men een lichaam van
een plaats wegneemt, en de plaats dan blijft, ontledigd
van alle lichaam uit aarde, uit water, uit lucht of een hemelstof, maar dan toch nog een leege plaats als 't ware een
ruimtelijk niets er is.
En zoo, verstokt van harte l en niet eens mij zelven kennend,
meende ik, dat alles, wat zich niet over een bepaalde ruimte
uitstrekte of verspreidde of zich samenpakte of uitzette of iets
dergelijks deed of doen kon, volslagen niets was. Want zooals
de vormen waren, waarop mijn oogen plachten te gast te
gaan, zoo waren ook de beelden, waarop mijn hart te gast
ging, en ik zag niet eens dat het vermogen zelf, waarmee
ik juist die beelden vormde, niet iets dergelijks ,was; en toch
had het die niet kunnen vormen, indien het niet iets groots
was.
Zoo dacht ik mij ook, dat gij, Leven mijns levens, in uw
grootte, die door de oneindige ruimte naar alle kanten zich
uitstrekt, de gansche wereldmassa doordrongt en gij u buiten
naar overal heen in het onmetelijke zonder begrenzing
uitbreiddet, zoodat de aarde u bevatte, de hemel u bevatte,
alles u bevatte, en dit alles begrensd werd in u, maar gij
nergens.
Gelijk echter voor het licht der zon geen beletsel is, het
lichaam der lucht, der lucht, die boven de aarde is, om door
haar heen te dringen zonder ze te breken of stuk te maken
maar met haar gansch te vullen, zoo meende ik, dat voor u,
1 Vgl. Matth. 13, 15; Hand. 28, 27.
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niet alleen het lichaam des hemels en der lucht en der zee,
maar ook der aarde toegankelijk en in al zijn deelen, de
grootste zoo goed als de kleinste, doordringbaar was, zoodat
zij uwe tegenwoordigheid in zich opnamen, terwijl uw geheimzinnige inwerking inwendig en uitwendig alles bestuurde,
wat gij geschapen hebt. Zoo vermoedde ik, wijl ik het mij
niets anders kon denken; maar het was valsch. Want op die
wijze zou een grooter deel der aarde een grooter deel van u
hebben en een kleiner een kleiner, en zou alles zóó van u
vervuld zijn, dat het lichaam van een olifant meer van u in
zich opnam dan dat van een musch, doordat het grooter
is dan dit en een grootere plaats inneemt, en zoo zoudt gij
stuksgewijze in de groote deelen der wereld groote, in de
kleine kleine deelen van u tegenwoordig stellen. Doch zoo is
het niet. Maar gij hadt nog niet mijn duisternis verlicht1.
II. Genoeg was mij, o Heer, tegenover die bedrogen
bedriegers en woordenrijke stommen, want uit hun mond
klonk niet uw Woord, genoeg dus was datgene, wat reeds
lang, nog te Carthago, Nebridius placht aan te voeren en
waardoor wij allen, die het hoorden, zeer getroffen werden
wat zou ik weet niet welk geslacht der duisternis, dat zij
als een vijandige massa tegenover u plegen te stellen, u hebben
kunnen doen, indien gij daartegen te strijden geweigerd hadt ?
Want antwoordde men, dat het u eenigszins geschaad zou
hebben, dan zoudt gij schendbaar en verderfelijk zijn. Maar
zeide men, dat het u in 't geheel niet had kunnen schaden,
dan zou men geen enkele reden aan kunnen voeren om te
strijden, en wel zoo te strijden, dat een deel van u of een lid
van u of een telg van uwe zelfstandigheid zich zou vermengen
met vijandelijke machten en met niet door u geschapen
naturen en in die mate door hen bedorven en veranderd zou
worden ten kwade, dat het van de gelukzaligheid in de ellende
geraakte en hulp behoefde om gered en gereinigd te kunnen
worden. En dit zou dan de ziel zijn wie in haar slavernij,
1 Vgl. Ps. 17, 29.
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bezoedeling en verderfelijkheid uw vrij, zuiver en ongeschonden Woord te hulp zou komen; maar ook dit zou
zelf verderfelijk zijn, wijl het uit een en dezelfde zelfstandigheid zou zijn. Indien zij derhalve van u, wat gij dan
ook zijt, dat is van uwe zelfstandigheid, waardoor gij zijt,
beweerden dat zij onverderfelijk is, dan was dat alles valsch
en doemwaardig; maar beweerden zij, dat ze verderfelijk was,
dan zou dit op zich zelf al valsch zijn en al bij 't eerste woord
verfoeielijk.
Genoeg was dus dat tegenover hen, die op alle manieren
uitgespuwd moesten worden om de borst van hun druk te
ontlasten, wijl er voor hen geen uitweg was zonder verschrikkelijke godslastering van hart en tong, doordat ze zulke
dingen van u dachten en zeiden.
III. Maar hoewel ook ik beweerde en vast geloofde, dat
gij onbezoedelbaar en onveranderbaar en in geen enkel
opzicht veranderlijk zijt, gij, onze Heer, de ware God, die
niet alleen onze zielen gemaakt hebt, maar ook onze lichamen,
en niet slechts onze zielen en lichamen, maar allen en alles,
toch had ik toen nog geen verklaring en oplossing van de
oorzaak van het kwaad. Welke die echter ook zijn mocht,
ik zag in, dat zij zóó gezocht moest worden, dat ik door haar
niet genoodzaakt zou worden den onveranderlijken God voor
veranderlijk te houden, om zelf niet te worden dat, wat ik
zocht. En zoo zocht ik haar veilig en ik was er van overtuigd,
dat niet waar was, wat degenen zeiden, die ik van heeler harte
ontvluchtte, wijl ik bij mijn onderzoek naar den oorsprong
van het kwaad hen vervuld zag met boosheid l ; waardoor
zij liever van meening waren, dat uwe zelfstandigheid het
kwaad onderging, dan dat de hunne kwaad deed.
En ik spande mij in om te begrijpen, wat ik hoorde, dat
de vrije keuze van onzen wil de oorzaak is van onze zonden
en uw rechtvaardig oordeel de oorzaak van ons lijden; maar
tot een helder inzicht geraakte ik niet. En zoo trachtte ik
1 Vgl. Rom. i, 29.
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het oog mijns geestes uit de diepte omhoog te richten, doch
ik verzonk weer, en zoo dikwijls als ik poogde, verzonk ik
telkens en telkens weer.
Want naar uw licht hief mij op dit, dat ik evengoed wist,
dat ik een wil had als dat ik leefde. Wanneer ik derhalve
iets wilde of niet wilde, was ik heel zeker ervan, dat geen
ander dan ik het wilde of niet wilde en meer en meer werd
ik gewaar, dat daar de oorzaak lag van mijn zonde. Doch
wat ik tegen mijn zin deed, daarvan zag ik, dat ik het meer
onderging dan deed en hield dit niet voor schuld, maar voor
straf, waarvan ik, wijl ik u rechtvaardig dacht, terstond
bekennen moest, dat ik er niet onrechtvaardig door getroffen
werd.
Maar dan zeide ik weer : „Wie heeft mij gemaakt ? Is het
niet mijn God, die niet alleen goed, maar het goed zelf is?
Vanwaar komt het dan, dat ik het kwaad wil en het goed
niet wil ? Is het, om rechtvaardig gestraft te worden ? Wie
heeft dit in mij gelegd en mij ingeplant een kweekerij van
bitterheide, terwijl ik toch geheel en al gemaakt werd door
mijn allerzoetsten God ? Is de duivel de bewerker, vanwaar
komt dan de duivel zelf? Wanneer hij zelf door zijn bedorven
wil van een goeden engel duivel geworden is, vanwaar kwam
dan ook in hem de booze wil, waardoor hij duivel werd
wanneer de geheele engel door den algoeden Schepper
gemaakt is ?" Deze gedachten drukten mij weer neer en verstikten mij, maar niet tot die hel van dwaling werd ik weggevoerd, waar niemand u prijst 2, dewijl men meent, dat gij
veeleer het kwaad ondergaat dan dat de mensch het doet.
IV. Zoo toch spande ik mij in ook het overige te vinden,
gelijk ik reeds gevonden had, dat het onverderfelijke beter
is dan het verderfelijke, en daarom beleed ik, dat gij, wat
gij ook zijn mocht, onverderfelijk zijt. Want nooit kon noch
kan een ziel iets denken, dat beter is dan gij, die het hoogste
en beste goed zijt. Daar men nu met volkomen waarheid
1 Vgl. Hebr. 12, 15.
I32

2

Vgl. Ps. 6, 6.

en zekerheid het onverderfelijke boven het verderfelijke stelt,
zooals ik dat reeds deed, had ik reeds in mijne gedachten
iets kunnen bereiken, dat beter was dan mijn God, indien
gij niet onverderfelijk waart. Waar ik dus inzag, dat het
onverderfelijke boven het verderfelijke gesteld moest worden,
daar moest ik u zoeken en vandaar uit waarnemen, waar
het kwaad is, dat is vanwaar het verderf zelf is, waardoor
uwe zelfstandigheid op geen enkele wijze kan aangetast
worden. Want beslist op geen enkele wijze tast het verderf
onzen God aan, door geen wil, door geen noodzakelijkheid,
noch door een onvoorzien toeval, wijl hij God is en wat hij
wil, goed is, en hij zelf juist dit goed is; maar verdorven te
worden is niet goed. En gij wordt ook niet tegen wil en dank
tot iets gedwongen, wijl uw wil niet grooter is dan uw macht.
Hij echter zou grooter zijn, indien gij zelf grooter waart dan
gij zelf; want de wil en de macht van God is God zelf. En
wat is onvoorzien voor u, die alles kent ? En geen wezen is,
dan omdat gij het kent. Maar waartoe zooveel woorden,
waarom het wezen, dat God is, niet verderfelijk is, daar het,
zoo het dit ware, niet God zou zijn ?
V. En ik zocht, vanwaar het kwaad is, en ik zocht kwaad
en in mijn onderzoek zelf zag ik niet het kwaad. En ik stelde
voor den blik mijns geestes' de gansche schepping, alles wat
wij daarin zien kunnen, zooals de aarde, de zee, de lucht, de
sterren, de boomen, de sterfelijke levende wezens, alsmede
alles, wat wij daarin niet zien kunnen, zooals het uitspansel
des hemels en bovendien alle engelen en alle geestelijke
wezens daarin, maar ook deze wezens rangschikte mijn
verbeelding, alsof het lichamen waren in de ruimte; en ik
maakte van uwe schepping één groote massa, onderscheiden
naar de soorten van lichamen, hetzij dit werkelijk lichamen
waren, hetzij , ik die zelf mij als geesten verbeeld had, en deze
massa maakte ik groot, niet zoo groot als zij was, wat ik niet
weten kon, maar zoo groot als het mij lustte, maar van alle
1 Vgl. Ps. 22, 5; 49, 8.
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kanten begrensd, u echter, o Heer, dacht ik mij haar aan alle
zijden omgevend en doordringend, maar overal onbegrensd,
zooals wanneer de zee overal en van alle kanten door de
onmetelijke ruimte slechts één oneindige zee zijn zou en in
zich zou hebben een spons, zoo groot als ge wilt, maar toch
begrensd, en dan die spons in elk geval in al haar deelen
gevuld zou zijn door de onmetelijke zee.
Zoo vatte ik op uw eindige schepping, vol van u, den
Oneindige, en ik zeide : „Ziedaar God, en ziedaar wat God
geschapen heeft, en goed is God en onvergelijkelijk veel
voortreffelijker dan dit; maar toch heeft hij, de goede, slechts
goede dingen geschapen, en zie, hoe hij ze omgeeft en vervult ! Waar is dan het kwaad en vanwaar komt het en waarlangs is het hier binnengeslopen ? Wat is zijn wortel en wat
zijn zaad ? Of bestaat het in 't geheel niet ? Waar om vreezen
wij dan en hoeden wij ons voor iets dat niet is ? Of indien
wij zonder reden vreezen, dan is gewis de vrees zelf al een
kwaad, waardoor ons hart vruchteloos wordt gekweld en
gefolterd, en een des te erger kwaad, naarmate er geen reden
is, om te vreezen, en wij toch vreezen. Derhalve of er is een
kwaad, dat we vreezen, of dit is het kwaad, dat we vrees
hebben. Vanwaar is het dan, daar God dit alles in zijn goedheid goed gemaakt heeft ? Wel heeft het grootere en hoogste
Goed het lagere goed gemaakt, maar toch zijn Schepper en
schepselen allemaal goed. Vanwaar is dan het kwaad ? Was
er misschien een kwade grondstof, waaruit hij het maakte, en
heeft hij die gevormd en geordend, maar iets erin gelaten,
dat hij niet in goed veranderde ? Maar waarom dat ? Was hij
dan niet bij machte haar geheel om te zetten en te veranderen,
zoodat er niets kwaads meer achterbleef, hoewel hij toch
almachtig is ? Eindelijk, waarom wilde hij daaruit iets maken
en maakte hij niet liever door dezelfde almacht, dat er in
't geheel geen grondstof was ? Of kon ze werkelijk bestaan
tegen zijn wil ? Of indien ze eeuwig was, waarom liet hij
haar dan zoo langen tijd in de oneindige tijdruimten van het
verleden zoo bestaan en besloot hij eerst zooveel later iets
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uit haar te maken ? Of wel, indien hij plotseling iets wilde
uitrichten, dan had hij toch, de Almachtige, veeleer dit
moeten uitrichten, dat zij niet meer was en hij zelf alleen was
het geheel ware, hoogste en oneindige Goed ? Of zoo het niet
goed was, dat hij, die goed was, niet ook iets goeds voortbracht en schiep, had hij dan niet die grondstof, die kwaad
was, kunnen wegnemen en vernietigen en zelf een goede
moeten vormen, om daaruit alles te scheppen ? Want hij
zou niet almachtig zijn, zoo hij niet iets goeds kon scheppen
zonder behulp van die grondstof, die hij zelf niet geschapen
had." Dergelijke gedachten gingen om in mijn arme hart,
dat bezwaard was door erg knagende zorgen ten gevolge van
de vrees voor den dood en het niet vinden der waarheid;
toch stond vastgeworteld in mijn hart het geloof der katholieke Kerk in uwen Christus, onzen Heer en Verlosser 1, in vele
opzichten nog wel onvolvormd en langs het richtsnoer der
leer dobberend, maar toch liet mijn ziel het niet los, integendeel, van dag tot dag dronk zij het meer en meer in.
VI. Reeds had ik ook de bedriegelijke voorspellingen en
de goddelooze onzinnigheden der sterrenwichelaars verworpen. Dat ook daarom u uit het diepste mijner ziel uwe
barmhartigheden prijzen 2, mijn God! Gij immers, gij alleen
— want wie anders roept ons uit den dood van alle dwaling
terug dan het leven, dat den dood niet kent, en de wijsheid,
die de behoeftige geesten verlicht, zonder zelf licht te behoeven, door welk de wereld bestuurd wordt tot de
dwarrelende bladeren der boomen toe ? — gij bezorgdet
mijne hardnekkigheid, waarmede ik mij kantte tegen den
scherpzinnigen grijsaard Vindicianus en Nebridius, een
jongeling met zeldzame geestesgaven, van wie de eerste met
groote beslistheid, de ander weliswaar met eenige aarzeling,
maar toch herhaaldelijk, beweerde, dat er geen kunst bestond
om de toekomst te voorzien, maar dat de gissingen der
menschen vaak de beteekenis hebben van een voorspelling
1 II Petr. 2, 20.

2

Vgl. Ps. i ofi, 8.

135

en dat men, als men veel zegt, menigmaal dingen 'zegt, die
uitkomen, niet wijl degenen, die ze zeggen ze weten, maar
doordat zij niet zwijgen, het toevallig treffen, — gij bezorgdet mij deswege iemand als vriend, die weliswaar heel
ijverig de sterrenwichelaars raadpleegde, hoewel niet bijster
op de hoogte met die wetenschap, maar die, gelijk ik zeide,
hen uit nieuwsgierigheid raadpleegde en bij dit alles ook
nog iets wist, wat hij volgens zijn zeggen van zijn vader
gehoord had : hoeveel dit zou bijdragen om den hoogen
dunk van die kunst bij mij omver te werpen, wist hij niet.
Deze man dan, met name Firminus, had een goede opleiding
gehad en zich gevormd door welsprekendheid. Toen hij mij
eens als een zijner beste vrienden over eenige aangelegenheden, waarop zijn wereldsche verwachting zich gezet had,
raadpleegde en vroeg, wat ik dacht van zijn, wat men zoo
noemt, constellatie, doch ik, die op dit punt reeds naar het
gevoelen van Nebridius begon over te hellen, wel niet weigerde de toekomst te voorspellen en hem te zeggen, wat mij
op goed geluk af inviel, maar toch er aan toevoegde, dat
ik al haast overtuigd was, dat die praktijken belachelijk
waren en onzinnig, toen vertelde hij mij, dat zijn vader op
dergelijke boeken erg verzot was geweest en een vriend had
gehad, die evenals hij en te gelijker tijd op die dingen gebrand
was. Met gelijken ijver en vereende kracht legden zij zich
hartstochtelijk toe op die dwaasheden, zoodat zij zelfs bij
stomme dieren, wanneer die in hun huis jongen wierpen,
het oogenblik van de geboorte gadesloegen en daarbij den
stand des hemels aanteekenden, om daaruit voor die „kunst"
proefmateriaal te verzamelen. En zoo zeide hij van zijn
vader gehoord te hebben, dat toen zijn moeder van hem,
Firminus, zwanger was, ook een slavin van dien vriend zijns
vaders eveneens in gezegende omstandigheden verkeerde.
Dit kon niet verborgen blijven voor haar heer, die met de
zorgvuldigste nauwlettendheid zelfs het jongen zijner honden
bestudeerde en zoo geschiedde dan, dat terwijl zij, de een
bij zijn vrouw, de ander bij zijn slavin de dagen, uren en
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minuten met de grootste oplettendheid telden, beide vrouwen
te gelijker tijd bevielen, zoodat zij genoodzaakt waren voor
beide geborenen tot op de minuut dezelfde constellatie te
maken, de een voor zijn zoon, de ander voor zijn slaafje.
Want toen bij de vrouwen de barensnood begonnen was,
deelden de beide mannen elkander mee wat er bij ieder in
zijn huis gebeurde, en hielden lieden gereed, om elkander
een boodschap te sturen, zoodra het kind, dat verwacht werd,
geboren was : dat dit terstond bericht werd, hadden zij als
heeren op hun eigen terrein gemakkelijk in de hand gehad.
En zoo ontmoetten, zeide hij, de wederzijdsche boden op zoo
gelijken afstand van hun huizen elkander, dat geen van
beiden een anderen stand der sterren of een ander tijdstip
mocht opteekenen. En toch maakte Firminus, geboren in
een bij zijn medeburgers aanzienlijken stand, in de wereld
een schitterende loopbaan, geraakte tot grooten rijkdom en
steeg tot hooge eereposten, de slaaf daarentegen bleef bij
zijn meesters in dienst, zonder dat ook maar eenigermate
het juk van zijn stand verlicht werd, volgens het zeggen van
Firminus zelf, die hem gekend had.
Toen ik dan dit alles hoorde en ook geloofde — daar het
zoo iemand verteld had -- loste zich al mijn vroegere tegenstand op en stortte ineen, en allereerst trachtte ik Firminus
zelf van dat bijgeloof af te brengen met hem te zeggen, dat,
om na het inzien van zijn constellatie de waarheid te kunnen
voorspellen, ik in elk geval daarin had moeten zien den hoogen
stand zijner ouders onder hunne medeburgers, het in aanzien
staan zijner familie in eigen stad, zijn edele afkomst, zijn
uitstekende opvoeding en wetenschappelijke vorming; maar
wanneer mij die slaaf wegens dezelfde constellatie — wijl zij
ook de zijne was -- geraadpleegd had, om ook hem de waarheid te voorspellen, dan had ik van den anderen kant daarin
moeten zien zijn heel geringe familie, zijn slavenstand en al
het andere, zoo hemelsbreed verschillend en zoo ontzettend
ver verwijderd van het vorige. Maar dan zou geschieden, dat,
terwijl ik hetzelfde waarnam, ik iets heel verschillends moest
I 37

indien ik de waarheid wilde zeggen — indien ik
echter hetzelfde zeide, dan zou ik onwaarheid zeggen —
daaruit kon men, zeide ik, met volkomen zekerheid besluiten,
dat datgene, wat na het beschouwen der constellaties waargezegd werd, niet door een kunst gezegd werd, maar door
toeval, doch dat, wat onwaar gezegd werd, niet door onbedrevenheid in die kunst, maar door de leugen van het
toeval.
Toen nu van dezen kant de weg gebaand was, dacht ik
over deze dingen verder na, opdat geen van die waanzinnigen, die daarvan een gewin maakten en die ik onverwijld wenschte aan te vallen, bespottelijk te maken en te
weerleggen, mij zou kunnen tegenwerpen, als zou Firminus
mij of zijn vader hem leugens hebben verteld. En ik richtte
mijn opmerkzaamheid op hen, die als tweelingen worden
geboren, waarvan de meesten zoo kort na elkaar ter wereld
komen, dat deze kleine tusschenpoos — ze mag dan, naar
ze beweren, nog zoo veel invloed hebben op den natuurlijken loop der dingen — toch niet door menschelijke waarneming vastgesteld kan worden en in 't geheel niet opgeteekend kan worden, en toch zal de sterrenwichelaar deze
opteekeningen inzien, om waar te zeggen. Maar het zal niet
waar zijn, want dezelfde opteekeningen inziende, zou hij
hetzelfde moeten zeggen over Esau en Jacob; maar niet
hetzelfde lot was beiden beschoren. Hij zou dus leugens
zeggen of, als hij waarheid sprak, zou hij niet hetzelfde
zeggen : maar toch zou hij dezelfde opteekeningen hebben
ingezien. Niet dus door zijn kunst, maar door het toeval
zou hij de waarheid zeggen.
Want gij, o Heer, rechtvaardigste bestuurder van het heelal,
maakt dan door geheime ingeving, zonder dat raadplegers
en geraadpleegden het weten, dat ieder die raadpleegt datgene hoort, wat hij naar de verborgen verdiensten der zielen
uit den afgrond van uw rechtvaardig oordeel t moet hooren.
zeggen,

á Vgl. Ps. 35, 7.
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Dat geen mensch u zegge : „Wat is dat?" „Waarom dat ?"z
Neen, zoo moet hij niet spreken, want hij is een mensch.
VII. En zoo hadt gij mij reeds, mijn helper 2, uit die boeien
bevrijd, maar nog zocht ik naar den oorsprong van het
kwaad, en er was dus geen uitweg. Maar gij liet niet toe
dat ik door de golven der gedachte werd weggevoerd van
het geloof, waardoor ik geloofde dat gij bestaat en dat uw
substantie onveranderlijk is en dat gij voor de menschen
zorgt en het oordeel over hen aan u is en dat gij in Christus,
uwen Zoon, onzen Heer en in de heilige Schriften, die het
gezag van uwe katholieke Kerk ons aanbeveelt, voor de
menschen den weg des heils bezorgd hebt tot het leven, dat
na onzen dood zijn zal.
Terwijl deze waarheden zonder eenig letsel waren en onwrikbaar vaststonden in mijn geest, zocht ik, brandend
van ongeduld, naar den oorsprong van het kwaad. Wat al
folteringen van mijn hart, dat in barensnood verkeerde, wat
al zuchten, mijn God ! En uwe ooren waren daar, maar ik
wist het niet. En terwijl ik in stilte ijverig zocht, waren al s
zooveel luide kreten tot uwe barmhartigheid de zwijgende
angsten mijns harten. Gij wist, wat ik leed, maar niemand
der menschen. Want hoe weinig werd hiervan overgedragen
door mijne tong naar de ooren mijner vertrou\A dste vrienden I
Kon al de onrust mijns harten, want noch de tijd noch mijn
mond was hiervoor toereikend, wel doordringen tot hen?
Toch kwam alles tot uw gehoor, wat ik brulde van het jammeren
mijns harten, en voor u was mijn begeeren en het licht mijner oogent
was niet bij u3 . Want het was in mijn binnenste, maar ik was

buiten, en het was ook niet in de ruimte. Doch ik, ik gaf
slechts acht op de dingen, die in de ruimte bestaan, en ik
vond daar geen plaats om te rusten, en ook namen mij die
dingen niet op, zoodat ik kon zeggen : „Zoo is 't genoeg en
zoo is 't goed", maar zij lieten mij ook niet daarheen terugkeeren, waar het mij vrij goed zou geweest zijn. Want ik
1 Vgl. Eccles. 39, 26.

2

Ps. 57, 3; i8, 55.

3

Ps.

37, 9-55.
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stond boven ze, maar beneden u, en gij zoudt mijn ware
vreugde geweest zijn, als ik mij onderworpen had aan u,
gelijk gij aan mij onderworpen hadt alles wat gij beneden
mij hebt geschapen. En dat zou ook de rechte verhouding en
de middelweg mijns heils geweest zijn, dat ik gebleven ware
naar uw beeld en in uwen dienst mijn lichaam hadde beheerscht. Maar daar ik hoovaardig tegen u opstond en tegen
den Heer inliep met mijn dikken nek als mijn schild e, stelden zich
ook die lagere dingen boven mij en drukten mij neer, en
nergens was er verlichting en verademing. Zij kwamen mij
van alle kanten tegemoet in troepen en groepen, wanneer
ik keek en wanneer ik dacht, verzetten zich de beelden der
stoffelijke dingen tegen mijn terugkeer en schenen mij te
zeggen : „Waarheen gaat gij, onwaardige en onreine ?" En
dit alles was opgegroeid uit mijne wonde want vernedert hebt
gij als een gewonde den trotschaard 2, door mijne opgeblazenheid
scheidde ik mij van u en mijn erg gezwollen gelaat sloot mij
de oogen.
VIII. Gij echter, Heer, gij blijft in eeuwigheid3, maar gij
zult niet voor eeuwig verbolgen zijn tegen ons4, want gij hebt
u ontfermd over stof en asch, en het was welbehaaglijk in
uw oogen5 mijn misvormdheden te hervormen. En met innerlijke prikkels 6 spoordet gij mij aan, opdat ik onrustig zou zijn,
totdat ik door innerlijke aanschouwing zeker van u was. En
mijn opgeblazenheid slonk weg onder uw verborgen, genezende hand en het ontsteld en verduisterd oog mijns
geestes werd door de scherpe zalf der heilzame smarten van
dag tot dag beter.
IX. En wijl gij mij eerst wildet toonen, hoe gij de hoovaardigen wederstaat, maar aan de nederigen genade geeft 7 en hoe
groot uwe barmhartigheid is, waarmede gij aan de menschen
den weg van ootmoed getoond hebt, daar uw Woord is vleesch
geworden en gewoond heeft 8 onder de menschen, hebt gij mij
1 Job 15, 26.

6 Vgl. Verg.
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2 Ps. 88, it.
Aen. XI, 337 .'

3 Ps.

32, I 1.

4 Ps.

84, 6.

Vgl. Jac. 4, 6; I Petr. 5, 5.

5 Ps. 68, 21.
8 Jo. I, 14.

door een man, opgeblazen van ontzettenden waan, eenige
boeken der Platonici, doen geworden, die uit het Grieksch
in het Latijn overgezet waren. En daarin las ik, wel niet
woordelijk, maar wat toch volkomen op hetzelfde neerkomt,
en met vele en velerlei bewijzen gestaafd, dat in den beginne
was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God:
dit was in den beginne bij God; alles is door hem ontstaan, en zonder
hem is niets ontstaan; in wat ontstond is hij het leven, en het leven
was het licht der menschen; en het licht schijnt in de duisternis, maar
de duisternis heeft het niet begrepen; en dat de menschelijke ziel,
al geeft ze getuigenis van het licht, toch zelf het licht niet is, maar
het Woord, God zelf, is het waarachtige licht dat elken mensch
verlicht, die in deze wereld komt; en dat hij in deze wereld was, en
de wereld door hem ontstaan is, en de wereld hem niet gekend heeft.
Maar dat hij kwam in zijn eigen bezit en de zijnen hem niet ontvingen, maar aan allen, die hem ontvingen, de macht gegeven heeft
om kinderen Gods te worden, aan hen namelijk, die in zijn naam
geloovenl, las ik niet daarin.

Eveneens las ik daar, dat het Woord, God, niet uit vleesch,
niet uit bloed, noch uit den wil des mans, noch uit den wil des vleesches,
maar uit God geboren is; maar dat het Woord is vleesch geworden en gewoond heeft onder ons 2, las ik daar niet.

Ik vond immers in die geschriften verschillend en op velerlei
wijzen gezegd, dat de Zoon in de gestalte des Vaders het geen
roof achtte aan God gelijk te zijn, wijl hij dit reeds van nature is,
maar dat hij zich zelven ontledigde, de gestalte van een dienstknecht
aannam en aan de menschen gelijk werd en uiterlijk als een mensch
bevonden werd, dat hij zich vernederde en gehoorzaam werd tot den
dood, ja tot den dood des kruises: waarom God hem verheven heeft
van de dooden, en hem een naam heeft gegeven, die boven allen
naam is, opdat in den naam van Jesus alle knie zich buige van die
in den hemel, die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en alle tong
belijde, dat de Heer Jezus in de heerlijkheid is van God den Vader3, dat

staat in die boeken niet. Doch dat vóór alle tijden en boven
'

Vgi. Jo. i, 1-12.

2

Vgl. Jo. 1, 1 3, 1 4.

3 Philipp. 2,6-11.
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alle tijden uw eeniggeboren Zoon, even eeuwig als gij, onveranderlijk bestaat en dat uit zijn volheide de zielen ontvangen,
om gelukzalig te zijn en dat zij door de deelneming aan de
in zich zelf blijvende wijsheid hernieuwd worden, om wijs
te zijn, staat daar; maar dat hij op den Bestelden tijd voor de
goddeloozen gestorven is 2 en gij uw eenigen Zoon niet gespaard hebt,
maar voor ons allen hem hebt overgeleverd3, staat daar niet. Want
verborgen hebt gij deze dingen voor de wijzen, maar ze geopenbaard
aan de kleinen4, opdat tot hem zouden komen zij, die vermoeid en
belast zijn, en hij hen zou verkwikken, want hij is zachtmoedig
en nederig van hartes, en hij bestiert de zachtmoedigen in gerechtigheid
en leert de goedertierenen zijne wegen s, ziende onze ellende en onzen
druk en vergevende al onze zonden 7 . Maar zij, die in hun

waanzinnigen trots op hun vermeende hoogere wijsheid fier
gaan, hooren hem niet zeggen : Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van harte, en gij zult rust vinden voor uwe zielen8,

ofschoon zij God kennen, verheerlijken of danken zij hem niet als
God, maar zij worden ijdel in hun gedachten en hun onverstandig
hart wordt verduisterd; ze noemen zich wijs en worden dwaas9.

En daarom zag ik daar zelfs de glorie uwer onverderfelijkheid verruild voor afgodsbeelden en allerlei afbeeldingen,
voor een beeld, gelijkend op een verderfelijk mensch en op
vogels en op viervoetige en kruipende gedierten10, namelijk
de Egyptische spijze, waardoor Esau zijn eerstgeboorterecht
verloren heeft11, daar uw eerstgeboren volk in plaats van u
den kop van een viervoetig dier vereerde, wijl het met zijn hart
gekeerd was naar Egypte 12 en zijn ziel, uw evenbeeld, boog voor
het beeld van een grasetend kalf 13.
Dit vond ik daar, maar ik at er niet van. Want het behaagde u, Heer, den smaad der vernedering weg te nemen
van Jacob, opdat de oudste den jongste zou dienen 14, en gij
hebt de heidenen geroepen tot uw erfdeel. Ook ik was uit de
2 Rom. 5, 6.
6 PS. 24, 9.
10 Rom. I, 23.
I, 2I, 22.
14 Rom. 9, 13.
20.
1 Jo. i, i6.
I I, 28, 29.
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3 Rom. 8, 32.
? Ps. 24, 18.
11 Gen. 25, 33.

Matth. II, 25.
5 Matth.
a Matth. I I, 29. 9 Rom.
12
Hand. 7, 39. 13 Ps. 105,
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heidenen tot u gekomen en zette mijn zinnen op het goud,
dat uw volk overeenkomstig uw wil uit Egypte meename,
want van u was het, waar het ook was. En gezegd hebt gij
tot de Atheners door uwen Apostel, dat wij in u leven en ons
bewegen en zijn, gelijk ook sommigen van hen gezegd hebben2;
en natuurlijk vandaar kwamen die boeken. Doch ik sloeg
geen acht op de afgoden der Egyptenaren, aan wie zij offerden
van uw goud, die de waarheid van God geruild hebben tegen de
leugen, en liever het schepsel geëerd en gediend dan den Schepper3.

X. En hierdoor aangemaand om tot mij zelven terug te
keeren, trad ik onder uwe leiding in mijn binnenste en ik
kon het, wijl gij mijn helper geworden zijt4. Ik trad er binnen en
zag met het oog mijner ziel, hoe zwak het ook was, boven
datzelfde oog mijner ziel, boven mijnen geest, een onveranderlijk licht, niet het gewone licht, dat zichtbaar is voor alle
vleesch, en ook niet ongeveer van dezelfde natuur, maar
grooter, evenals of het veel en veel helderder lichtte en alles
door zijn sterkte vervulde. Neen, dat was het niet, maar iets
anders, heel iets anders dan dit alles. Ook was het niet zoo
boven mijn geest, als olie op het water, noch als de hemel
boven de aarde, maar het was hooger, omdat het mij gemaakt
heeft, en ik lager, omdat ik er door gemaakt ben. Wie de
waarheid kent, kent het, en wie het kent, kent de eeuwigheid.
De liefde kent het. 0 eeuwige waarheid en ware liefde en
geliefde eeuwigheid ! Gij zijt mijn God, naar u verzucht ik
dag en nachts . En zoodra ik u erkende, hebt gij mij opgenomen,
opdat ik zien zou, dat er iets was om te zien, maar dat ik er
nog niet aan toe was om het te zien. En gij verblinddet mijn
zwakken blik door de sterkte uwer stralen op mij neervallend,
en ik sidderde van liefde en schrik : en ik vond dat ik nog
verre van u was in een heel ander gewest, en ik meende uwe
stem te hooren uit den hooge : „Ik ben de spijs der volwassenen : groei en gij zult mij eten. Doch niet gij zult mij
1 Ex. 3, 22; I I,
j Ps. I, 2.

2.

2

Hand. 17, 28.
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in u veranderen, gelijk de lichamelijke spijs, maar gij zult
veranderd worden in mij".
En ik erkende, dat gij den mensch tuchtigt voor zijn ongerechtigheid en mijn ziel verkwijnen doet als eene spin s, en ik zeide : „Is
dan de waarheid niets, wijl zij noch in de begrensde noch
in onbegrensde ruimten verpreid is ?" En gij riept uit de
verte : Integendeel, ik ben, die bene, En ik hoorde het, zooals
men hoort met het harte, en er was volstrekt niets meer, wat
mij aan het twijfelen kon brengen, en eerder zou ik getwijfeld
hebben, dat ik leefde, dan dat er geen waarheid was, die bij
eenig nadenken uit het geschapene duidelijk te kennen is3.

XI. En ik beschouwde de overige dingen beneden u, en
ik zag daar noch een volkomen zijn noch een volkomen
niet-zijn : ze zijn wel, wijl ze komen van u, en ze zijn niet,
wijl ze niet zijn, wat gij zijt. Want dat is werkelijk, wat
onveranderlijk blijft. Voor mij echter is het goed God aan te
hangen4, want indien ik niet blijf in hem, zal ik ook niet
in mijzelf kunnen blijven. Maar hij blijft in zich zelf en vernieuwt alles 5; en gij zijt mijn Heer, want mijne goederen hebt gij
niet noodigó.

XII. En het werd mij duidelijk, dat goed is, wat verdorven kan worden, want indien het het hoogste Goed was,
zou het niet verdorven kunnen worden, maar ook niet indien
het niet goed was, zou het bedorven kunnen worden, want
indien het het hoogste Goed was, zou het onverderfelijk zijn,
indien het echter in 't geheel niet goed was, zou er niets in
zijn, wat zou kunnen verderven. Want het verderf schaadt,
maar indien het goede niet verminderde, zou het niet schaden.
Dus of het verderf schaadt volstrekt niet, wat onmogelijk is,
óf, wat beslist zeker is, alles wat verdorven wordt, wordt
beroofd van een goed. Wordt het echter van alle goed beroofd, dan houdt het geheel en al op te bestaan. Want bleef
het bestaan en kon het niet meer verdorven worden, dan was
1 Ps. 38, 12.
Ps. 15, 2.
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het er beter aan toe, wijl het onverderfelijk zou blijven
bestaan. En wat zou onzinniger zijn dan te zeggen, dat het,
na alle goed verloren te hebben, is beter geworden ? Wanneer
het derhalve van alle goed beroofd wordt, dan zal het geheel
en al ophouden te bestaan : bijgevolg zoolang het bestaat, is
het goed. Bijgevolg is, alles wat is, goed, en het kwaad, naar
welks oorsprong ik zocht, is geen zelfstandigheid, want indien
het een zelfstandigheid was, zou het goed zijn. Want dan zou
het Of een onverderfelijke zelfstandigheid zijn, beslist dus een
groot goed, of het zou een verderfelijke zelfstandigheid zijn,
die, indien zij niet goed was, niet verdorven zou kunnen
worden.
Zoo zag ik het en het werd mij duidelijk, dat gij alles goed
gemaakt hebt en dat er in 't geheel geen zelfstandigheden
zijn, die gij niet gemaakt hebt. En wijl gij niet alles eender
gemaakt hebt, daarom bestaat dat alles, dat elk afzonderlijk
goed is en alles te zamen zeer goed, want onze God heeft
alles zeer goed gemaakte.
XIII. En voor u bestaat er absoluut geen kwaad, en niet
alleen voor u, maar ook niet voor uw gansche schepping,
want daarbuiten is er niets, dat inbreuk zou kunnen maken
op de haar opgelegde orde en daaraan afbreuk zou kunnen
doen. In haar deelen echter houdt men sommige dingen,
wijl zij met andere niet overeenstemmen, voor kwaad :
maar dezelfde dingen stemmen weer overeen met andere
en zijn goed en ook in zichzelf zijn ze goed. En al deze dingen,
die onderling niet overeenstemmen, stemmen overeen met
het lagere deel der schepping, dat wij aarde noemen, die
haar eigen haar passenden hemel vol wolken en winden heeft.
En het zij verre van mij, dat ik nu zou zeggen : „Deze dingen
moesten er niet wezen!" Want ook ingeval ik alleen deze
zag, zou ik wel betere wenschen, maar ook dan nog zou ik
om deze alleen u moeten loven, want dat men u loven moet,
verkondigen op aarde de draken en alle afgronden, vuur, hagel,
1 Vgl. Gen. I, 31.
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sneeuw, ijs, stormwind, die uw woord volvoeren, bergen en alle heuvelen,
vruchtboomen en alle ceders, wilde dieren en alle vee, kruipend gedierte
en gevleugeld gevogelte; de koningen der aarde en alle volken, vorsten
en alle rechters der aarde, jongelingen en maagden, grijsaards met
jongeren prijzen uwen naam l . Doch daar men ook uit de hemelen
u moet loven, moeten u loven, onze God, in den hooge al uwe
engelen, al uwe heerscharen, zon en maan, alle sterren en licht,
hemelen der hemelen en wateren, die boven de hemelen zijn, zij allen
moeten loven uwen naam 2 ; ik wenschte niet meer de afzonder-

lijke dingen beter, wijl ik dacht aan het geheel, en met een
gezonder oordeel overwoog ik, dat het hoogere wel beter is
dan het lagere, doch dat alles te zamen beter is dan het
hoogere alleen.
XIV. Niet gezond van geest 3 zijn zij, wien het een of
ander in uw schepping mishaagt, gelijk ook ik niet was,
toen mij vele dingen mishaagden, die gij gemaakt hebt.
En daar mijne ziel niet zoover durfde gaan, dat haar mijn
God mishaagde, wilde zij niet dat van u was, alles wat haar
mishaagde. En hierdoor was zij er toe gekomen twee substanties aan te nemen, maar zij vond er geen bevrediging
in en sprak onzin. En daarvan terugkomend had zij zich
een God gemaakt, die door al de onbegrensde ruimten
verspreid was, en zij had gemeend, dat gij het waart, en had
hem geplaatst in haar hart, en weer was zij geworden de
tempel van haar afgod, verfoeilijk voor u. Maar nadat, gij
buiten mijn weten mijn hoofd gekoesterd en mijn oogen
gesloten hadt, dat zij geen ijdelheid zouden zien 4, kwam ik wat
op verhaal, en mijn waanzin sluimerde in; en ik ontwaakte
in u en ik zag u in uw oneindigheid anders, en dat zien kwam
niet voort uit het vleesch.
r---NXV. En weer vestigde ik mijn oogen op het andere en
zag, dat het u zijn bestaan dankt en alles in u begrensdTis,
maar anders, niet als in de ruimte, maar omdat gij alles in
uw hand, de waarheid, houdt en alles is waar, in zoover het
1 Ps. 148, 7-12.
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bestaat, en niets is onwaarheid, behalve wanneer men meent,
dat iets bestaat, wat niet bestaat.
En ik zag, dat elk ding niet alleen met zijn plaats, maar ook
met zijn tijd overeenstemt en dat gij, die alleen eeuwig zijt
niet na ontelbare tijdruimten begonnen zijt te werken, wijl
alle tijdruimten, zoowel die al voorbijgegaan zijn, als die
nog zullen voorbijgaan, noch zouden, weggaan noch komen,
indien gij niet werktet en eeuwig bleeft.
XVI. En ik werd gewaar, daar ik het had ondervonden,
dat het niet te verwonderen is, dat voor een niet gezond
verhemelte zelfs het brood een straf is, dat voor een gezond
aangenaam is, en voor zieke oogen het licht hatelijk, dat
voor normale oogen liefelijk is. Ook uw rechtvaardigheid
mishaagt den boozen; hoeveel te meer dan de adder en het
wormpje, die gij goed geschapen hebt, passend bij de lagere
deelen uwer schepping, waarbij ook de boozen zelf passen,
en wel des te meer, naarmate zij minder op u gelijken,
doch zij passen des te meer bij de hoogere deelen, naarmate
zij u meer gelijk worden. En ik onderzocht, wat de boosheid
is, en ik vond, dat zij geen substantie is, maar de verkeerdheid
van den wil, die zich van de hoogste substantie, van u,
o God, afwendt tot het laagsteg die zijn ingewanden uitwerpt'
en zich opblaast naar buiten.
XVII. En ik verwonderde mij, dat ik u reeds beminde en
niet meer in plaats van u een hersenschim, doch niet bestendig kon ik mijn God genieten, maar ik werd getrokken
tot u door uw schoonheid en weldra weer weggetrokken
van u door mijn eigen zwaarte en zuchtend stortte ik neer
in het aardsche; en die zwaarte was de zinnelijke gewoonte.
Maar bij mij bleef de gedachte aan u, en ik twijfelde volstrekt niet meer, dat er een wezen bestond, waaraan ik mij
moest hechten, maar ik zag, dat ik nog niet in staat was
mij er aan te hechten, want het lichaam, dat vergankelijk is,
bezwaart de ziel, en de aardsche woontent drukt den geest vol van
1 Vgl. Eccles. 1o, 1o.
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zorgen nederl, en ik was er volkomen zeker van, dat uw onzichtbaar Wezen van de schepping der wereld af bij eenig nadenken
uit het geschapene duidelijk te kennen is, ook uw eeuwige macht en
Godheid" 2. Want toen ik onderzocht, op welken grond ik

welbehagen had in de schoonheid der lichamen, hetzij
hemelsche of aardsche, en wat mij ten dienste stond, om zoo
onbevangen over het veranderlijke te oordeelen en te kunnen
zeggen : „Dit moet zoo zijn, dat anders," toen ik dan onderzocht, op welken grond ik oordeelde, als ik zoo oordeelde,
vond ik boven mijn veranderlijken geest de onveranderlijke
en waarachtige eeuwigheid der waarheid.
En zoo klom ik trapsgewijze op van de lichamen tot de ziel,
die door middel van het lichaam waarneemt, en vandaar
tot haar innerlijke kracht, waaraan de lichamelijke zinnen
de uiterlijke waarnemingen meedeelen, en tot hier reikt ook
het vermogen der dieren, en vandaar weer tot het denkvermogen, aan welks oordeel onderworpen wordt, wat wordt
opgenomen door de lichamelijke zinnen; en daar dit vermogen
in mij ondervond, dat het ook zelf veranderlijk was, verhief
het zich tot een begrijpen van zich zelf en leidde zijn gedachte
af van de gewoonte, zich ontrekkend aan de elkander tegensprekende scharen van droombeelden, om te vinden, door
welk licht het bestraald werd, wanneer het zonder eenige
aarzeling uitriep, dat het onveranderlijke verkozen moet
worden boven het veranderlijke, waardoor het juist het
onveranderlijke kende -- want zoo het dit niet eenigerwijze
kende, zou het dit geenszins met zekerheid boven het veranderlijke stellen — en zoo kwam het tot datgene, wat is,
met het werpen van een trillenden blik. Doch toen zag ik
uw onzichtbaar Wezen bij eenig nadenken uit het geschapene duidelijk3, maar ik was niet in staat mijn blik daarop gevestigd te
houden en toen ik teruggestooten door mijn zwakheid weer
in mijn gewone doen terug was, droeg ik niets met mij
mee dan een liefderijke herinnering, die als 't ware ver1 Wijsh. 9, 15.
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langde naar de geurige spijzen, die ik nog niet kon
nuttigen.
XVIII. Ik zocht den weg om de kracht te bekomen, die
mij bekwamen zou om u te genieten, en ik vond hem niet,
totdat ik omhelsde den Middelaar tusschen God en de menschen,
den mensch Christus Jezus l, die God is, boven alles gezegend in
eeuwigheid2, die ons toeroept en zegt : Ik ben de weg, de waarheid
en het leven3, en die de spijze, welke ik niet in staat was te
nemen, vereenigde met het vleesch, want het Woord is vleesch
geworden4, opdat uw wijsheid, waardoor gij alles geschapen

hebt, tot melk zou worden voor onze kindsheid.
Want ik hield nog niet in nederigheid vast den nederigen
Jezus, mijn God, en ik wist nog niet, wat zijn zwakheid ons
leeren zou. Uw Woord toch, de eeuwige Waarheid, hoog
uitstekend boven de hoogere deelen uwer schepping, heft
degenen, die er zich aan onderwerpen, tot zich op, maar in
de lagere deelen heeft het zich een nederig huis gebouwd
uit ons slijk, om daardoor degenen, die onderworpen moeten
worden, in hun zelfverheffing te vernederen en tot zich
te trekken, genezend hun hoogmoed en voedend hun liefde,
opdat zij in hun zelfvertrouwen niet te ver zouden gaan,
maar veeleer zich zwak zouden voelen, wijl zij voor hun voeten
de Godheid zien, die zwak geworden is door de aanneming
van ons kleed van vel5, en opdat zij vermoeid zich zouden
nederwerpen voor haar, en zij dan, opstaand, hen zou
oprichten.
XIX. Ik echter had een andere opvatting en zag in
Christus, mijn Heer, slechts een man van uitnemende wijsheid, met wien niemand vergeleken kon worden, vooral
daar hij, die op wonderbare wijze geboren werd uit een
maagd, om een voorbeeld te zijn, hoe men het tijdelijke
moet verachten om de onsterfelijkheid te verwerven, door
de goddelijke zorg voor ons een zoo groot gezag in zijn
leeraarsambt scheen verdiend te hebben. Doch welk een
'
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geheimnis er lag in den zin : Het Woord is vleesch gewordene,
kon ik niet eens vermoeden. Zooveel slechts had ik begrepen
uit dat, wat over hem schriftelijk vermeld stond, namelijk
dat hij at en dronk, sliep, wandelde, zich verheugde, zich
bedroefde, zich met de menschen onderhield, dat dat vleesch
zich met uw Woord niet had kunnen vereenigen dan met een
menschelijke ziel en een menschelijken geest. Dat weet ieder,
die de onveranderlijkheid kent van uw Woord, die ik reeds
kende, voor zoover ik daartoe in staat was, en waaraan ik in 't
minst niet twijfelde. Want nu eens de ledematen door den
wil te bewegen, dan weer niet te bewegen, nu eens door
een gevoel aangedaan te worden, dan weer niet, nu eens
door teekenen wijze gedachten uit te drukken, dan weer
het stilzwijgen te beoefenen, dit zijn altemaal eigenaardigheden van de veranderlijkheid der ziel en des geestes. Indien
valsch was, wat van hem geschreven staat, dan liep ook al
het andere gevaar leugen te zijn en dan zou er in die boeken
geen zaligmakend geloof voor het menschelijk geslacht meer
overblijven. Wijl derhalve waar is, wat daar geschreven staat,
erkende ik in Christus een volledig mensch, niet slechts het
lichaam van een mensch of een lichaam en een ziel zonder
geest, maar een werkelijk mensch; niet als de waarheid in
persoon, maar door een bijzondere groote voortreffelijkheid
zijner menschelijke natuur en een volmaakter deelgenootschap
aan de wijsheid, werd hij, meende ik, boven alle anderen
gesteld.
Alypius echter was van meening, dat naar het geloof der
Katholieken God zich, zoodanig met vleesch omkleed heeft,
dat in Christus slechts God en het vleesch, maar geen ziel
was, en ook een menschelijke geest werd, naar hij dacht,
hem niet toegekend. En wijl hij zich vast overtuigd hield,
dat datgene, wat van hem is overgeleverd, zonder een met
leven en verstand toegerust schepsel niet gedaan kon worden,
liet hij zich maar moeilijk tot het christelijk geloof overhalen.
1 J0. I, 14.
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Maar toen hij later erkende, dat dit een dwaalleer was van
de kettersche Apollinaristen, vond hij in het katholieke geloof
zijn vreugde en zijn bevrediging. Wat mij betreft, beken ik,
dat ik pas eenigen tijd daarna geleerd heb, hoe ten opzichte
der woorden : Het Woord is vleesch geworden de katholieke
waarheid zich van de dwaalleer van Photinus onderscheidt.
De veroordeeling immers der ketters, doet sterk uitkomen,
wat het geloof is van uwe Kerk en wat de inhoud der gezonde
leer. Want er moeten ook ketterijen wezen, opdat de oprechten kenbaar
worden onder de zwakken'.

XX. Toen echter, nadat ik door het lezen van de boeken
der Platonici was aangespoord om de waarheid te zoeken
buiten de lichamelijke wereld, werd mij uw onzichtbaar
Wezen bij eenig nadenken uit het geschapene duidelijk, 2 doch weer
teruggestooten, voelde ik, wat mij wegens de duisternis mijner
ziel nog niet vergund werd te aanschouwen; toch was ik er
zeker van, dat gij zijt en dat gij oneindig zijt, maar toch niet
door eindige of oneindige ruimten verspreid, en dat gij in
waarheid zijt, wijl gij altijd hetzelfde zijt, in geen enkel opzicht
en door geen enkele beweging een ander of anders, dat echter
al het overige uit u is, waarvan dit ééne wel het sterkste
bewijs is, dat het is; van dit alles was ik wel zeker, maar
toch was ik te zwak om u te genieten. Ik praatte er over
ronduit, als was ik erin ervaren, doch indien ik niet in
Christus, onzen Zaligmaker s, den weg tot u gezocht had, dan
zou ik niet ervaren geweest zijn, maar ten verderve zijn
gevaren. Want ik begon reeds wijs te willen schijnen, hoewel
ik ten volle mijn straf kreeg, maar ik weende niet, bovendien
liet ik mij nog opblazen door kennis4. Waar was toch die liefde,
die bouwt op het fundament der nederigheid, dat is Christus
Jezus5. Of wanneer hadden die boeken mij haar moeten
leeren ? Daarom, meen ik, hebt gij gewild, dat die boeken
mij in handen kwamen, alvorens ik uw Schriften overwoog,
1 I Cor. I I, 59.
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opdat geprent zou worden in mijn geheugen, hoe sterk ik
erdoor beïnvloed was en ik naderhand, wanneer ik door uw
Schriften getemperd zou zijn en door uw heelende vingers
mijn wonden betast zouden worden, zou kunnen onderscheiden en beoordeelen, welk verschil er is tusschen hoogmoedige zelfverheffing en ootmoedige belijdenis, en tusschen
hen, die het doel zien, maar niet zien, hoe men er komen
moet, en den weg, die naar het gelukzalig vaderland
leidt, dat men niet alleen zien, maar ook bewonen moet.
Want ware ik eerst in uw heilige Schriften onderricht
geweest en waart gij door vertrouwelijken omgang hiermee
mij zoet geworden, en waren daarna die andere boeken
mij in handen gekomen, dan haddden zij mij wellicht of
afgerukt van den vasten grondslag der vroomheid, ofwel
indien ik in de gesteldheid, waarvan ik den heilzamen invloed
had ondergaan, volhard had, dan had ik kunnen meenen,
dat men ook door die boeken haar kon verkrijgen, wanneer
men die alleen slechts kende.
XXI. En zoo greep ik met de grootste gretigheid naar
de eerbiedwaardige Schriften van uwen Geest en vóór alles
naar den apostel Paulus, en die moeilijkheden verdwenen,
waarin hij mij eens had toegeschenen, zich zelven tegen
te spreken en waarin de inhoud zijner woorden met de
getuigenissen der Wet en der Propheten niet overeenstemde,
en het bleek mij, dat die vrome woorden precies hetzelfde
uitdrukten, en ik leerde jubelen met sidderingl . En ik begon te
lezen en vond, dat al het ware dat ik daar gelezen had, ook
hier onder aanbeveling van uwe genade gezegd werd, opdat
hij, die daar ziet, zich niet zóó beroeme, alsof hij het niet ontvangen
had2 niet alleen datgene, wat hij ziet, maar ook dat hij ziet —
wat toch heeft hij, dat hij niet heeft ontvangen ?3 — en opdat hij
niet alleen aangemaand worde om u, die altijd dezelfde zijti,
te zien, maar ook genezen worde, om u te kunnen vasthouden,
en opdat wie van verre u niet zien kan, toch den weg be1 Ps. 2, I I.
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wandele, langs welken hij tot u kan komen, u zien en vasthouden; want ofschoon iemand behagen heeft in de wet Gods
naar den inwendigen mensch, wat zal hij doen ten opzichte van de
andere wet in zijn ledematen, die strijd voert met de wet van zijn rede
en die hem gevangen houdt in de wet van de zonde, welke in zijn
ledematen is? 1 Want gij zijt rechtvaardig e, Heer, wij echter hebben
gezondigd, onrecht bedreven3 en goddeloos gehandeld, en zwaar
lag op ons uw hand4; en rechtvaardig zijn wij overgeleverd aan

den ouden zondaar, den vorst des doods, wijl hij onzen wil
heeft overgehaald zich gelijkvormig te maken aan den zijnen,
waardoor hij in uw waarheid niet is staande gebleven5 . Wat zal de
rampzalige mensch doen? Wie zal hem verlossen voor dit lichaam dezes
doods tenzij uw genade door Jezus Christus onzen Heer s, dien gij

van eeuwigheid af met u voortgebracht hebt en geschapen
hebt in het begin uwer wegen', in wien de vorst dezer wereld8 niets
des doods waardig gevonden heeft9 maar dien hij toch
doodde; en het handschrift, dat tegen ons was, is uitgewischtle.
Dit missen die geschriften. Die bladzijden missen de trekken
dier vroomheid, de tranen der belijdenis, uw offer, een temeergeslagen geest, een vermorzeld en verootmoedigd hart1l, de verlossing
uws volks, uwe Bruid, de Godsstad12, het onderpand des heiligen
Geestes13, den kelk van onzen losprijs 14. Niemand zingt daar :
Zal mijne ziel niet onderworpen zijn aan God? Van hem toch komt
mijn heil. Hij immers is mijn God en mijn heil, mijn beschermer; niet
meer zal ik wankelen15. Niemand hoort daar dengene, die roept :
Komt tot mij, die vermoeid zijt16 . Zij gewaardigden zich niet van
hem te leeren, omdat hij zachtmoedig is en nederig van hartel?.
Want gij hebt deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen
en ze aan kleinen geopenbaard 18 . En iets anders is het van den

met hout begroeiden bergtop het vaderland van den vrede
te zien, maar den weg daarheen niet te vinden en vergeefsche
1 Rom. 7, 22, 23.
4 Ps. 31, 4.
3 Dan. 3, 29.
2 Dan. 3, 27.
8 Vgl. Luc.
5 Jo. 8, 44. 6 Rom. 7, 24. 7 Spr. 8, 22.
8 Jo. 14, 30.
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pogingen te doen in onbegaanbare oorden, terwijl van alle
kanten de voortvluchtige afvalligen met hun vorst, den leeuw
en draakl op de loer liggen en lagen leggen; en iets anders
den weg te houden die daarheen leidt en door de zorgzaamheid
van den hemelschen Koning beschermd is, waar niet struikrooven degenen, die het hemelsche heer verlaten hebben;
want zij mijden dien als de doodstraf.
Dit alles zat op wonderbare wijzen diep in mij geworteld,
toen ik den minste van uw apostelen las, en ik overwoog
uw werken en stond ontsteld.

1 Vgl. Pr. 90, 13.
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ACHTSTE BOEK

I. Mijn God, laat mij herdenken onder dankbetuiging
aan u en tegelijk belijden uw barmhartigheden jegens mij.
Laat mijn beenderen doordrongen worden van uwe liefde
en zeggen : Heer, wie is gelijk aan u?1 Verbroken hebt gij mijne
boeien: laat mij u een lofoffer opdragen 2. Hoe gij ze verbroken hebt,
zal ik verhalen, en allen, die u aanbidden, zullen zeggen,
als zij het hooren : Geprezen zij de Heer in den hemel en op de aarde;
groot en wonderbaar is zijn naam 3 . Uw woorden hadden zich
vastgehecht in mijn hart, en van alle kanten werd ik belegerd
door u. Van uw eeuwig leven was ik zeker, hoewel ik het
slechts zag in een raadsel en als door een spiegel4 ; toch was alle
twijfel aan uw onverderfelijke zelfstandigheid en aan het feit,
dat daarvan alle zelfstandigheid voortkomt, bij mij weggenomen, en ik verlangde niet naar meer zekerheid over u,
maar naar grooter standvastigheid in u. Doch in mijn tijdelijk
leven wankelde nog alles en mijn hart moest gezuiverd
worden van den ouden zuurdeesem5 ; wel behaagde mij de
Weg, de Zaligmaker zelf, maar te gaan door diens engten
mishaagde mij toen nog.
En gij gaaft mij in en het scheen goed in mijn oogen 6 naar
Simplicianus te gaan, dien ik als uw goeden dienstknecht
beschouwde en wien uwe genade uitstraalde. Ik had ook
gehoord, dat hij van zijn jeugd af in alle vroomheid voor
u leefde; toen echter was hij reeds een oud man en naar
ik meende had hij in zijn lange leven bij zulk een ijver in
het volgen uwer wegen veel ervaring opgedaan en veel
1 Ps. 34, I o. 2 Ps. 115, 16. 17. 3 Vgl. Ps. 75, 2.
Vgl. I Cor. 5, 7. 4 Vgl. Ps. 22, 5; 49, 8.

4

I Cor. 132

12.
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kennis vergaderd : en inderdaad was het ook zoo. Ik verlangde, dat hij mij daarom zou aantoonen, wanneer ik hem
mijn onrust meedeelde, welk het geschikte middel was
voor een, die in zulk een toestand gebracht was, als ik, te
wandelen op uwen wegl.
Want ik zag uw Kerk gevuld, en de een ging dezen, de
ander dien weg. En mij mishaagde datgene, waarmee ik
mij bezighield in de wereld, en het viel mij zeer lastig, wijl
geen begeerten meer, zooals vroeger, met hoop op eer en
geld mij prikkelden, om die zoo zware dienstbaarheid te
dragen. Want dat alles bekoorde mij niet meer wegens
uwe zoetheid en den luister van uw huis, dat ik beminde 2 , maar
nog altijd was ik stevig gebonden met betrekking tot de
vrouw, en de Apostel verbood mij ook niet te trouwen, ofschoon
hij mij tot een volmaakteren staat aanspoorde, wijl hij het
liefst wilde, dat alle menschen zóó blijven, als hij was3.
Maar ik was te zwak en koos een weekelijker staat, en wegens
dat ééne ging ik in al de andere dingen slechts langzaam
vooruit en ik kwijnde weg door ontzenuwende zorgen,
omdat ik ook in de anderen dingen, die mij erg tegenstonden,
genoodzaakt werd mij aan te passen aan het echtelijk leven,
waaraan ik mij had overgegeven en vastzat.
ik had gehoord uit den mond der Waarheid, dat er ontmanden zijn, die zich zelven ontmand hebben om het rijk der hemelen;
maar zij zegt ook : Wie het vatten kan, hij vatte het4. IJdel zijn
zeker alle menschen, zien de kennis van God ontbreekt, en die uit
het goede, dat zichtbaar is, niet vermogen te vinden hem, die is5.

Doch ik was niet meer in die ijdelheid; ik was ze te boven
gekomen en door de getuigenis der gansche schepping had ik
gevonden u, onzen Schepper, en uw Woord, dat bij u God
is en met u één God, door hetwelk gij alles geschapen hebt.
Er is nog een ander soort van goddeloozen, die ofschoon
zij God kennen, hem niet als God verheerlijken of danken 6 . Ook
hierbij was ik terecht gekomen, maar uw rechterhand beurde
1 Vgl. Ps. 127. 1. ' Vgl. Ps. 25, 8. 3 Vgl. Cor. 7, 27 enz. 4 Matth.
19, 12. 5 Wijsh. 13, I. 6 Rom. I, 21.
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mij op en gij hebt mij vandaar weggenomen en geplaatst,
waar ik kon herstellen, want gij hebt gezegd tot den mensch :
zie, de godsvrucht is wijsheid 2 en : Wacht u wijs te willen schijnen3,
want ze noemden zich wijs en werden dwaas4. En ik had reeds
de kostbare parel gevonden, en nu had ik alles moeten verkoopen, wat ik bezat, om haar te koopen 5, en toch aarzelde ik.
II. Ik begaf mij dan naar Simplicianus, die de (geestelijke)
vader was van den toenmaligen bisschop Ambrosius, toen
deze uwe genade ontving, en dien hij waarlijk als een vader
beminde. Ik verhaalde hem mijn rondzwervingen in de
dwaling. Maar toen ik hem meedeelde, dat ik eenige boeken
der Platonici gelezen had, die Victorinus, eertijds leeraar
in de welsprekendheid te Rome, van wien ik gehoord had
dat hij als Christen gestorven was, in het Latijn had vertaald
wenschte hij mij geluk, dat ik niet terecht gekomen was bij de
geschriften van andere wijsgeeren, die vol leugens en bedrog
staan naar de leerbeginselen dezer wereld s , terwijl daarentegen
hierin op alle wijzen God en zijn Woord ter sprake komen.
En om mij dan aan te sporen tot de nederigheid van Christus,
die voor wijzen verborgen is, maar aan kleinen geopenbaard'.
herinnerde hij zich Victorinus zelf, dien hij, tijdens zijn
verblijf te Rome, van zeer nabij gekend had, en van hem
vertelde hij mij, wat ik niet zal verzwijgen. Want hoogelijk
moet gij om uwe genade hierin worden geprezen, dat deze
zeer geleerde grijsaard, die in alle wetenschappen zeer
bedreven was en zooveel werken van wijsgeeren gelezen had
en er zijn oordeel over had laten gaan, de leeraar van zoovele
voorname senatoren, die zelfs om de uitmuntendheid van zijn
voortreffelijk onderricht een standbeeld op de markt te
Rome verdiend en gekregen had, wat de burgers dezer wereld,
voor iets buitengewoons houden, die tot in zijn hoogen
ouderdom een vereerder van de afgodsbeelden en deelnemer
aan de goddelooze godsdienstplechtigheden geweest was,
waarop destijds haast heel de Romeinsche adel verslingerd
5 Vgl.
1 Ps. 17, 36. 2 Job. 28, 28. 3 Spr. 26, 5. 4 Rom. I, 22.
Matth. 13, 46. 6 Col. 2, 8. ' Vgl. Matth, II, 25.
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was en die er bij het volk inbracht Osiris en de veelsoortige
monsters van goóm en den blaf hond Anubis, die eens
tegen Neptunus en Venus en tegen Minerva'

hun wapenen hadden gestrekt, die nu Rome, na ze overwonnen te hebben, aanriep, en, die deze oude Victorinus,
die ze zoo lange jaren met vreeselijke donderende stem
verdedigd had, — zich niet schaamde een dienaar te zijn
van uwen Christus en een kind van uw genadeboom, daar
hij zijn nek boog onder het juk der nederigheid en zijn
voorhoofd onderwierp aan den smaad des kruises.2
0 Heer, Heer, die de hemelen neigdet en nederdaaldet,
de bergen aanraaktet, dat zij rookten3, op welke wijzen
zijt gij doorgedrongen in zijn hart?
Hij las, zooals Simplicianus zeide, de heilige Schrift en met
den grootsten ijver trachtte hij alle christelijke boeken op
te sporen en te onderzoeken en zeide aan Simplicianus,
niet openlijk maar in het geheim en vertrouwelijk : „Weet
dat ik reeds een Christen ben ?" Waarop deze antwoordde :
„Ik zal het niet gelooven en u ook niet onder de christenen rekenen, indien ik u niet in de Kerk van Christus zie."
Doch schertsend zeide hij : „Maken dan de muren den
Christen ?" En zoo zeide hij vaak, dat hij reeds een Christen
was, maar aldoor gaf Simplicianus hetzelfde antwoord,
waarop hij dan telkens weer zijn scherts over de muren
hervatte. Want hij vreesde zijn vrienden aanstoot te geven,
trotschen boozen-geesten-vereerders, en meende, dat van
de hoogte van hun Babylonische waardigheid4, als 't ware
van de ceders van den Libanon, die de Heer nog niet
verbrijzeld had, hun vijandschap zwaar op hem zou neerstorten. Maar toen hij door te lezen en ijverig te onderzoeken kracht geput had en vreesde verloochend te worden
door Christus voor de heilige engelen, indien hij vreesde hem
voor de menschen te belijden s, en meende, dat hij zich aan een
1 Verg. Aeneis VIII, 698, 699. 2 Vgl. Gal. 5, i i . 3 Vgl. Ps. 1 43, 5.
' Vgl. Openb. 17, 5. b Vgl. Ps. 28, 5. 6 Vgl. Luc. 12, 9; Marc. 8, 39.
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groote misdaad schuldig maakte, wanneer hij zich schaamde
over de geheimenissen der nederigheid van uw Woord
en zich niet schaamde over de goddelooze godsdienstplechtigheden der hoovaardige duivelen, die hij, hun hoovaardige volgeling, aanvaard had, legde hij alle schaamte af
tegenover de onwaarheid, maar schaamde zich tegenover de
waarheid, en plotseling en onverwacht zeide hij tot
Simplicianus, zooals hij zelf vertelde : „Laten wij naar de
kerk gaan : ik wil een Christen worden." Deze echter kon
zich niet houden van blijdschap en ging met hem mee.
Zoodra hij nu in de eerste geheimen der godsdienstleer was
ingewijd, gaf hij niet lang daarna ook zijn naam op, om door
het doopsel herboren te worden, terwijl Rome verbaasd
stond, de Kerk zich verheugde. De hoovaardigen zagen het
en ontstaken in gramschap, zij knarsten met hun tanden
en verkwijnden) : maar voor uwen dienaar was de Heer
God zijne hoop, en hij wendde zijn blik niet naar ijdelheden en
bedriegelijke onzinnigheden 2.

Toen eindelijk het uur gekomen was, om de geloofsbelijdenis af te leggen, die naar een vast en van buiten geleerd
formulier te Rome van een verhevenheid ten aanschouwe
van het geloovige volk gedaan pleegt te worden door hen,
die op het punt staan toe te treden tot uwe genade, werd aan
Victorinus, volgens het zeggen van Simplicianus, door de
priesters aangeboden, om ze in stilte te doen, welk voorstel
gemeenlijk gedaan werd aan hen, van wie men dacht, dat zij
door vreesachtigheid van hun stuk zouden raken; maar hij
gaf er de voorkeur aan zijn heil ten aanschouwe van de heilige
menigte te belijden. Want niet in de welsprekendheid, waarin
hij les gaf, lag het heil, en toch had hij ook die in 't openbaar
beleden. Hoeveel minder dan moest hij, uw woorden verkondend, uw vreedzame kudde vreezen, daar hij niet eens
gevreesd had, de zijne verkondend, de scharen der dwazen?
Toen hij derhalve opkwam, om de geloofsbelijdenis af te
1 Vgl. Ps. III, so.

2 Ps.

39, 5•
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leggen, fluisterden allen, alsof ieder hem kende, elkander
zijn naam toe met een fluistering van vreugdebetoon. Maar
wie kende hem daar niet ? En met onderdrukt geluid klonk
het uit den mond van allen, die zich te zamen verblijdden :
„Victorinus, Victorinus." Op eens uitten zij zich van vreugde,
wijl zij hem zagen, en op eens zwegen zij in spanning, om
hem te hooren. Hij sprak de belijdenis van het ware geloof
met een heerlijk vertrouwen uit, en allen wilden hem wegvoeren en in hun hart plaatsen. En zij voerden hem weg
met liefde en vreugde : dit waren de handen, waarmee zij
hem wegvoerden.
III. Goede God, wat speelt zich af in den mensch, dat
hij zich meer verheugt over de redding eener ziel, waaraan
men wanhoopte en die uit een grooter gevaar bevrijd is,
dan wanneer er aldoor hoop voor haar geweest was of het
gevaar geringer geweest was ? Maar ook gij, barmhartige
Vader, verheugt u meer over één zondaar die zich bekeert, dan
over negen en negentig rechtvaardigen, die geen bekeering behoeven'.

En wij zelf hooren het met groote vreugde, telkens als wij
hooren met welk gejubel de herder op zijn schouders het
schaap, dat verdwaald was, terugdraagt, en de drachme
teruggebracht wordt in uw schatkist, terwijl de burinnen
zich verblijden met de vrouw, die haar gevonden heeft, en
tranen ontlokt ons het vreugdefeest van uw huis, telkens als
gelezen wordt in uw huis van uw jongsten zoon : Want hij
was dood en is levend geworden, hij was verloren en is teruggevondene.

Gij immers verheugt u in ons en in uwe engelen, die door de
heilige liefde heilig zijn. Want gij blijft aldoor dezelfde, en gij
kent ook datgene, wat niet aldoor en niet op dezelfde wijze is,
aldoor altemaal op dezelfde wijze.
Wat speelt zich dan af in de ziel, dat zij zich meer verheugt
wanneer zij dingen, die ze liefheeft, vindt of terugbekomt,
dan wanneer zij die steeds gehad had ? Dit toch getuigen
ook de andere dingen en alles is vol van getuigenissen, die ons
1 Luc. 15, 7.
16o

2 Luc. 2 5 , 32.

toeroepen : „Zoo is het". Er triomfeert een overwinnend
veldheer, doch hij zou niet overwonnen hebben, indien hij
niet gestreden had, en hoe grooter het gevaar was in den
strijd, des te grooter is de vreugde in de overwinning. Een
storm slingert de zeevaarders heen en weer en er dreigt
een schipbreuk; allen verbleeken van den naderenden dood t :
doch hemel en zee worden rustig, en zij verheugen zich
in hooge mate, wijl zij gevreesd hebben in hooge mate.
Een vriend is ziek en zijn pols wijst op gevaar; allen, die
naar zijn gezondheid verlangen, zijn te gelijker tijd ziek
in den geest : maar hij is aan de beterhand en hij wandelt
al, hoewel nog niet met zijn vroegere krachten, en er is reeds
zulk een vreugde als er niet was, toen hij te voren gezond en
sterk te been was. Zelfs de zinnelijke genoegens van het
menschelijk leven verschaffen zich de menschen niet eens
door onverwachte en tegen hun wil zich opdringende, maar
door opzettelijk gezochte en vrijwillig op zich genomen onaangenaamheden. In eten en drinken ligt geen genot, indien
de onaangenaamheid van honger en dorst niet voorafgaat.
De drinkers eten iets gezoutens, om een onaangename
branderigheid te verwekken, en terwijl het drinken die lescht,
ontstaat het genot. Zoo ook is het gebruik, dat de bruid niet
terstond na de verloving wordt overgeleverd, uit vrees, dat
hij als echtgenoot haar zou geringachten, wijl zij hem dadelijk
gegeven werd, naar wie hij als bruidegom niet behoefde te
verlangen, wijl zij hem onthouden werd.
Zoo is het bij schandelijke en verfoeilijke vreugde, zoo
bij die, welke toegestaan en geoorloofd is, zoo zelfs bij de
meest oprechte, meest eerbare vriendschap, zoo bij hem,
die dood was en levend geworden is, verloren was en teruggevonden is2:
overal gaat aan een grootere vreugde een grootere onaangenaamheid vooraf.
Hoe komt dit Heer mijn God, terwijl gij zelf toch u zelf
tot eeuwige vreugde zijt, en de schepselen in uw omgeving
1 Vgl. Verg../Eneis IV, 644.

2 Luc. 15, 32.
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zich steeds in u verheugen ? Hoe komt het, dat uw schepping
hierbeneden een afwisseling is van teruggang en voortgang,
van beleediging en verzoening ? Of is dit haar wet, en hebt
gij ze enkel gegeven aan haar, toen gij van de hoogten der
hemelent tot de diepten der aarde, van het begin tot het
einde der eeuwen, van den engel tot het wormpje, van de
eerste beweging tot de laatste alle soorten van goed en al uw
rechtvaardige werken elk op de rechte plaats steldet en elk
op den rechten tijd tot stand bracht ? Ai mij, hoe verheven
zijt gij 2 in de hoogte en hoe diep in de diepte ! En nergens
heen trekt gij u terug, en toch met moeite keeren wij tot u
terug.
IV. Toe Heer, wek ons toch op en roep ons terug, ontsteek
ons en trek ons mee, doorgloei ons en word ons zoet : dat wij
u beminnen en tot u snellen. Keeren niet velen uit een nog
dieperen afgrond van verblinding dan Victorinus tot u terug?
En zij naderen en worden verlicht, terwijl zij het licht ontvangen, en degenen die het ontvangen, erlangen van u de
macht, uw kinderen te worden 3. Maar zijn zij minder bekend
bij het volk, dan verheugen zich minder over hen ook zij, die
hen kennen. Want wanneer men zich met velen verheugt, is
ook in ieder afzonderlijk de vreugde overvloediger, wijl men
elkander verwarmt en de een den ander ontvlamt. Voorts,
omdat zij bij velen bekend zijn, oefenen zij op velen invloed
uit tot hun heil en velen zullen hun voorgaanvolgen, en
daarom verblijden zich grootelijks over hen ook zij, die hen
voorgegaan zijn, wijl zij zich niet over hen alleen verblijden.
Want verre zij het, dat in uw woontent de rijken geschat
worden boven de armen of de aanzienlijken boven de onaanzienlijken4, wijl gij veeleer het zwakke der wereld hebt uitverkoren, om het sterke te beschamen, en het onaanzienlijke dezer
wereld en het versmade hebt uitverkoren en alles wat niets is, alsof
het iets ware, om te niet te doen, wat iets is5. En toch wilde
dezelfde, de minste van uw apostelen6, door wiens mond gij

1 Vgl. Matth. 24, 31.
2, 1:9.
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b I Cor. I,

2

Vgl. Ps. i I2, 4. 3 Vgl. Jo. I, 12.
6 Vgl. I Cor. 1
5, 9.

27:28.

4

Vgl. Jac.

deze woorden liet hooren, nadat hij door zijn krijgsdienst
den trots van den proconsul Paulus ten onder gebracht had,
hem onder het zachte juk van uwen Gezalfde had laten doorgaan en tot onderdaan van den grooten Koning gemaakt
had, ook zelf liever in plaats van Saulus, zooals vroeger,
Paulus heeten ter herinnering aan die zoo groote overwinning'. Want het meest lijdt de vijand de nederlaag in
hem, dien hij het meest vasthoudt en door wien hij de meesten
vasthoudt. Doch het meest houdt hij vast de trotschaards
wegens hun aanzien en door dezen de meesten wegens hun
invloed. Met hoe grooter welgevallen men dus dacht aan
Victorinus' hart, dat de duivel als een onneembare schuilhoek bezet had, en aan Victorinus' tong, met welk groot en
scherp wapen hij velen omgebracht had, des te uitgelatener
moest het gejubel zijn uwer kinderen, wijl onze Koning den
sterke gebonden had, en zij zagen, dat zijn hem ontnomen
huisraad 2 rein gemaakt en geschikt gemaakt werd tot eere
van u en bruikbaar werd voor den Heer voor ieder goed werk3.
V. Maar toen mij uw dienaar Simplicianus dit alles van
Victorinus verteld had, kreeg ik een brandend verlangen om
hem na te volgen : want met dit doel had hij het ook verteld. Toen hij er echter nog dit bijvoegde, dat het ten tijde
van keizer Julianus den christenen volgens de wet verboden
was in de letteren en de welsprekendheid onderricht te
geven -- naar deze wet schikte zich Victorinus en liever
wilde hij de woordenrijke school prijsgeven dan uw Woord,
waardoor gij de tongen der kinderen bespraakt maakt 4 — zag ik
daarin nog meer geluk dan moed, omdat hij zoo de gelegenheid had gevonden zich gansch aan u te wijden. En daarnaar
smachtte ook ik, maar ik was gebonden niet met ijzeren
banden van een ander, maar met die van mijn eigen ijzeren
wil. Mijn willen hield de vijand vast en daaruit had hij mij
een keten gesmeed en daarmee mij vastgelegd. Want uit den
verkeerden wil ontstond de begeerlijkheid, en terwijl ik de
1 Vgl. Hand.

d

Wijsh. I9, 2I.

13,

7 -12.

2

Vgl. Matth.

I2, 22.

3

II Tim.

2, 2I.
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begeerlijkheid inwilligde, ontstond de gewoonte, en terwijl
ik de gewoonte niet tegenging, ontstond de noodzakelijkheid.
En met deze als 't ware met elkander verbonden schakels —
daarom noemde ik het een keten — hield een harde slavernij
mij vastgelegd. De nieuwe wil echter, die in mij ontkiemd
was, om u belangloos te dienen en u te willen genieten, o God,
het eenige zekere genoegen, was nog niet geschikt om den
vroegeren, op den duur krachtig geworden wil te overwinnen.
Zoo streden mijn beide willen, de eene oud, de andere nieuw,
gene vleeschelijk, deze geestelijk, tegen elkander, en door hun
oneenigheid verdeelden ze mijn ziel.
Zoo begreep ik uit eigen ondervinding datgene, wat ik
gelezen had, hoe het vleesch begeert tegen den geest en de geest
tegen het vleeschl ; ik was wel ,in beide, maar toch was ik meer
mijn zelf in dat, wat ik in mij goedkeurde, dan in dat, wat
ik in mij afkeurde. Want in dit was ik al niet meer mijn zelf,
wijl ik het grootendeels meer tegen mijn wil leed dan het met
mijn wil deed. Maar toch was de gewoonte tegen mij strijlustiger geworden door mijn eigen toedoen, wijl ik door mijn
wil was gekomen waarheen ik niet wilde. En wie zou met
recht hiertegen iets kunnen inbrengen, daar de gerechte straf
den zondaar volgde ? Ook was dat geen verontschuldiging
meer, waarmede ik mij placht te paaien, dat ik daarom nog
niet de wereld verachtte en u diende, omdat ik van het kennen
der waarheid geen zekerheid had : want ook hiervan had ik
al zekerheid. Doch daar ik toen nog aan de aarde gebonden
was, weigerde ik voor u te strijden en ik vreesde zóó van alle
hindernissen ontlast te worden, als men moet vreezen er
mee belast te worden2.
Zoo drukte de last der wereld mij behaaglijk, gelijk dat
plaats heeft in den slaap, en de gedachten, waarmede ik
in gepeins mij tot u keerde, geleken op de pogingen van hen,
die ontwaken, maar door diepen slaap overmand, toch weer
indommelen. En gelijk er niemand is, die altijd zou willen
1 Vgl. Gal. 5, 77.
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2 Vgl. II Tim.

2; 4.

slapen, en het naar het gezonde oordeel van allen beter is
wakker te zijn, maar men toch meestal uitstelt den slaap
van zich te schudden, wanneer een zware loomheid in de
ledematen is, en hem, terwijl hij reeds mishaagt, toch nog
gaarne geniet, ook al is het uur van opstaan gekomen : zoo
stond het bij mij vast, dat het beter was aan uwe liefde mij
over te geven dan aan mijne begeerlijkheid toe te geven;
maar het eene geviel en won 't, het andere beviel en bond.
Ik wist waarlijk niet wat u te antwoorden, toen gij mij zeidet:
Ontwaak, gij slaper en sta op uit de dooden, en Christus zal over u
lichtent ; en hoewel gij van alle kanten mij toondet, dat gij

de waarheid spraakt, wist ik, niettegenstaande ik van de
waarheid overtuigd was, volstrekt niets te antwoorden, dan
slechts loonre en slaperige woorden : „Meteen", „ik kom
meteen", „laat me nog wat." Maar dat „meteen, meteen"
had geen einde, en dat „laat me nog wat" bleef duren. Te
vergeefs schepte ik behagen in uw wet naar den inwendigen
mensch, daar een andere wet in mijn ledematen strijd voerde met
de wet van mijn rede en mij gevangen hield in de wet van de zonde,
welke in mijn ledematen heerschte 2. Want de wet der zonde is de
macht der gewoonte, waardoor de geest, zelfs tegen zijn wil,
wordt meegesleept en vastgehouden, en met recht, daar hij
vrijwillig zich aan haar overgaf. 0 rampzalige mensch dan, die
ik was, wie zou mij verlossen van het lichaam dezes doods, tenzij
uwe genade door Jezus Christus, onzen Heer3.
VI. Maar ook hoe gij mij uit de boeien der vleeschelijke
begeerten, waardoor ik zoo stevig werd vastgehouden, en
uit de slavernij der wereldsche beslommeringen bevrijd hebt,
wil ik verhalen, en verheerlijken wil ik uwen naam, o Heer 4, mijn
helper en mijn Verlossers.

Ik leefde voort in mijn gewone steeds toenemende onrust
en dagelijks smachtte ik naar u, getrouw bezocht ik uw kerk,
zoo ver als die bezigheden, onder wier last ik zuchtte, het
toelieten.
2 Vgl, Rom, 7,
1 Eph. 5, 14.
3.
5 Ps. I8, 15.

22, 23. 3 Vgl. Rom. 7, 24, 25. 4 Ps. 53,
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Bij mij was Alypius, hij was als jurist zonder werk, sinds
hij voor de derde maal assessor geweest was, en wachtte op
menschen, aan wie hij opnieuw zijn raad kon te gelde maken,
gelijk ik de welsprekendheid te gelde maakte, indien te
minste die door onderricht verschaft kan worden. Nebridius
echter had ter wille van ons, zijn vrienden, zich laten overhalen, om bij ons aller vertrouwden vriend Verecundus, een
burger en leeraar van Milaan, hulpleeraar te worden, wijl
deze een trouwe hulp, die hij dringend behoefde, vurig
verlangde en die hij vroeg in naam onzer vriendschap uit
onzen kring. Niet dus het uitzicht op voordeel bracht
Nebridius daartoe — want als hij gewild had, had hij met
zijn geleerdheid wel grooter gewin kunnen maken — maar
uit plicht van welwillendheid wilde deze zoo beminnelijke
en zachtmoedige vriend ons verzoek niet afwijzen. Hij
handelde echter daarbij zeer verstandig, wijl hij zich wachtte
voor kennismaking met personen, groot volgens deze wereld1,
en zoo van dien kant alle onrust des geestes ontweek, dien hij
vrij wilde houden om zooveel mogelijk vrijen tijd te hebben,
om het een en ander te onderzoeken of te lezen of te hooren
met betrekking tot de wijsheid.
Op zekeren dag dan — Nebridius was afwezig, ik herinner me niet meer om welke reden -- nu daar komt bij ons
aan huis, bij Alypius en mij, een zekere Ponticianus, een
landsman van ons, voor zoover hij een Afrikaan was, die aan
het hof een aanzienlijken post bekleedde : ik weet niet meer,
wat hij van ons wilde. Wij namen plaats om met elkander
te spreken. En zoo trok toevallig op een speeltafel, die voor
ons stond, een boek zijn aandacht : hij nam het, sloeg het
open en vond den Apostel Paulus, stellig tegen zijn verwachting; want hij had gedacht dat het een of ander werk
was, dat betrekking had op mijn vak, hetwelk mij zooveel
werk gaf. Toen echter zag hij mij lachend aan en terwijl
hij mij gelukwenschte gaf hij zijn verwondering te kennen
1 Vgl. Ephes. 2, 2.
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dat hij dit boek en wel alléén dit boek onder mijn oogen
onverwacht gevonden had. Want hij was een Christen en
een goed geloovige en dikwijls lag hij voor u, onzen God,
geknield in de kerk in herhaald en langdurig gebed. Toen ik
hem meedeelde, dat ik van die geschriften zeer veel werk
maakte, ontspon zich een gesprek, waarin hij vertelde van
Antonius, den Egyptischen kluizenaar, wiens naam hoog
stond aangeschreven bij uw dienaars, maar ons tot dat tijdstip onbekend was gebleven. Zoodra hij dat bemerkte, bleef
hij bij dit onderwerp stilstaan en maakte ons, die onwetend
waren, met dien grooten man bekend, terwijl hij zich tevens
verwonderde over deze onwetendheid van ons. Doch wij
stonden verbaasd, toen we hoorden van uw beslist bewezen
wonderen', nog zoo kort geleden en haast ten onzen tijde in
het ware geloof en in de Katholieke Kerk geschied. Wij
allen verwonderden ons, wij, wijl die wonderen zoo groot
waren, hij, wijl wij er nog nooit van gehoord hadden.
Daarop bracht hij het gesprek op het groote aantal kloosters
en het godsdienstig leven hunner bewoners, die u tot een
welriekenden geur zijn, en de talrijk bevolkte streken der
woestijn, waarvan wij niets wisten. Ook was er te Milaan een
klooster, vol van goede broeders, buiten de muren der stad,
onder de leiding van Ambrosius, en wij wisten het niet. Hij
ging door met spreken, terwijl wij in gespannen aandacht
zwegen. Zoo kwam het, dat hij vertelde, hoe hij bij zekere
gelegenheid met nog drie zijner kameraden — het was namelijk te Trier — , toen de keizer in den namiddag door de
spelen in den circus werd opgehouden, was uitgegaan om
te wandelen in de tuinen, gelegen aan de stadsmuren. Daar
liepen zij toevallig twee aan twee, één met hem afzonderlijk
en eveneens de beide anderen afzonderlijk, en gingen tegelijk
in verschillende richtingen. De laatsten nu waren al zwervend
in een hut geraakt, waar eenige dienaars van u woonden,
armen van geest, aan welken het rijk der hemelen behoort 2, en hadden
1 Vgl. Ps. 144, 5.
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daar een boek gevonden, waarin het leven van Antonius
beschreven stond. Een hunner begon dat te lezen en hij
geraakte in bewondering en geestdrift, en onder het lezen
zon hij er op een dergelijk leven te omhelzen, den dienst der
wereld te verlaten en u te dienen. Zij nu behoorden tot
degenen, die men keizerlijke agenten noemt. Dan, plotseling,
vervuld van heilige liefde en bezonnen schaamte, richtte hij,
vertoornd op zichzelf, zijn oogen op zijn vriend en zeide
hem : „Zeg mij, bid ik u, wat trachten we toch met al die
inspanningen van ons te bereiken ? Wat zoeken wij ? Waarom
zijn wij in dienst ? Kunnen wij aan het hof iets hoogers verwachten, dan vrienden des keizers te zijn ? En wat is daar
niet onbestendig en vol gevaren ? En door hoeveel gevaren
geraakt men tot dat nog grooter gevaar ? En wanneer komt
het zoo ver ? Maar een vriend van God kan ik, als ik wil,
oogenblikkelijk worden."
Zoo sprak hij en onrustig door de barensweeën van het
nieuwe leven vestigde hij weer zijn oogen op de bladzijden :
en hij las en veranderd werd zijn binnenste, waarin gij zaagti,
en zijn geest maakte zich los van de wereld, zooals weldra
bleek. Want terwijl hij las en de golven zijns harten liet
uitrollen, steunde hij af en toe en keurde en koos het betere
en terwijl hij reeds de uwe was, zeide hij tot zijn vriend :
„Ik heb mij reeds losgescheurd van datgene, wat onze verwachting was, en besloten God te dienen, en op dit oogenblik
en op deze plaats begin ik daarmee. Lust het u niet mij te
volgen, werk mij dan ten minste niet tegen." Hij antwoordde,
dat hij bij hem wilde blijven en zulk een loon en zulk een
dienst met hem deelen. En terwijl nu beiden de uwen waren,
bouwden zij een toren met de daarvoor benoodigde middelent,
die bestonden in het verlaten van al het hunne en in het volgen
van u. Op dat oogenblik kwamen Ponticianus en zijn gezel,
die in het andere gedeelte van den tuin wandelden, terwijl
zij naar hen zochten, op dezelfde plaats en toen zij hen
'
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vonden, spoorden zij hen aan om terug te keeren, daar
de dag reeds aan 't neigen was. Doch zij vertelden hun
besluit en voornemen, en hoe zulk een wil in hen opgekomen
en versterkt was en verzochten hun, hen niet lastig te vallen,
zoo zij er op tegen waren, zich bij hen aan te sluiten. Dezen
nu bleven dezelfden van voorheen, doch weenden echter
voor zichzelf, zooals hij zeide, en zij wenschten hun van harte
geluk en bevalen zich aan in hun gebeden, en hun hart,
gehecht aan de aarde, meesleepend, keerden zij terug naar
het paleis, de anderen echter, hun hart hechtend aan den
hemel, bleven in de hut. En zij hadden beiden een verloofde :
doch toen dezen dit vernamen, wijdden ook zij haar maagdom
aan u.
VII. Zoo verhaalde Ponticianus. Gij echter, Heer, keerdet
mij, terwijl hij zoo sprak, tegenover mij zelven, en trokt mij
achter mijn rug naar voren, waar ik mij had opgesteld,
zoolang ik op mijzelf niet wilde letten, en gij steldet mij voor
mijn aangezicht, opdat ik zien zou, hoe afschuwelijk ik was,
hoe misvormd en vuil, vol smetten en zweren. En ik zag het
en huiverde, maar er was voor mij geen ontkomen aan mij
zelven. En indien ik trachtte den blik van mij af te wenden,
verhaalde hij weer wat hij verhaalde, en wederom steldet
gij mij tegenover mij zelven en drongt mij voor mijn eigen
oogen, opdat ik mijn ongerechtigheid zou vinden en haten1.
Ik kende haar maar ontveinsde het en ik berustte er in en
vergat ze.
Doch hoe vuriger ik toen degenen beminde, van wier
heilzame gemoedsgesteldheid ik hoorde, omdat zij zich
geheel aan u ter genezing hadden overgegeven, des te erger
haatte ik mij, wanneer ik mij bij hen vergeleek. Want vele
mijner jaren waren met mij weggevloten -- zelfs twaalf
jaren — sedert ik in het negentiende jaar mijns levens door
het lezen van Cicero's Hortensius was aangezet tot de studie
der wijsheid, en ik bleef maar uitstellen het aardsch geluk
1 Vgl. Ps. 35, 3.
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te versmaden en mij aan de opsporing der wijsheid te wijden,
waarvan niet eens het vinden, maar alleen al het zoeken te
stellen was zelfs boven alle gevonden schatten en rijken der
wereld en zinnelijke genietingen, die op een wenk ons omstroomden. Maar ik, als jongeling rampzalig in hooge mate,
rampzalig vooral juist in het begin van mijn jongelingstijd,
had u zelfs om kuischheid gebeden en -gezegd : „Geef mij
kuischheid en onthouding, maar niet oogenblikkelijk". Want
ik vreesde, dat gij mij spoedig zoudt verhooren en spoedig
zoudt genezen van den hartstocht der begeerlijkheid, dien
ik liever bevredigd dan uitgedoofd wilde hebben. En begeven
had ik mij op verkeerde wegens in goddeloos bijgeloof, wel vond
ik daarin geen zekerheid, maar ik stelde het toch als 't ware
boven het andere, dat ik niet vromelijk zocht, maar vijandiglijk bevocht.
En ik had gedacht, dat ik daarom van dag tot dag uitstelde 2 de verwachtingen der wereld te versmaden en u
alleen te volgen, wijl zich niets zekers aan mij voordeed,
waarheen ik mijn koers kon richten. En gekomen was de
dag, waarop ik naakt kwam te staan voor mij zelven en mijn
geweten in mij verwijtend zeide : „Waar is uw tong? Gij
zeidet immers, dat gij wegens de onzekerheid der waarheid
den last der ijdelheid niet wildet afwerpen. Zie, nu is er
zekerheid, en die last drukt u nog en vleugelen bekomen
de vrijere schouders van hen, die zich niet zoo met zoeken
hebben afgemat en die geen tiental jaren en langer die dingen
hebben overpeinsd".
Zoo knaagde het in mijn binnenste en ik werd hevig ontsteld door een vreeselijke schaamte, toen Ponticianus zulke
dingen besprak. Toen nu het gesprek was geëindigd en de
zaak, waarvoor hij gekomen was, geregeld, ging hij heen,
en ik keerde in tot mij zelf. Wat heb ik al niet tegen mijzelf
gezegd! Hoe hebben niet mijn gedachten mijn ziel als met
geesels geslagen, opdat zij volgen zou mij, die poogde achter
1 Vgl. Eccles. 2, 16.
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u te gaan ! En zij verzette zich, zij weigerde, maar zij verontschuldigde zich niet. Al hare bewijsgronden waren verbruikt
en weerlegd; gebleven was haar slechts een stomme angst,
en als den dood vreesde zij teruggetrokken te worden van
den stroom der gewoonte, waardoor zij wegteerde tot den
dood.
VIII. Dan, in dien geweldigen strijd in mijn inwendige
woning, dien ik dapper had aangebonden met mijn ziel in
onze legerstede, mijn hart, ga ik, zoowel van gelaat als van
geest ontsteld, op Alypius af en uitschreeuw ik het : „Wat
overkomt ons ? Wat is dat, wat ge gehoord hebt ? Ongeleerden
staan op en rooven den hemel', en wij met onze geleerdheid
zonder hart, zie waar wij ons wentelen in vleesch en bloed!
Zouden wij, omdat zij zijn voorgegaan, ons schamen te volgen
en ons niet schamen niet eens te volgen ?" Iets dergelijks
zeide ik ongeveer, en mijn opgewondenheid rukte mij van
hem los, terwijl hij zweeg en verstomd mij aanstaarde. Want
mijn stem klonk ongewoon. Nog meer gaven voorhoofd,
wangen, oogen, kleur en de klank der stem te verstaan, wat
er in mij omging, dan de woorden, die ik uitbracht.
Er was een tuintje bij onze gastvrije woning, waarover wij
beschikten zooals over het heele huis; want onze gastheer,
de eigenaar van het huis, woonde daar niet. Dáár heen had
mij de onrust mijns harten gedreven, waar niemand den
heeten strijd zou belemmeren, dien ik met mij zelf had
aangegaan, totdat hij zou eindigen, hoe, gij wist het, ik
echter niet : maar ik was slechts zinneloos tot mijn behoud en
ik was stervende ten leven, ik wist, wat kwaads ik was, maar
ik wist niet, wat goeds er binnenkort van mij zou geworden.
Ik ging dan in den tuin en Alypius volgde mij op den voet.
Want ook mijn eenzaamheid bleef, waar hij aanwezig was.
En wanneer zou hij mij in zulk e toestand verlaten?
Wij zetten ons zoo ver mogelijk van het huis. Ik woedde
in den geest, verontwaardigd met de geweldigste veront1 Vgl. Matth. i i, 1 2.
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waardiging, dat ik nog niet kwam tot een overeenkomst
en een verbond met u l, mijn God, en dat ik daartoe moest
komen, riepen al mijne beenderen 2 mij toe en prezen het hemelhoog. En daar was niet te komen met schepen of wagens
of te voet, het was niet eens zoover, als ik uit dat huis naar
die plaats gegaan was, waar wij zaten. Want niet alleen daarheen te gaan, maar ook er te komen, was niets anders dan
te willen gaan, maar dan krachtig en ten volle, niet den
halfverwonden wil hierheen en daarheen te wenden en te
keeren, en zoo wijl het eene deel opwaarts gaat, met het
andere deel, dat neerwaarts gaat, in worsteling.
Eindelijk deed ik juist in de opwindingen mijner besluiteloosheid met mijn lichaam tal van dingen, die de menschen
somtijds doen willen, maar niet kunnen, wanneer zij of de
ledematen zelf niet hebben of deze door boeien gebonden
of door zwakheid slap geworden of hoe dan ook belemmerd
zijn. Als ik mij het haar uitrukte, als ik mij tegen het voorhoofd sloeg, als ik met gevouwen handen mijn knie omvatte, dan deed ik dit, omdat ik het wilde. Maar ik had het
ook kunnen willen, zonder het te kunnen doen, indien de
beweeglijkheid der ledematen zich niet naar mij geschikt
had. Tal van dingen deed ik dus, waar willen niet hetzelfde
was als kunnen : en toch deed ik niet datgene, waarvoor
ik een onvergelijkelijk grooter genegenheid had en wat
ik terstond, zoodra ik gewild had, had kunnen doen, wijl
ik terstond, zoodra ik het gewild had, het ook beslist gewild
had. Want hier was kunnen en willen hetzelfde, en het willen
was reeds het doen; en toch werd het niet gedaan, en gewilliger gehoorzaamde het lichaam aan den geringsten wil
der ziel, zoodat op haar wenk de ledematen zich bewogen,
dan de ziel aan zich zelve, om haar eigen sterken wil met den
wil alleen door te drijven.
IX. Vanwaar deze wanverhouding ? En waarom is dat?
Laat uw barmhartigheid mij verlichten, en laat mij vragen,
1 Vgl. Ezech. 16, 8.
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of misschien mij antwoord kunnen geven de schuilhoeken
der menschelijke plagen en de zoo duistere kwellingen der
kinderen Adams. Vanwaar deze wanverhouding ? En waarom
is dat? De geest beveelt het lichaam en wordt terstond gehoorzaamd; de ziel beveelt zich zelve en vindt verzet. De
geest beveelt, dat de hand zich beweegt, en zoo groot is de
gewilligheid, dat ternauwernood het bevel van de verrichting
te onderscheiden is : en toch is de geest geest, de hand echter
lichaam. De geest beveelt den geest te willen, het is dezelfde
geest en toch doet hij het niet. Vanwaar deze wanverhouding ?
En waarom is dat ? Hij beveelt, zeg ik, te willen, hij zou niet
bevelen, indien hij niet wilde, en toch geschiedt niet, wat hij
beveelt.
Maar hij wil niet ten volle : derhalve beveelt hij niet ten
volle. Want voor zooverre beveelt hij, in zooverre hij wil,
en voor zooverre geschiedt niet, wat hij beveelt, in zooverre
hij niet wil; want de wil beveelt, dat er een wil zij, en geen
ander, maar hij zelf. En zoo beveelt hij niet volledig; daarom
is er niet, wat hij beveelt. Want indien hij volledig was, zou
hij niet bevelen, dat hij er zijn moest, wijl hij er reeds was.
Het is derhalve geen wanverhouding, deels te willen, deels
niet te willen, maar het is eene ziekte des geestes, wijl deze
niet geheel en al opwaarts gaat, want hij wordt door de
waarheid omhooggetrokken, maar door de gewoonte neergetrokken. En daarom zijn er twee willen, omdat geen één
van die volledig is en de een heeft, wat de ander niet heeft.
X. Vergaan mogen voor uw aangezicht) o God, gelijk vergaan
de holle praters en de verleiders 2 der zielen, degenen, die, doordat
zij bij hun overwegingen twee willen hebben opgemerkt,
beweren, dat er twee geestelijke naturen zijn, de eene goed,
de andere slecht. Zij zelf zijn in waarheid slecht, wanneer
zij zulke slechte dingen denken, maar diezelfden zullen goed
zijn, als zij ware dingen denken en met de waarheid instemmen, zoodat tot hen uw Apostel zeggen kan : Vroeger
1 Ps. 67, 3.

2 Tit. t, to.

173

waart ge duisternis, thans echter zijt ge licht in den Heerl . Want

terwijl zij licht willen zijn, niet in den Heer, maar in zich
zelven, veronderstellend, dat de natuur der ziel datgene is,
wat God is, zijn zij dichter duisternis geworden, wijl zij in
schrikwekkende aanmatiging al te ver van u zijn afgeweken,
van u, het waarachtige licht, dat alle menschen verlicht, die in deze
wereld komen 2. Let op wat gij zegt, en wordt schaamrood en
treedt tot hem en wordt verlicht, en uwe aangezichten zullen niet meer
schaamrood worden 3.

Zoo vaak ik overwoog, dat ik den Heer, mijn God, moest
dienen4, gelijk ik mij al lang had voorgenomen, was ik het,
die wilde, ik, die niet wilde; ik, ik zelf was het. Ik wilde niet
ten volle en wilde ook niet ten volle niet. Daarom lag ik met
mij zelf in strijd en werd verdeeld in mij zelven, en die verdeeldheid ontstond wel tegen mijn wil, maar bewees toch
niet de natuur van een vreemden geest, maar de straf van
mijn eigen geest. En daarom bewerkte haar ikzelf niet meer,
maar de zonde die in mij woondes ten gevolge van de straf der
zonde met meer vrijheid bedreven, wijl ik was een kind van
Adam.
Want wanneer er zooveel tegengestelde naturen zijn, als
er willen elkaar weerstreven, dan zouden er niet eens twee,
maar meer zijn. Wanneer iemand in beraad staat, of hij
naar een bijeenkomst van de Manichaeërs zal gaan of naar
den schouwburg, roepen zij : „Ziedaar de twee naturen, de
eene, de goede, voert hierheen, de andere, de slechte, voert
daarheen. Want vanwaar anders dat talmen der elkander
bestrijdende willen ?" Ik echter noem ze beide slecht, zoowel dien, welke naar hen voert, als dien, welke naar den
schouwburg voert. Maar zij gelooven, dat slechts die goed
is, waardoor men naar hen gaat. Hoe nu, wanneer iemand
van ons in beraad staat en wegens de beide met elkander
strijdende willen weifelt, of hij naar den schouwburg zal
gaan of naar onze kerk, zullen dan ook zij niet weifelen, wat
1 Ephes. 5, 8.
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zij moeten antwoorden ? Want of zij zullen bekennen, wat
zij niet willen, dat men door den goeden wil naar onze kerk
gaat, gelijk daarheen gaan degenen, die in haar geheimen
zijn ingewijd en daaraan vasthouden, of zij zullen aannemen, dat er twee slechte naturen en twee slechte geesten
in één mensch strijden, maar dan is niet waar, wat zij plegen
te zeggen, dat de eene goed, de andere slecht is; of zij zullen
zich bekeeren tot de waarheid en niet langer loochenen,
dat, zoo vaak als iemand in beraad staat, een en dezelfde
ziel door verschillende willen wordt heen en weer geslingerd.
Laten zij dan niet meer zeggen, zoo dikwijls als zij in een
en denzelfden mensch twee willen met elkander in strijd
zien liggen, dat twee tegengestelde geesten uit twee tegengestelde substanties en uit twee tegengestelde beginselen
elkander bestrijden, de eene goed, de andere slecht. Want
gij, waarachtige God', verwerpt hen en weerlegt en overtuigt
hen. Neem als voorbeeld een geval, waarin beide willen
slecht zijn, wanneer namelijk iemand in beraad staat, of hij
een mensch met vergif zal ombrengen of met het zwaard, of
hij zich dit of dat stuk grond van een ander zal toeëigenen,
zal koopen uit wellust of zijn geld bewaren uit gierigheid,
of hij naar den circus zal gaan of naar den schouwburg,
wanneer op denzelfden dag in beide voorstellingen worden
gegeven; ik voeg er nog een derde punt van berading bij
of hij zal stelen in het huis van een ander, indien zich daartoe
de gelegenheid leent, en ook nog een vierde punt voeg ik er
bij, of hij echtbreuk zal plegen, wanneer ook daartoe te
gelijker tijd de gelegenheid zich voordoet, wanneer dit alles
op dezelfde tijdstip samenvalt en alles gelijkelijk begeerd
wordt, en toch niet te gelijk kan worden gedaan ; dan toch
verscheurt dat alles den geest door vier elkaar bestrijdende
willen, of zelfs nog meer bij zulk een overvloed van dingen,
die begeerd kunnen worden, en toch plegen zij niet van zoo
groote menigte van verschillende substanties te spreken.
1 Jo. 3, 33.
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Zoo staat het ook met de goede willen. Want vraag ik hun,
of het goed is behagen te scheppen in het lezen van den
Apostel en of het goed is behagen te scheppen in een eenvoudigen psalm en of het goed is het Evangelie uit te leggen,
dan zullen zij op elk dier vragen antwoorden : „Ja, het is
goed". Hoe nu, wanneer dan dit alles in gelijke mate en op
hetzelfde oogenblik behaagt, verdeelen dan niet verschillende
willen het hart des menschen, zoolang men in beraad staat,
waarnaar men het liefst moet grijpen ? En al deze willen zijn
goed, maar ze strijden met elkander, totdat het eene gekozen
wordt, waarop zich dan de geheele wil, die in meerdere verdeeld werd, onverdeeld richt.
Zoo ook, wanneer de eeuwigheid ons trekt naar boven en
de lust in tijdelijk goed ons vasthoudt beneden, is het dezelfde
ziel, die niet met den ganschen wil dit of dat wil, en daarom
door hevige kwelling in stukken gescheurd wordt, wijl zij
het eerste ter wille der waarheid vooropstelt, het laatste
uit langdurige gewoonte niet achterstelt.
XI. Zoo was ik krank en werd ik gekweld, mijzelf beschuldigend veel heftiger dan naar gewoonte en mij wentelend
en wringend in mijn band, totdat deze geheel verbroken
zou worden, waardoor ik maar zwak meer werd vastgehouden. Maar vastgehouden werd ik toch nog. En gij drongt
bij mij aan in de verborgenheid mijns harten, en Heer,
door uw strenge meedoogendheid de slagen van vrees en
schaamte verdubbelend, om te voorkomen, dat ik weer zou
dralen en zoo niet verbroken zou worden die zwakke en
dunne band, die nog overgebleven was, en deze opnieuw
weer sterk zou worden en mij steviger zou binden.
Want ik zeide in mij binnenste : „Zie, laat het nu geschieden, laat het nu geschieden", en met het woord ging
ik al over tot het willen. Reeds bijna deed ik het, en ik deed
het toch niet, maar toch viel ik ook niet terug in mijn vroegere misslagen, maar ik bleef dichtbij staan en kwam weer
op adem. En ik vernieuwde weer mijn pogen en al bijna
was ik aan het doen, al bijna, ieder oogenblik kon ik het
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bereiken en bezitten : maar ik kwam er niet toe en bereikte
het niet en bezat het niet, nog steeds aarzelde ik om te sterven
aan den dood en te leven voor het leven, en meer kracht had
ik mij het langgewone slechtere, dan het ongewone betere,
en hoe meer het tijdstip, waarop ik een ander zou worden,
naderkwam, des te grooter afschrik boezemde het mij in;
maar joeg mij niet terug en wendde mij niet af, maar hield
mij in spanning.
Wat mij tegenhield, dat waren de nietigste beuzelingen
en de zotste ijdelheden, oude vriendinnen van mij, zij trokken
mij aan mijn vleeschelijk gewaad en mompelden : „Wil jij
ons verlaten ?" en „nog een oogenblik en wij zullen nooit
meer bij je zijn" en „nog een oogenblik en je mag dit en dat
niet meer, nooit meer". En wat brachten ze mij niet te binnen
met „dit en dat", wat brachten ze mij niet te binnen, mijn
God ? Moge uwe barmhartigheid het afwenden van de ziel
van uw dienaar ! Wat een vuiligheden brachten ze mij niet
te binnen, wat een schandelijkheden ! En ik luisterde naar
haar bij lange niet meer ten halve; 't was alsof zij niet meer
vrijmoedig mij tegenspraken en tegemoet gingen, maar ze
fluisterden als ' t ware achter mijn rug en trokken mij heimelijk om zoo te zeggen aan mijn kleeren, opdat ik zou omzien.
Toch hielden ze mij op, wijl ik talmde mij van haar weg te
rukken en mij van haar te ontdoen en daarheen te snellen,
waarheen ik geroepen werd, maar een tirannische gewoonte
zeide mij : „Denk je het zonder haar te kunnen stellen".
Maar zij zeide dit al heel flauwtjes. Want daar, waarheen
ik mijn aangezicht gewend had en waarheen ik bevend mijn
schreden richtte, vertoonde zich voor mijn blikken de onthouding in haar kuische waardigheid, helder en niet uitgelaten blij, met edel gebaar mij noodigend, dat ik zou
komen en niet aarzelen, en haar vrome handen, vol van
een menigte goede voorbeelden, naar mij uitstekend om
mij op te nemen en te omhelzen. Daar waren zooveel knapen
en meisjes, daar waren talrijke jonge lieden en alle leeftijden,
ernstige weduwen en maagden, hoogbejaard; en bij deze allen
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de onthouding, volstrekt geen onvruchtbare, maar eer
vruchtbare moeder van kinderen', namelijk de vreugden
waarvan gij de Vader zijt, o Heer.
Een beetje spottend lachte zij mij toe met een bemoedi,
genden spotlach, als zeide zij : „Zult gij niet kunnen wal
die mannen kunnen en die vrouwen ? Vinden dan dezer
en die de kracht er toe in zich zelven, en niet in den Heer,
hun God ? De Heer, hun God, heeft mij aan hen gegeven.
Waarom in u zelf steun te zoeken en zoo geen steun te vinden?
Werp u op hem, vrees niet; hij zal zich niet terugtrekken,
om u te laten vallen : werp u gerust op hem : hij zal u opnemen en u genezen." En ik schaamde mij zeer, wijl ik nog
steeds naar het gemompel dier beuzelingen luisterde en
besluiteloos bleef weifelen. En weer was het mij, of zij zeide :
„Wees doof tegenover uw onreine leden op deze aarde, om
ze te doen sterven. Zij spreken u van genoegens, maar die
zijn niet als de Wet van den Heer, uw God 2. Deze strijd
in mijn hart ging alleen van mijzelf uit tegen mijzelf. Alypius
echter week niet van mijn zijde, maar wachtte zwijgend op
den afloop van mijn ongewone ontroering.
XII. Toen echter een grondige beschouwing al mijn
ellende van den verborgen bodem gehaald en opgehoopt
had voor de oogen mijns geestes3, stak er een geweldige storm
op, met zich voerend een geweldigen regen van tranen.
En om hem en de geluiden, daarmee gepaard, geheel en al
uit te storten, stond ik op van de zijde van Alypius — de
eenzaamheid scheen mij om uit te weenen geschikter — en ik
verwijderde mij zoover, dat ook zijn tegenwoordigheid mij
niet hinderlijk kon zijn. Zoo was het toen met mij gesteld,
en hij bemerkte het : want ik had, geloof ik, het een of ander
gezegd, waarin de klank mijner stem verried, dat mijn gemoed
vol was, en zoo was ik opgestaan. Hij bleef dus, waar we
gezeten waren, en was een en al verbazing. Ik wierp mij neer
onder een vijgeboom, ik weet niet hoe en liet den vrijen
1 Vgl. Ps. 112, g.
778

2

Vgl. Ps. 118, 85.

8

Vgl. Ps. 22, 5.

loop aan mijn tranen, en de stroomen mijner oogen braken
los, een welgevallig offer voor ui, en wel niet met deze woorden,
maar toch in dezen zin zeide ik veel tot u : En gij, Heer,
hoelang nog? 2 Hoelang nog, Heer, zult gij toornen tot het einde?
Gedenk toch onze oude ongerechtigheden niet3. Want ik voelde,

dat ik erdoor werd vastgehouden. En ik jammerde het uit :
„Hoelang nog ? Hoelang nog ? Morgen en nog eens morgen?
Waarom niet terstond ? Waarom niet op dit oogenblik een
einde gemaakt aan mijn schandelijkheid ?"
Zoo sprak ik en ik weende in de bitterste vermorzeling
mijns harten. En eenklaps hoor ik een stem uit het naburige
huis als van een knaap of een meisje, ik weet het niet, op
zingenden toon zeggend en dikwijls herhalend : „Neem, lees;
neem, lees". En terstond veranderde mijn gelaat en met de
grootste inspanning begon ik na te denken, of soms kinderen
in het een of het ander spel iets dergelijks plachten te deunen,
maar ik herinnerde mij in 't geheel niet het ergens te hebben
gehoord en bedwingend den stroom mijner tranen, stond
ik op, terwijl ik daarvan geen anderen uitleg kon geven,
dan dat mij van Godswege bevolen werd, het boek te openen
en het eerste hoofdstuk, dat ik zou vinden, te lezen. Want ik
had gehoord van Antonius, dat hij uit de voorlezing van het
Evangelie, waarbij hij toevallig gekomen was, zich had
aangemaand gevoeld als ware tot hem gezegd wat daar
werd voorgelezen : „Ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, geef
het aan de armen en gij zult een schat hebben in den hemel: en kom
dan, en volg mij 4 en dat hij door zulk een godsspraak zich

terstond tot u bekeerd had.
Derhalve keerde ik ijlings terug naar de plaats, waar
Alypius zat : want daar had ik het boek van den Apostel
gelegd, toen ik was weggegaan, ik nam het op, opende het en
las zwijgend het hoofdstuk, waarop het eerst mijn oogen vielen.
Niet in brasserij en dronkenschap, niet in ontucht en losbandigheid,
niet in twist en ijverzucht; maar omkleedt u met den Heer Jezus
1 Vgl. Ps. 5o, 59.

2

Ps. 6, 4.

3

Ps. 78, 5; 8.

4

Matth. 19, 2I.
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Christus en vertroetelt het vleesch niet tot begeerlijkheid l . Niet verder
wilde ik lezen, het was ook niet noodig. Want terstond bij het
einde van dezen zin was het mij als stroomde het licht der
zekerheid in mijn hart, en alle duisternis van twijfel dreef heen.
Daarop legde ik mijn vinger of het een of ander teeken
op de plaats, sloot het boek en deelde het voorgevallene
mee, nu met kalm gelaat, aan Alypius. Hij op zijn beurt
deelde mij mee, wat er in hem omging — hetgeen ik niet
wist -- op volgende wijze. Hij vroeg mij te mogen zien,
wat ik gelezen had : ik toonde het hem, en hij las nog verder
dan ik was gekomen. Ik wist niet, wat er volgde. Maar
daarop volgde : Ge moet den zwakke in 't geloof tot u trekken2.
Dit paste hij toe op zich zelven en zeide mij dat. Door deze
aanmaning nu werd hij versterkt en zonder eenige onrust
en aarzeling sloot hij zich aan bij mijn besluit en goed voornemen, dat ook geheel en al strookte met zijn levenswandel,
waarin hij zich van mij sinds lang zeer in zijn voordeel
onderscheidde.
Daarop begeven wij ons naar mijn moeder, wij deelen
het mee : zij is vol vreugde. Wij verhalen, hoe het geschied
is : zij jubelt en juicht en zij prees u, die veel meer kan uitrichten
dan wat we bidden of denken3, omdat zij zag, dat gij haar ten
opzichte van mij veel meer verleend had, dan zij placht te
vragen onder jammerlijke tranen en zuchten. Want bekeerd
hebt gij mij tot u, zoodat ik geen vrouw meer verlangde en geen
enkele verwachting van de wereld meer koesterde, staande
nu op die richtlat des geloofs, waarop gij mij zooveel jaren
te voren aan haar getoond hadt, en verkeerd hebt gij haar rouw
in vreugde4, veel overvloediger dan zij gewenscht had en veel
dierbaarder en kuischer, dan zij in de kleinkinderen mijns
vleesches verwachtte.

1 Rom. 13, 13, 14,
18o

2 Rom. 14, I.

3

Ephes. 3,

20.

4

Ps. 29, 12.

NEGENDE BOEK

I. 0 Heer, ik ben uw dienstknecht, ik ben uw dienstknecht,
en de zoon uwer dienstmaagd. Verbroken hebt gij mijn boeien: u
zal ik een lofoffer opdragen'. U love mijn hart en mijn tong,
en laten al mijn beenderen zeggen : Heer, wie is gelijk aan u?2
Laten zij dat zeggen, en antwoord mij en zeg tot mijne ziel:
Uw heil ben ik.3

Wie was ik en hoedanig was ik? Wat kwaads waren niet
of mijne daden, of zoo niet de daden, mijne woorden, of
zoo niet de woorden, mijn wil ? Gij echter, Heer, zijt goed
en barmhartig, en uw rechterhand zag neer op de diepte
van mijn dood en van den bodem mijns harten haalde zij
weg den afgrond der verdorvenheid. En dat was in zijn
geheel, niet te willen, wat ik wilde, maar te willen, wat gij
wildet.
Maar waar was al dien langdurigen tijd mijn vrije wil, en uit
welke diepe en hooge verborgenheid is hij in een oogenblik
te voorschijn geroepen, opdat ik mijn nek zou buigen onder
uw zachte juk4 en mijne schouders onder uw lichten last,
Christus Jezus, mijn Helper en mijn Verlosser? 5 Hoe zoet werd
het mij plotseling, de zoetigheden der beuzelingen te ontberen, en had ik eens gevreesd ze kwijt te raken, nu was het
een vreugde, ze kwijt te maken.
Want gij wierpt die van mij weg, gij ware en hoogste
zoetheid, gij wierpt die weg en traadt daarvoor binnen, gij,
zoeter dan alle lust, maar niet voor vleesch en bloed, klaarder
dan alle licht, maar innerlijker dan alle geheim, verhevener
1 Ps. 115, 16, 17.
6

2

Ps.

34, To.

3

Ps.

34, 3.

4

Vgl. Matth. 11, 30.

Ps. 18, 15.

181

dan alle eer, maar niet voor hen, die verheven zijn in zichzelf.
Nu was mijn ziel vrij van de knagende zorgen om eer en
gewin te verkrijgen en mij te wentelen en de schurft te krabben
der we lusten, en ik trachtte te babbelen met u, mijn klaarheid,
mijn rijkdom en mijn heil, Heer. mijn God.
II. En ik besloot voor uw aangezicht' niet onstuimig, maar
zacht den dienst mijner tong aan de markt der woordenrijkheid te onttrekken, opdat niet langer knapen, peinzend
niet op uwe Wet 2, niet op uwen vrede, maar op leugenachtige
onzinnigheden en gerechterlijke oorlogen, uit mijn mond
wapenen zouden koopen voor hun dolzinnigheid. En gelukkig
bleven er maar zeer weinige dagen over tot aan de wijnoogstvacantie, en ik besloot die uit te houden, om dan plechtig
af te treden en vrijgekocht door u, mij niet meer verkoopbaar
te stellen.
Ons voornemen was dus bekend aan u, maar niet bekend
aan de menschen, behalve aan de onzen. En we waren
overeengekomen met elkaar, dat het niemand zonder onderscheid zou meegedeeld worden, hoewel gij ons, opklimmend in
het dal van tranen3 en het gezang der opgangen 4 zingend, scherpe
pijlen gegeven hadt en verterende kolen tegen de bedriegelijke tong5,
die onder den schijn van goeden raad te geven tegenspreekt
en zooals dat met de spijze gebeurt, uit liefde verteert.
Doorboord hadt gij ons hart met den pijl uwer liefde, en
wij droegen uw woorden diep in ons hart gedrukt en de
voorbeelden uwer dienaren, die gij van zwart lichtend en
van dood levend gemaakt hadt, lagen opgehoopt in den
schoot onzer gedachte en verbrandden en verteerden onze
zware loomheid, opdat wij niet naar het laagste zouden
neigen, en vuurden krachtig ons aan, zoodat alle adem van
tegenspraak komend van de bedriegelijke tong, ons nog
heviger zou kunnen ontvlammen, niet uitdooven.
Doch wijl wegens uw naam, dien gij geheiligd hebt op
aarde s , onze wensch en ons voornemen in alle geval ook zijn
1 Gen. 3o, 27 enz. 2 Vgl. Ps. 118, 7o. a Ps. 83, 6, 7. 4 Ps. 119, 1;
5 Ps. I 19, 3, 4.
6 Ezech. 36, 23.
I20, I.
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lofsprekers zou hebben gehad, scheen het pralerij gelijk den
zoo nabijen vacantietijd niet af te wachten, maar mijn openbaar ambt, dat bij allen bekend was, voordien neer te leggen;
want dan zouden aller blikken op mijn daad gericht zijn
geweest, daar men dan zien zou, hoe ik den zoo dichtbijen
dag der vacantie had willen vooruitloopen, en druk zou
men ze besproken hebben, wijl men zou meenen, dat ik er
naar gestreefd had groot te schijnen. En waartoe had het
mij gediend, dat men gissingen maakte en streed over mijn
voornemen en ons goed gelasterd werd x ?
Daarbij had nog dit, dat in dienzelfden zomer onder den
al te zwaren wetenschappelijken arbeid mijn long begon
te lijden en het ademhalen bemoeilijkte en door pijnen in
de borst getuigde, dat zij was aangetast, en helder of lang
te spreken verhinderde, mij in het eerst verontrust, omdat
het mij al bijna dwong den last van mijn leeraarsambt uit
noodzakelijkheid neer te leggen of, indien ik zou kunnen
genezen en herstellen, althans te onderbreken. Maar toen
bij mij de volle wil opkwam en vast werd om af te laten
en te zien, dat gij de Heer zijt 2 — gij weet het, mijn God
-- begon ik mij zelfs te verheugen, dat ook dit als niet leugenachtige verontschuldiging voorhanden was, welke den
aanstoot der menschen zou matigen, die om hunne kinderen
nooit wilden, dat ik vrij was.
Vervuld dus van zulk een vreugde, verdroeg ik dien
tusschentijd, totdat hij zou afloopen — ik weet niet meer
of het wel twintig dagen waren — maar toch werden ze
moedig verdragen, omdat de begeerte geweken was, die
met mij de zware taak placht te dragen, en ik zou onder
dien druk gebleven zijn, indien het geduld haar niet vervangen had.
Dat ik hierin gezondigd heb, zal wellicht iemand uwer
dienstknechten, miine broeders, zeggen, dat ik, reeds van
ganscher harte in uwen krijgsdienst, het van mij heb kunnen
1 Vgl. Rom. 14, 16.

2 Vgl. Ps. 45, IL
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verkrijgen om ook maar één uur nog te zitten in den leerstoel der leugen. Doch daarover twist ik niet. Maar gij, o
allerbarmhartigste Heer, hebt gij ook niet deze zonde met
al de andere schrikwekkende en doodelijke in het heilige
water mij vergeven en kwijtgescholden ?
III. Afgemat door angst werd Verecundus over dat geluk
van ons, omdat hij wegens zijne banden, waardoor hij ten
stevigste werd vastgehouden, zich van onze gemeenschap
zag uitgesloten. Nog geen Christen, hoewel zijn vrouw
geloovig was, werd hij echter juist door deze boei, die nauwer
was dan alle andere, van den weg, dien wij hadden ingeslagen,
teruggehouden, en hij zeide, dat hij geen Christen wilde
zijn op een andere wijze, dan op die, waarop hij het niet
kon zijn.
Welwillend echter bood hij aan, dat wij, zoolang wij daar
zouden zijn, op een landgoed van hem zouden blijven.
Vergelden zult gij het hem, o Heer, bij de verrijzenis der
rechtvaardigeni, want het erfdeel zelf2 hebt gij hem reeds
ter vergelding geschonken. Want hoewel wij afwezig waren,
daar wij ons reeds te Rome ophielden, is hij, door een lichamelijke ziekte aangetast en daarin Christen en geloovig geworden, uit dit leven verscheiden. Zoo hebt gij u ontfermd,
niet alleen over hem, maar ook over ons, opdat wij, denkend
aan de uitstekende goedhartigheid van den vriend jegens ons
en hem niet rekenend onder uwe kudde, niet door een ondragelijke smart gefolterd zouden worden.
Dank zij u, o onze God. Wij zijn de uwen. Dat toonen uw
vermaningen en vertroostingen : als getrouw belover zult
gij schenken aan Verecundus voor dat landgoed van hem
Cassiciacum, waar wij van het gewoel der wereld uitrustten
in u, de lieflijkheid van uw eeuwig groenend paradijs, wijl
gij hem zijn zonden op aarde vergeven hebt op den rijkvoorzienen berg, uwen berg, den berg van overvloed3.
Hijzelf verkeerde dan toen in onrust, maar Nebridius
1 Vgl. Luc. 14, 14.
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2 Col. I,

12.

3 Ps. 67, 16.

verblijdde zich met ons. Want ofschoon ook hijzelf, nog
geen Christen, in dien kuil der verderfelijkste dwaling gevallen was, dat hij het lichaam van uwen Zoon, die de
Waarheid is, voor een schijnbeeld hield, toch werkte hij
zich eruit en zoo behoorde hij weer zichzelf, nog door geen
der sacramenten uwer Kerk geheiligd, maar een zeer vurig
onderzoeker der waarheid. En hem hebt gij niet lang na
onze bekeering en wedergeboorte door uw doopsel, terwijl
ook hij als een geloovig Katholiek in volmaakte kuischheid
en onthouding u diende in Afrika bij de zijnen, daar heel
zijn gezin door hem Christelijk was geworden, uit het vleesch
verlost.
En nu leeft hij in den schoot van Abraham s . Wat het ook is,
dat door dien schoot beduid wordt, daar leeft mijn Nebridius,
mijn lieve vriend, en, Heer, uw aangenomen zoon, voordien
een vrijgelatene : daar leeft hij. Want welke andere plaats
zou er zijn voor zulk een ziel ? Daar leeft hij, waarover hij
mij, onervaren menschenkind, tal van vragen stelde. Nu
legt hij niet meer oor aan mijn mond, maar zijn geestelijken
mond aan uw bron en drinkt er, zooveel hij kan, wijsheid
naar hartelust in eindeloos geluk. Doch ik geloof niet, dat hij
daardoor zoo dronken gemaakt wordt, dat hij mij vergeet,
daar gij, Heer, dien hij drinkt, ons indachtig zijt.
Zoo dan stond het met ons; wij troostten Verecundus, die
zonder de vriendschap te schenden bedroefd was over zoodanige bekeering van ons en wij spoorden hem aan tot trouw
in zijnen staat, namelijk in het huwelijksleven, maar wij
wachtten op Nebridius, wanneer hij zou volgen. Hetgeen
hij weldra doen kon en reeds stond hij op het punt het te
doen toen, zie, eindelijk die dagen voorbij waren. Want lang
en talrijk schenen ze ons wegens ons verlangen naar rust
en vrijheid, om te kunnen zingen van ganscher harte : Voor
u uit zich mijn hart, ik zoek uw aangezicht; uw aangezicht, Heer,
Zal ik zoekent.
' Luc. 16, 22.
7

2 Ps. 26, 8.
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Iv. En de dag kwam, waarop ik ook metterdaad mij zou
vrijmaken van mijn ambt als leeraar der welsprekendheid,
waarvan ik reeds in mijn gedachte vrijgemaakt was. En het
geschiedde. Verlost hebt gij mijn tong, waarvan gij reeds
mijn hart verlost hadt, en ik loofde u vol vreugde, en vertrok
met al de mijnen naar het landgoed.
Waarin daar mijn wetenschappelijk werk bestond, dat
reeds weliswaar u diende, maar nog als het ware in de rustpoos den trots der school uitademde, dat getuigen de boeken,
die de gesprekken bevatten, welke ik hield met de aanwezigen en ook met mij zelven alleen voor uw aangezicht;
wat ik echter met den afwezigen Nebridius verhandelde,
dat getuigen de brieven.
Doch wanneer zal ik voldoenden tijd hebben om al uw
groote weldaden te vermelden, ons destijds bewezen, te
meer daar ik mij haast tot andere en grootere ? Want terugroept mij mijn herinnering, en zoet wordt het mij, Heer,
u te belijden, met welke inwendige prikkels gij mij getemd
hebt en hoe gij mij geëffend hebt door de bergen en heuvelen
mijner gedachten te slechten, en hoe gij wat krom was in
mij recht gemaakt hebt en wat hobbelig was gelijk gemaakt
hebt1 en hoe gij zelfs ook Alypius zelf, den broeder mijns
harten, onderworpen hebt aan den naam van uw Eeniggeborene, onzen Heer en zaligmaker Jezus Christus 2, welken
naam hij eerst met verontwaardiging ingelascht zag in onze
geschriften. Want liever wilde hij, dat ze geurden naar de
ceders der scholen, welke de Heer reeds verbrijzeld heeft3,
dan naar de heilzame kruiden der Kerk, die tegen de
slangen zijn.
Wat heb ik tot u, mijn God, geroepen, toen ik las de
psalmen Davids, zangen van geloof en klanken van vroomheid, die den opgeblazen geest buitensluiten, toen ik nog
onbedreven was in uw ware liefde, en als catechumeen op
het landgoed met den catechumeen Alypius in vrijheid
1 Vgl. Isai. 40, 4; Luc. 3, 4.
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2 II Petr. 3, i8.

3 Vgl. Ps. 23,
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leefde, terwijl mijn moeder ons aanhing, die het uiterlijk
had van een vrouw, het geloof van een man, de bezadigdheid
van een vrouw op jaren, de liefde van een moeder, de vroomheid van een Christin ! Wat riep ik tot u onder die psalmen
en hoe werd ik er door ontvlamd tot u en aangezet om ze
voor te dragen, zoo mogelijk, over de geheele wereld tegen
den hoogmoed van het menschelijk geslacht ! En toch worden
ze over de geheele wereld gezongen, en niemand is er, die zich
verbergen kan voor uw gloed l. Met wat een heftige en felle verbittering was ik verontwaardigd tegen de Manichaeërs en
hoe had ik ook weer deernis met hen, wijl zij die genademiddelen, die geneesmiddelen niet kenden en ongezond van
geest tegen het tegengif waren, waardoor ze gezond hadden
kunnen worden ! Waren zij toen maar ergens dicht bij mij
geweest en zonder dat ik wist, dat zij daar waren, hadden
zij maar mijn gelaat kunnen zien en mijn woorden kunnen
hooren, toen ik in mijn toenmalige rust den vierden psalm
las, hadden ze maar den indruk gezien, dien op mij die psalm
maakte : Toen ik u riep, verhoordet gij m ij, God van mijn gerechtigheid; in benauwing verruimdet gij mij: erbarm u mijner, Heer, en
hoor mijn bede l : hadden ze mij maar gehoord, zonder dat ik

wist, dat zij mij hoorden, opdat zij niet zouden denken, dat
ik om hen datgene zeide, wat ik tusschen die woorden door
gezegd heb, want ik zou ze inderdaad niet gezegd hebben
en ook niet zoo gezegd hebben, indien ik bemerkt had, dat
ik door hen gehoord en gezien werd, en indien ik het gezegd
had, zouden zij ze toch niet zoo hebben opgenomen, als ik
het bij mij zelven en tot mij zelven voor uw aanschijn uit
innige genegenheid mijns harten zeide.
Ik huiverde van vrees en te gelijker tijd ontgloeide ik
van hoop en vreugde in uw barmhartigheid3, Vader. En dit
alles uitte zich door mijn oogen en mijn stem, toen uw goede
Geest, zich tot ons keerend, tot ons zeide : Menschenkinderen,
hoelang nog zult gij zwaar van harte zijn? Waarom bemint gij
1 Ps. x8, 7.

2

Ps. 4, 2.

8

Ps. 3o, 8.
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ijdelheid en zoekt gij deeleugen? 1 Want bemind had ik de ijdelheid
en gezocht had ik de leugen. En gij, o Heer, gij hadt reeds
verheerlijkt uwen Heilige 2, door hem op te wekken uit de dooden en
te plaatsen aan uw rechterhand3, om vandaar te zenden uit den
hooge volgens zijn belofte den Helper, den Geest der waarheid4,

En gezonden had hij hem al, maar ik wist het niet. Gezonden
had hij hem, wijl hij reeds verheerlijkt was door zijn verrijzenis van de dooden en zijn opklimming ten hemel. Te
voren echter was de Geest nog niet gegeven, daar Jezus nog niet
verheerlijkt was5. En de profeet roept : Hoelang nog zult gij
zwaar van harte zijn? Waarom bemint gij ijdelheid en zoekt gij
de leugen? Zoo weet dan, dat de Heer zijnen Heilige heeft verheerlijkt ?. Hij roept : „Hoelang nog ?", hij roept : „Weet

dan", en ik heb zoolang in onwetendheid de ijdelheid bemind
en de leugen gezocht en daarom sidderde ik, toen ik het
hoorde, wijl het aan dezulken gezegd wordt, als ik mij
herinnerde geweest te zijn. Want in de hersenschimmen,
die ik in plaats van de waarheid vastgehouden had, was
ijdelheid en leugen. En ik steunde menigmaal zwaar en luid
in de smart van mijn herinnering. Och, dat zij het hadden
gehoord, die nog steeds de ijdelheid beminnen en de leugen
zoeken! Wellicht waren zij geschokt geworden en hadden
zij dat uitgebraakt, en gij zoudt hen hebben verhoord,
wanneer zij tot u riepen, want den waren dood des vleesches
is hij voor ons gestorven, die bij u voor ons ten beste spreekt?.
Ik las : Toornt en zondigt niet 8, en hoe werd ik bewogen,
mijn God, ik die reeds geleerd had op mijzelf te toornen
wegens het verleden, om in het vervolg niet meer te zondigen,
en met recht te toornen, wijl niet een andere natuur van een
volk der duisternis in mij zondigde, zooals zij zeggen, die
niet op zich zelven toornen en voor zichzelf toorn opstapelen
tegen den dag van den toorn en van de komst van uw rechtvaardig
oordeel9! Mijn goederen waren nu niet meer buiten mij, en
niet meer met de oogen des vleesches zocht ik ze onder deze
1 Ps. 4, 3. 2 Ps. 4, 4. 3 Ephes. i, 20. 4 Vgl. Jo. 1 4, i 6, 1 7. 5 Jo. 7,
39. 6 Ps. 4, 3, 4. ' Rom. 8, 34. 8 Ps. 4, 5. 9 Rom. 2, 5.
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zon. Want zij, die zich willen verheugen buiten zich, worden
licht ijdel en gaan om in datgene, wat zichtbaar en tijdelijk
is"-, en met hun hongerige gedachten vergapen zij zich aan
den schijn dier dingen. 0, mochten zij toch het hongeren
moede worden en zeggen : Wie zal ons het goede toonen? 2 en
wij dan zeggen en zij het hooren : Opgegaan is over ons het licht
van uw aanschijn, Heer! 3 Want niet wij zijn het licht, dat alle
menschen verlicht4, maar wij worden verlicht door u, opdat wij,
die eertijds duisternis5 waren, licht mogen zijn in u. 0, dat zij
toch zagen het inwendige, eeuwige Goed, waarover ik, wijl
ik het gesmaakt had, knarste, dat ik het hun niet kon toonen,
wanneer zij bij mij kwamen met het hart in hun oogen
buiten zich, van u verwijderd, en zeiden : Wie zal ons het
goede toonen? 6 Want daar, waar ik getoornd had op mij zelven,
binnen in mijn geheim vertrek, waar ik vermorzeld was,
waar ik had geslacht en geofferd den ouden mensch in mij
en begonnen was na te denken over mijn vernieuwing,
hopend op u, daar hadt gij mij uw zoetheid laten ondervinden en vreugde gegeven in mijn hart'. En ik schreeuwde het
uit, toen ik dit uitwendig las en inwendig ondervond en ik
wilde mij niet verveelvoudigen door aardsche goederen en
het tijdelijke verslinden en verslonden worden door het
tijdelijke, daar ik in eeuwige enkelvoudigheid ander koren
en wijn en olie 8 had.
En in het volgende vers riep mijn hart met luid geroep :
0, in vrede! o, in het zijn zelf! o, wat zeide hij ook weer? —
zal ik inslapen en uitrusten 9 . Want wie zal ons wederstaan
wanneer vervuld zal worden het woord, dat geschreven staat : De
dood is verzwolgen in overwinning?" En gij zijt het Zijn zelf,
ongetwijfeld, gij, die niet verandert, en in u is de rust, die
alle moeiten vergeet, want geen ander is nevens u11 en niet om
andere, vele goederen te verkrijgen, die niet zijn, wat gij zijt,
maar gij, Heer, g j hebt, voor het ééne alleen mij inhopegevestigd12.
II Cor. 4, 18. 2 Ps. 4, 6. 8 Ps. 4, 7. é Jo. I, 9.1 6 Ephes. 5'
Ps. 4, 6. ' Ps. 4, 7. 8 Ps. 4, 8. 9 Ps. 4, 9. 1 ° I Cor. 15, 54'
11 Vgl . Deut.
12 Ps. 4, 20.
4, 35; Isai. 45, 5, 6.
1 Vgl.

8.
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Zoo las ik en ik gloeide, maar vond niet, wat ik doen kon
voor die doove dooden, tot wie behoord had ik, een pest,
een bittere, blinde blaffer tegen de Schriften, door den honing
des hemels zoo honingzoet en door uw licht zoo lichtend,
en ik kwijnde weg om de vijanden' van deze Schrift.
Wanneer zal ik mij herinneren alles, wat er in die dagen
van verpoozing gebeurde ? Maar vergeten heb ik niet en
ook verzwijgen zal ik niet de felheid van uw geesel en de
wonderlijke snelheid uwer barmhartigheid.
Destijds folterdet gij mij met tandpijn, en toen zij zoo erg
toenam, dat ik niet kon spreken, kwam het op in mijn harte,
om al de mijnen, die aanwezig waren, aan te manen, dat zij
zouden bidden voor mij tot u, den God van alle heil. En
ik schreef dit op een wastafeltje en gaf het hun ter lezing.
Dadelijk, zoodra wij onze knieën hadden gebogen en wij
van harte u smeekten, verdween de pijn. Maar welk een pijn ?
En hoe snel verdween ze. Ik stond ontsteld, ik beken het,
mijn Heer en mijn God 3 : want iets dergelijks had ik van
mijn jeugd af niet ondervonden. En duidelijk werden mij
in mijn binnenste uw wenken en vol vreugde in mijn geloof
prees ik uwen naam, maar dit geloof liet mij geen rust vanwege mijn verledene zonden, die mij door uw doopsel nog
niet vergeven waren.
V. Toen de wijnoogstvacantie geëindigd was, kondigde
ik, den Milaneezen aan, dat zij zich voor hun scholieren
van een anderen woordenverkooper moesten voorzien,
omdat ik besloten had u te dienen en daarbij voor dat ambt
wegens mijn moeilijke ademhaling en pijn in de borst niet
meer bekwaam was.
En schriftelijk deelde ik uw bisschop, den heiligen man
Ambrosius, mijn vroegere dwalingen mee en tevens mijn
huidigen wensch, opdat hij mij zou raden, wat ik voornamelijk van uwe Boeken moest lezen, om tot het ontvangen van
zoo groote genade bereidwilliger en bekwamer te worden.
1 Vgl. Ps. 138.21.
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Vgl. Jer. 3 2, 35; I Cor.

2,

9.

8

Vgl. Jo. 20, 28.

En hij beval mij den profeet Isaias aan, ik denk, omdat hij
duidelijker dan alle anderen het Evangelie en de roeping
der heidenen voorzegd heeft. Doch daar ik het eerste, wat
ik van hem las, niet begreep en meende, dat het geheel
eveneens zoo was, stelde ik het hervatten der lezing
uit, totdat ik meer geoefend zou zijn in het woord des
Heeren.
VI. Toen vervolgens de tijd gekomen was, dat ik mij
(voor het doopsel) moest laten inschrijven, verlieten wij
het landgoed en keerden naar Milaan terug.
Ook Alypius besloot met mij in u herboren te worden,
hij was reeds gesierd met de nederigheid, zoo passend bij
uw sacramenten en had zoo krachtig zijn lichaam in bedwang, dat hij met ongewone waaghalzerij Italië's ijskouden
bodem blootsvoets betrad. -- Wij voegden ook aan ons toe
den jeugdigen Adeodatus, mijn zoon naar het vleesch ten
gevolge mijner zonde. Gij hadt hem goed geschapen. Hij
was ongeveer vijftien jaren oud, doch in geest overtrof hij
vele ernstige en geleerde mannen. 't Zijn gaven van u, u
belijd ik het, Heer mijn God, Schepper van alles, die alleszins
bij machte zijt onze misvormdheid te hervormen : want van
mij was er in dien knaap niets dan mijne zonde. Want dat
hij opgevoed werd door ons in uwe tucht, hadt gij ons ingegeven, geen ander : 't zijn gaven van u, u belijd ik het.
Er bestaat een boek van ons, getiteld : Over den Leeraar.
Daarin spreekt hij met mij. Gij weet, dat alle gedachten
van hem zijn, die daar den persoon, die met mij spreekt,
in den mond gelegd worden, ofschoon hij pas zestien jaar
was. Van hem heb ik vele andere, nog verwonderlijker
dingen ondervonden. Huiverig maakte mij die begaafdheid :
en wie dan gij is van zulke wonderen de bewerker ?
Spoedig hebt gij zijn leven van de aarde weggenomen,
en des te geruster gedenk ik hem, daar ik niets te vreczen
heb voor zijn kinderjaren noch voor zijn jongelingsjaren
en in 't geheel niet voor hem als man.
Wij namen hem bij ons als tijdgenoot in uwe genade, ter
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opvoeding in uwe tucht : en wij werden gedoopt, en van
ons week de ongerustheid over ons verleden leven.
In die dagen kon ik mij niet verzadigen aan de wonderbare zoetheid, bij het overwegen van de verhevenheid van
uw raadsbesluit tot heil der menschheid. Hoe weende ik
bij uw hymnen en gezangen, diep bewogen door de woorden,
die zoo liefelijk klonken in uwe Kerk ! Die woorden stroomden
in mijne ooren en de waarheid sijpelde in mijn hart en vrome
gevoelens welden er door op, en mijn tranen rolden, en ik
bevond er mij wel bij.
VII. Niet lang nog was de Kerk van Milaan begonnen
een wijze van vertroosting en opwekking in practijk te
brengen, die hierin bestond, dat met grooten ijver de broeders
met mond en hart gezamenlijk zongen. Het was namelijk
een jaar of niet veel langer geleden, dat Justina, de moeder
van den jeugdigen keizer Valentinianus, uw dienaar
Ambrosius vervolgde wegens hare ketterij, waartoe zij verleid
was door de Arianen. Het vrome volk hield de wacht in de
kerk, bereid te sterven met zijn bisschop, uw dienaar. Daar
had mijn moeder, uw dienstmaagd, in kommer en waken
het hoofddeel, zij leefde van het gebed. Wij, ofschoon nog
niet verwarmd door het vuur van uwen Geest, werden toch
opgewekt door de verslagenheid en verwarring der stad.
Bij deze gelegenheid werd het zingen van hymnen en psalmen
volgens het gebruik der Oostersche streken, opdat het volk
niet van verdriet en smart zou wegkwijnen, ingesteld : en
dit gebruik is van dien tijd af tot op heden bewaard gebleven,
terwijl vele, ja haast al uwe kudden ook in de overige deelen
der wereld het navolgen.
Toen hebt gij uw genoemden bisschop door een gezicht
geopenbaard, waar de lichamen der martelaren Protasius
en Gervasius verborgen lagen, welke gij gedurende zoo vele
jaren ongeschonden in de schatkamer van uw geheim bewaard hadt, om ze te rechter tijd daaruit te voorschijn te
halen en daardoor de woede van een vrouw, maar een
keizerin, te beteugelen. Want toen ze ontdekt en opgegraven
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met passend eerbetoon werden overgebracht naar de basiliek
van Ambrosius, werden niet alleen zij, die door onzuivere
geesten werden geplaagd, zooals deze duivelen zelf bekenden,
genezen, maar ook een burger die al jaren blind en in de
stad zeer bekend was; toen deze naar de reden van de luidruchtige vreugde des volks vroeg en ze hoorde, sprong hij
op en verzocht zijn geleider hem daar te brengen. Daarheen
gebracht, kreeg hij zijn verzoek ingewilligd met zijn zweetdoek de baar aan te raken uwer heiligen, wier dood kostbaar
was voor uw aanschijn'. Zoodra hij dit gedaan en den doek
aan zijn oogen gebracht had, werden zij oogenblikkelijk
geopend. Daarop het gerucht zich naar alle kanten ver. spreidend, daarop lofprijzingen ter eere van u, schitterend
en lichtend, en daarop is het gemoed dier vijandige vrouw,
ofschoon wel niet tot de gezondheid des geloofs overgehaald,
toch van de vervolgingswoede afgehouden.
Dank zij u, mijn God/2 Vanwaar en waarheen hebt gij
mijne herinnering geleid, dat ik ook dit u belijd, wat ik,
hoewel groot, toch vergeten en voorbijgegaan was ? En
echter toen, hoewel de geur van uw balsems zich zoo welriekend
verspreidde, liepen we niet achter u 3 ; daarom weende ik des
te meer onder het gezang uwer hymnen, wijl ik eertijds
snakte naar u en eindelijk adem schepte, zoover de lucht
toegang heeft in een woning van stroo4.
VIII. Gij, die de eensgezinden huisvest in een woning 5, hebt
ook Evodius, een jongen man uit onze vaderstad, bij ons
gevoegd. Ofschoon hij als keizerlijk agent diende, was hij
nog eerder dan wij tot u bekeerd en gedoopt en na den
wereldschen dienst verlaten te hebben had hij zich aangegord tot den uwen. Wij waren bij elkander en wij waren
van plan bij elkander te blijven wonen in ons heilig besluit.
Wij zochten naar een plaats, waar wij het geschikst u konden
dienen : te zamen gingen wij terug naar Afrika. En toen wij
te Ostia aan den Tiber waren, stierf mijn moeder.
1

Vgl. Ps. 555, 55.
7, 7.

2

Luc. 58, 5 5.

3

Hoogl. i, 3.

4

Vgl. Isai. 40, 6.
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Veel sla ik over, wijl ik veel haast heb. Aanvaard mijne
belijdenissen en mijn dankzeggingen, mijn God, voor talbooze dingen, ook die ik zwijgend voorbijga. Maar ik zal
niet voorbijgaan al wat de ziel mij voortbrengt over die
dienares van u, die mij voortgebracht heeft èn naar het
vleesch, opdat ik voor dit tijdelijke, èn naar den geest, opdat
ik voor het eeuwige licht zou worden geboren. Niet hare,
maar uwe gaven aan haar zal ik verhalen. Want zij had niet
zich zelve gemaakt of zich zelve opgevoed : gij hebt haar
geschapen, en noch haar vader, noch haar moeder wisten,
hoe hun kind zou worden. En haar onderwees in uw vreezel
de roede van uw Gezalfde, de leiding van uwen eenigen
Zoon, in een geloovig huisgezin, een goed lid uwer Kerk.
Doch niet zoozeer roemde zij met betrekking tot haar opvoeding de zorg van haar moeder, als die van een oude
dienstmaagd, die haar vader als kind gedragen had, zooals
kleine kinderen op den rug van grootere meisjes plegen
gedragen te worden. Om deze reden en ook om haar ouderdom en haar uitstekend karakter stond zij in dit christelijk
gezin bij haar meesters zeer in aanzien. Daarom ook hield
zij ijverig toezicht over de dochters des huizes, dat haar
was toevertrouwd en bezat in het bestraffen van haar, zoo
vaak het noodig was, heiligen ernst en gestrengheid en in
het onderrrichten bezadigdheid en tact.
Want buiten de uren, dat zij aan tafel der ouders zeer
matig werden gespijzigd, stond zij niet toe, ook al hadden
zij een brandenden dorst, dat zij water dronken, zoo haar
hoedend voor een slechte gewoonte en er dan bijvoegend
het verstandige woord : „Nu drinkt gij water, omdat ge geen
wijn tot uw beschikking hebt; maar als gij eens getrouwd
zijt en meesteressen zijt geworden over keuken en kelder,
zult ge aan water het land hebben, maar de drinkgewoonte
zal de overhand hebben." Door deze wijze van optreden
en haar gezag bij bevelen beteugelde zij de gretigheid der
1 Ps.
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teere jeugd en den dorst zelf der meisjes gewende ze aan
een behoorlijke maat, zoodat zij niet meer taalden naar wat
niet betaamde.
En toch was binnengeslopen, gelijk mij, haar zoon, uw
dienares vertelde, ja geslopen bij haar de zucht naar wijn.
Want daar zij gewoonlijk, omdat zij voor een matig meisje
doorging, het bevel kreeg van haar ouders om uit het vat
wijn te halen, placht zij, na den beker ondergedompeld te
hebben, van boven af, waar de opening is, voordat ze den
wijn in de flesch goot, met toegespitste lippen een weinig
er af te slurpen, want meer kon ze niet hebben, wijl hij haar
tegenstond. Want zij deed het geenszins uit drankzucht,
maar uit een soort van jeugdigen overmoed, die zich lucht
in leuke grillen en in de zielen der kinderen door het gezag
der ouderen gewoonlijk onderdrukt wordt. En zoo was zij,
doordat zij aan dat weinigje dagelijks een weinigje toevoegde
— want wie het weinige niet acht, gaat allengs te gronde l — tot
zulk een gewoonte vervallen, dat ze bijna reeds volle bekers
wijn gulzig ledigde.
Waar was toen dat schrandere oudje met haar streng
verbod ? Vermocht wel iets tegen de verborgen ziekte, indien
uw geneesmiddel, o Heer, niet over ons waakte? Al zijn
afwezig vader en moeder en opvoeders, gij zijt aanwezig,
die ons geschapen hebt, die ons roept en die zelfs door slechte
menschen nog iets goeds bewerkt tot heil der zielen.
Wat deedt gij toen, mijn God ? Waarmee hebt gij haar
behandeld ? Waarmee haar gezond gemaakt ? Hebt gij niet
een hard en scherp scheldwoord uit den mond van een
ander als een lancet te voorschijn gehaald uit de verborgenheden uwer Voorzienigheid en met ééne snede dat bederf
weggesneden?
Want het dienstmeisje, met wie zij naar het vat placht te
gaan, kreeg eens twist met haar jonge meesteres, zooals
dat gaat, toen zij alleen waren, en verweet haar dit misdrijf,
1 Eccles. 59, I.
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met den bittersten hoon haar noemend een wijnzuipster.
Door dien prikkel getroffen, zag zij haar schandelijk bedrijf
in en terstond doemde zij het en ontdeed er zich van.
Zooals vleiende vrienden ons bederven, zoo verbeteren
ons dikwijls kijvende vijanden. Maar niet dat, wat gij door
middel van hen doet, maar wat zij zelf bedoelden, dat vergeldt gij hun. Want dat meisje begeerde in haar gramschap haar jonge meesteres te verbitteren, niet te verbeteren, en daarom deed zij het heimelijk,' of omdat plaats
en tijd van den twist het zoo meebrachten, of omdat zij
vreesde, dat zij misschien ook zelf gevaar zou loopen, wijl zij
zoo laat haar aangebracht had.
Maar gij, Heer, bestuurder van hemel- en aardbewoners,
die naar uw bedoelingen te wenden weet de diepten van
den stroom en den onstuimigen vloed der tijden regelt, gij
hebt ook door de onzinnigheid van de eene ziel de andere
tot bezinning gebracht, opdat niemand, wanneer hij dit
opmerkt, het aan zijn eigen invloed toeschrijve, indien
door zijn woord een ander verbeterd wordt, dien hij verbeteren wil.
IX. En zoo eerbaar en matig opgevoed en veeleer door
u aan hare ouders onderdanig dan door hare ouders aan u,
werd zij, toen zij den huwbaren leeftijd bereikt had, aan een
man gegeven, dien zij diende als haar heer, en zij deed haar
best hem voor u te winnen, hem u verkondigend door haar
levenswandel, waardoor gij maaktet dat zij schoon was en
eerbied, liefde en bewondering afdwong bij haar man. Van
den anderen kant verdroeg zij zijn echtelijke ontrouw op
zulk een wijze, dat zij nooit hierover met haar man in gespannen verhouding verkeerde. Want zij wachtte uwe barmhartigheid) over hem af, opdat hij, in u geloovend, kuisch
zou worden.
Doch overigens was hij bijzonder goedig van aard maar
eveneens erg opvliegend. Zij verstond het evenwel, den
1 Vgl. Judith 7, 23.
196

vertoornden man niet te weerstaan, niet alleen met geen
daad, maar zelfs met geen woord. Maar als hij dan weer
was uitgeraasd en tot kalmte gekomen, dan gaf zij hem
wanneer zij de gelegenheid daartoe zag, rekenschap van haar
handelwijze, wanneer hij soms te onberaden opgestoven
was. En wanneer dan vele vrouwen, wier mannen zachtmoediger waren, de sporen van slagen zelfs in het geschonden
aangezicht droegen, plachten dezen in gesprekken onder
vriendinnen het gedrag van hare mannen -- zij echter de
tongen van háár te hekelen; en als 't ware bij wijze van
scherts, doch in ernst, herinnerde ze haar er aan, dat zij
van het oogenblik af, dat zij het zoogenaamde huwelijkscontract hadden hooren voorlezen, zij dat hadden moeten
beschouwen als de oorkonden, waardoor zij dienstmaagden
geworden waren; dat ze derhalve gedachtig aan haar positie
haar meesters niet het hoofd mochten bieden. En wanneer
dezen zich dan verwonderden, wijl zij wisten, hoe ze van
haar bruten man te lijden had, dat men nog nooit gehoord
had of uit eenige aanduiding gebleken was, dat Patricius
zijn vrouw had geslagen of dat zij onderling ook maar één
dag door huiselijke twist oneenig waren geweest, en vertrouwelijk naar de reden daarvan vroegen, leerde zij haar
handelwijs, die ik boven vermeld heb. Degenen, die ze in
acht namen, bedankten haar na verkregen ondervinding;
die ze niet in acht namen, bleven aan mishandeling onderworpen.
Ook haar schoonmoeder, die in den beginne door het
geklets van slechte dienstmaagden tegen haar was opgestookt, nam zij door gedienstigheden en doordat zij volhardde in verdraagzaamheid en zachtmoedigheid zoo voor
zich in, dat deze uit eigen beweging de aanbrengerijen der
dienstboden, waardoor de huiselijke vrede tusschen haar en
haar schoondochter verstoord werd, aan haren zoon bekend
maakte en hem verzocht ze te straffen. Nadat deze dan,
gehoor gevend aan zijn moeder, zorg dragend voor de tucht
in zijn gezin en tevens de eendracht onder de zijnen be197

hartigend, de aangegevenen naar den wil van de aangeefster
met slagen gekastijd had, beloofde zij, dat dergelijke
belooningen van haar te verwachten had ieder, die van
haar schoondochter haar, om haar te believen, eenig kwaad
sprak; en daar niemand het waagde, leefden zij met elkander
in een prettige verstandhouding, die wel vermeld mag worden.
Ook nog deze groote gave hadt gij haar, uw goede dienares,
in wier schoot gij mij gevormd hebt, mijn God, mijn barmhartigheid', geschonken, dat zij tusschen allen, die in twist
en tweedracht waren, waar ze maar kon, zich als vredestichster stelde, op deze wijze, dat, wanneer ze van beide
kanten over en weer veel en de bitterste dingen te hooren
kreeg, zooals die de overladen en onpasselijk geworden
tweedracht ze pleegt uit te braken, wanneer tegenover een
aanwezige vriendin over een afwezige vijandin in verbitterde
woorden de gal van haat wordt uitgespuwd, zij toch niets
van de een aan de andere overbracht, behalve wat ter verzoening van haar kon bijdragen. Ik zou hierin maar een
geringe verdienste zien, had ik niet de treurige ervaring
opgedaan, dat tallooze scharen van menschen, aangetast
door ik weet niet welke verschrikkelijke wijd en zijd verspreide zondenpest, niet alleen de woorden van vertoornde
vijanden aan hun vertoornde vijanden overbrengen, maar
zelfs dingen, die niet gezegd zijn, er aan toevoegen, terwijl
het integendeel voor een humaan mensch te weinig moest
zijn, vijandschap onder de menschen noch te verwekken
noch te verergeren door kwaad te spreken, maar hij er zich
ook op moest toeleggen, ze door goed te spreken te beslechten.
Zoo iemand was zij, en gij, haar inwendige leermeester,
hebt haar onderwezen in de school des harten.
Eindelijk won zij ook haar man voor u, eerst op het einde
van zijn tijdelijk leven, en nu hij geloovig was, behoefde ze
niet meer in hem te beweenen, wat ze in hem, toen hij nog
niet geloovig was, te verdragen had. Zij was ook de dienares
I Ps. 5 8, 18.
jg8

uwer dienstknechten. Al wie van hen haar kende, prees en
eerde en beminde u hoogelijk in haar, omdat hij in haar hart
uwe tegenwoordigheid bemerkte, waarvan de vruchten van
haar heilig gedrag' getuigden. Want zij was slechts eenmaal
gehuwde, had haar ouders het goede vergolden3, had haar huis met
vroomheid bestuurd en stond gunstig bekend om haar goede
werken4. Zij had haar kinderen opgevoed, zoo dikwijls voor
hen barensweeën lijdend 5 , als zij hen van u zag afwijken. Ten
slotte voor ons allen, Heer, uw dienaren -- door uw goedheid
gedoogt gij, dat wij zoo spreken — die vóór haar ontslapen
reeds in u vereenigd leefden na de genade van uw doopsel
ontvangen te hebben, heeft zij zoo gezorgd, alsof zij ons
aller moeder was, en ons zoo gediend, alsof zij ons aller
dochter was.
X. Toen nu de dag nabij was, waarop zij uit dit leven
zou scheiden — gij kent dezen dag, wij kennen hem niet —
geschiedde het, naar ik geloof, door uwe beschikking, op
verborgen wijzen werkend, dat wij alleen, zij en ik, geleund
stonden aan een venster, vanwaar men een uitzicht had op
den binnentuin van het huis, dat wij bewoonden, dáár in
Ostia aan den Tiber, waar wij verwijderd van de menigte
na de vermoeienis van den langen tocht onze krachten
herstelden voor de zeereis. Wij spraken dan samen, wij
alleen, zeer zoetelijk, en vergetend wat achter ons lag en reikhalzend naar wat vóór ons lag 6, vroegen wij elkander in de
tegenwoordigheid van de Waarheid, hetgeen gij zijt, hoe het
eeuwige leven der heiligen zijn zou, wat het oog niet heeft gezien,
noch het oor heeft gehoord, noch in het hart van een mensch is opgekomen'. Maar wij smachtten met den mond des harten
naar de hemelsche wateren van uwe bron, de bron des levens,
die bij u is 8, opdat wij overeenkomstig onze vatbaarheid

daarmede besprenkeld, een zoo verheven onderwerp zoo goed
als het ging overpeinzen konden.
En toen ons gesprek tot dit resultaat gekomen was, dat
1 Vgl. Tob. 14, 17.
2 I Tim. 5, 9.
3 I Tim. 5, 4.
4 I Tim.
Vgl. Gal. 4, 19. 6 Phil. 3, 13. 7 I Cor. 2, 9. 8 Ps. 35, I o.

á

5, 1o.
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het genot der lichamelijke-zinnen, hoe groot ook en hoe
schitterend ook in den glans van het aardsche licht, bij de
heerlijkheid van dat leven geen vergelijking, ja zelfs geen
vermelding scheen waardig te zijn, verhieven wij ons met
nog heeter verlangen tot het Zijn -zelf 1 en doorliepen trapsgewijze al de lichamelijke dingen en den hemel zelf, vanwaar zon, maan en sterren lichten boven de aarde. En nog
hooger stegen we, in ons binnenste overdenkend, besprekend
en bewonderend uw werken en zoo kwamen wij tot onze
zielen en ook over haar heen stegen wij, om te bereiken
het land van onuitputtelijke weligheid 2, waar gij Israël
spijst 3 in eeuwigheid met het voedsel der waarheid, en waar
het leven de Wijsheid is, door welke dat alles gemaakt is,
en ook wat geweest is en ook wat zijn zal, zij zelf echter is
niet gemaakt, maar is zoo, gelijk zij was, en zoo zal zij altijd
zijn. Of liever : een geweest-zijn en een zullen-zijn is niet
in haar, maar alleen het zijn, wijl zij eeuwig is : want geweestzijn en zullen-zijn is niet eeuwig. En terwijl wij spraken en
versmachtten naar haar, kwamen wij met haar in aanraking,
kort slechts, met al de aandrift des harten; en wij zuchtten
en lieten daar geankerd liggen de eerstelingen des Geestes4 en
we keerden terug naar de luidruchtigheid van onzen mond,
waar het woord aanvangt en eindigt. Maar wat is gelijk aan
uw Woord, onzen Heer, dat aldoor in zichzelf blijft zonder
te verouderen en dat alles vernieuwt 5 ?
Wij spraken dan : „Indien in iemand zweeg de oproerigheid des vleesches, indien zwegen de voorstellingen van aarde,
wateren en lucht, indien zweeg het hemelgewelf, indien
zelfs de ziel voor zich zweeg en, zonder aan zichzelf te denken,
over zichzelf heen steeg, indien de droomen en de ingebeelde
openbaringen zwegen, indien alle tong en alle teeken en al
wat gaat en komt geheel en al in iemand zweeg -- want wie
ze hooren kan, hem zeggen al deze dingen : Niet wijzelf
hebben ons gemaakt, maar gemaakt heeft ons degene s, die blijft in

4, 9. 8 Vgl. Ezech.
34, 14. 3 Vgl. Ps. 77, 71.
6
Vgl. Wijsh. 7, 27.
Ps. 99, 3, 5.

1 Ps.

6
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Vgl. Rom. 8, 23.

eeuwigheid1 — indien zij, na dit gezegd te hebben, weer

zwegen, wijl zij hun oor hebben opgeheven tot hem, die ze
gemaakt heeft, en indien hij alleen sprak, niet door die dingen,
maar door zich zelven, zoodat wij zijn woord hoorden, niet
door de tong eens menschen noch door de stem eens engels
noch door het gerommel eener wolk t noch door het raadsels
eener gelijkenis, indien wij hem zelven zonder dit alles
hoorden, gelijk zoo juist, toen wij reikhalsden naar hem en
door de snelle vlucht onzer gedachten in aanraking kwamen
met de eeuwige Wijsheid, die boven alles blijft, indien dit
bleef voortduren en elk ander zien, dat van geheel anderen
aard is, ophield en slechts dit ééne zien zijn beschouwer
meevoerde en in zich opnam en deed zwelgen in innerlijke
vreugden, gesteld dat zoo het eeuwig leven is, als dit oogenblik van geestelijk zien, waarnaar wij versmachtten, geweest
is — zou dit dan niet zijn : Ga binnen in de vreugde uws Heeren4?
En wanneer zal dat zijn ? Zal het zijn, wanneer wij allen
zullen verrijzen, maar niet allen zullen veranderd worden5?

Dusdanige dingen zeide ik, en al is het niet op die wijze
en met deze woorden, gij, Heer, weet het toch, dat op dien
dag, toen wij dusdanige dingen spraken en deze wereld met
al haar vermaken onder onze woorden voor ons haar waarde
verloor, zij toen sprak : „Mijn kind, wat mij betreft, niets
bekoort mij meer in dit leven. Wat ik hier nog doen zou en
waarom ik nog hier ben, weet ik niet, wijl ik niets meer te
verwachten heb van deze wereld. Eén ding was er, waarom
ik in dit leven nog een tijdlang wenschte te blijven, dat iku
als een katholiek Christen zien mocht, voordat ik zou sterven.
Rijkelijker heeft dit mijn God mij verleend, zoodat ik u zelfs
als zijn dienaar, die het aardsch geluk versmaad heeft, zien
mag. Wat doe ik dan nog hier?"
XI. Wat ik hierop geantwoord heb, herinner ik mij niet
goed meer; maar na verloop van nauwelijks vijf dagen of
iets meer, lag zij aan de koorts. En in haar ziekte kreeg zij
1 Eccles. 18, I. 2 Vgl. Ps. 76, 18. 3 Vgl. I Cor. 23, 12.
4 Matth. 25,
21.

5 I Cor. 15, 51.
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op zekeren dag een bezwijming en raakte voor korten tijd
buiten kennis. Wij snelden toe, maar spoedig kwam zij weer
tot bewustzijn en zag ons bij haar staan, mijn broeder en
mij, en zeide ons, als 't ware een zoekende gelijk : „Waar
was ik ?" Dan, ziende dat wij van smart verstomd stonden,
zeide zij : „Gij zult hier uw moeder begraven." Ik zweeg
en hield mijn tranen in. Maar mijn broeder zeide iets, waar-.
mee hij den wensch uitte, dat zij niet in den vreemde maar
in het vaderland mocht sterven, dat zou, naar hij meende
vertroostender zijn. Toen zij dit hoorde, wierp zij met angstig
gelaat een bestraffenden blik op hem, dat hij zulke dingen
dacht, en daarop mij aanziende zeide zij : „Hoor nu eens,
wat hij daar zegt." En spoedig daarop tot ons beiden :
„Begraaft dit lichaam, waar ge wilt : maakt u daarover in
't geheel niet bezorgd; slechts dit vraag ik u, dat gij aan het
altaar des Heeren mijner gedenkt, waar gij zijn moogt."
En toen zij dezen wensch zoo goed en zoo kwaad als het ging
had uitgesproken, zweeg zij en de ziekte verergerde en matte
haar af.
Ik echter overdacht uw gaven, onzichtbare God', die gij
stort in de harten uwer geloovigen en wonderbare vruchten
komen daaruit voort, ik verheugde mij en dankte u 2, daar
ik mij herinnerde, wat ik wist, met hoeveel zorg zij steeds had
getobd over haar graf, dat ze had uitgekozen en gereed had
laten maken naast het lichaam van haar man. Want wijl zij
zeer eendrachtig geleefd hadden, wilde zij, daar de menschelijke geest weinig ontvankelijk is voor het goddelijke, dat
ook dit toegevoegd werd aan dat geluk en vermeld werd
door de menschen, hoe het haar na een buitenlandsche reis
over zee vergund was, dat het stoffelijk omhulsel der beide
echtgenooten door dezelfde aarde bedekt werd.
Wanneer echter deze ijdele wensch door de volheid uwer
goedheid opgehouden had in haar hart te bestaan, wist ik
niet, en het verheugde en verbaasde mij te gelijk, dat zij
1 Col. t, 15.
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Vgl. Col. I, 3.

zich zoo aan mij geopenbaard had, hoewel al uit ons gesprek
bij het venster, toen zij zeide : „Wat doe ik nog hier ?" niet
bleek, dat zij verlangde in haar vaderland te sterven. Ook
hoorde ik later, dat zij reeds tijdens ons oponthoud te Ostia
op zekeren dag met eenige mijner vrienden in moederlijke
vertrouwelijkheid in een gesprek geraakt was over de versmading van dit leven en het geluk van den dood, waarbij
ik zelf niet tegenwoordig was, en dat zij verbaasd stonden
over de deugd dezer vrouw — die gij haar gegeven hadt —
en haar vroegen, of zij er niet voor huiverde zoo ver van het
vaderland haar lichaam achter te laten, zeide : „Niets is ver
van God, en ik behoef niet te vreezen, dat hij op het einde
der wereld de plaats niet kent, waar hij mij zal opwekken.
Zoo is dan op den negenden dag van haar ziekte, in het
zes en vijftigste jaar van haar leven en in het drie en dertigste
van mijn leven die godvreezende en vrome ziel van het
lichaam ontbonden.
XI I . Ik sloot haar de oogen, en een overgroote droefheid
vloeide samen in mijn hart en vloeide over in tranen, en
weer terstond hielden mijn oogen op krachtig bevel mijner
ziel den tranenvloed tegen, zoodat zij droog werden, maar
in die worsteling ging het mij heel slecht. Op het oogenblik
echter, dat zij haar laatsten adem uitblies, barstte de jonge
Adeodatus uit in jammergeschrei, doch onmiddellijk daarop
door ons allen bedwongen, zweeg hij. Op deze wijze werd
ook iets kinderachtigs van mij, dat overhelde tot weenen
door een stem in mij, jongeman, de stem des harten, bedwongen en tot zwijgen gebracht. Want wij meenden dat
het niet paste zulk een doode met jammerklachten, tranen
en zuchten te eeren, wijl men daarmee doorgaans den dood
als een zekere ellende of als een algeheele vernietiging der
stervenden pleegt te beweenen. Maar zij stierf niet ellendig
en ook niet geheel en al stierf zij. Daaraan hielden wij vast,
steunend op haar levenswandel, haar ongeveinsd geloof 1 en op
stellige gronden.
1 I Tim. i, 5.
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Wat was het dan, dat mij in mijn binnenste zoo smartte,
dan de versche wonde tén gevolge van het plotseling verbreken der zoo zoete en zoo aangename gewoonte van met
haar samen te leven ? Ik wenschte mij wel geluk met haar
getuigenis, dat zij mij juist in haar laatste ziekte mijn gedienstigheden met vriendelijkheid vergold, mij lief noemde
en met groote innige liefde er aan herinnerde, dat zij nooit
uit mijnen mond een hard of smadelijk woord, haar naar
't hoofd geworpen, gehoord had.
Maar toch wat was dat, mijn God, die ons gemaakt hebt,
en wat gelijkenis had de eer door mij aan haar bewezen
met het slavenwerk van haar voor mij ? Daar ik dus verstoken werd van haar zoo groote vertroosting, werd mijn
ziel gewond en mijn leven, dat één was geworden met het
hare, als 't ware verscheurd.
Toen we dan den knaap het weenen belet hadden, greep
Evodius het psalmboek en zette den psalm in. En wij vielen
in met ons allen : Goedertierenheid en recht wil ik voor u bezingen,
Heers. Toen men echter vernomen had, wat er gebeurd was,
kwamen vele broeders en vrome vrouwen samen, en terwijl
degenen, wier taak dat was, volgens de gewoonte voor de
begrafenis zorgden, sprak ik op een plaats, waar dat voegzaam kon, met hen, die meenden mij niet alleen te mogen
laten, over dingen die met de omstandigheden strookten,
en zoo verzachtte ik met den balsem der waarheid mijn
kwelling, die u bekend was, maar waarvan zij onwetend
waren, en aandachtig luisterden zij en meenden, dat ik geen
smart gevoelde. Doch aan uw ooren, waar niemand van
hen het hoorde, verweet ik mij de weekelijkheid van mijn
gevoel en bedwong den stroom mijner droefheid, en hij
week voor mij een weinig : en opnieuw met de onstuimigheid
hem eigen dreef hij aan, wel niet zoover, dat ik uitbarstte
in tranen en ook niet zoover, dat mijn gelaat veranderde,
maar ik wist, wat ik in mijn hart te onderdrukken had. En
'i Ps. I00, I.
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wijl het mij geweldig mishaagde; dat dit zoo menschelijke,
dat volgens de gestelde orde en het lot van onzen toestand
geschieden moet, zoo groote macht over mij had, smartte
mij met nog een andere smart mijn smart, en van een dubbele
droefheid verkwijnde ik.
Toen nu het lijk werd uitgedragen, gingen we en keerden
we terug zonder tranen. Want niet eens onder die gebeden,
welke wij tot u opzonden, toen voor haar het offer van onzen
losprijs werd opgedragen, terwijl het lijk reeds naast het
graf gezet was, voordat het bijgezet werd, zooals daar gebruikelijk is, niet eens onder die gebeden heb ik geweend,
maar den ganschen dag was ik het verborgen erg bedroefd
en met ontroerd gemoed bad ik u, zoo goed ik kon, dat gij
mijn smart genezen zoudt, maar gij deedt het niet, daar gij,
geloof ik, reeds door dit ééne voorbeeld in mijn geheugen
wildet prenten, hoe sterk de band is van iedere gewoonte
zelfs tegenover een geest, die niet meer met bedriegelijke
woorden gevoed wordt. Ook leek het mij wel te gaan baden,
omdat ik gehoord had, dat het bad zijn naam had van de
Grieken, die het /3aAav€lov genoemd hebben, omdat het
kommer verdrijft uit de ziel. Zie, ook dit belijd ik voor uwe
barmhartigheid, Vader der reeezenl, dat ik baadde en dat ik
hierna dezelfde bleef, als vóór het baden. Want de bitterheid
der droefheid wasemde niet weg uit mijn hart. Daarop ging
ik slapen; ik ontwaakte en vond mijn smart aanmerkelijk
verminderd en, zooals ik daar op mijn bed alleen lag,
herinnerde ik mij de - waarheidsvolle verzen van uwen
Ambrosius : want gij zijt
0 God, de Schepper van 't heelal,
Bestuurder van den hemel, die
Den dag met schittrend licht bekleedt,
Den nacht met zoeten sluimer dekt,
Dat rust aan 't afgematte lijf
1 Ps. 67, 6.
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Hergeeft de kracht, voor 't werk vereischt,
Vermoeiden zielen laafnis brengt,
Beangstigden van zorg bevrijdt1.
En daarop voerde ik langzamerhand mij weer voor den
geest uw dienstmaagd en haar vromen omgang met u en
haar onberispelijk gedrag jegens ons, zoo innemend en dienstwillig, waarvan ik nu plotseling verstoken was, en het lustte
mij te weenen voor uw aangezicht 2 over haar en voor haar,
over mij en voor mij. En ik liet mijn tranen gaan, die ik nog
steeds had ingehouden, om te vloeien zooveel zij wilden,
ze spreidend onder mijn hart : en het vond rust er in, want
daar waren uw ooren, niet die van een mensch, die hooghartig mijn geween zou uitgelegd hebben.
En nu, Heer, belijd ik het u in geschrifte. Dat het leze,
die wil, en het uitlegge, zooals hij wil, en als hij er zonde
in vindt, dat ik mijn moeder maar een gering deel van een
uur beweend heb, mijn moeder, die toch voor mijn oogen
tijdelijk gestorven was en die om mij zoovele jaren geweend
had, opdat ik voor uw oogen zou leven, dat hij mij dan niet
belache, maar veeleer, zoo hij groote liefde heeft, om mijn
zonden zelf weene tot u, den Vader aller broeders van
uwen Gezalfde.
XIII. Ik echter, nu mij hart genezen is van die wonde,
waarom men mij zou kunnen beschuldigen van een te
zinnelijke genegenheid, vergiet voor u, onze God, voor
deze uw dienares een heel ander soort tranen, die stroomen
uit een geest, die geschokt is door de overweging der gevaren
van iedere ziel, die in Adam sterft i. Ofschoon zij, levend
gemaakt in Christus, ook toen zij nog niet van het vleesch
was ontbonden, zoo leefde, dat uw naam geprezen wordt
in haar geloof en gedrag, durf ik toch niet zeggen, dat sedert
gij haar door het doopsel deedt wedergeboren worden, geen
enkel woord uit haar mond gekomen is tegen uw geboden.
MIGNE,
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Patrol. lat. XVI, 409.
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Ps. 218, 169.
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Vgl. I Cor. 25,
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Daarbij gezegd is door de Waarheid uw Zoon : Wie tot zijn
broeder zegt: „dwaas", zal strafbaar zijn met het helsche vuur';

en wee zelfs het lovenswaardige leven der menschen, wanneer
gij, uw barmhartigheid achterwege latend, het onderzoekt!
Doch wijl gij onze misslagen niet met gestrengheid uitvorscht, hopen wij vol vertrouwen een plaats bij u te vinden.
Al wie u echter zijn werkelijke verdiensten opsomt, wat
somt hij u op dan uwe gaven ? 0, zoo eens de menschen
zich als menschen erkenden en wie roemt, roemde in den
Heer21

Daarom, mijn Lof3 en mijn Leven, God mijns harten4, zet
ik voor een oogenblik haar goede daden, waarvoor ik u met
vreugde dank breng, ter zijde en bid u thans om vergiffenis
voor de zonden mijner moeder; verhoor mij5 door den Medicijn
onzer wonden, die gehangen heeft aan het hout en zetelend
aan uw rechterhand u voor ons ten beste spreekt 6. Ik weet dat zij
barmhartigheid geoefend en van harte de schulden vergeven
heeft aan haar schuldenaren ? : vergeef ook gij haar hare
schulden, indien zij er nog eenige gemaakt heeft gedurende
zooveel jaren na het bad des heils. Vergeef, Heer, vergeef,
bid ik u; treed niet met haar in het gericht 8 . De barmhartigheid
neme het op tegen het oordeel 9, want uw uitspraken zijn waar
en barmhartigheid hebt gij beloofd aan de barmhartigen1°.
En dat zij dat konden zijn, hebt gij hun gegeven, die u zult
ontfermen, over wien gij u ontfermen wilt, en u erbarmen,
over wien gij u erbarmen wilt".
Ik geloof zelfs, dat gij reeds gedaan hebt, wat ik u verzoek, maar laat ook het vrijwillig offer van mijnen mond u welgevallig zijn, o Heer12 . Want toen de dag harer ontbinding
nabij was, dacht zij er niet aan haar lichaam met pracht
en praal te laten begraven of te laten balsemen met specerijen, noch begeerde zij een uitgezocht gedenkteeken, noch
1 Matth. 5, 22. 2 II Cor. I0, 17. 3 PS. I17, 14. 4 Ps. 72, 26.
68, 14. 6 Rom. 8, 34. ' Vgl. Matth. 6, 12. 8 Ps. 542, 2.
10 Vgl. Matth. 5, 7. 11 Vgl. Rom. 9, 15; Vgl. Ex. 33,1 g.
2, 13.
118, Io8.

6 Ps.
Jac.
12 Ps.

9
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bekommerde zij zich om een graf in het vaderland : niets
van dat alles droeg zij ons op, maar enkel en alleen verlangde
zij, dat wij haar indachtig zouden zijn aan uw altaar, dat
zij zonder ook maar één dag te verzuimen gediend had,
want zij wist dat vandaar het heilig Offerlam uitgereikt
wordt, waardoor het handschrift uitgewischt is, dat tegen ons
wast, en waardoor de vijand overwonnen is, die onze zonden
optelt 2 en zoekt, wat hij tegen ons kan inbrengen, maar
die niets vindt in hem, in wien wij overwinnen. Wie zal hem
zijn onschuldig bloed vergoeden ? Wie zal hem den prijs
terugbetalen, waarvoor hij ons gekocht heeft, om ons aan
hem te ontrukken ? En aan het geheim van dezen onzen
losprijs heeft uw dienstmaagd haar ziel gebonden met den
band des geloofs. Niemand rukke haar los van uwe bescherming. Noch met geweld noch met list stelle de leeuw
en draak3 zich daartusschen : want zij zal niet inbrengen,
dat zij zonder schuld is, om niet overtuigd en bemachtigd
te worden door den sluwen aanklager, maar zij zal inbrengen,
dat haar schulden vergeven zijn door hem, wien niemand
zal teruggeven, wat hij voor ons, zonder het schuldig te zijn,
gegeven heeft.
Zoo ruste zij dan in vrede met haren man, voor wien en
na wien zij met niemand gehuwd is geweest4, wien zij diende,
voor u vruchten dragend met lijdzaamheid 5, om ook hem
te winnen voor u 6. En geef, mijn Heer en mijn God, geef
het ook in uw dienaars, mijn broeders, uw zonen, mijn heeren,
die ik met hart en mond en geschriften dien, dat allen, die
dit lezen, aan uw altaar gedenken Monnica, uw dienares,
met Patricius, weleer haar man, door wier vleesch gij mij
gebracht hebt in dit leven --- hoe weet ik niet. Mogen zij
met vrome liefde hunner gedenken, die mijn ouders waren
in dit voorbijgaande licht en mijn broeders zijn in u, onze
Vader, in de katholieke Kerk, onze moeder, en mijn mede1 Col. 2, 14. 2 Vgl. Openb. 22, 2o. ' Vgl. Ps. go, 23.
5, 9. b Vgl. Luc. 8, 25. 6 I Petr. 3, 2.
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burgers in het eeuwig Jerusalem, waarnaar uw volk smacht
op zijn pelgrimstocht, van den uitgang tot den terugkeer,
opdat zoo, waarom ze mij als haar laatsten wensch verzocht
heeft, haar overvloediger worde gegeven in veler gebeden
door mijne belijdenissen dan door mijne gebeden.
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TIENDE BOEK

I. Mocht ik u kennen, mijn Kenner, mocht ik u kennen,
zooals ook ik gekend ben t. Kracht mijner ziel, treed binnen

in haar en pas haar bij u aan, opdat gij haar moogt hebben
en bezitten zonder vlek en rimpel t. Dit is mijn hoop, daarom
spreek ik en in die hoop verblijd ik mij 3, wijl ik mij over iets
heilzaams verblijd. De overige dingen echter van dit leven
zijn des te minder te beweenen, hoe meer men er om weent,
en des te meer te beweenen, hoe minder men er om weent.
Want zie, gij hebt de waarheid lief 4, want wie handelt naar haar,
komt tot het lichts . Ik wil naar haar handelen in mijn hart ten
aanschouwen van u in mijn belijdenis, en in mijn schrijven
ten aanschouwen van vele getuigen.
II. En wat zou wel voor u, o Heer, voor wiens oogen de
afgrond van het menschelijk geweten bloot ligt6, wat zou
verborgen kunnen zijn' in mij, ook al wilde ik het u niet
belijden? U toch zou ik dan voor mij verbergen, niet mij
voor u. Nu echter, dat mijn zuchten getuige is, dat ik mij
zelven mishaag, schittert gij en behaagt gij en wordt gij
bemind en begeerd, zoodat ik schaamrood word over mij
zelven en mij verwerp en u kies en noch u, noch mij zelven
behaag dan van uwentwil.
Voor u dus, Heer, ben ik openbaar, wie ik ook zijn mag.
En met wat voor vrucht ik u belijdenis doe, heb ik al ge-.
zegd. Want ik doe dit niet met woorden des vleesches en
klanken, maar met woorden der ziel en het geroep der
gedachte, hetwelk uw oor kent. Want wanneer ik slecht ben,
1 I Cor. 13, 12. 2 Ephes. 5, 27. 3 Vgl. Rom. 22, 12.
Hebr. 4, 23. 7 Vgl. Eccles. 42, 18, 20.
5 Jo. 3, 21.
6

2I0

4

Ps. 50, 8.

clan is u belijdenis doen niets anders dan mijzelf mishagen;
wanneer ik echter vroom ben, dan is u belijdenis doen niets
anders dan dit niet mij zelven toeschrijven, wijl gij, Heer,
den rechtvaardige zegentl, maar eerst den goddelooze rechtvaardig
maakt e . Mijn belijdenis, mijn God, voor uw aanschijn3 wordt
dus voor u zwijgend gedaan en niet zwijgend. Want zij
zwijgt wat betreft het geruisch, zij roept wat betreft het gevoel.
Want ik zeg niets aan de menschen, dat goed is, wat gij van
mij niet eerst gehoord hebt, en ook hoort gij niets dergelijks
van mij, wat gij aan mij niet eerst gezegd hebt.
III. Wat heb ik dan te maken met de menschen, dat zij
mijn belijdenissen moeten hooren, alsof zij zelf al mijne
krankheden zouden genezen4 ? Nieuwsgierig is dat slag om het
leven van anderen te kennen, traag om het hunne te verbeteren. Waarom zoeken zij van mij te hooren, wie ik ben,
zij, die van u niet willen hooren, wie zij zelf zijn? En hoe
weten zij, als zij van mij zelf over mij zelf hooren, of ik de
waarheid zeg, daar toch niemand der menschen kent de
verborgenheden van den mensch, behalve de geest van den mensch,
die in hem is5? Maar wanneer zij van u hooren over zich
zelven zullen zij niet kunnen zeggen : „De Heer liegt".
Want wat beteekent van u te hooren over zichzelf anders,
dan zichzelf te kennen? Verder, wie kent zich zelf en zegt :
„Het is onwaar", tenzij hij zelf liegt? Maar wijl de liefde
alles gelooft 6, ten minste bij hen, die zij met elkander verbindt en vereenigt, doe ik mede, Heer, ook zoo aan u belijdenis, dat de menschen het hooren, aan wie ik niet bewijzen
kan, dat ik de waarheid belijd; maar zij gelooven mij, wier
ooren mij de liefde opent.
Intusschen echter, geneesheer mijner ziel, maak gij mij
duidelijk, met wat voor vrucht ik dat doen zal. Want wanneer de belijdenissen van mijn vroegere boosheden, die
gij vergeven en bedekt hebt', om mij in u gelukkig te maken,
mijne ziel veranderend door het geloof en uw sacrament,
1 Ps. 5, 13. 2 Rom. 4, 5 . 3 Vgl. Ps. 95, 6. 4 Vgl. Ps. 102, 3. 5 I Cor.
7 Vgl. Ps. 31, I.
2, I I.
6 I Cor. 13, 7.
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gelezen en gehoord worden, wekken zij het hart op, opdat
het niet slape in wanhoop en zegge : „Ik kan niet", maar
ontwake in liefde voor uwe barmhartigheid en in de zoetheid
uwer genade, waardoor iedere zwakke sterk is 1, die zich door
haar van zijn zwakheid bewust wordt. En het verheugt de
goeden de vroegere boosheden te hooren van degenen, die
er nu van bevrijd zijn, en niet daarom verheugt het hen,
wijl het boosheden zijn, maar wijl zij geweest zijn en niet
meer zijn.
Met wat voor vrucht dan, mijn Heer, voor wien dagelijks
mijn geweten belijdenis doet, door de hoop op uwe barmhartigheid geruster dan door zijn onschuld, met wat voor
vrucht, bid ik u, belijd ik ook nog voor de menschen in uwe
tegenwoordigheid door dit geschrift, wie ik ben, niet wie ik
geweest ben ? Want daarvan heb ik de vrucht gezien en
vermeld. Maar wie ik op dit oogenblik ben, nu, juist op den
tijd van mijn belijdenissen, dat begeeren velen te weten,
die mij kennen, en ook die mij niet kennen, die van mij
of over mij iets hebben gehoord, maar hun oor ligt niet
aan mijn hart, waar ik ben zooals ik waarlijk ben. Zij willen
mij dus met mijn eigen mond hooren belijden, wat ik zelf
inwendig ben, waarheen zij noch het oog, noch het oor,
noch den geest kunnen richten; zij willen het echter en
zullen het ook gelooven, maar zullen zij mij ook kennen?
Want hun zegt de liefde, waardoor zij goed zijn, dat ik niet
lieg in mijn belijdenissen, en die liefde in hen gelooft mij.
IV. Maar met wat voor vrucht willen zij dat ? Begeeren
zij mij geluk te wenschen, wanneer zij hooren, hoe ik tot
u naderde door uw genade, en voor mij te bidden, als zij
hooren, hoe ik werd tegengehouden door mijn eigen last?
Aan dezulken zal ik mij bekend maken. Want het is geen
geringe vrucht, Heer mijn God, dat door velen u dank gebracht
wordt voor ons 2 en door velen tot u wordt gebeden voor ons.
Moge in mij hun broederlijke geest beminnen wat gij te
1 Vgl. II Cor. I 2, I o.
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ik volbreng dit onder uwe vleugelen 1 met al te groot gevaar,
ware het niet dat onder uwe vleugelen mijn ziel u onderdanig
was en mijn zwakheid u bekend was. Ik ben maar een klein,
kind, maar mijn Vader leeft altijd, en hij is voor mij mijn
betrouwbaar beschermer; want hij is dezelfde, die mij
geschapen heeft en mij beschermt, en gij zelf zijt al mijn goed,
gij, de Almachtige, die met mij zijt, ook voordat ik met u
ben. Aan dezulken dus, wie te dienen gij mij gelast, zal ik
bekend maken, niet wie ik geweest ben, maar wie ik nu ben
en wie ik nog ben; neen, ik oordeel mezelf niet2.
Zoo moge men dus mij hooren.
V. Want gij, Heer, oordeelt mij, wijl, hoewel niemand
der menschen kent, de verborgenheden van den mensch, behalve
de geest van den mensch, die in hem is 3, er toch iets is van den
mensch, wat de geest des menschen, die in hem is, zelf niet
weet; gij echter, Heer, gij weet alles van hem, gij, die hem
gemaakt hebt. Ik echter, hoewel ik mij voor uw aangezicht
veracht en mij voor stof en asch houd, weet toch iets van u,
dat ik van mijzelf niet weet. En zeker, wij zien thans door een
spiegel in een raadsel, nog niet van aangezicht tot aangezicht4;
en daarom, zoolang ik wandel buiten u 5, ben ik meer mij
zelven nabij dan u, en toch weet ik, dat gij op geenerlei
wijze ontwijd kunt worden; maar welke bekoringen ik
vermag te weerstaan en welke niet, dat weet ik niet. Maar
er is hoop, wijl gij getrouw zijt, die niet toelaat, dat wij bekoord
worden boven onze krachten, maar met de bekoring ook het middel

geeft, om ze te kunnen doorstaan6.
Laat ik dan belijden, wat ik van mijzelf weet, laat ik
ook belijden, wat ik van mijzelf niet weet, want wat ik van
mijzelf weet, weet ik door uw verlichting, en wat ik van mijzelf niet weet, weet ik zoolang niet, totdat mijn duisternis
wordt als de middag' voor uw aangezicht.
VI. Niet met een twijfelachtig, maar met een zeker bewustzijn, Heer, bemin ik u. Getroffen hebt gij mijn hart
s I Cor. 2, II. 4 I Cor. 13, 12.
1 Vgl. Ps. 16, 8; 35, 8.
2 I Cor. 4, 3.
3 II Cor. 5, 6.
6 I Cor. IC., 13. ' Tsai. 58, 1o.
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met uw woord, en ik heb u bemind. Maar ook hemel en
aarde en alles, wat daarin is, zie van alle kanten zeggen ze
mij, dat ik u moet beminnen, en zij houden niet op dit aan
allen te zeggen, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn1.
Doch dieper zult gij u ontfermen over wien gij u ontfermen
wilt, en erbarming betoonen over wien gij u erbarmen
wilt 2 : anders zouden hemel en aarde aan dooven uw lof
verkondigen.
Maar wat bemin ik, als ik u bemin ? Niet lichamelijke
schoonheid, niet voorbijgaande bekoorlijkheid, niet den
glans van het licht, dat zoo welgevallig is aan onze oogen,
niet de liefelijke melodieën van allerlei liederen, niet de
welriekende geur van bloemen en zalven en specerijen, niet
manna en honing, niet ledematen, die lokken tot vleeschelijke
omhelzing : niet dat bemin ik, als ik mijn God bemin. En
toch bemin ik een zeker licht en een zekere stem en een
zekeren geur en een zekere spijs en een zekere omhelzing,
als ik mijn God bemin, het licht, de stem, den geur, de spijs
en de omhelzing van den inwendigen mensch in mij, waar
voor mijne ziel schittert, wat geen ruimte bevat, en waar
klinkt, wat geen tijd met zich meevoert, en waar geurt, wat
geen wind verspreidt, en waar smaakt, wat geen eetlust
vermindert en waar vereend blijft, wat geen verzadiging
vaneenscheidt. Dat is het, wat ik bemin, als ik mijn God
bemin.
En wat is dat ?
Ik heb het de aarde gevraagd, en zij heeft gezegd : „Ik ben
het niet", en alles, wat in haar is, heeft hetzelfde bekend.
Ik heb het de zee en de afgronden en het kruipend gedierte,
dat leven heeft3, gevraagd, en zij hebben geantwoord :
„Wij zijn uw God niet; zoek boven ons." Ik heb het blazende
winden gevraagd, en de geheele lucht met hare bewoners
heeft gezegd : „Anaximenes dwaalt; ik ben God niet." Ik
heb het den hemel, de zon, de maan, de sterren gevraagd,
1 Rom. I, 20.

2

Vgl. Rom. 9, 15.

3 Vgl. Gen. i,

20.
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en zij zeiden : „Ook wij zijn God niet, dien gij zoekt." Er
ik heb gezegd tot alle dingen, die rondom de deuren staar
van mijn vleesch : „Zegt mij van mijn God, hetgeen gij nier
zijt, zegt mij van hem iets". En zij hebben uitgeroepen mei
luide stem : „Hij zelf heeft ons gemaakt'." Mijn vraag way
mijn beschouwing en hun antwoord hun schoonheid.
En ik heb mij gewend tot mijzelf en gezegd tot mijzelf :
„Wie zijt gij ?" En ik heb geantwoord : „Een mensch". Maar
zie, een lichaam en een ziel staan mij ten dienste, het een
uitwendig en het ander inwendig. Bij welk van deze beiden
moest ik mijn God, zoeken, dien ik reeds gezocht had met
mijn lichaam van de aarde tot den hemel, zoover ik de
stralen mijner oogen als boden kon zenden ? Doch het beste
is, wat inwendig is. Immers daaraan brachten alle lichamelijke boden als aan den voorzitter en rechter bericht over de
antwoorden van hemel en aarde en alle dingen die daarin
zijn en zeiden : „Wij zijn God niet" en : „Hij zelf heeft ons
gemaakt". De inwendige mensch vernam dat door den dienst
van den uitwendigen; mijn inwendig ik vernam dat, ik,
ik de ziel door de zintuigen van mijn lichaam. Ik heb de
wereldmassa gevraagd over mijn God, en zij heeft mij geantwoord : „Ik ben het niet, maar hij heeft mij gemaakt".
Is niet voor allen, die gezonde zinnen hebben, deze schoonheid zichtbaar? Waarom spreekt zij niet tot allen hetzelfde?
De dieren, klein en groot, zien haar, maar kunnen niet
vragen. Want in hen is de rede niet als rechter gesteld over
de berichtbrengende zinnen. De menschen echter kunnen
vragen om het onzichtbaar goddelijk Wezen bij eenig nadenken
uit het geschapene duidelijk te kennen 2, maar door de liefde worden
zij daaraan onderworpen en onderworpen kunnen zij niet
oordeelen. En het geschapene antwoordt niet dengenen, die
vragen, indien zij niet oordeelen, ook verandert het niet
zijn stem, dat is zijn schoonheid, als de een ze alleen maar
ziet, de ander echter ze ziet en ondervraagt, zoodat ze zich
I Ps. gg,3.
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2 Rom. I, 20.

den een zus vertoont, den ander zoo, maar op dezelfde wijze
beiden zich vertoonend is ze voor den een stom, en spreekt
zij tot den ander : ja zelfs spreekt zij tot allen, doch diegenen
verstaan haar, die haar stem, welke zij van buiten vernemen,
inwendig met de waarheid vergelijken. Want de waarheid
zegt mij : „Uw God is niet de hemel en de aarde of eenig
lichaam". Dit zegt hun natuur. Voor hem, die ze ziet, is
het een massa, kleiner in het deel dan in het geheel. Reeds
gij zijt beter, zeg ik u, ziel, wijl gij de massa van uw lichaam
groeien laat en haar het leven geeft, wat geen lichaam voor
een ander lichaam doen kan. Maar uw God is ook voor u
het leven van uw leven.
VII. Wat bemin ik dan, als ik God bemin ? Wie is hij
boven het hoofd mijner ziel ? Door mijn ziel zelf zal ik opklimmen tot hem. Ik zal mijn kracht voorbijgaan, waardoor
ik aan het lichaam vastzit en zijn organisme met leven vervul.
Niet met die kracht vind ik mijn God, want dan zou hem
ook vinden een paard en een muildier, die geen verstand hebbenl,
en het is dezelfde kracht, waardoor ook hunne lichamen leven.
Er is nog een andere kracht, waardoor ik niet alleen leven
geef, maar ook gewaarwording geef aan het vleesch, dat
mij de Heer heeft gevormd, bevelend het oog, dat het niet
hoore, en het oor, dat het niet zie, maar het oog, dat ik daardoor zie, en het oor, dat ik daardoor hoore, en zoo de overige
zinnen, wat elk voor zich naar zijn zetel en bestemming
toekomt : en al die verschillende dingen doe ik alleen, de
ziel, door middel van hen. Ook die kracht van mij zal ik
voorbijgaan; want ook deze heeft het paard en het muildier:
want ook zij nemen waar door het lichaam.
VIII. Ik zal dus ook die kracht van mijn natuur voorbijgaan en trapsgewijze opklimmen tot hem, die mij gemaakt
heeft. En zoo kom ik in de velden en de ruime paleizen
van het geheugen, waar de schatkamers zijn met tallooze
beelden van allerlei dingen, welke door de zinnen daar
1 Ps. 31, 9.
8
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ingebracht zijn. Daar is weggeborgen wat wij ook denkes
of door vermeerdering of door vermindering of door welk
verandering dan ook van datgene, wat het zintuig heef
aangeraakt, en wat daar verder toevertrouwd en neergelegc
is, dat de vergetelheid nog niet heeft verslonden en begraven
Wanneer ik daar ben, eisch ik, dat te voorschijn gehaalc
wordt al wat ik wil, en sommige dingen komen terstond tf
voorschijn, naar andere wordt langer gezocht en worden
als het ware uit meer verborgen bewaarplaatsen opgediept;
sommige stormen bij hoopen naar voren en, terwijl iet$
anders gewenscht en gezocht wordt, springen zij te voorschijn, als wilden ze zeggen : „Zijn wij het soms?" En ik
verdrijf ze met de hand mijns harten van het aangezicht
mijner herinnering, totdat zich ontsluiert wat ik wil, en in
het gezicht komt uit het verborgene. Weer andere verschijnen zonder moeite en in ongestoorde volgorde, zooals
zij worden opgeroepen, en de voorgaande maken plaats
voor de volgende, en al wijkend worden ze weggeborgen
om weer, wanneer ik het wil, te voorschijn te komen. En
dit alles geschiedt, als ik iets uit het geheugen verhaal.
Daar worden alle dingen afzonderlijk en soortsgewijze
bewaard, die elk door zijn eigen toegang zijn binnengebracht,
zooals het licht en alle kleuren en vormen der lichamen
door de oogen, door de ooren echter alle soorten van klanken
en alle geuren door den toegang van den neus, alle smaken
door den toegang van den mond, door het gevoel echter
van het gansche lichaam, wat hard, wat zacht, wat warm
of koud, glad of ruw, zwaar of licht is, hetzij buiten of binnen
het lichaam. Al deze dingen neemt de wijde hal van het
geheugen met haar buitengewoon geheime en onbeschrijfelijke
krochten op, om als het noodig is, ze zich te herinneren en
weer te voorschijn te halen : en al die dingen gaan elk door
zijn eigen deur het geheugen binnen en worden daar opgeborgen. Zij zelve echter gaan niet binnen, maar de beelden
van de waargenomen dingen staan daar ter beschikking van
de gedachte van hem, die ze zich herinnert.
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Doch wie kan zeggen, hoe die gevormd zijn, ofschoon het
duidelijk is, door welke zinnen ze zijn opgenomen en inwendig weggeborgen ? Want ook terwijl ik mij in het donker
en in de stilte bevind, breng ik in mijn geheugen, als ik wil,
kleuren te voorschijn, en maak ik onderscheid tusschen wit
en zwart en tusschen alle andere kleuren, die ik maar wil,
en geen klanken komen daartusschen en brengen stoornis,
terwijl ik datgene, wat ik met de oogen heb opgenomen,
beschouw, hoewel ook zij daar zijn en, als 't ware afzonderlijk
ter zijde gelegd, zich schuil houden. Want ook hen eisch ik
op, als het mij lust, en ze zijn er terstond, en terwijl mijn tong
rust en mijn keel zwijgt, zing ik zooveel ik wil, en die beelden
der kleuren, die niettemin daar zijn, komen niet tusschenbeide en storen niet, wanneer de andere voorraad te voorschijn
gehaald wordt, die door de ooren is binnengevloeid. Evenzoo
herinner ik mij naar believen de overige dingen, die door de
overige zintuigen ingebracht en bijeengebracht zijn en den
geur der leliën onderscheid ik van dien der viooltjes, zonder
iets te ruiken, en honing stel ik boven most, het gladde
boven het ruwe, zonder dan iets te proeven of te betasten,
maar alleen door het mij te herinneren.
Inwendig doe ik dat, in het ontzaglijk paleis van mijn
geheugen. Want daar staan tot mijn beschikking hemel en
aarde en zee met alles, wat ik daarin heb kunnen waarnemen, behalve datgene, wat ik vergeten heb. Daar ontmoet
ik ook mij zelven en ik herinner mij, wat, wanneer en waar
ik iets gedaan heb, en hoe ik, toen ik het deed, gestemd
was. Daar is alles, wat ik mij herinner, hetzij het door mij
werd ondervonden of geloofd. Uit denzelfden voorraad
breng ik ook de voorstellingen van de dingen, die ik of heb
ondervonden, of op grond van mijn ondervindingen aangenomen, nu eens deze, dan weer die, in verband met het
verleden, en op grond daarvan peins ik zelfs over toekomstige
handelingen en gebeurtenissen en verwachtingen, en dat alles
weer als tegenwoordig. „Ik zal dit en dat doen", zeg ik bij
mij zelven in die ontzaglijke krocht van mijn geest, die gevuld
2I9

is met de beelden van zoo vele en zoo groote dingen, en dit
of dat volgt dan. „O, mocht dit of dat eens zijn !" „Moge
God dit of dat verhoeden !", zoo zeg ik bij mijzelf en terwijl
ik het zeg, zijn de beelden van alles, wat ik zeg, uit dezelfde
schatkamer van het geheugen aanwezig, en ik zou volstrekt
niets daarvan kunnen zeggen, indien ze daar niet aanwezig
waren.
Groot is die kracht van het geheugen, zeer groot, mijn
God, een wijd en onbegrensd heiligdom. Wie is tot den
bodem ervan gekomen ? En het is een kracht van mijn geest
en behoort tot mijn natuur, maar ik zelf vat niet geheel, wat
ik ben. Dus de geest is te eng om zichzelf te bevatten, maar
waar is dan, wat hij van zichzelf niet vat? Is het soms buiten
hem en niet in hem ? Hoe vat hij het dan niet ? Groote verwondering hierover rijst in mij op, verbazing grijpt mij aan.
En de menschen trekken weg om te bewonderen de hoogten
der bergen en de ontzaglijke golven der zee en den breeden
loop der rivieren en den omvang van den Oceaan en de
banen der hemellichamen, en zij verlaten zichzelf en zij
verwonderen zich niet, dat, toen ik over dat alles sprak, ik
het niet zag met mijn oogen, en toch zou ik er niet over
spreken, indien ik niet de bergen en de golven en de stroomen
en de hemellichamen, die ik gezien heb, en den Oceaan, dien
ik ken van hooren zeggen, inwendig in mijn geheugen zag
in even groote ruimten, alsof ik ze uitwendig zag. En toch
heb ik ze door het zien niet verzwolgen, toen ik ze zag met
mijn oogen, en zij zelf zijn ook niet bij mij, maar de beelden
ervan, en ik weet, wat door elk lichamelijk zintuig mij ingedrukt is.
IX. Maar niet dat alleen draagt dit onmeetlijk bevattingsvermogen van mijn geheugen in zich. Hier zijn ook al die
dingen, die ik van de vrije wetenschappen in mij heb opgenomen en die mij nog niet ontgaan zijn, zij liggen als het
ware weggeschoven op een meer inwendige plaats, geen
plaats; en niet de beelden daarvan, maar de zaken zelf
draag ik in mij. Want wat taalkunde is, wat bekwaamheid
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in het redetwisten, hoeveel soorten van vragen er zijn, al
wat ik daarvan weet, is zoo in mijn geheugen, dat ik niet
het beeld vastgehouden, maar de zaak zelf buiten gelaten
heb, of dat het geklonken heeft en voorbijgegaan is, zooals
een stem, ingedrukt door de ooren met een spoor, waardoor
ze weer voor den geest gebracht zou kunnen worden, alsof
zij klonk, hoewel ze niet meer klonk, of zooals een geur,
terwijl hij voorbijgaat en verdwijnt in den wind, den reukzin
aandoet, vanwaar hij in het geheugen het beeld van zichzelf overbrengt, dat wij door het ons te herinneren weer
oproepen, of zooals een spijs, die zeker in de maag niet
meer smaakt en toch in het geheugen als het ware smaakt,
of zooals iets, dat door aanraking met het lichaam gevoeld
wordt, dat men ook, gescheiden van ons, met het geheugen
kan voorstellen. Deze dingen immers worden niet binnengelaten in het geheugen, maar alleen de beelden daarvan
worden met wonderlijke snelheid opgevangen en als het
ware in wonderlijke vertrekken opgeborgen en op wonderlijke wijze door er aan te denken te voorschijn gehaald.
X. Wanneer ik echter hoor, dat er drie soorten van vragen
zijn : of iets is, wat het is en hoedanig het is, dan houd ik
wel de beelden vast der klanken, waaruit deze woorden
samengesteld zijn, en ik weet, dat zij met geruisch door de
lucht zijn voorbijgegaan en niet meer zijn. Doch de dingen
zelf, die door die klanken aangeduid worden, heb ik met
geen enkel lichamelijk zintuig aangeraakt en nergens gezien
buiten mijn geest, en in mijn geheugen heb ik niet de beelden
ervan weggeborgen, maar de dingen zelf.
Vanwaar zij bij zijn binnengegaan, mogen zij zeggen, zoo
zij het kunnen. Want ik loop langs al de deuren van mijn
vleesch, maar ik vind niet door welke van haar zij binnengetreden zijn. Immers de oogen zeggen : „Als ze gekleurd
zijn, hebben wij ze gemeld"; de ooren zeggen : „Als zij
klank hebben gegeven, zijn ze door ons meegedeeld"; de
neus zegt : „Als zij hebben geroken, zijn zij door mij heengegaan"; ook de smaakzin zegt : „Als er geen smaak aan
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is, behoeft ge mij niets te vragen"; het gevoel zegt
„Als het niet lichamelijk is, heb ik het niet aangeraakt
en als ik het niet heb aangeraakt, heb ik niet meege
deeld".
Vanwaar en waarlangs zijn deze dingen in mijn geheugen
binnengegaan ? Ik weet niet hoe; want toen ik ze leerde
heb ik niet den geest van een ander geloofd, maar ze ir
den mijnen herkend en waar bevonden en ze hem toever.
troulwd en als het ware daarin neergelegd, om ze daaruit
te voorschijn te halen, als ik wilde. Daar waren zij dus oo il
voordat ik ze geleerd had, maar in mijn geheugen waren ze
niet. Waar dan of waarom anders heb ik ze, toen ze uitgesproken werden, erkend en gezegd : „Zoo is het, het ih
waar", dan omdat ze reeds in mijn geheugen waren, maat
zoo verwijderd en verborgen als het ware in verscholen
holten, dat ik, waren ze niet op iemands aanmaning te voorschijn gehaald, ze misschien niet eens had kunnen denken.
XI. Daarom vinden wij, dat het leeren dier dingen, waarvan we geen beelden door de zinnen in ons opnemen, maar
die wij zonder beelden, zooals ze zijn, door hen zelf inwendig zien, niets anders is, dan datgene, wat het geheugen
verspreid en ongeordend bevatte, door denken als het ware
te verzamelen en door op te letten te zorgen, dat het als het
ware voor de hand gelegd in het geheugen zelf, waar het eerst
verstrooid en veronachtzaamd verscholen lag, een nu gewone
inspanning gewillig tegemoet komt. En hoeveel dergelijke
dingen draagt mijn geheugen in zich, die reeds zijn gevonden
en, gelijk ik zeide, als het ware voor de hand gelegd, waarvan
men zegt, dat wij ze geleerd hebben en kennen. Indien ik
ophoud die met bescheiden tusschenruimten van tijd mij
weer voor den geest te halen, dan duiken ze weer zoo weg en
verdwijnen als 't ware weer zoo naar de afgelegen vertrekken,
dat ze opnieuw als nieuw met de gedachten andermaal
vandaar gehaald moeten worden — want een andere verblijfplaats hebben zij niet — en weer bijeengebracht, om
geweten te kunnen worden, dat is als uit een zekere ver222

strooiing verzameld, en vandaar komt het woord cogitare.
Want cogo (ik breng bijeen) en cogito (ik breng herhaaldelijk
bijeen, ik denk) staan in gelijke verhouding als ago (ik handel)
en agito (ik handel herhaaldelijk), en als facio (ik doe) en
factito (ik doe herhaaldelijk) . Evenwel heeft de geest dat
woord speciaal zich toegeeigend, zoodat niet wat elders,
maar wat in den geest wordt verzameld, dat is bijeengebracht,
nu speciaal cogitari wordt geheeten.
XII. Evenzoo bevat het geheugen de begrippen en tallooze wetten van getallen en afmetingen, waarvan geen
enkele door een lichamelijk zintuig ingedrukt is, wijl zij
zelf geen kleur hebben, noch geluid geven, noch geur en
smaak bezitten, noch den tastzin aandoen. Ik heb de klanken
der woorden gehoord, waardoor zij aangeduid worden, als
er over gehandeld wordt, maar die zijn anders dan die
begrippen. Want die klinken anders in het Grieksch dan
in het Latijn, maar die begrippen zijn noch Grieksch noch
Latijnsch, noch behooren zij tot een andere taal. Ik heb
lijnen gezien van kunstenaars, zelfs zoo uitermate fijn als
het rag van een spinneweb; maar die begrippen zijn anders,
het zijn geen beelden van die lijnen, die mij het oog des
vleesches heeft geboodschapt : deze kent ieder, die zonder
eenige gedachte aan hoedanig lichaam ook ze inwendig
erkend heeft. Ik heb ook met al mijn lichamelijke zintuigen
de getallen waargenomen, die wij tellen, maar die, waarmee
wij tellen zijn anders, en zijn geen beelden daarvan en daarom
zijn ze zelfstandig. Laat mij maar belachen, wanneer ik dat
zeg, hij die ze niet ziet, maar laat mij dan deernis hebben
met hem, die mij belacht.
XIII. Dit alles bewaar ik in mijn geheugen en hoe ik
het geleerd heb, bewaar ik in mijn geheugen. Vele dingen
ook, die hiertegen geheel onwaar worden ingebracht, heb
ik gehoord en bewaar ik in mijn geheugen; en hoewel zij
onwaar zijn, toch is het niet onwaar, dat ik mij die herinner;
en dat ik onderscheid heb gemaakt tusschen die ware en
deze onware dingen, die daartegen aangevoerd worden,
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ook dat herinner ik mij en ik zie, dat ik thans die dingen
anders onderscheid, maar ik herinner mij ook ze dikwijl;
anders onderscheiden te hebben, daar ik er vaak over nadacht.
Dus herinner ik mij ook, dat ik die dingen meermalen verstaart heb, en wat ik nu onderscheid en versta, berg ik weg
in mijn geheugen, zoodat ik mij later herinneren kan, dal
ik hit nu heb verstaan. Dus ook het herinneren herinner il
mij, gelijk ik later, indien ik mij weer voor den geest zal
halen, dat ik deze dingen mij nu kon te binnen brengen, mij
dat ongetwijfeld door de kracht van het geheugen weer voos
den geest zal halen.
XIV. Ook de aandoeningen van mijn ziel bevat datzelfde
geheugen, niet op die wijze, waarop de ziel zelf ze heeft,
als zij ze ondergaat, maar op een andere grootelijks verschillende wijze, zooals de kracht van het geheugen meebrengt. Want ook dat ik blij geweest ben, breng ik mij te
binnen zonder blij te zijn en mijn vroegere droefheid haal il
mij weer voor den geest zonder bedroefd te zijn, en dat it
eens vrees gehad heb, herdenk ik zonder vrees en aan vroegerf
begeerte ben ik zonder begeerte gedachtig. Soms ook omgekeerd herinner ik mij mijn doorgestane droefheid me,
blijdschap en met droefheid mijn blijdschap.
Dat is aangaande het lichaam niet te verwonderen : want
iets anders is de geest, iets anders het lichaam. Indien il
mij dus mijn vroegere lichaamssmart met vreugde herinner
is dat niet zoo verwonderlijk. Maar hier wel, daar de geest
ook 't geheugen zelf is — wanneer wij iemand iets opdragen
te onthouden, zeggen we : „Zorg, dat gij dit in uw gees
houdt", en als wij iets vergeten, zeggen we : „Het was mi
niet in den geest" en , ; Het is mijn geest ontgaan", wijl wi
het geheugen zelf geest noemen.
Daar dat dan zoo is, hoe komt het dan, dat, als ik mij mijl
vroegere droefheid met blijdschap herinner, mijn gees
blijdschap heeft en mijn geheugen droefheid en dat mijn
geest hierom blijde is, dat hij blijdschap in zich heeft, maai
mijn geheugen niet hierom bedroefd is, wijl het droefheic
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in zich heeft ? Behoort het dan wellicht niet tot den geest ?
Wie zou dat kunnen zeggen ?
Dan is ongetwijfeld het geheugen als het ware de maag
van den geest, de blijdschap en droefheid echter als het
ware zoete en bittere spijze : wanneer zij aan het geheugen
worden toevertrouwd, dan kunnen zij, als 't ware overgebracht in de maag, daar weggeborgen worden, maar geproefd worden kunnen ze niet.
Belachelijk is het te meenen, dat deze en die dingen gelijk
zijn, maar toch zijn ze niet geheel en al ongelijk.
Maar zie, uit mijn geheugen haal ik te voorschijn, als ik
zeg, dat er vier storingen zijn van de ziel : begeerte, blijdschap,
vrees en droefheid, en alles wat ik hierover ter sprake kan
brengen door ze elk afzonderlijk in soorten ieder naar hun
eigen aard te verdeelen en te bepalen, vind ik daar, wat ik
er van zeg, en vandaar haal ik het te voorschijn, en toch
word ik door geen enkele van die storingen gestoord, wanneer
ik ze door ze mij te herinneren in mijn geheugen terugroep;
en voordat ze weer te binnen gebracht werden door mij en
weer overdacht werden, waren ze daar; daarom konden
zij vandaar door de herinnering te voorschijn gehaald worden.
Misschien dus worden zij, zooals de spijze uit de maag
door het herkauwen, evenzoo door het herinneren uit het
geheugen voor den dag gehaald. Waarom dan wordt in den
mond der gedachte door dengene, die ze ter sprake brengt,
dat is die ze zich te binnen brengt, de zoetheid der blijheid
of de bitterheid der droefheid niet waargenomen ? Of ligt
hierin de ongelijkheid, wijl de gelijkenis niet heelemaal
opgaat? Want wie zou gaarne over dergelijke dingen spreken,
indien wij, telkens als wij droefheid of vrees maar noemen,
gedwongen zouden worden te treuren of te vreezen ? En toch
zouden wij er niet over spreken, indien we niet in ons geheugen
niet alleen de klanken der namen overeenkomstig de beelden
door de zinnen des lichaams ingedrukt, maar ook de voorstellingen der dingen zelve vonden, die wij door geen enkele
deur des vleesches bekomen hebben, maar de ziel zelf heeft
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die, ze door de ondervinding van hare hartstochten gewaarwordend, aan het geheugen toevertrouwd of het geheugen
zelf heeft ze, ook zonder dat ze er aan toevertrouwd waren,
vastgehouden.
XV. Maar of dit al of niet door beelden geschiedt, dat
is niet zoo gemakkelijk te zeggen.
Immers ik spreek van een steen, ik spreek van de zon,
terwijl de dingen zelf niet aanwezig zijn voor mijn zintuigen;
in mijn geheugen zijn inderdaad de beelden daarvan aanwezig. Ik spreek van lichaamspijn, en die heb ik niet, zoolang
niets mij pijn doet; indien echter niet het beeld daarvan in
mijn geheugen was, zou ik niet weten, wat ik zeide, en zou
ik ze ter sprake brengend niet van genot onderscheiden. Ik
spreek van gezondheid des lichaams, terwijl ik gezond ben
van lichaam; de zaak zelf heb ik; maar toch, indien ook niet
het beeld daarvan in mijn geheugen was, zou ik mij op geen
enkele wijze voor den geest kunnen halen, wat de klank van
dien naam beteekende, en ook de zieken zouden niet begrijpen
bij het noemen van gezondheid, wat er gezegd was, indien
niet datzelfde beeld door de kracht van het geheugen werd
vastgehouden, hoewel de zaak zelf van hun lichaam afwezig was.
Ik spreek van getallen, waarmee wij tellen; en zie, in mijn
geheugen zijn niet de beelden daarvan, maar zij zelf. Ik
spreek van het beeld der zon, en het is aanwezig in mijn
geheugen; want niet het beeld van haar beeld, maar het
beeld zelf breng ik mij weer te binnen; zelf is het bij mij,
als ik het mij herinner, tegenwoordig. Ik spreek van het
geheugen, en ik herken datgene waarvan ik spreek. En waar
anders herken ik het dan in mijn geheugen zelf? Of is dit zelf
ook door zijn beeld bij zichzelf aanwezig en niet door
zichzelf?
XVI. Hoe nu, wanneer ik van vergetelheid spreek en
eveneens herken datgene, waarvan ik spreek, vanwaar zou
ik de zaak herkennen, indien ik ze mij niet herinnerde? Niet
toch den klank van den naam druk ik uit, maar de zaak, die
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hij beteekent; had ik haar vergeten, dan zou ik in geen geval
de kracht hebben om te herkennen, welke kracht die klank
heeft. Dus wanneer ik mij het geheugen herinner, dan is
het geheugen zelf door zich zelf bij zichzelf aanwezig; maar
wanneer ik mij vergetelheid herinner, dan is èn het geheugen
aanwezig èn de vergetelheid : het geheugen, waardoor ik
mij herinner, de vergetelheid, die ik mij herinner. Maar
wat is vergetelheid anders dan een berooving van het geheugen ? Hoe is ze dan aanwezig, zoodat ik mij haar herinner,
wanneer ik haar, als zij aanwezig is, niet kan herinneren?
Indien wij nu wat wij ons herinneren in het geheugen vasthouden en, indien wij ons de vergetelheid niet herinnerden,
wij geenszins op het hooren van dien naam de zaak, die
daardoor aangeduid wordt, zouden kunnen herkennen, dan
wordt de vergetelheid vastgehouden in het geheugen. Zij
is dus aanwezig, opdat wij haar niet vergeten en als zij,
aanwezig is, vergeten wij.
Of wordt hieruit opgemaakt, dat zij niet door zichzelf in
het geheugen is, wanneer wij ons haar herinneren, maar
door haar beeld, wijl, indien de vergetelheid door zich zelf
aanwezig was, zij zou bewerken, niet dat wij ons herinnerden,
maar dat wij vergaten?
En wie zal dat dan wel naspeuren ? Wie zal begrijpen, hoe
het is ?
Ik althans, o Heer, ik tob mij hierover af en ik tob mij af
in mij zelven; ik ben voor mijzelf geworden een bodem van
moeilijkheid en zeer veel zweet. Want wij doorvorschen nu
niet de gewesten des hemels t noch meten wij de afstanden
der hemellichamen of zoeken wij naar het gewicht der aarde :
ik ben het, die mij herinner, ik, mijn geest. Het is zoo geen
wonder, wanneer ver van mij is, al wat ik niet ben : wat
echter is mij nader dan ik mij zelf? En zie, de kracht van
mijn geheugen wordt niet begrepen door mij, terwijl ik
daarentegen over mij zelven niet kan spreken zonder haar.
1 Vgl. Ennius bij Cic. de Divin. II, 3o.
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Want wat zal ik zeggen,. wanneer het voor mij zeker is, dal
ik mij de vergetelheid herinner ? Zal ik zeggen, dat niet in
mijn geheugen is wat ik mij herinner ? Of zal ik zeggen, dat
de vergetelheid daartoe in mijn geheugen is, opdat ik niet
vergete ? Beide beweringen zijn zeer ongerijmd.
Wat te denken van deze derde mogelijkheid ? Op welken
grond zal ik zeggen, dat het beeld der vergetelheid in mijn
geheugen vastgehouden wordt, niet de vergetelheid zelf,
als ik mij haar herinner ? Op welken grond zal ook dat ik
zeggen, daar toch, wanneer het beeld van eenige zaak ingedrukt wordt in het geheugen, noodzakelijk is, dat eerst
de zaak zelf aanwezig is, waarvan dat beeld kan ingedrukt
worden ? Want zoo herinner ik mij Carthago, zoo alle plaatsen,
waar ik geweest ben, zoo de gezichten der menschen die ik
gezien heb, en de mededeelingen der overige zintuigen, zoo
de gezondheid of de pijn van het lichaam zelf : toen die
dingen aanwezig waren, nam het geheugen de beelden
daarvan op, opdat ik die als tegenwoordig zou kunnen
beschouwen en in den geest weer overdenken, wanneer ik
mij die dingen ook in hun afwezigheid te binnen zou brengen.
Indien dan door haar beeld, niet door zichzelf de vergetelheid in het geheugen vastgehouden, wordt, was zij in
elk geval zelf aanwezig opdat haar beeld zou worden opgenomen. Maar wanneer zij aanwezig was, hoe kon zij dan
haar beeld in het geheugen opschrijven, wanneer de vergetelheid ook datgene, wat zij reeds opgeteekend vindt, door
haar tegenwoordigheid uitwischt ? En toch ben ik op eenigerlei
wijze, al zij ook die wijze onbegrijpelijk en onverklaarbaar,
er zeker van, dat ik mij ook de vergetelheid zelf herinner,
waardoor datgene, wat wij ons herinneren verdwijnt.
XVII. Groot is de kracht van het geheugen, iets ontzagwekkends, mijn God, een diepe en onbegrensde veelvuldigheid; en dat is mijn geest, en dat ben ik zelf. Wat
ben ik dan, mijn God ? Wat voor een wezen ben ik ? Een
veelvoudig, veelsoortig leven van geweldige onmetelijkheid.
Zie, in de tallooze velden en grotten en holen van mijn
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geheugen, talloos vol soorten van tallooze dingen, hetzij
die er zijn door hun beelden, zooals al het lichamelijke, hetzij
door hun tegenwoordigheid, zooals de wetenschappen, of
door zekere voorstellingen of indrukken zooals de aandoeningen der ziel — welke ook als de ziel ze niet ondergaat,
het geheugen vasthoudt, daar in de ziel is al wat in het
geheugen is — loop ik door dat alles heen en ik vlieg hierlangs
en daarlangs, ook dring ik er in door, zoover ik kan, en
nergens is een grens : zoo groot is de kracht van het geheugen,
zoo groot is de kracht van het leven in den mensch, die
sterfelijk leeft!
Wat zal ik dan doen, gij mijn ware leven, mijn God ? Ik
zal ook deze kracht van mij voorbijgaan, die geheugen
genoemd wordt, ik zal haar voorbijgaan, om tot u te geraken,
liefelijk Licht. Wat zegt gij tot mij ? Zie, ik, opstijgend door
mijne ziel tot u, die daar boven mij blijft, ik zal ook die kracht
van mij voorbijgaan, die geheugen genoemd wordt, daar
ik u wil bereiken, vanwaar gij bereikt kunt worden, en u
aanhangen, vanwaar men u aanhangen kan. Want geheugen
hebben ook het vee en de vogels, anders zouden ze hun legers
of nesten niet weer opzoeken, en vele andere dingen, waaraan
zij gewend zijn; want zij zouden zich aan niets kunnen
gewennen dan door het geheugen. Ik zal dan ook het geheugen
voorbijgaan, om te bereiken dengene, die mij heeft
afgezonderd van de viervoetige dieren en mij heeft wijzer
gemaakt dan de vogelen des hemels. Ik zal ook het geheugen
voorbijgaan, om u te vinden, maar waar ? o waarlijk Goede
en veilige zoetheid, om u te vinden, maar waar ? Indien ik
u buiten mijn geheugen vind, ben ik uwer niet indachtig. En
hoe zal ik u nu vinden, indien ik uwer niet gedachtig
ben?
XVIII. De vrouw immers had een drachme verloren en
zocht ze met een lamp', en indien zij er geen geheugenbeeld
van had, zou zij ze niet vinden. Want toen ze gevonden was,
1 Vgl. Luc. 15, 8.
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hoe kon zij toen weten, of het dezelfde was, indien zij er geen
herinneringsbeeld van had.
Ik herinner mij, dat ik vele dingen die verloren waren,
gezocht en gevonden heb. Vandaar weet ik dat, wijl ik,
als ik een van die dingen zocht en men mij zeide : „Is het
misschien dit" „Is het misschien dat", zoolang „Neen"
zeide, totdat men datgene toonde, wat ik zocht. Had ik nu
geen herinnering gehad, wat het dan ook was, zou ik het,
ook al ware 't mij getoond, niet gevonden hebben, wijl ik
het niet herkend hadde.
En altijd gaat het zoo, als wij een verloren voorwerp zoeken
en vinden. Evenwel wordt, als soms iets uit het oog verdwijnt,
niet uit het geheugen, bij voorbeeld een of ander zichtbaar
voorwerp, inwendig het beeld daarvan vastgehouden en
gezocht, totdat het weer voor het gezicht gebracht wordt.
En wanneer het gevonden is, wordt het aan het beeld,
dat inwendig is, herkend. En wij zeggen ook niet dat wij
gevonden hebben, wat verloren was, indien wij het niet
herkennen, en herkennen kunnen wij het niet, indien wij
het ons niet herinneren : dus was het wel uit het oog verloren
maar in het geheugen werd het vastgehouden.
XIX. Hoe nu, wanneer het geheugen zelf iets verliest,
zooals geschiedt, wanneer wij iets vergeten en het ons zoeken
voor den geest te brengen, waar dan wel zoeken we anders
dan in het geheugen zelf? En indien daar dan het een in
plaats van het ander soms zich aanbiedt, wijzen wij het af,
totdat datgene verschijnt, wat wij zoeken. En als het verschijnt, zeggen we : „Dit is het"; wat we niet zouden zeggen,
wanneer wij het niet herkenden, en wij zouden het niet
herkennen, wanneer wij het ons niet herinnerden. Beslist
dus hadden we het vergeten.
Of was het ons niet geheel ontgaan, maar werd van uit het
deel, dat vastgehouden werd, het andere deel gezocht, wijl
het geheugen gewaarwerd, dat het zich niet te gelijk datgene kon voorstellen, wat het te gelijk placht te doen, en
doordat zijn gewoonte verminkt was als het ware
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hinkend vorderde dat wat ontbrak werd teruggegeven ?
Insgelijks wanneer we een bekende of met de oogen zien of
aan hem denken en naar zijn naam, dien we vergeten hebben,
zoeken, welke andere naam ons ook mag invallen, verbinden
wij dien niet met hem, omdat we niet gewoon zijn dien te
gelijk met hem te denken, en daarom wijzen wij hem af,
totdat dat aanwezig is, waarin te gelijk onze kennis, die
daaraan gewend is, zonder besef van ongelijkheid berust. En
vanwaar komt dat anders dan juist uit het geheugen ? Want
ook wanneer wij het door een ander er aan herinnerd herkennen, komt het vandaar. Want niet als iets nieuws gelooven
wij het, maar terwijl wij het ons voor den geest brengen,
stemmen wij toe dat dit het is, wat genoemd werd. Wanneer het echter geheel en al uit den geest verdwijnt, dan
herinneren we het niet, ook al maakt men er ons opmerkzaam op. Want wij hebben nog niet in elk opzicht datgene
vergeten, wat wij ons ten minste nog herinneren vergeten te
hebben. Dit dus kunnen we niet meer als een verloren voorwerp zoeken, wat we ten eenenmale vergeten hebben.
XX. Hoe dan zoek ik u, Heer ? Want wanneer ik u, mijnen
God, zoek, zoek ik het gelukzalig leven. Zoeken zal ik u,
opdat mijne ziel leve. Want mijn lichaam leeft van mijne
ziel en mijne ziel leeft van u. Hoe dan zoek ik het gelukzalig
leven ? Want ik bezit het niet, totdat ik zeg : „Genoeg daar
is het". Daarom moet ik wel zeggen, hoe zoek ik het, of door
de herinnering, alsof ik het vergeten heb, maar nog vasthoud, dat ik het vergeten heb, of door het verlangen om het
onbekende leven te leeren kennen, hetzij wijl ik het nooit
gekend heb, hetzij wijl ik het zoo vergeten heb, dat ik mij
ook niet herinner het vergeten te hebben. Is niet juist dat
het gelukzalig leven, waarnaar allen verlangen, zoodat er
beslist niemand is, die er niet naar verlangt? Waar hebben
zij het leeren kennen, dat zij er zoo naar verlangen? Waar
hebben zij het gezien, om het zoo te kunnen beminnen?
Ongetwijfeld bezitten wij het, ik weet niet op welke wijze.
Ook is het op verschillende wijze, dat ieder, wanneer hij het
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bezit, eerst dan gelukkig is, en ook zijn er, die door de hoop
gelukkig zijn'. Dezen bezitten het op een mindere wijze dan
degenen, die reeds inderdaad gelukkig zijn, maar toch zijn
zij er beter aan toe dan degenen, die noch inderdaad noch
door de hoop gelukkig zijn. Dezen echter zouden ook zelf,
indien zij het niet op een of andere wijze bezaten niet zoo
er naar verlangen gelukkig te zijn : en dat zij er naar verlangen, is zeer zeker. Op een of andere wijze hebben zij het
leeren kennen en daarom hebben zij er eenige kennis van,
en over haar tob ik mij af, of zij in het geheugen is, omdat,
indien ze daar is, wij al eens gelukkig geweest zijn; of wij
allen ieder afzonderlijk het waren, of in dien mensch, die
het eerst gezondigd heeft 2, in wien wij allen gestorven zijn3
en uit wien wij allen met ellende geboren zijn, daarnaar
vraag ik nu niet, maar ik vraag, of het gelukzalige leven in
het geheugen is. Want wij zouden het niet liefhebben, indien
wij het niet kenden. Wij hooren dezen naam en bekennen,
dat wij allen naar de zaak zelf streven; want niet in den
klank alleen verheugen we ons. Want wanneer een Griek
den naam hoort in het Latijn, verheugt hij zich niet, omdat
hij niet weet, wat er gezegd is; wij daarentegen verheugen
ons, evenals ook hij, indien hij hem hoort in het Grieksch,
want de zaak is noch Grieksch, noch Latijnsch, en naar haar
bezit verlangen Grieken en Latijnen en de menschen van de
overige talen. Zij is dus aan allen bekend, want indien men
hen met één woord kon ondervragen, of zij gelukkig wilden
zijn, zouden ze zonder eenige aarzeling antwoorden, dat ze
dat wilden. En dat zou niet geschieden, zoo niet de zaak
zelve, waarvan dit de naam is, in hun geheugen werd vastgehouden.
XXI. Is dit soms zoo, gelijk een zich Carthago herinnert,
die het gezien heeft? Neen : want het gelukzalige leven
wordt niet gezien met de oogen, omdat het geen lichaam is.
Is het soms, zooals wij ons getallen herinneren? Neen :
1 Vgl. Rom. 8, 24. 2 Vgl. Rom. 5, 12.
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want wie daarvan kennis heeft, zoekt niet nog ze te verkrijgen, maar van het gelukzalige leven hebben we kennis
en daarom hebben wij het lief en toch willen wij het nog
verkrijgen, om gelukkig te zijn.
Is het soms, zooals wij ons de welsprekendheid herinneren?
Neen : want hoewel ook op het hooren van dezen naam
degenen zich de zaak zelf voor den geest brengen, die zelfs
nog niet welsprekend zijn, en velen het willen zijn — waaruit
blijkt, dat zij er kennis van hebben -- hebben zij toch met
hun lichamelijke zinnen anderen, die welsprekend zijn,
waargenomen en er zich in verheugd en verlangen dat ook
te zijn, ofschoon zij er zich niet in zouden verheugen, indien
zij geen inwendige kennis er van hadden, en het niet zouden
willen zijn, indien zij er zich niet in verheugden : maar het
gelukzalige leven nemen wij met geen enkel lichamelijk
zintuig bij anderen waar.
Is het soms, zooals wij ons vreugde herinneren ? Misschien
is het zoo. Want mijn vreugde herinner ik mij ook in droefheid
evenals het gelukzalige leven in ellende, en ook nooit heb ik
met een lichamelijk zintuig mijn vreugde gezien of gehoord
of geroken of geproefd of betast, maar ik heb ze ondervonden
in mijn geest, toen ik verblijd was, en de kennis daarvan
is in mijn geheugen gebleven, zoodat ik in staat ben mij
dat te herinneren, nu eens met versmading, dan weer met
verlangen, naar gelang van de verscheidenheid der dingen,
waarover ik mij herinner mij verheugd te hebben. Want
ook over schandelijke dingen ben ik met een zekere vreugde
vervuld geweest, wat ik nu, als ik het mij voor den geest
breng, verfoei en vervloek, soms ook over goede en eerbare
dingen, waaraan ik met verlangen terugdenk, hoewel ze
juist niet aanwezig zijn, en daarom denk ik met droefheid
aan mijn vroegere vreugde terug.
Waar dan en wanneer heb ik mijn gelukzalige leven
ondervonden, zoodat ik het mij weer voor den geest haal en
het liefheb en er naar verlang? En niet ik alleen of slechts
met weinigen, maar volstrekt allen willen wij gelukkig zijn.
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En indien we dat niet met zekere kennis wisten, zouden wij
het niet met zoo zekeren wil willen. Maar wat is dit ? En zoo
men nu aan twee menschen vraagt, of zij krijgsdienst willen
nemen, dan kan het gebeuren, dat de een van hen antwoordt,
dat hij wil, de ander, dat hij niet wil : maar zoo men hun
vraagt, of zij gelukkig willen zijn, dan zal elk van beiden
terstond zonder eenige aarzeling zeggen, dat hij dat wenscht,
en om geen andere reden zal de een krijgsdienst willen
nemen, en om geen andere reden zal de ander dat niet willen,
dan om gelukkig te zijn. Is dat soms wijl de een hierin, de
ander daarin zich verheugt ? Zoo stemmen allen er in overeen,
dat zij gelukkig willen zijn, zooals zij er in zouden overeenstemmen, indien hun dat gevraagd werd, dat zij zich willen
verheugen en de vreugde zelf noemen zij dan een gelukkig
leven. En hoewel ze de een van hier, de ander van daar
bereikt, één ding is er toch, waartoe allen trachten te komen,
dat zij zich mogen verheugen. En wijl dit een zaak is, waarvan niemand kan zeggen, dat hij ze niet heeft ondervonden,
daarom wordt ze aangetroffen in het geheugen en herkend,
wanneer de naam van het gelukzalige leven gehoord wordt.
XXII. Verre zij het, Heer, verre zij het van het hart van
uwen dienaar, die belijdenis doet voor u, verre zij het dat
ik, met welke vreugde ik mij ook verheug, mij gelukkig
acht. Want er is een vreugde, die niet gegeven wordt aan
de goddeloozen 1 maar aan degenen, die u belangeloos dienen,
wier vreugde gij zelf zijt. En dat is het gelukzalige leven,
zich te verheugen bij u, in u, om u : dat is het en geen ander.
Zij echter, die meenen, dat er een ander is, jagen een andere
vreugde na en van zelf niet de ware. Van eenig beeld van
vreugde echter wendt hun wil zich niet af.
XXIII. Het is dus niet zeker, dat allen gelukkig willen
zijn, wijl degenen, die zich in u niet willen verheugen, wat
alleen het gelukzalige leven is, stellig niet het gelukzalige
leven willen. Of willen allen het, maar vallen zij, wijl het
1 vgl. Isai. 48, 22.
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zij niet doen, wat zij willen, of datgene, waartoe zij in staat
zijn en zijn ze daarmee tevreden, omdat zij datgene, waartoe
zij niet in staat zijn, niet in die mate willen, als voldoende
is, om er wel toe in staat te zijn?
Want vraag ik aan allen, of zij zich liever in de waarheid
dan in de onwaarheid willen verheugen, dan aarzelen zij
evenmin te zeggen, dat zij zich liever in de waarheid verheugen, als zij aarzelen te zeggen, dat zij gelukkig willen
zijn. Het gelukzalige leven immers is de vreugde in de waarheid. Want dat is vreugde in u, die de Waarheid 2 zijt, o God,
mijn licht, het heil mijns aanschijns, mijn God 3 . Dit gelukzalige
leven willen allen, dit leven, dat alleen gelukzalig is, willen
allen, vreugde in de waarheid willen allen. Velen heb ik
leeren kennen, die wilden bedriegen, niemand echter die
bedrogen wilde worden. Waar hebben zij dan het gelukzalige
leven leeren kennen, dan daar, waar zij ook de waarheid
hebben leeren kennen ? Want ook die beminnen zij, wijl zij
niet bedrogen willen worden, en als zij het gelukzalige leven
beminnen, dat niets anders is dan vreugde in de waarheid,
beminnen zij in elk geval ook de waarheid, en zij zouden die
niet beminnen, indien niet eenige kennis daarvan in hun
geheugen was.
Waarom dan verheugen zij zich niet in haar ? Waarom
zijn zij niet gelukkig? Wijl zij zich sterker bezighouden met
andere dingen, die hen eerder ongelukkig maken, dan datgene hen gelukkig maakt, wat zij zich slechts flauw herinneren.
Want er is nog een weinig licht in de menschen; laten zij
doorloopen, doorloopen opdat de duisternis hen niet
overvalle4.
Waarom echter baart de waarheid haat5 en is hun tot vijand
geworden uw Mensch, die de waarheid predikt e, daar men
het gelukzalige leven bemint, dat niets anders is dan vreugde
in de waarheid ? Waarom anders, dan omdat men de waarheid
1 Gal. 5, 17.
Andr. 68.

2 Jo. 14, 6. 3 Ps. 26,1; 41, 12.
Vgl. Jo. 8, 40.

4

Vgl. Jo. 12, 35 .

5 Ter.

6
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zoo bemint, dat allen, die iets anders beminnen, willen, dat
datgene, wat zij beminnen, de waarheid is, en wijl zij niet
bedrogen zouden willen worden, niet overtuigd willen
worden, dat zij bedrogen zijn ? Derhalve haten zij de waarheid
om datgene, wat zij als waarheid beminnen. Zij beminnen
haar, als zij licht brengt', zij haten haar, als zij terechtwijst2.
Want wijl zij niet bedrogen willen worden, maar wel willen
bedriegen, beminnen zij haar, wanneer zij zich zelve bekend
maakt, maar zij haten haar, wanneer zij hen zelven bekend
maakt. Daarom zal zij het hun vergelden, zoodat zij èn hen
die door haar niet willen geopenbaard worden, tegen hun
wil openbaar maakt, èn zelf voor hen niet geopenbaard is.
Zoo, zoo, ja zoo wil de menschelijke geest, ja zoo blind
en kwijnend, schandelijk en oneerbaar, wil hij verborgen,
blijven, maar dat hem iets verborgen blijve, wil hij niet.
Omgekeerd overkomt hem dit, dat hij zelf niet verborgen
blijft voor de waarheid, maar de waarheid voor hem verborgen blijft. Maar ook zoo, terwijl hij ongelukkig is, wil
hij zich liever in de waarheid verheugen dan in de onwaarheid. Gelukkig zal hij dus zijn, indien hij, door geen hindernis
belemmerd, in die eenige Waarheid, waardoor alles waar is,
zich verheugt.
XXIV. Zie, wat een afstand heb ik afgelegd in mijn
geheugen op zoek naar u, o Heer, en ik heb u niet gevonden
daarbuiten. Want niets van u heb ik gevonden, dat ik mij
niet herinnerde, sinds ik u heb leeren kennen. Want sinds
ik u heb leeren kennen, heb ik u niet vergeten. Want waar
ik de waarheid heb gevonden, daar heb ik mijn God gevonden, de Waarheid zelf, die ik, sinds ik haar heb leeren
kennen, niet heb vergeten. Derhalve, sinds ik u heb leeren
kennen, blijft gij in mijn geheugen, en daar vind ik u, als ik
mij u herinner en mij in u verlustig. Dit is mijn heilige verlustiging, die gij mij geschonken hebt in uwe barmhartigheid,
toen gij neerzaagt op mijn armoede.
1 Vgl. Jo. 5, 35.
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XXV. Maar waar verblijft gij in mijn geheugen, Heer,
waar verblijft gij daar? Wat voor een leger hebt gij u vervaardigd ? Wat voor een heiligdom hebt gij u gebouwd?
Gij hebt mijn geheugen verwaardigd, er in te verblijven,
maar in welk deel er van gij verblijft, dat overdenk ik. Want
ik ben voorbijgestegen die deelen, die ook de dieren hebben,
toen ik u voor den geest haalde, wijl ik niet daar u vond
onder de beelden van lichamelijke dingen, en ik kwam bij
die deelen, waaraan ik de aandoeningen van mijn geest heb
toevertrouwd, en ook daar vond ik u niet. En ik trad het
verblijf binnen van mijn geest zelf, dat hij in mijn geheugen
heeft, want de geest herinnert zich ook zich zelf, en ook daar
waart gij niet, want zooals gij geen lichamelijk beeld zijt en
geen aandoening van een levend wezen, als plaats vindt,
wanneer wij verheugd zijn, bedroefd zijn, begeeren, vreezen,
ons iets herinneren, vergeten en wat dies meer zij, zoo zijt
gij ook niet de geest zelf, wijl gij de Heer God van den geest
zijt, en al die dingen veranderen, gij echter onveranderlijk
blijft boven alle dingen en u verwaardigd hebt te wonen in
mijn geheugen, sinds ik u heb leeren kennen.
En waartoe vraag ik nog op welke plaats van mijn geheugen
gij uw verblijf houdt, alsof daar werkelijk plaatsen waren?
Gij houdt zeker uw verblijf daarin, want ik herinner mij u,
sinds ik u heb leeren kennen, en ik vind u daarin, als ik mij
u weer voor den geest haal.
XXVI. Waar dan heb ik u gevonden, dat ik u leerde
kennen? Want gij waart niet reeds in mijn geheugen, voordat
ik u leerde kennen. Waar dan heb ik u gevonden, dat ik u
leerde kennen, dan in u boven mij ? En nergens is een plaats,
en we treden terug en we treden aan en nergens is een plaats.
Waarheid, overal zit gij voor bij allen, die nog altijd u raadplegen, en te gelijk antwoordt gij allen, die u over verschillende
dingen raadplegen. Duidelijk antwoordt gij, maar niet
duidelijk hooren allen. Allen raadplegen u over hetgeen zij
willen, maar niet altijd hooren zij, wat zij willen. De beste
dienaar van u is hij, die niet zoozeer beoogt, datgene van u
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te hooren, wat hij zelf wil, maar veeleer dat te willen, wat
hij van u hoort.
XXVII. Te laat heb ik u bemind, o schoonheid, zoo oud
en toch zoo nieuw, te laat heb ik u bemind ! En zie, binnen
waart gij en ik buiten en daar zocht ik u en op de schoongevormde dingen, die gij gemaakt hebt, wierp ik, misvormde,
mij. Met mij waart gij, en met u was ik niet. Die dingen
hielden mij ver van u, welke, zoo ze niet in u waren, niet
zouden zijn. Gij hebt geroepen en geschreeuwd en verbroken
mijn doofheid; gij hebt geflitst, gestraald en verdreven mijn
blindheid; gij hebt geur verspreid en ik heb geademd en
nu hijg ik naar u; ik heb geproefd en nu honger en dorst ik;
gij hebt mij aangeraakt en ik ben ontbrand in verlangen
naar uwen vrede.
XXVIII. Wanneer ik u zal aanhangen met geheel mijn
zelf, zal nergens smart en moeite voor mij zijn, en levend
zal mijn leven zijn, geheel vervuld van u. Nu echter, wijl
gij dengene, dien gij vervult, ondersteunt, ben ik, wijl ik
niet vervuld ben van u, mij zelven tot last. Mijn beweenenswaardige verblijdingen strijden met mijn verblijdenswaardige
droefenissen, en aan welke zijde de overwinning zijn zal,
weet ik niet.
Ai mij! Heer, ontferm u mi jnerl ! Mijne booze droefheid
strijdt met mijn goede vreugde, en aan welke zijde de overwinning zijn zal, weet ik niet.
Ai mij! Heer, ontferm u maner! Ai mij! Zie, mijne wonden
verberg ik niet : gij zijt de geneesheer, ik ben krank; gij zijt
barmhartig, ik ben erbarmelijk. Is dan niet het menschelijk
leven op aarde een beproeving'? Wie zou lasten en moeilijkheden wenschen? Gij beveelt ze te verdragen, niet te beminnen. Niemand bemint, wat hij verdraagt, ook al bemint
hij het verdragen. Want hoewel hij er zich in verheugt, dat
hij verdraagt, wil hij toch liever, dat er niets is, wat hij te
verdragen heeft Voorspoed verlang ik in tegenspoed, tegen1 Ps. 3o, 1o.
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spoed vrees ik in voorspoed l. Welk een middelpunt ligt
hiertusschen, waar het menschelijk leven niet een beproeving
is ? Wee den voorspoed der wereld, eenmaal en andermaal,
wegens de vrees voor tegenspoed en wegens het bederf der
blijdschap ! Wee den tegenspoed der wereld, eenmaal en
andermaal en ten derden male, wegens het verlangen naar
voorspoed, én wijl de tegenspoed zelf hard is, én te vreezen
is, dat hij de kracht tot verdragen breekt. Is dan niet het
menschelijk leven op aarde een beproeving zonder eenige
onderbreking?
XXIX. En geheel mijn hoop berust slechts op uw overgroote barmhartigheid. Geef wat gij beveelt en beveel wat
gij wilt. Gij gebiedt ons onthouding. „En daar ik wist",
zegt iemand, „dat niemand zich kan onthoudén, zoo God
het niet geeft, was dit reeds iets van de wijsheid te weten
van wien deze gave komt" 2.
Door onthouding immers trekken wij ons verdeelde wezen
samen op de eenheid, waarvan wij ons in de veelheid hebben
laten gaan. Want te weinig bemint u degene, die met u iets
bemint, dat hij niet om u bemint. 0 Liefde, die altijd brandt
en nooit wordt uitgebluscht, Liefde, mijn God, ontvlam
mij! Gij beveelt onthouding : geef wat gij beveelt en beveel
wat gij wilt.
XXX. Gij beveelt zeker, dat ik mij onthoud van de begeerlijkheid des vleesches en de begeerlijkheid der oogen en de eerzucht
der wereld3.
Gij hebt het bevolen ten opzichte van buitenechtelijke
gemeenschap, en aangaande het huwelijk zelf hebt gij iets
beters aangeraden, dat wat gij toegestaan hebt 4. En wijl gij
mij het gegeven hebt, is het geschied, nog voordat ik uitdeeler van uw geheimenissen werd 5. Maar nog leven in mijn
geheugen, waarover ik veel gesproken heb, de beelden van
dergelijke dingen, welke mijn gewoonte daar vastgehecht
1 Vgl. Hor. carm. II, 10, 13. 2 Vgl. Wijsh. 8, 2 I .
6 Vgl. I Cor. 4, I.
I Cor. I, 38.

3 I Jo. 2,

16.

4

Vgl.
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heeft, en zij dringen zich aan mij op, als ik wakker ben,
maar zijn dan krachteloos, in den droom echter niet alleen
tot verlustiging toe, maar zelfs tot overgave, die de daad
zeer nabij komt. En zooveel vermag het bedrog van dat
beeld op mijn ziel en op mijn vleesch, dat onware gezichtsbeelden mij in den slaap verleiden, waartoe, als ik wakker
ben, ware niet in staat zijn. Ben ik het dan soms niet, Heer
mijn God ? En toch is er zoo groot verschil tusschen mijzelf
en mijzelf binnen het oogenblik, waarop ik van waken tot
slapen overga of van slapen tot waken overga ! Waar is dan
de rede, waarmede een die wakker is aan zulke ingevingen
weerstand biedt en, als de werkelijkheid zelf zich opdringt,
ongeschokt blijft ? Sluit zij zich met de oogen ? Sluimert zij
in met de zintuigen des lichaams ? En hoe komt het dan, dat
wij vaak ook in den slaap weerstand bieden en, ons voornemen gedachtig en daarin met de grootste kuischheid
volhardend, aan dergelijke verlokkingen geen toestemming
verleenen ? En toch is er zoo groot verschil, dat, als het anders
gebeurt, wij bij het ontwaken tot de rust van het geweten
terugkeeren en juist door het verschil bevinden, dat wij niet
datgene gedaan hebben, wat toch hoe dan ook tot onze
spijt in ons geschied is.
Is dan uw hand niet machtig, almachtige God, om alle
zwakheden van mijn ziel te genezen en door uw overvloediger
genade ook de wulpsche bewegingen van mijn slaap te
onderdrukken? Vermeerderen zult gij, Heer, meer en meer
in mij uw gaven, opdat mijne ziel mij volge tot u, ongehinderd
door de vanglijn der begeerlijkheid, opdat zij niet opstandig
zij tegen zich zelve en opdat zij ook in den slaap niet alleen
die verleidelijke schandelijkheden niet volvoere door sensueele
voorstellingen tot zinnelijke bevrediging toe, maar er zelfs
niet in toestemme. Want te maken, dat niets dergelijks mij
behaagt, ook al is het zoo gering, dat het zelfs door een wenk
van een, die in kuische gemoedsbesteldheid slaapt, bedwongen kan worden, niet alleen in dit leven, maar zelfs
op dezen leeftijd, is niets groots voor u, den Almachtige, die
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bij machte zijt meer te doen dan w ij bidden en denken'. Nu althans
heb ik gezegd tot mijn goeden Heer, hoe het nog heden met
mij gesteld is ten opzichte van dit soort kwaad, mij verheugend
met beving 2 over datgene, wat gij mij geschonken hebt, en
treurend daarover, dat ik nog onvolmaakt ben, hopend, dat
gij in mij uwe barmhartigheden voltrekken zult tot aan
den volkomen vrede, dien mijn inwendig en uitwendig
wezen bij u zullen hebben als de dood verzwolgen zal zijn
tot overwinning3.
XXXI. Nog een ander kwaad heeft de dag, en och dat
hij daaraan genoeg had4. Wij herstellen namelijk de dagelijksche slijtage van ons lichaam door eten en drinken, voordat
gij de spijzen en den buik te niet doet 5, als gij mijn behoefte
zult hebben gedood door een wonderbare verzadiging en dit
verderfelijke zult hebben bekleed met eeuwige onverderfelijkheids.
Nu echter is deze behoefte mij behaaglijk en tegen die
behaaglijkheid strijd ik, om niet gevangen te worden; en ik
voer een dagelijkschen krijg door vasten, vaak mijn lichaam
tot dienstbaarheid brengend', en mijn pijnen worden door
lust verdreven. Want honger en dorst zijn in zekeren zin
pijnen, zij branden en evenals de koorts dooden zij, indien
niet het geneesmiddel : het voedsel, te hulp komt. En daar
dit bij den hand is ten gevolge van uw troostrijke gaven
waarmee aarde en water en hemel onze zwakheid dienen,
wordt die ramp genot genoemd.
Dit hebt gij mij geleerd, dat ik evenals een geneesmiddel
het voedingsmiddel zal nemen. Maar terwijl ik van de lastigheid der behoefte tot de rust der verzadiging overga, belaagt
mij juist bij dien overgang de strik der begeerlijkheid. Want
alleen de overgang al is een lust en er is geen andere, waarlangs men kan overgaan daarheen, waarheen de behoefte
dwingt over te gaan. En terwijl de gezondheid de reden is
van het eten en drinken, sluit zich daarbij aan als lijfknecht
het gevaarlijk genoegen en tracht meestal voor te gaan, opdat

1 Ephes. 3, 20. 2 Ps. 2, I I. 3 I Cor. 25, 54. 4 Vgl. Matth. 6, 34.
5 Vgl. I Cor. 6, 13. 6 I Cor. 25, 53 .' I Cor. 9, 27.
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ter wille dáárvan geschiede, wat ik ter wille van de gezondheid
of zeg of wensch te doen. Ook beider maat is niet dezelfde :
want wat voor de gezondheid genoeg is, is voor het genot te
weinig, en dikwijls is het onzeker, of de noodzakelijke zorg
voor het lichaam nog bijstand eischt, dan wel of de genotzuchtige bedriegelijke begeerte dienst bewijst. Over deze
onzekerheid verheugt zich de ongelukkige ziel en daarmee
zoekt zij zich te verdedigen, zich verheugend, dat niet duidelijk blijkt, wat genoeg is voor het bewaren der gezondheid,
om onder het voorwendsel van de gezondheid het werk van
de genotzucht te doen schuilgaan. Aan deze bekoringen
tracht ik dagelijks weerstand te bieden en ik roep uw rechterhand in en voor u breng ik mijn ongerustheden, wijl ik op
dit stuk met me zelven nog niet tot klaarheid kwam.
Ik hoor de stem van mijn God, die beveelt : Laat uw harten
niet bezwaard worden door brasserij en dronkenschap'. Dronkenschap
is verre van mij : gij zult door uwe barmhartigheid wel
bewerken, dat zij mij niet nadere. Brasserij echter besluipt
soms uwen dienstknecht : door uw barmhartigheid zult gij
bewerken, dat zij zich verwijdere van mij. Want niemand
kan zich onthouden, zoo gij het niet geeft 2. Veel schenkt gij
ons op ons gebed en al het goede, dat wij, voordat we er om
baden, hebben ontvangen, hebben wij van u ontvangen;
en ook dat wij dit later zouden erkennen, hebben wij van u
ontvangen. Een dronkaard ben ik nooit geweest, maar
dat dronkaards door u matig zijn geworden, weet ik. Dus
door u is het geschied, dat zij het niet werden, die het nooit
geweest zijn, en door u is het geschied, dat zik het niet altijd
waren, die het geweest zijn, en door u is het ook geschied,
dat beiden zouden weten, door wien het is geschied.
Ik heb nog een ander woord gehoord van u : Geef aan uwe
begeerlijkheden niet toe en keer u af van uwen wellust 3. En ook
dit heb ik gehoord door uwe genade, wat ik ze zeer heb
liefgekregen : Hetzij dat wij eten, wij hebben geen overvloed, en
1 Luc. 21, 34•
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2 Vgl. Wijsh. 8,

21.

3

Eccles. 18, 30.

hetzij dat wij niet eten, wij hebben geen gebreke; dat wil zeggen :

het een zal mij niet rijk maken en het ander niet arm. En
ook dit heb ik gehoord : Want ik heb geleerd tevreden te zijn met
wat ik heb en ik weet overvloed te hebben en ik weet gebrek te lijden.
Tot alles ben ik in staat door hem, die mij versterkt e . Ziedaar een

krijgsman van het hemelsche heer, niet stof, wat wij zijn.
Maar gedenk, Heer, dat wij stof zijn3, en dat gij uit stof den
mensch gemaakt hebt, en dat hij verloren was en teruggevonden
is4. En daartoe was hij niet in staat uit zichzelf, wijl hij
eveneens stof was, dien ik, toen hij zoodanige dingen zeide
door uwe aanblazing en ingeving, heb liefgekregen : Tot
alles ben ik in staat, zegt hij, door hem die mij versterkt. Versterk
me, opdat ik er toe in staat zij, geef wat gij beveelt en beveel
wat gij wilt. Hij bekent, het ontvangen te hebben, en wat hij
roemt, roemt hij in den Heerti . Een ander heb ik hooren vragen,
dat hij het ontvangen mocht : Neem van mij weg, zeide hij,
de begeerlijkheden van den buik 6 . Daaruit blijkt, mijn heilige
God, dat gij het geeft, wanneer geschiedt, wat gij beveelt te
geschieden.
Gij hebt mij geleerd, goede Vader, dat alles rein is voor
de reinen', maar dat het slecht wordt voor den mensch, die door
zijn eten aanstoot geeft 8; en dat al wat door u is geschapen, goed
is, en niets verwerpelijk, wat onder dankzegging genuttigd wordt9;

en dat de spijze ons Gode niet aangenaam maakt 10, en dat niemand
ons moet oordeelen met betrekking tot spijs of drank li; en dat wie
eet hem niet moet kleineeren, die niet eet, en wie niet eet, geen oordeel
moet vellen over hem, die wel eet 12 . Ik heb dit geleerd, dank zij u,
lof zij u, mijn God, mijn Meester, die klopt aan mijn ooren,
en'mijn hart verlicht : ontruk mij aan alle bekoring. Niet de
onreinheid der spijze vrees ik, maar de onreinheid der begeerlijkheid. Ik weet dat aan Noë toegestaan was, alle soort
van vleesch, dat als spijze bruikbaar was, te eten13, dat Elias
1 I Cor. 8, 8.
2 Philipp. 4, I1-13. 3 Ps. 102, 14; vgl. Gen. 3, 19.
4 Vgl.
Luc. 1 5, 24, 32.
5 Vgl. I Cor. 1, 31.
7 Tit. 1, 15.
8 Eccles. 23, 6.
8 Rom. 14, 20.
1°
9 Vgl. I Tim. 4, 4.
Vgl. I Cor. 8, 8.
11 Col. 2, 16.
32 Rom. 24, 3.
is Vgl. Gen. 9, 3.
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door vleeschspijze versterkt isl, dat Johannes, die op wonderbare wijze de onthouding beoefende, door dieren, dat is
sprinkhanen, die tot voedsel dienden, niet besmet is 2 : en
ik weet ook, dat Esau door de begeerte naar linzen bedrogen
is3 en dat David om zijn verlangen naar water zich zelf
berispt heeft4 en dat onze Koning niet met vleesch, maar
met brood bekoord is5. En daarom heeft ook het volk in de
woestijn, niet wijl het naar vleesch verlangde, maar wijl het
uit verlangen naar spijze tegen den Heer morden, verdiend
gelaakt te worden.
Te midden van deze bekoringen geplaatst strijd ik dagelijks
tegen de begeerlijkheid naar eten en drinken : want hier
gaat het niet aan eens en voor goed ieder contact af te snijden,
zooals ik dat met den bijslaap wèl kon. Derhalve moeten de
teugels van de keel met gematigd vieren en aanhalen worden
vastgehouden. En wie is er, Heer, die niet een weinig zich
laat medesleepen buiten de perken der nooddruft? Wie het
ook zijn moge, zoo een is groot, en hij make groot uwen
naam. Ik echter ben het niet, wijl ik een zondig mensch
ben7 . Maar ook ik maak groot uwen naam, en voor mijn
zonden spreekt bij u ten beste 8 hij, die de wereld overwonnen
heeft9, mij rekenend onder de zwakke ledematen van zijn
lichaam10 ; want ook het onvolkomene daarvan hebben uw
oogen gezien, en in uw boek zullen allen worden opgeschreven11.
XXXII. Aan de verlokking der geuren laat ik mij niet
veel gelegen liggen : zijn ze er niet, dan zoek ik ze niet;
zijn ze er wel, dan versmaad ik ze niet, maar ik ben ook
bereid ze steeds te ontberen. Zoo dunkt mij ten minste;
misschien vergis ik mij. Want er is ook ,nog die beklagenswaardige duisternis, waarin mijn vermogen, dat in mij is,
zich voor mij schuilhoudt, zoodat mijn geest zichzelf onder1 Vgl. III Kon. 17,6. 2 Vgl. Matth. 4, 3. 3 Vgl. Gen. 25, 3 o-34. 4 Vgl.
7 Vgl.
6 Vgl. Num. I I, 4.
II Kon. 23, 15-17.
5 Vgl. Matth. 4, 3.
Luc. 5, 8. 8 Rom. 8, 34.
10 Vgl. I Cor. 22, 22.
9 Vgl. Jo, 16, 33.
11 Vgl. Ps. 138, r6.
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vragend over zijn eigen krachten oordeelt, dat hij niet licht
op zichzelf staat mag maken, wijl eensdeels wat in hem is
meestal verborgen is, tenzij het door de ondervinding aan
het licht gebracht wordt, anderdeels niemand onbekommerd
moet zijn in dit leven, dat een gestadige bekoring 1 genoemd
wordt, of hij, die van slechter beter kon worden, ook niet
van beter slechter wordt. De eenige hoop, het eenige vertrouwen, de eenige vaste belofte is uw barmhartigheid.
XXXIII. De lusten der ooren hadden mij steviger geboeid
en geknecht, maar gij hebt mij losgemaakt en bevrijd. Thans
nog vind ik in zangwijzen, welke uw woorden bezielen, wanneer ze met een mooie en geschoolde stem gezongen worden,
ik beken het, eenig welgevallen, wel niet zoo, dat ik er mij
niet van kan losmaken, maar zoo, dat ik mij daaraan onttrek,
als ik wil. Maar toch om juist met de woorden, waardoor
zij leven, tot mij toegelaten worden, verlangen zij in mijn
hart een zekere eereplaats, en ternauwernood verschaf ik
hun een passende. Want soms meen ik hun meer eer te bewijzen, dan betaamt, als ik voel, hoe juist door die heilige
woorden onze harten vromer en vuriger worden opgewekt
en tot godsvrucht ontvlamd, wanneer ze zoo gezongen
worden, dan indien ze niet zoo gezongen werden, en hoe
alle aandoeningen van ons hart naar hun verscheidenheid
hun eigen uiting vinden in stem en lied, waardoor zij, ik weet
niet hoe, van wege een verborgen verwantschap worden
opgewekt. Maar het behagen van mijn vleesch, waaraan
men den geest niet ontzenuwend mag prijsgeven, bedriegt
mij dikwijls, doordat mijn gevoel de rede niet zoo begeleidt,
dat het gewillig op de tweede plaats komt, maar enkel en
alleen, wijl het redelijkheidshalve verdiende toegelaten te
worden, er naar tracht zelfs voor te gaan en de leiding te
nemen. Zoo zondig ik hierin zonder het te merken, maar
naderhand merk ik het.
Soms echter hoed ik mij juist voor deze misleiding al te
1 Vgl. Job 7, I.
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overdreven en misdoet dan door al te groote gestrengheid,
ja, bijwijlen zoozeer, dat ik al de liefelijke melodieën, waarop
de psalmen Davids herhaaldelijk gezongen worden, van
mijne ooren verwijderd zou willen hebben en ook van die
der kerk zelf, en veiliger schijnt het mij dan, wat ik mij
herinner dikwijls te hebben hooren vertellen van Athanasius,
bisschop van Alexandrië, die met zoo geringe modulatie
van stem den zanger een psalm liet voordragen, dat het meer
had van zeggen dan van zingen.
Maar toch wanneer ik mij mijn tranen herinner, die ik
gestort heb bij de gezangen uwer kerk in den eersten tijd
van mijn terugkeer tot het geloof, en wanneer ik nu nog
geroerd word, niet door het gezang, maar door den tekst
der gezangen, wanneer hij met zuivere stem en de meest
passende melodie wordt gezongen, erken ik weer het groote
nut van deze instelling.
Zoo dobber ik tusschen het gevaar van den lust en de
ervaring van de heilzaamheid en zonder ook maar een
onherroepelijk oordeel uit te spreken voel ik mij meer geneigd, de gewoonte van in de kerk te zingen goed te keuren,
opdat door het streelen der ooren de te zwakke ziel tot
innige godsvrucht zich eerheffe. Wanneer mij echter overkomt, dat de zang meer indruk op mij maakt dan de gezongen
tekst, beken ik, dat ik strafbaar zondig en dan zou ik liever
niet hooren zingen.
Zie, hoe ik gesteld ben! Weent met mij en weent voor mij,
gij, die u in uw hart met iets goeds bezig houdt, waaruit
daden voortkomen. Want gij, die u daarmede niet bezig
houdt, op u maakt dit alles geen indruk. Gij echter, Heer,
mijn God, verhoor mij, werp een blik om ma l en zie mij aan en
ontferm u mijner en genees mij t, gij, voor wiens oogen ik mij
zelven een raadsel geworden ben, wat juist mijn kwaal is.
XXXIV. Er rest nog de lust van die oogen mijns vleesches,
waarover ik nu belijdenissen ga afleggen, waarnaar luisteren
1 Ps. 12, 4.
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2Ps.6,3.

mogen de ooren van uwen tempels, broederlijke en vrome
ooren, om daarmee te beëindigen de bekoringen van de
begeerlijkheid des vleesches, die mij nog kwellen, terwijl
ik zucht en met mijn woonstede, die uit den hemel is, verlang
overkleed te worden 2. Van schoone en rijke vormen, van
schitterende en bekoorlijke kleuren houden de oogen. Mogen
deze dingen mijn ziel niet vasthouden; moge God haar
vasthouden, die al deze dingen waarlijk zeer goed gemaakt
heeft3, maar hij zelf is mijn goed, niet deze dingen. Zij treffen
mij, wanneer ik wakker ben, den ganschen dag, en geen rust
wordt mij door hen gegund, zooals die gelaten wordt door
zanggeluiden, somtijds door alle, als het stil is. Want alleen
al de koningin der kleuren, het licht, dat alles overstroomt,
wat wij zien, waar ik over dag ook ben, streelt mij met haar
velerlei schakeeringen, terwijl ik met iets anders bezig ben
en er niet eens acht op geef. En zoo sterk weet het in de
gunst te komen, dat, indien het plotseling wordt ontnomen,
men het met verlangen tracht terug te bekomen : en indien
het lang weg is, stemt het den geest treurig.
0 licht, dat Tobias zag, toen hij met de gesloten oogen
des lichaams zijn zoon den weg des levens leerde en hem
voorging met den tred der liefde, zonder ergens te dwalen4;
of dat Isaac zag, hoewel zijn lichamelijke oogen door den
ouderdom verzwakt en verduisterd waren 5, toen het hem
vergund werd zijn zonen niet door ze te herkennen te zegenen
maar door ze te zegenen te herkennen; of dat Jacob zag,
toen ook hij wegens zijn hoogen ouderdom blind geworden,
in zijn zonen de van te voren aangeduide stammen van het
toekomstig volk met zijn lichtend hart bestraalde en zijn
kleinzonen uit Joseph, de geheimzinnig gekruiste handen,
niet zooals hun vader het uitwendig verbeterde, maar zooals
hijzelf inwendig onderscheidde, oplegde 6. Dat is het licht,
één is het en één zijn allen, die het zien en beminnen.
Maar dat lichamelijke licht, waarover ik sprak, kruidt met
1 Vgl. II Cor. 6, 16. 2 Vgl. II Cor. 5, 2. ' Vgl. Gen. I, 31. 4 Vgl. Teb.
4, 2. 6 Vgl. Gen. 27, 1, 2. 6 Vgl. Gen. 48, 18, 19.
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verleidelijke en gevaarlijke zoetheid het leven voor de ver.
blinde minnaars der wereld. Zij echter, die ook om dat licht
u weten te loven, God, Schepper aller dingen', nemen het or
in den lofzang op u, maar laten zich er niet door opnemer
in hun slaap : zoo te zijn begeer ik. Ik weersta de verleidinger
der oogen, opdat niet verward raken mijn voeten, waarmee
ik uw weg bewandel, en ik verhef tot u mijn onzichtbare
oogen, opdat gij mijn voeten uit den strik bevrijdt 2. Gij
bevrijdt ze herhaaldelijk, want herhaaldelijk worden zij
verstrikt. Gij houdt niet op ze te bevrijden, ik toch blijf
telkens hangen in de overal verspreide valstrikken, want gij,
de Bewaarder Israels zult niet slapen noch sluimeren3.
Hoe ontelbaar vele dingen hebben de menschen door
velerlei kunsten en handwerken in kleederen, schoeisel, vazen
en allerlei vervaardigde voorwerpen, ook in schilderijen en
verschillende voorstellingen, en wel zulke, die een noodzakelijk en gematigd gebruik en de vrome beteekenis verre
te buiten gaan, nog toegevoegd aan de verleidingen der
oogen, uitwendig navolgend wat zij maken, inwendig verlatend datgene, door wien zij gemaakt zijn en verbannend
wat zij gemaakt zijn.
Maar ik, mijn God en mijn sieraad, zing u ook hierom een
lofzang en draag een offer op aan mijn Offeraar4, want de
schoone dingen, overgebracht door de zielen heen naar
kunstvaardige handen, komen van die Schoonheid, die
boven de zielen is, waarnaar smacht mijne ziel dag en nacht.
Maar de kunstenaars en bevorderaars van de uitwendige
schoonheden ontleenen daaraan den maatstaf van hun
goedkeuring, maar ontleenen daaraan niet den maatstaf
van het gebruik. En toch daar is hij en zij zien hem niet;
anders zouden zij niet verder gaan, maar hun sterkte voor u
bewaren5 en ze niet verkwisten aan afmattende genietingen.
Maar ikzelf, die dit zeg en erken, verwar ook in die schoone
dingen mijne voeten, maar gij bevrijdt mij, Heer, gij bevrijdt
1 Ambros. Hymn. I. 2 Vgl. Ps. 24, 15.
5 Vgl. Ps. 58, io.
17.
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3 Ps.

I20, 4.

4

Vgl. Ps. I 15,

mij, want uwe barmhartigheid is voor mijn oogen i . Ik toch word
jammerlijk verstrikt, maar gij zult barmhartiglijk mij bevrijden, nu eens zonder dat ik het merk, wijl ik er maar licht
was in geraakt, dan weer met smart, wijl ik er reeds in zat
vastgekleefd.
XXXV. Hierbij komt nog een andere vorm van bekoring, nog in meer opzichten gevaarlijk. Want behalve de
begeerlijkheid des vleesches, die gelegen is in het behagen
van alle zinnen en lusten, in wier dienst degenen te gronde
gaan, die zich verre houden van u 2, is er in de ziel door
dezelfde zintuigen van het lichaam nog een ijdele en weetgierige begeerte, niet om zich te verlustigen in het vleesch,
maar om door middel van het vleesch ervaring op te doen,
onder den dekmantel van kennis en wetenschap. Wijl deze
berust op zucht naar kennis, en de oogen voor de kennis
onder de zintuigen de voornaamste zijn, wordt zij door het
woord Gods begeerlijkheid der oogen3 genoemd.
Aan de oogen immers komt in eigenlijken zin het zien toe.
Maar wij gebruiken dit woord ook bij de overige zintuigen,
wanneer wij ze ergens op richten om te kennen. Want wij
zeggen niet : „Hoor wat er schittert", of : „Ruik hoe het
blinkt", of : „Proef hoe het glanst", of : „Voel, hoe het
straalt" : want van dit alles zegt men dat men het ziet.
Maar we zeggen niet alleen : „Zie wat er licht", wat alleen
de oogen kunnen waarnemen, maar ook : „Zie wat er klinkt,
zie wat er riekt, zie wat er smaakt, zie hoe hard het is".
En daarom wordt de algemeene waarneming der zinnen,
zooals gezegd is, begeerlijkheid der oogen genoemd, wijl de
functie van het zien, die in de eerste plaats aan de oogen
toekomt, ook de overige zinnen op grond van gelijkenis
zich toeëigenen, wanneer zij het een of ander om het te
kennen onderzoeken.
Hieruit echter kan men heel duidelijk onderscheiden,
wat uit genot, wat uit weetgierigheid door de zintuigen
1 Ps. 25, 3.
9

2

Vgl. Ps. 39,

12.

3 I Jo. 2, 1 6.
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verricht wordt, omdat het genot schoone, welluidende,
aangename, smakelijke, zachte dingen najaagt, de weetgierigheid echter ook de daaraan tegenovergestelde dingen
om ze te onderzoeken, niet om een last op zich te nemen,
maar uit lust om ze te beleven en te leeren kennen.
Want wat voor genot heeft het aan een verminkt lijk datgene te zien, wat men verafschuwt ? En toch, indien er
ergens een ligt, loopt men te hoop, om treurig gestemd
te worden, om te verbleeken. Men vreest zelfs dit in den
droom te zien, alsof men gedwongen was het wakend te
zien of eenige roep van schoonheid had aangelokt.
Zoo staat het ook met de overige zintuigen, maar dat na
te gaan zou mij te ver voeren. Ten gevolge van deze ziekelijke
begeerte worden in de schouwburgen al die wonderlijke
dingen vertoond. Daardoor ook komt men er toe de geheimen der natuur, die buiten ons is, te doorvorschen, welke
te kennen geen nut heeft en toch niets anders dan het kennen
begeert men. Daardoor ook is het, wanneer men iets met
hetzelfde doel -- verkeerde wetenschap -- door tooverkunsten onderzoekt. Daardoor ook wordt zelfs op godsdienstig terrein God op de proef gesteld, als men teekenen
en wonderen vraagt, niet voor eenig heilzaam doel, maar
alleen omdat men ondervinding daarvan wil hebben.
In dit zoo onmetelijk woud, vol van hinderlagen en gevaren, moge ik al veel hebben afgehouwen en uit mijn hart
verwijderd, zooals gij mij geschonken hebt te doen, God
mijns' heils1 ; maar toch wanneer zal ik durven zeggen, daar
zoovele dingen van dien aard ons dagelijksch leven van alle
kanten bestormen, wanneer zal ik durven zeggen, dat ik door
niets dergelijks meer in spanning word gebracht om er naar
te zien en uit ijdele nieuwsgierigheid er naar te grijpen ?
Zeker, de schouwburgen trekken mij niet meer aan, en ik
bekommer er mij niet om den stand der hemellichamen
te kennen, en mijn ziel heeft nooit de schimmen geraad1 Ps. 17, 47.
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pleegd; alle heiligschennende geheimenissen verfoei ik. Met
hoeveel sluwe influisteringen legt mijn vijand er het op aan,
dat ik van u, Heer mijn God, wien ik een nederig en eenvoudig dienstbetoon verschuldigd ben, eenig teeken vrage!
Doch ik smeek u bij onzen Koning en Jerusalem, ons eenvoudig en kuisch vaderland, dat zooals inwilliging daarin
verre van mij is, zij aldoor zoo verre en verder moge zijn.
Wanneer ik echter om iemands heil u bid, is mijn eindbedoeling anders en grootelijks verschillend, en terwijl
gij doet wat gij wilt, geeft gij en zult gij mij geven bereidwillige volgzaamheid.
Intusschen echter in hoevele uiterst nietige en verachtelijke dingen onze weetgierigheid dagelijks op de proef gesteld
wordt en hoe dikwijls wij vallen, wie zal dat tellen ? Hoe
vaak verdragen wij als het ware in den beginne degenen,
die onbeduidendheden vertellen, om de zwakken niet te
beleedigen, vervolgens vestigen wij langzamerhand met
graagte er onze aandacht op. Naar een hond, die een haas
achternarent, ga ik niet meer kijken, wanneer het in den
circus geschiedt; maar in het veld, indien ik toevallig voorbij ga, trekt zulk een jacht mij misschien af zelfs van een of
andere gewichtige overdenking en trekt mij naar zich toe,
terwijl zij mij niet dwingt van den weg af te wijken met mijn
lastdier, maar wel met mijn gedachtengang, en indien gij
mij niet dadelijk mijn zwakheid voor oogen stelt en mij
terstond vermaant om mij van dit geziene uit, door een of
andere overweging tot u op te klimmen of het gansche geval
te verachten en voorbij te trekken, blijf ik er gedachteloos
naar staren.
Hoe nu wanneer als ik thuis zit een hagedis, die vliegen
vangt, of een spin, die ze, als ze in haar netten komen, inwikkelt, zoo vaak mijn aandacht trekt? Of gaat het soms,
wijl het kleine dieren zijn, niet om dezelfde zaak? Van daar
uit verhef ik mij wel, om u te loven, den bewonderenswaardigen Schepper en Bestuurder aller dingen, maar niet
van daar uit begint mijn aandacht. Iets anders is het
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spoedig op te staan, iets anders is het niet te vallen.
En van zulke gevallen is mijns leven vol en mijn eenige
hoop is uw overgroote barmhartigheid'. Want wanneer van
dergelijke dingen ons hart een vergaderplaats wordt en
groote hoopen ijdelheid in zich omdraagt, worden daardoor
ook onze gebeden vaak onderbroken en in de war gebracht,
en terwijl wij voor uw aangezicht op uw ooren de stem des
harten richtent, wordt een zoo gewichtige zaak door onbeduidende gedachten, die, ik weet niet vanwaar, komen
invallen, te niet gedaan.
XXXVI. Zullen wij soms ook dit onder de onbeduidendheden rekenen of zal iets anders ons terugvoeren tot de hoop
dan uwe welbekende barmhartigheid, wijl gij begonnen zijt
ons te veranderen ? En gij weet, voor hoe groot deel gij mij
veranderd hebt, gij, die mij eerst geneest van de zucht om
mijzelf te rechtvaardigen, om mij dan ook al mijn overige
ongerechtigheden te vergeven en al mijn krankheden te genezen
en mijn leven van het verderf te verlossen en mij te kronen met
goedertierenheid en barmhartigheid en mijn verlangen te verzadigen
met goederen3, gij, die door uwe vrees mijn hoogmoed hebt
onderdrukt en mijn nek gewoon gemaakt hebt aan uw juk.
En nu draag ik dat, en zacht, is het mif, want gij hebt zoo
beloofd en gedaan; en waarlijk was het zoo, en ik wist het
niet, toen ik vreesde het op mij te nemen.
Maar is dan soms, o Heer, die alleen zonder hoogmoed
heerscht, wijl gij alleen de ware Heer z jt5, die geen heer hebt,
is dan soms ook deze derde soort van bekoring van mij
geweken of kan zij wel in heel dit leven van mij wijken : dat
men gevreesd en bemind wil worden door de menschen,
niet om iets anders, maar om daarvan vreugde te hebben
die geen vreugde is? Een ellendig leven is het en een schandelijke pralerij. Daaruit komt wel hoofdzakelijk voort, dat
men u niet liefheeft en niet kuisch u vreest, en daarom weerstaat gij de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft gij genades
1 Vgl. Ps. 85, 53. 2 Vgl. Ps. 129, 2. 3 Ps. 102, 3-5.
5 Isai. 37, 20. 6 I Petr. 5, 5; Jac. 4, 6.
II, 3o.
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Vgl. Matth.

en gij donderti over de eerzucht der wereld, en de grondvesten
der bergen t beven.
Daarom, wijl het wegens enkele ambten in de menschelijke
samenleving noodzakelijk is bemind en gevreesd te worden
door de menschen, dringt de vijand van ons waar geluk
op ons aan, overal in zijn strikken strooiend : „goed zoo,
goed zoo", opdat wij, wanneer we het gretig verzamelen,
onverhoeds gevangen worden en van uwe waarheid onze
vreugde wegnemen en die in de bedriegelijkheid der menschen
stellen, en opdat het ons luste bemind en gevreesd te worden
niet om u, maar in plaats van u, en opdat hij op die wijze
ons, zijns gelijken geworden, bij zich hebben, niet in eendrachtige liefde, maar als deelgenooten zijner straf, hij, die
besloot zijn troon op te slaan in het noorden3, opdat men
hem, die u op verkeerde en mismaakte wijze naáapt, in
duisternis en in koude zou dienen.
Wij echter, Heer, zie, wij zijn uw kleine kudde4, bezit gij
ons. Spreid uw vleugelen uit, en laat ons daaronder vluchten.
Wees gij onze roem; mogen wij om u bemind worden en
moge uw woord gevreesd worden in ons. Wie geprezen
wil worden door de menschen, wanneer gij hem afkeurt
zal niet verdedigd worden door de menschen, wanneer gij
hem oordeelt en zal niet gered worden, wanneer gij hem
veroordeelt. Wanneer echter niet de zondaar wordt geprezen
in de verlangens zijner ziel, noch hij die ongerechtigheid
doet wordt gezegend5, maar de mensch wordt geprezen
om een of andere gave, die gij hem geschonken hebt, deze
echter zich meer verheugt voor zich zelf dat hij geprezen
wordt, dan dat hij die gave bezit, waarom hij geprezen,
wordt, dan wordt ook hij geprezen, terwijl gij hem afkeurt,
en dan is hij beter, die geprezen heeft, dan hij, die geprezen
is. Want genen behaagde in den mensch de gave Gods,
dezen behaagde meer de gave des menschen dan die van
God.
1 Ps. 57, 14.
5 Vgl. Ps. 1o,

3

2 Ps. 17, 8.
(9, 2 4) •

3

Vgl. Isai. 14, 13.

4

Luc. 12, 32.
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XXXVII. Bekoord worden we door deze bekoringen dag
aan dag, o Heer, onophoudelijk worden wij bekoord. Onze
dagelijksche beproevingsoven is de tong der menschenl.
Gij gebiedt ons ook in dit opzicht onthouding : geef wat
gij beveelt en beveel wat gij wilt. Gij kent aangaande deze
zaak het gezucht mijns harten t tot u en de stroomen mijner
Dogen. Want niet licht maak ik op, in hoever ik van die
pest gereinigd ben, en zeer vrees ik mijn verborgen zonden,
die uw oogen kennen, maar de mijne niet. Want in betrekking tot de andere soorten van bekoringen kan ik eenigszins
mijzelf onderzoeken, maar hier is dat zoo goed als onmogelijk.
Immers hoever ik het gebracht heb in het vermogen om mijn
geest ten opzichte van de lusten . des vleesches en de overtollige weetgierigheid te beteugelen, zie ik, wanneer ik daarvan vrij ben, hetzij door mijn wil, hetzij doordat zij er niet
zijn. Want dan vraag ik mijzelf, in hoever het mij meer of
minder moeilijk valt ze te ontberen.
Rijkdom echter, die hierom begeerd wordt, opdat hij een
van die drie begeerlijkheden, of twee daarvan, of alle drie
dienst zou kunnen doen, kan men, wanneer de geest niet
kan bevroeden, of hij dien, als hij hem bezit, veracht, nog
laten varen, om zich te beproeven.
Maar moeten we dan soms, om van lof vrij te zijn en daarmee de ondervinding op te doen, wat we vermogen, slecht
leven, en wel zoo verdorven en onmenschelijk, dat ieder,
die ons kent, ons ook verafschuwt? Welke grootere onzinnigheid kan er gezegd of uitgedacht worden? Maar
wanneer de lof de metgezel van een goed leven en van goede
werken niet alleen pleegt te zijn, maar ook moet zijn, behoort
men zoomin zijn gezelschap als het goede leven op te geven.
Maar ik merk niet, of ik met gelatenheid of met moeite iets
missen kan, indien het niet afwezig is.
Wat dan belijd ik u, Heer, bij deze soort van bekoringen ?
Wat anders dan dat ik behagen schep in loftuitingen ? Maar
1 Vgl. Spr. 27, 21.
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2 Vgl. Ps. 37, 9.

toch meer in de waarheid zelf dan in loftuitingen. Want
wanneer men mij de keus liet, of ik liever razend of in alle
dingen dwalend door alle menschen geprezen wilde worden,
dan wel standvastig en van de waarheid ten volle zeker door
allen gelaakt worden, dat weet ik, wat ik kiezen zou. Maar
toch zou ik willen, dat de bijval uit den mond van een ander
mij niet de vreugde over iets goeds van mij nog vergrootte.
Maar hij vergroot haar — ik beken het -- niet alleen, maar
ook de afkeuring vermindert haar.
En zoo dikwijls als ik door die ellende van mij verontrust
wordt, sluipt bij mij een verontschuldiging binnen, en hoedanig die is, gij weet het, o God; want mij maakt ze onzeker.
Want wijl gij ons niet alleen onthouding geboden hebt, dat
is van welke dingen wij onze liefde moeten afhouden, maar
ook rechtvaardigheid, dat is waarheen wij onze liefde moeten
dragen, en gewild hebt, dat gij niet alleen door ons maar ook
onze naaste bemind wordt1, schijnt het mij dikwijls toe, dat
ik in den vooruitgang of in de verwachting van mijn naaste
behagen schep, wanneer ik behagen schep in den lof van
een, die een goed inzicht heeft, en . omgekeerd, dat ik over
zijn ongeluk mij bedroef, wanneer ik hem hoor afkeuren
datgene, wat hij of niet kent, of wat goed is.
Maar ook bedroef ik mij soms over den lof, dien men mij
geeft, wanneer men of datgene in mij prijst, waarin ik mij
zelven mishaag, of ook goede dingen van minder belang
en onbeduidende hooger worden aangeslagen, dan zij aangeslagen moeten worden. Maar nog eens vanwaar weet ik,
of ik daarom zoo onder den indruk ben, wijl ik niet wil, dat
degene; die mij prijst omtrent mij zelven met mij van meening
verschilt, niet wijl ik door zijn belang bewogen word, maar
wijl dezelfde goede dingen, die mij in mijzelf behagen, mij
aangenamer zijn, wanneer zij ook een ander behagen? Want
in zekeren zin word ik niet geprezen, wanneer mijn meening
over mijzelf niet wordt geprezen, daar toch dan of datgene
1 Vgl. Matth. 22, 37-39.
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geprezen wordt, wat mij mishaagt, of datgene meer, wat mij
minder behaagt. Ben ik dus hieromtrent onzeker van mij
zelven?
Zie, in u, o Waarheid, zie ik, dat het niet behoort door
den lof, dien men mij geeft om mij zelven, maar om het
belang van den naaste bewogen te worden. En of het zoo
met mij is, weet ik niet. Minder ken ik hierin mij zelven dan
gij. Ik bid u, mijn God, ja, toon mij mij zelven, opdat ik
belijde aan mijne broeders, die voor mij willen bidden, de
wonden, die ik in mij ontdekken zal. Nogmaals wil ik mij
zorgvuldiger ondervragen. Indien ik door het belang van
den naaste bij den lof, dien men mij geeft, bewogen word,
waarom word ik dan minder bewogen, indien iemand anders
ten onrechte gelaakt wordt, dan indien ik het was ? Waarom
word ik door dien smaad, meer gegriefd, die op mij dan die
op een ander met dezelfde onbillijkheid in mijn bijzijn geworpen wordt ? Of weet ik ook dit niet ? Rest dan nog dit,
dat ik mij zelven misleid' en de waarheid niet betrachte
voor uw aanschijn in mijn hart en met mijn tong ? Houd
zulken waanzin, Heer, verre van mij, opdat mijn mond mij
niet zij de olie des zondaars om mijn hoofd te zalven3.
XXXVIII. Behoeftig en arm ben ik4 en het beste ben ik,
wanneer ik in verborgen zuchten mijzelven mishaag en uwe
barmhartigheid zoek, tot dat het ontbrekenden in mij worde
hersteld en vervolmaakt tot den vrede toe, dien het oog van
den laatdunkende niet kent. De woorden echter, die uit den
mond voortkomen en de daden, die den menschen bekend
worden, hebben in zich een zeer gevaarlijke bekoring vanwege de eerzucht, die voor een of andere persoonlijke voortreffelijkheid bijval bedelt en uitlokt : zij bekoort mij, ook
als zij door mij in mij gelaakt wordt, juist daardoor, dat zij
gelaakt wordt, en dikwijls beroemt zich de mensch met nog
grooter ijdelheid juist op zijn verachting van ijdelen roem,
en daarom beroemt hij zich eigenlijk niet meer op verachting
Vgl. Gal. 6, 3.
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ZIJo. I, 6.

3 Ps.

2 40 , 5 .

4

Ps. Io8, 22.

van roem : want hij veracht dien niet, zoolang hij zich
beroemt.
XXXIX. In ons, in ons binnenste is er nog een ander
kwaad, dat tot dezelfde soort van bekoringen behoort, waardoor zij ijdel worden, die zichzelf om zichzelf behagen
hoewel zij anderen of niet behagen of mishagen en er niet
naar streven anderen te behagen. Maar zij, die zichzelf
behagen, mishagen 1f rootelijks, niet alleen wanneer het
gaat over niet goede dingen, alsof zij goed waren, maar ook
over goede dingen van u, alsof ze van hen waren, of ook wel
als van u voortkomend, maar als het ware krachtens hun
eigen verdiensten, of ook wel als krachtens uw genade, evenwel zonder blijde mededeelzaamheid, ja met misgunstigheid
jegens anderen. In al deze en dergelijke gevaren en moeiten
ziet gij het sidderen mijns harten, en ik voel dat mijn wonden
veeleer dadelijk door u genezen worden dan dat ze mij niet
zouden geslagen worden.
XL. Waar zijt gij al niet met mij gegaan, o Waarheid,
mij leerend, waarvoor ik mij moest hoeden en waarnaar ik
moest streven, wanneer ik het lagere, dat ik zag, voor zoover
ik kon, u voorlegde en u om raad vroeg?
Ik doorkruiste de wereld buiten mij met de zintuigen,
waarmee ik dat doen kon, en ik vestigde mijn aandacht
op het leven mijns lichaams van mij uitgaande en op mijn
zintuigen zelf. Vandaar ben ik binnengetreden de hallen
van mijn geheugen, veelvoudige wijduitgestrekte ruimten,
op wonderlijke wijzen gevuld met tallooze voorraden, en
ik beschouwde die en ontstelde en niets daarvan kon ik onderscheiden zonder u en ik vond, dat niets daarvan gij waart.
En ook ikzelf was niet de vinder, ik, die alles doorkruiste
en trachtte te onderscheiden en elk ding naar zijn eigen
waarde te schatten, sommige dingen opnemend, doordat
mijn zintuigen ze boodschapten, en ze ondervragend en
van andere dingen bemerkend, dat ze met mijzelf vermengd
waren en de boodschappers zelf onderscheidend en afzonderlijk tellend en dan in de uitgestrekte voorraden van
257

mijn geheugen sommige dingen onderzoekend, andere wegbergend, en weer andere voor den dag brengend; en ikzelf,
als ik dat deed, of mijn kracht, waarmee ik dat deed, de een
noch de ander waart gij, want gij zijt het blijvende Licht,
dat ik over alle dingen raadpleegde, of zij waren, wat zij
waren en hoe hoog ze te schatten waren : en ik hoorde u
onderrichten en bevelen. En dikwijls doe ik dat; daarin
vind ik behagen, en voor zoover ik mij van noodzakelijke
bezigheden kan losmaken, neem ik mijn toevlucht tot dat
genot. Maar in al die dingen, die ik doorloop, u om raad
vragend, vind ik geen veilige plaats voor mijn ziel behalve
in u, waar verzameld kan worden wat verstrooid in mij is
en niets uit mij van u kan wijken. En somtijds laat gij mij
binnengaan in een heel ongewone aandoening, inwendig,
tot een onuitsprekelijke zoetheid, en indien deze in mij vervolmaakt wordt, dan weet ik niet wat zijn zal, wat dit leven
niet is. Maar dan val ik weer terug naar de dingen van hier
door het neerdrukkende der ellenden en ik word weer opgeslurpt door het alledaagsche en vastgehouden en hevig
ween ik, maar hevig word ik vastgehouden. Zooveel zwaars
verdient de last der gewoonte! Hier kan ik zijn, maar wil ik
niet, daar wil ik zijn, maar kan ik niet, ellendig ben ik onder
beide opzichten.
XLI. En daarom heb ik de kwaal mijner zonden in de
drievoudige begeerlijkheid beschouwd en uw rechterhand
ingeroepen tot mijn redding. Want ik zag uw glans met
een gewond hart en teruggeslagen zeide ik : Wie kan daar
geraken. lk ben weggeworpen voor uw oogen l . Gij zijt de Waarheid,
over alles heerschend. Maar ik wilde in mijn hebzucht u
niet verliezen, maar met u wilde ik de leugen bezitten,
zooals niemand zoo onwaarheid wil spreken, dat hij zelf
niet weet, wat waar is. En zoo heb ik u verloren, wijl gij u
niet gewaardigt te zamen met de leugen te worden bezeten.
XLII. Wien kon ik vinden, die mij met u verzoende ?
1 Ps. 30, 23.
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Moest ik mij wenden tot de engelen ? Met welk gebed?
Met welke godsdienstige handelingen ? Velen, die poogden
tot u terug te keeren, maar het niet door zichzelf vermochten,
hebben, zooals ik hoor, dat beproefd en zijn vervallen tot
een verlangen naar wonderlijke verschijningen, maar zij zijn
misleidingen waardig geacht.
Want in hun opgeblazenheid zochten zij u met de hooghartigheid hunner geleerdheid, liever een hooge borst zettend
dan zich op de borst kloppend, en trokken naar zich toe
door hun innerlijke overeenkomst als samenzweerders en
bondgenooten van hun hoogmoed de machten dezer luchtl,
waardoor zij door middel van tooverkrachten bedrogen
zouden worden, daar zij een middelaar zochten, door wien
zij gereinigd zouden worden, en die was er niet. Want het
was Satan, die zich vermomde als een engel des lichts t . En sterk
verlokte het hoovaardige vleesch, dat hij zelf geen vleeschelijk
lichaam had.
Want genen waren stervelingen en zondaren, gij echter,
Heer, met wien zij zich op trotsche wijze te verzoenen zochten,
zijt onsterfelijk en zonder zonde. De middelaar echter tusschen
God en de menschen3 behoorde iets te hebben gelijk aan
God, iets gelijk aan de menschen, om niet in beide aan de
menschen gelijk, verre te zijn van God of in beide aan God
gelijk, verre te zijn van de menschen en zoo geen middelaar
te wezen. En zoo heeft die bedriegelijke middelaar, door
wien naar uw verborgen oordeelen de hoovaardigheid naar
verdienste misleid zou worden, één ding met de menschen
gemeen, dat is de zonde, het andere wil hij schijnen met
God gemeen te hebben, zoodat hij, wijl hij met de sterfelijkheid des vleesches niet bedekt, is, zich als onsterfelijk voordoet. Want wijl het loon der zonde de dood is 4, heeft hij dit
gemeen met de menschen, ter oorzake waarvan hij met hen
ten doode gedoemd wordt.
1 Vgl. Ephes. 2, 2.
6, 23.

2

Vgl. II Cor. I I, 24.

3

Vgl. I Tim. 2, 5.

4

Rom.
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XLIII. De waarachtige Middelaar echter, dien gij naar
uw verborgen barmhartigheid aan de menschen getoond
en gezonden hebt, opdat zij naar zijn voorbeeld ook de
nederigheid zelf zouden leeren, die Middelaar tusschen God
en de menschen, de Mensch Christus Jezus', is tusschen de sterfelijke zondaren en den onsterfelijken Rechtvaardige verschenen, sterfelijk met de menschen, rechtvaardig met God,
opdat hij, wijl het loon der rechtvaardigheid leven en vrede
is, door zijne met God verbonden rechtvaardigheid vernietigen zou den dood der gerechtvaardigde goddeloozen2,
dien hij met hen gemeen wilde hebben. Deze is getoond aan
de heiligen van het Oude Verbond, opdat zij zoo door het
geloof in zijn toekomstig lijden, zooals wij door het geloof
in zijn volbracht lijden, zalig zouden worden. Want in
zooverre hij mensch is, in zooverre is hij Middelaar; in zooverre hij echter Woord is, is hij geen tusschenpersoon, wijl
hij gelijk is aan God en God bij God en te zamen één God.
Hoe hebt gij ons liefgehad, goede Vader, die uw eenigen Zoon
niet gespaard hebt, maar hem voor ons, goddeloozen, hebt overgeleverd 3 ! Hoe hebt gij ons liefgehad, voor wie hij, het geen
roof achtend gelijk te zijn aan u, gehoorzaam geworden is tot den
dood des kruises4, hij alleen vrij onder de dooden 5, macht hebbend
om zijn leven af te leggen en macht hebbend om het wederom
te nemen 6, ten gunste van ons voor u zegepraler en zegeoffer
en daarom zegepraler, wijl zegeoffer, ten gunste van ons
voor u offeraar en offerande, en daarom offeraar, wijl
offerande, ons makend voor u van slaven tot zonen door
uit u geboren te worden en ons te dienen. Terecht heb ik
op hem de sterke hoop, dat gij al mijn kwalen zult genezen7
door hem, die zetelt aan uw rechterhand en die ook bij u
onze Voorspreker is8 : anders zou ik wanhopen. Want veel en
groot zijn die kwalen van mij, veel zijn ze en groot; maar
omvattender is uw geneeskracht. Wij hadden kunnen meenen
5

I Tim. 2, 5.
Vgl. Ps. 87, 6.

26o

2

Vgl. Gal. 5, 4.

6 Jo. so, 18.

3 Rom. 8, 32.
' Vgl. Ps. 202, 3.

4

Philipp. 2, 6, 8.
8

Rom. 8, 34.

dat uw Woord verwijderd was van een verbinding met den
mensch en wanhopen aan ons zelven, indien het niet was
vleesch geworden en gewoond had onder onsl. Verschrikt
door mijne zonden en den last mijner ellende had ik in den
geest gedacht en overlegd te vluchten naar de woestijn,
maar gij hebt mij tegengehouden en mij bevestigd, zeggende :
Daarom is Christus voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet
meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven
is2 . Zie, Heer, ik werp op u mijne zorg3, opdat ik leve, en ik
zal overwegen de wonderen van uw wet4. Gij kent mijn onwetendheid en mijn zwakheid : leer mij en genees mij5. Hij,
uw Eengeborene, in wien alle schatten van wijsheid en kennis
verborgen zijn s, heeft mij vrijgekocht met zijn bloed. Laten

de hoovaardigen mij niet beschimpen 7, wijl ik denk aan mijn
losprijs en hem eet en drink en uitdeel, en als arme begeer
daarvan verzadigd worden onder degenen, die ervan eten en
verzadigd worden; en loven zullen den Heer, die hem zoeken8.

1 Vgl. Jo. 1, 14. 2 II Cor. 5, 25. 3 Vgl. Ps. 54, 23 . 4 Vgl. Ps. 118, 18,
7 Vgl. Ps. 118, 122.
5 Ps. 6, 3. 6 Col. 2, 3.
8 Ps. 22, 27.
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ELFDE BOEK

I. Weet gij soms niet, o Heer, daar aan u de eeuwigheid
is, wat ik u zeg, of ziet gij op den bepaalden tijd wat in den
tijd geschiedt ? Waarom dan toch geef ik u van zoovele
dingen een geregeld verhaal ? In geen geval met de bedoeling,
dat gij ze door mij zoudt kennen, maar ik wek er mijn liefde
door op tot u en die van degenen, die ze lezen, opdat wij
allen zeggen : Groot is de Heer en ten zeerste lovenswaardig s . Ik
heb het reeds gezegd en wil het nog eens zeggen : Uit liefde
tot de liefde van u doe ik dat. Wij bidden immers ook, en
toch zegt de Waarheid : Uw Vader weet, wat gij noodig hebt,
voordat gij er hem om vraagt 2 . Onze liefde dus openbaren wij
jegens u door voor u te belijden onze erbarmlijkheden en
uwe barmhartigheden over ons3, opdat gij ons volkomen
bevrijdt, nu gij hiermee begonnen zijt, opdat wij ophouden
erbarmelijk te zijn in ons en gelukzalig worden in u, want
gij hebt ons geroepen, om arm te zijn van geest en zachtmoedig en weenend en hongerend en dorstend naar de
gerechtigheid en barmhartig en zuiver van harte en vreedzaam4.
Zie, ik heb u vele dingen verteld, voor zoover ik het kon
en voor zoover ik het wilde, wijl gij het eerst gewild hebt,
dat ik zou belijden voor u, Heer mijn God, dat gij goed zijt,
en dat eeuwig duurt uwe barmhartigheid5.

II. Wanneer echter zal ik in staat zijn met de taal mijner
pen uit te zeggen al uw vermaningen en al uw verschrikkingen en vertroostingen en leidingen, waardoor gij mij
1 Ps. 95, 4.
557, I.
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2

Matth. 6, 8.

3

Ps. 32,

22.

4

Vgl. Matth. 5, 3-9.

5

Ps.

er toe gebracht hebt het woord Gods te s prediken en uw
Sacrament uit te deelen aan uw volk? En indien ik er al
toe in staat ben dit alles uit te zeggen op de rij af, dan zijn
mij nog de druppelen tijd te kostbaar.
En sinds langen tijd ben ik er op gebrand te peinzen op
uwe wet en ten opzichte van haar u te belijden mijn weten
en mijn onwetendheid, den aanvang uwer verlichting en
de overblijfselen mijner duisternis, totdat verslonden wordt
door uw kracht mijn krachteloosheid. En ik wil niet dat
naar iets anders de uren wegvloeien, die ik vrij vind van
de noodzakelijkheid om mijn lichaam te verkwikken en
mijn geest in te spannen en diensten te betoonen, die wij
den menschen verschuldigd zijn en ook die wij niet verschuldigd zijn en toch bewijzen.
Heer mijn God, geef acht op mijn gebed1, en uwe barmhartigheid hoore mijn verlangen 2, want niet voor mij alleen
brandt het, maar het wil ook mijn dierbaren broeders van
nut zijn : en gij ziet in mijn hart, dat het zoo is. Laat mij
u offeren de dienstbaarheid van mijn gedachte en tong,
en geef, wat ik u kan offeren3. Want behoeftig en arm ben ik4,
gij zijt rijk voor allen, die aanroepen 5 u, die zelf zonder zorg,
zorg draagt voor ons. Snijd van alle onbezonnenheid en van
alle leugen inwendig en uitwendig mijn lippen af 6. Mogen
mijn kuische geneugten zijn uw schriften, en moge ik zelf
daarin niet dwalen en ook anderen niet daardoor doen
dwalen. Heer, geef acht en ontferm u, Heer mijn God,
Licht der blinden en Kracht der zwakken en terstond daarop
ook Licht der zienden en Kracht der sterken, geef acht op
mijne ziel en hoor mij roepen uit de diepte'. Want wanneer
niet ook in de diepte uw ooren aanwezig zijn, waarheen dan
zullen wij gaan? Waarheen zullen wij roepen? Aan u is de
dag en aan u is de nachts : op uw wenk vliegen de oogenblikken
voorbij. Verleen ons daarvan den tijd voor onze overwegingen
over de verborgenheden uwer wet en sluit ze niet voor
1 Ps. 6o, 2. 2 Vgl. Ps. 20, 17. 9 Vgl. Ps. 65, 15.
10, 12. 6 Vgl. Exod. 6, 12.
7 Vgl. Ps. 229, I.

4 Ps. 85, 1.
6 Ps. 73, 16.

5 Rom.
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degenen, die kloppen. Want niet zonder reden hebt gij gewild, dat op zoovele bladzijden donkere geheimen geschreven
werden, of hebben die wouden hun herten niet s, die zich
daarin terugtrekken en verkwikken, ronddolen en weiden,
zich neerleggen en herkauwen. 0 Heer, voltooi uw werk
in mij en onthul mij die. Zie, uw stem is mijn vreugde, uw
stem mij meer dan een overvloed van geneugten. Geef mij
wat ik bemin; want ik bemin. En ook dit hebt gij gegeven.
Laat uw gaven niet verloren gaan en versmaad niet uw
dorstende plant. Laat mij belijden voor u al wat ik vind in
uwe Boeken en laat mij hooren de stem van uwen lof 2 en laat
mij u drinken en overwegen de wonderen van uw wet3 van het
begin af, waarin gij hemel en aarde gemaakt hebt, tot aan
het met u eeuwige rijk uwer heilige stede.
Heer, ontferm u mijner en verhoor4 mijn verlangen. Want
ik houd het er voor, dat het niet komt van de aarde, niet
van goud en zilver en edelgesteente of prachtige kleederen
of eer en macht of lusten des vleesches en ook niet van de
behoeften van het lichaam en van dit leven onzer vreemdelingschap, welke alle worden geschonken als toegift aan ons, die
uw rijk en uw gerechtigheid zoeken5.
Zie, mijn God, vanwaar mijn verlangen komt. Verhaald
hebben mij de goddeloozen hun genoegens, maar zij zijn niet
zooals uwe wet, o Heer s. Zie, vandaar komt mijn verlangen.
Zie, Vader, aanschouw en zie en keur goed, en moge het
behagen voor het aanschijn uwer' barmhartigheid, dat ik
genade voor u vind, opdat geopend worden op mijn kloppen
de diepten uwer woorden. Ik smeek het u door onzen Heer
Jezus Christus, uwen Zoon, den man van uw rechterhand, den
Zoon des menschen, dien gij bevestigd hebt voor us als Middelaar
tusschen u en ons, door wien gij ons gezocht hebt, die u niet
zochten, maar gezocht hebt, opdat wij u zouden zoeken,
uw Woord, door hetwelk gij alles gemaakt hebt, en daaronder
ook mij; uw Eengeborene, door wien gij tot het kindschap
2 Vgl. Ps. 25, 7.
1 Vgl. Ps. 28, 9.
6 Ps. 118, 85.
5 Vgl. Matth. 6, 33.
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3

Ps. i i 8, x8.
Ps. 79, 18.

7

4
8

Ps. 26, 7.
Ps. 79, 18.

geroepen hebtl het volk der geloovigen, waaronder ook mij :
door dengene smeek ik u, die zetelt aan uw rechterhand en bij
u ten beste spreekt voor ons 2, in wien alle schatten van wijsheid en
kennis verborgen zi jn3. Die zoek ik in uw Boeken. Moses heeft
over hem geschreven4 : dat zegt hij zelf, dat zegt de Waarheid,
III. Laat mij hooren en begrijpen, hoe gij in den beginne
hemel en aarde gemaakt hebt5 . Mozes heeft dit geschreven,
hij heeft geschreven en is heengegaan, hij is overgegaan
van hier van u tot u en is nu niet bij mij. Want was hij er,
dan zou ik hem vasthouden en hem vragen en bij u smeeken,
dat hij mij dat zou uitleggen, en ik zou de ooren van mijn
lichaam te luisteren leggen aan de klanken, die uitbarstten
uit zijn mond, en indien hij Hebreeuwsch sprak, zou hij te
vergeefs aan mijn gehoorzin kloppen en niets daarvan zou
mijn geest beroeren; indien hij echter Latijn sprak, zou ik
weten wat hij zeide. Maar vanwaar zou ik weten, of hij de
waarheid sprak ? Wanneer ik ook dit wist, zou ik het wel
van hem weten ? In elk geval in mijn binnenste, binnen in
de woning mijner gedachte zou de waarheid, die noch
Hebreeuwsch noch Grieksch noch Latijnsch noch barbaarsch
is, zonder bemiddeling van mond en tong, zonder den klank
der lettergrepen zeggen : „Hij zegt de waarheid" en terstond
zou ik, zeker daarvan, vol vertrouwen dien man van u zeggen :
„Gij zegt de waarheid".
Daar ik dus hem niet ondervragen kan, vraag ik u, van
wien vervuld hij de waarheid zeide, o Waarheid, u, mijn
God, vraag ik, verschoon mijn zonden 6, en gij, die aan dien
dienaar van u gegeven hebt dit te zeggen, geef ook mij
dit te begrijpen.
IV. Zie, hemel en aarde zijn, luid roepen zij, dat ze gemaakt zijn; want zij veranderen en wisselen. Wat echter
niet gemaakt is en toch is, daarin is niets, wat te voren niet
was : en dat is veranderen en wisselen.
Luid roepen zij ook, dat ze zichzelf niet hebben gemaakt :
2 Rom. 8, 34.
1 Vgl. Gal. 4, 5.
4 Vgl. Jo. 5, 46.
3 Col. 2, 3.
5 Gen. I, I. 6 Job. 14, 16.
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„Daarom zijn we, wijl we gemaakt zijn; niet dus waren
we, voordat we waren, zoodat we door onszelf gemaakt
konden worden". En de stem van hen, die zoo spreken,
is hun klaarblijkelijkheid zelf.
Gij dus, Heer, hebt ze gemaakt, gij die schoon zijt : want
ze zijn schoon; gij, die goed zijt : want ze zijn goed; gij,
die zijt : want ze zijn. Maar niet zoo schoon zijn ze en niet
zoo goed zijn ze en niet zoo zijn ze, als gij, hun Schepper,
bij wien vergeleken zij en niet schoon zijn en niet goed
zijn en niet zijn.
Wij weten dat, dank zij u, maar ons weten bij uw weten
vergeleken is onwetendheid.
V. Hoe echter hebt gij hemel en aarde gemaakt en wat
was het werktuig van uw zoo grootsche verrichting? Beslist
niet als een kunstenaar, die iets stoffelijks formeert uit iets
stoffelijks volgens de opvatting zijner ziel, die in staat is het
een vorm hoe dan ook op te leggen, dien zij ziet in zich zelve
met haar inwendig oog — en vanwaar zou zij daartoe in
staat zijn, indien gij haar niet gemaakt hadt? — zij legt
een vorm op aan iets dat reeds bestaat en in het bezit is van
het zijn, zooals aarde of steen of hout of goud of iets dergelijks.
En vanwaar zouden deze dingen zijn, indien gij ze niet hadt
geschapen? Gij hebt voor den kunstenaar gemaakt zijn
lichaam, gij zijn geest, heerschend over de ledematen, gij
de stof, waaruit hij iets maakt, gij het talent, om daarmee
een kunstwerk te ontwerpen en inwendig te zien, wat hij
uitwendig wil maken, gij de zintuigen, door wier bemiddeling
hij van zijn geest overbrengt naar de stof dat, wat hij maakt,
en aan zijn geest bericht, wat gemaakt is, opdat deze inwendig de waarheid, die hem leidt, raadplege, of het goed
gemaakt is.
U prijst dit alles als den Schepper aller dingen. Maar hoe
maakt gij ze? Hoe hebt gij gemaakt, o God, hemel en aarde?
Beslist niet in den hemel noch op de aarde hebt gij hemel
en aarde gemaakt en ook niet in de lucht of in de wateren,
want ook deze behooren tot hemel en aarde, en ook niet in
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het heelal hebt gij het heelal gemaakt, wijl er geen plaats
was, waar het gemaakt kon worden, voordat het gemaakt
werd, om te zijn. Ook hieldt gij niets in de hand,
om daaruit hemel en aarde te maken : want vanwaar hadt
gij moeten hebben datgene, wat gij niet gemaakt hebt, om
daarvan iets te maken ? Want wat is er, tenzij omdat gij zijt.
Gij hebt dus gesproken en zij werden gemaakt1 en door
uw woord hebt gij ze gemaakte.
VI. Maar hoe hebt gij gesproken ? Soms op die wijze,
waarop van uit een wolk de stem gemaakt werd, zeggende
Deze is mijn geliefde Zoon s? Die stem toch heeft afgedaan en
is voorbijgegaan, is begonnen en geëindigd. Geklonken
hebben de lettergrepen en zijn voorbijgegaan, de tweede
na de eerste, de derde na de tweede en zoo op de rij af,
totdat de laatste kwam na de overige en het zwijgen na de
laatste. Daardoor komt helder uit, dat haar uitgedrukt
heeft de beweging van een schepsel, dienend uw eeuwigen
wil, hoewel zelf tijdelijk. En deze uwe voor den tijd gemaakte woorden boodschapte het uitwendig oor den begrijpenden geest, wiens inwendig oor gericht is naar uw
eeuwig Woord. Maar dat inwendig oor vergeleek deze
tijdelijk klinkende woorden met uw eeuwig zwijgend Woord
en zeide : „Anders is het, heel anders is het. Deze woorden
zijn ver beneden mij en zijn niet, wijl ze vlieden en voorbijgaan : maar het Woord van mijnen God boven mij blijft
in eeuwigheid4".
Indien gij dan met geluidgevende en voorbijgaande
woorden gezegd hebt, dat hemel en aarde zoude worden, en
zoo hemel en aarde gemaakt hebt, was er reeds een lichamelijk schepsel vóór hemel en aarde, door welks tijdelijke
bewegingen in den tijd die stem verliep. Maar er was niets
lichamelijks vóór hemel en aarde, of indien het er was, hadt
gij dit zeker zonder voorbijgaande stem gemaakt, om daarvan een voorbijgaande stem te maken, waarmee gij zoudt
1 Vgl. Ps. 32, 9. 2 Vgl. Ps. 32, 6. 3 Matth. 3, 17; 17, 5. 4 Vgl.
Isai. 40, 8.
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zeggen, dat hemel en aarde zouden worden. Want wat ook
datgene zou geweest zijn, waarvan zulk een stem gemaakt
werd, het zou, indien het niet door u gemaakt was, in 't
geheel niet zijn. Met welk woord dan is door u gezegd, dat er
iets lichamelijks zou worden, waaruit die woorden zouden
worden.
VII. Gij roept ons dus tot het begrijpen van het Woord,
God bij u, God, dat eeuwig gezegd wordt en door hetwelk
eeuwig alles gezegd wordt. Want niet eindigt, wat gezegd
werd, en niets anders wordt gezegd, opdat alles zou kunnen
gezegd worden, maar te gelijk en eeuwig alles : anders toch
zou er zijn tijd en wisseling en geen ware eeuwigheid noch
ware onsterfelijkheid.
Dit weet ik, mijn God, en ik dank u1. Ik weet het, ik belijd het u, Heer, en met mij weet het en prijst u, al wie niet
ondankbaar is jegens de zekere waarheid. Wij weten het
Heer, wij weten het, want voor zooverre iets niet is, wat het
was, en is, wat het niet was, in zooverre vergaat het en ontstaat het. Want niets van uw Woord gaat voort in opvolging
van tijd, want waarlijk onsterfelijk en eeuwig is 't. En daarom
zegt gij door het met u medeëeuwig Woord te gelijk en
eeuwig alles, wat gij zegt, en het wordt, al wat gij zegt, dat
worden moet; en niet anders dan door het te zeggen maakt
gij het : en toch wordt niet te gelijk en eeuwig alles, wat gij
door het te zeggen maakt.
VIII. Waarom, bid ik u, Heer mijn God? Eenigszins zie
ik het wel in, maar hoe ik dit onder woorden moet brengen,
weet ik niet, tenzij zoo, dat alles, wat begint te zijn en ophoudt te zijn, dan begint te zijn en dan ophoudt, wanneer,
dat het beginnen of eindigen moest, in de eeuwige rede
gekend wordt, waarin niets begint en niets eindigt. Dat
is uw Woord, dat ook het Begin is, wijl het ook spreekt tot
ons 2. Zoo spreekt het in het Evangelie door zijn vleesch, en
dit weerklonk uitwendig in de ooren der menschen, opdat
1 Vgl. I Cor. 1, 4.
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Vgl. Jo. 8, 25.

het geloofd zou worden en inwendig gezocht en gevonden
zou worden in de eeuwige waarheid, waar het alle leerlingen
als goede en eenige Meesters onderwijst.
Daar hoor ik uw stem, o Heer, mij zeggend, dat degene
tot ons spreekt, die ons onderwijst, en dat hij, die ons niet
onderwijst, ook al spreekt hij, niet tot ons spreekt. Wie
echter onderwijst ons tenzij de onwankelbare Waarheid ?
Want ook wanneer wij door een veranderlijk schepsel vermaand worden, worden we tot de onwankelbare Waarheid
gevoerd, waar wij waarlijk leeren, wanneer we stilstaan
en naar hem luisteren en wij zielsverheugd zijn om de stem
van den Bruidegom 2, ons teruggevend aan hem, van wien
we zijn. En daarom is zij ook het Begin, want indien zij
niet blijvend was, zou er, wanneer wij dwaalden, niets zijn,
waarheen we konden terugkeeren. Wanneer wij echter
terugkeeren van de dwaling, keeren wij natuurlijk door
het kennen terug; opdat wij echter zouden kennen, onderwijst zij ons, wijl zij het Begin is en tot ons spreekt.
IX. In dit Begin, o God, hebt gij gemaakt hemel en aarde,
in uw Woord, in uw Zoon, in uw Kracht, in uw Wijsheid,
in uw Waarheid, op wonderbare wijze zeggend en op wonderbare wijze makend. Wie zal het vatten? Wie het verhalen?
Wat is toch dat, wat mij af en toe verlicht en mijn hart
treft zonder het te kwetsen? En ik begin te huiveren en te
ontgloeien : te huiveren, in zooverre ik ongelijk aan hem
ben, te ontgloeien, in zooverre ik gelijk aan hem ben. De
Wijsheid, de Wijsheid zelve is 't, die mij af en toe verlicht,
verscheurend de wolk van mij, die mij weder omhult, wanneer ik afval van haar door de duisternis en den stapel mijner
straffen, want zoo verzwakt is in ellende mijne kracht3, dat ik
het goede in mij niet kan dragen, totdat gij, o Heer, die u
ontfermd hebt over al mijne zonden, ook al mijn kwalen
geneest, wijl gij ook mijn leven verlossen zult van het verderf en mij kronen met erbarming en barmhartigheid en mijn
1 Vgl. Matth. 23, 8,

2 Vgl. Jo, 3, 29.

3

Ps. 3o, i I.
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verlangen verzadigen met goederen, want mijn jeugd zal worden
vernieuwd als die van een adelaars . Want we zijn verlost om te hopen
en naar uw beloften smachten we met gedulde. Laat hij u in

zijn binnenste hooren spreken, die het kan; ik zal vol vertrouwen roepen volgens uw woord : Hoe grootsch zijn uw
werken, Heer, alles hebt gij met wijsheid gemaakt3! En zij is het
Begin, en in dat Begin hebt gij hemel en aarde gemaakt.
X. Zie, zijn ze niet vol van hun oude dwaling zij, die
ons zeggen : „Wat deed God, voordat hij hemel en aarde
maakte ? Want indien hij zonder bezigheden was", zeggen
zij, „en niets uitrichtte, waarom heeft hij dan niet zoo altijd
en steeds door, gelijk voorheen altijd, gewacht met het
werk ? Want indien er eenige nieuwe beweging in God
ontstaan is en een nieuwe wil, om een schepping tot stand
te brengen, die hij nooit te voren tot stand gebracht had,
hoe is daar nog ware eeuwigheid, waar een wil ontstaat,
die er niet was ? Want niet de wil Gods is een schepsel,
maar is vóór het schepsel, wijl niets geschapen zou worden,
indien de wil van den Schepper niet voorafging. Dus tot
Gods wezenheid zelf behoort zijn wil. Wanneer nu iets
in Gods wezenheid ontstaan is, dat te voren niet was, dan
kan men die wezenheid niet naar waarheid eeuwig noemen;
wanneer echter de wil Gods, dat er een schepping zijn zou,
eeuwig was, waarom is dan ook de schepping niet eeuwig ?"
XI. Zij, die zoo spreken, begrijpen u nog niet,o Wijsheid
Gods'', Licht der geesten, begrijpen nog niet, hoe geschiedt
wat door u en in u geschiedt, en trachten het eeuwige te
verstaan, maar hun hart vliegt nog heen en weer in de voorbijgegane en toekomstige bewegingen der dingen en is
nog ijdel5.
Wie zal het vasthouden en het bevestigen, opdat het een
oogenblik stilsta en een oogenblik grijpe den glans der altijd
stilstaande eeuwigheid en ze vergelijke met de nooit stilstaande tijden en zie, dat ze daarmee niet is te vergelijken,
S
2 Rom. 8, 24-25.
1 Vgl. Ps. 102, 3-5.
Ps. 203, 24.
4 Ephes. 3, Io.
b Ps. 5, zo.
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en zie, dat een lange tijd niet anders dan door vele voorbijgaande bewegingen, die gelijktijdig zich niet kunnen uitbreiden, lang wordt; dat echter niets voorbijgaat in de
eeuwigheid, maar zij in haar geheel tegenwoordig is; doch
dat geen tijd in zijn geheel tegenwoordig is : en dat het
zie, dat al het verledene uit het toekomstige verdrongen
wordt en al het toekomstige uit het verledene volgt en al
het verledene en toekomstige door datgene, wat altijd tegenwoordig is, geschapen wordt en daarvan uitgaat ? Wie zal
het hart der menschen vasthouden, opdat het stilsta en zie,
hoe de eeuwigheid stilstaand de toekomstige en verleden
tijden vaststelt, hoewel zelf noch toekomstig noch verleden ?
Vermag soms mijn hand dit', of kan de hand van mijn
mond met woorden een zoo grootsche zaak volbrengen?
XII. Zie, ik antwoord dengene, die vraagt : „Wat deed
God, voordat hij maakte hemel en aarde ?"
Ik antwoord niet dat, wat eens iemand geantwoord moet
hebben, schertsenderwijze een lastige vraag ontwijkend :
„Hij bereidde hellestraffen", zeide hij, „voor hen, die al te
diep trachten te vorschen". Iets anders is begrijpen, iets
anders den spot drijven. Zoo antwoord ik niet. Liever in
allen gevalle zou ik geantwoord hebben : „Ik weet niet
wat ik niet weet", liever dan zoo iets, waarom hij wordt
uitgelachen, die naar 't verborgene vroeg, en hij succes
heeft, die een onwaar antwoord gaf.
Maar ik noem u, onze God, den Schepper der gansche
schepping en, indien men onder de woorden „hemel en
aarde" de gansche schepping verstaat, zeg ik stout : Voordat God maakte hemel en aarde, maakte hij niets. Want
indien hij iets maakte, wat anders dan een schepsel maakte
hij dan? En och, dat ik alles zoo wist, wat ik tot mijn nut
te weten begeer, als ik weet, dat geen schepsel gemaakt
werd, voordat er Benig schepsel gemaakt werd.
XIII. Maar indien een of andere oppervlakkige geest
1 Vgl. Gen. 31, 29.
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ronddoolt door de voorstellingen van vroegere tijden en
er zich over verwondert, dat gij, de almachtige en alscheppende en albeheerschende God, de kunstenaar van hemel
en aardel, met zulk groot werk, voordat gij het maaktet,
gedurende ontelbare eeuwen gewacht hebt, laat hij dan
opmerken en bedenken, dat hij zich verwondering over
dingen, die onwaar zijn.
Want hoe konden ontelbare eeuwen voorbijgaan, die gij
zelf niet gemaakt hadt, daar gij toch de Oorsprong en
Schepper zijt van alle eeuwen ? Of wat voor tijden zouden
het geweest zijn, die door u niet geschapen waren ? Of hoe
konden zij voorbijgaan, indien ze nooit geweest waren?
Daar gij dus de bewerker zijt van alle tijden, waarom zegt
men dan, indien er een tijd geweest is, voordat gij hemel
en aarde maaktet, dat gij met het werk wachttet 2 ? Want
juist dien tijd hadt gij gemaakt, en er konden geen tijden
voorbijgaan, voordat gij tijden maaktet. Indien er echter
vóór hemel en aarde geen tijd was, waarom vraagt men dan,
wat gij toen deedt ? Want er was geen „toen", waar geen
tijd was.
Ook gaat gij niet in tijd de tijden vooruit : anders zoudt
gij niet alle tijden vooruitgaan. Maar gij gaat alle voorbijgegane tijden vooruit door de hoogheid uwer immer tegenwoordige eeuwigheid en reikt over al het toekomstige, wijl
het toekomstig is, en zoodra het gekomen is, voorbijgegaan
zal zijn; gij echter, gij zijt dezelfde, en uwe jaren nemen niet af 3.
Uwe jaren gaan niet en komen niet : wel die van ons gaan
en komen, opdat ze alle komen. Uwe jaren alle te gelijk
staan stil, wijl ze stilstaan, en geen gaande worden door
komende verdrongen, wijl ze niet voorbijgaan : die echter
van ons zullen voltallig zijn, als ze alle niet meer zijn. Uw
jaren zijn één dag4, en uw dag is geen telkens wisselende dag,
maar een heden, wijl uw huidige dag niet wijkt voor dien
van morgen; want hij volgt ook niet op dien van gisteren.
1 Vgl. Hebr. is, so.
3, 8.
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2

Vgl. Gen. 2, 3.

3

Ps. toi, 28.

4

Vgl. II Petr,

Uw huidige dag is de eeuwigheid : daarom hebt gij den
Medeëeuwige geteeld, tot wien gij gezegd hebt : Heden heb ik
u geteeld'. Alle tijden hebt gij gemaakt en gij zijt voor alle
tijden, en in geen enkelen tijd was niet de tijd.
XIV. Er was dus geen tijd, waarop gij niet iets gemaakt
hadt, wijl gij den tijd zelf gemaakt hadt. En geen tijden zijn
medeëeuwig met u, wijl gij blijft; maar indien zij bleven,
zouden het geen tijden zijn.
Want wat is de tijd ? Wie zou dat licht en in het kort
kunnen verklaren ? Wie zou dat, om daarover woorden uit
te brengen, zelfs met zijn gedachten kunnen vatten? En
toch, wat is ons meer vertrouwd en bekend, waarvan we
melding maken in onze gesprekken, dan de tijd ? En we
verstaan het inderdaad, zoo dikwijls als we daarvan spreken,
en we verstaan het ook, zoo dikwijls als we een ander daarvan hooren spreken.
Wat is dan de tijd ? Wanneer niemand het mij vraagt,
weet ik het; wanneer ik het iemand, die het vraagt, zou
willen verklaren, weet ik het niet : vastberaden echter zeg
ik, dat ik weet, dat, indien niets voorbijging, er geen verleden tijd zijn zou, en indien niets aankwam, er geen toekomstige tijd zijn zou, en indien er niets was, er geen tegenwoordige tijd zijn zou.
Hoe zijn er dan toch die twee tijden, verleden en toekomst,
wijl èn het verleden niet meer is èn de toekomst nog niet
is? Wanneer echter het tegenwoordige altijd tegenwoordig
zijn zou en niet in het verleden overging, zou er geen tijd
meer zijn, maar eeuwigheid. Wanneer dan het tegenwoordige,
daardoor tijd wordt, dat het in het verleden overgaat, hoe
kunnen we dan zeggen, dat ook dat is, wat zijn grond van
zijn daarin heeft, dat het niet zijn zal, zoodat we namelijk
daarom alleen in waarheid zeggen, dat het tijd is, wijl het
heenricht naar niet-zijn.
XV. En toch spreken wij van een langen tijd en een korten
1 Ps. 2, 7; Hebr. 5, 5.
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tijd, maar slechts met betrekking tot het verleden of de
toekomst zeggen we dat. Een langen tijd geleden bij voorbeeld noemen wij vóór honderd jaar, evenzoo een langen
tijd in de toekomst na honderd jaar, van korten tijd geleden
echter spreken wij zoo, bij voorbeeld vóór tien dagen, en
van korten tijd in de toekomst na tien dagen. Maar op
welke wijze is lang of kort, wat niet is ? Want het verleden
is niet meer en de toekomst is nog niet. We moeten dus
niet zeggen : het is lang, maar we moeten zeggen van het
verleden : het is lang geweest, en van de toekomst : het
zal lang zijn.
Mijn Heer, mijn Licht', zal niet ook hier uw Waarheid
den mensch belachen ? Want wat betreft het lang geweest
zijn van den verleden tijd, is hij lang geweest, toen hij reeds
voorbijgegaan was, of toen hij nog tegenwoordig was ? Want
toen kon hij lang zijn, toen er nog iets was, dat lang kon zijn;
als verleden echter was hij niet meer; en vandaar kon hij
ook niet lang zijn, omdat hij er in 't geheel niet was. Wij
moeten dus niet zeggen : De voorbijgegane tijd is lang
geweest; want niets zullen wij er vinden, wat lang geweest
is, daar hij, zoodra hij voorbijgegaan is, niet meer is, maar
wij moeten zeggen : „Lang is geweest die tegenwoordige
tijd", wijl hij, toen hij tegenwoordig was, lang was. Want
hij was nog niet voorbijgegaan, met het gevolg dat hij niet
meer was, en daarom was er iets, wat lang kon zijn; nadat
hij echter voorbijgegaan was, hield hij te gelijk ook op lang
te zijn, omdat hij ophield te zijn.
Laten wij dan zien, o menschenziel, of de tegenwoordige
tijd lang kan zijn : want u is het gegeven den duur waar te
nemen en te meten. Wat zult gij mij antwoorden? Honderd
tegenwoordige jaren is dat een lange tijd ? Zie eerst, of honderd
jaren tegenwoordig kunnen zijn. Want indien daarvan het
eerste jaar nog verloopt, is het zelf tegenwoordig, negen en
negentig echter zijn nog toekomstig, en daarom zijn zij er
1 Mich. 1, 8; I Jo. i, 5.
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nog niet : maar indien het tweede jaar verloopt, is reeds één
voorbijgegaan, het tweede tegenwoordig, de overige zijn
nog toekomstig. En wanneer wij zoo verder een willekeurig
jaar tusschen begin en einde van dit honderdtal als tegenwoordig stellen, dan zijn de jaren daarvoor voorbijgegaan,
die daarna toekomstig. Daarom kunnen honderd jaren niet
tegenwoordig zijn. Zie nu, of ten minste het ééne jaar, dat
verloopt, zelf tegenwoordig is. Want ook daarvan, indien
de eerste maand verloopt, zijn de overige toekomstig, indien
de tweede, is reeds de eerste voorbijgegaan en de overige
zijn er nog niet. Dus ook niet het jaar, dat verloopt, is in
zijn geheel tegenwoordig, en indien het niet in zijn geheel
tegenwoordig is, is niet het jaar tegenwoordig. Want twaalf
maanden is een jaar, en van deze is de ééne maand, welke
het ook zij, die verloopt, zelf tegenwoordig, de overige zijn
of voorbijgegaan of toekomstig. Maar ook niet de maand,
die verloopt, is tegenwoordig, maar slechts één dag : is het
de eerste, dan zijn de overige toekomstig, is het de laatste,
dan zijn de overige voorbijgegaan, is het een der middelste,
dan is hij tusschen de voorbijgegane en de toekomstige.
Zie, zoo is de tegenwoordige tijd, die alleen, naar we
vonden, lang genoemd kon worden, ternauwernood tot de
tijdruimte van één dag saamgetrokken. Maar laten wij
ook die onderzoeken, wijl ook niet één dag in zijn geheel
tegenwoordig is. Want door alle vier en twintig uren van
dag en nacht wordt hij volledig, waarvan het eerste de overige
in de toekomst, het laatste in het verleden heeft, doch een
of ander van de daartusschen gelegen vóór haar de voorbijgegane, na haar de toekomstige. En zelfs het ééne uur verloopt in voortvliedende deeltjes : al wat daarvan is vervlogen, is verleden, al wat daarvan overblijft, toekomstig.
Wanneer men zich een tijd denkt, die in geen, ook niet in
de kleinste deelen van duur meer verdeeld kan worden, dan
is het dat alleen, wat men tegenwoordig zou kunnen noemen,
maar dit vliegt zoo snel van de toekomst naar het verleden
over, dat het zich in geen duur, hoe kort ook, uitstrekt. Want
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wanneer het zich uitstrekt, dan verdeelt men het in verleden
en toekomst : het tegenwoordige echter heeft geen tijdruimte.
Waar is dan de tijd, dien we lang zouden kunnen noemen?
Is het de toekomst ? Maar daarvan zeggen we niet : Zij is
lang, wijl er nog niets is, wat lang zou kunnen zijn, maar
wij zeggen : Zij zal lang zijn. Wanneer nu zal zij het zijn?
Want wanneer zij ook dan nog toekomst zal zijn, zal zij
niet lang zijn, wijl wat lang zou moeten zijn er nog niet zijn
zal : wanneer zij echter dan lang zal zijn, als zij van de
toekomst uit, die nog niet is, reeds begint te zijn en tegenwoordig geworden zal zijn, zoodat er iets zou kunnen zijn,
wat lang is, dan roept reeds met bovengezegde woorden
de tegenwoordige tijd, dat zij niet lang kan zijn.
XVI. En toch, Heer, nemen wij tusschenruimten van
tijden waar en vergelijken ze met elkander en noemen
sommige langer en andere korter. Wij meten ook, hoeveel
langer of korter de eene tijd is dan de andere, en zeggen,
dat deze tweemaal of driemaal, die echter eenmaal zoolang
is of deze even groot is als die. Maar slechts voorbijgaande
tijden meten we, wanneer we ze door ze waar te nemen
meten; de voorbijgegane echter, die niet meer zijn, of de
toekomstige, die nog niet zijn, wie kan die meten, of 't moest
zijn dat een zich verstout te zeggen, dat hij meten kan,
wat niet is? Wanneer dus de tijd voorbijgaat, kan men hem
waarnemen en ook meten, wanneer hij echter voorbijgegaan
is, kan men het niet, wijl hij niet is.
XVII. Ik zoek, Vader, ik verzeker niet : mijn God, leid
en bestuur mij.
Wie zegt mij dan toch, dat er geen drie tijden zijn, zooals
wij als knapen hebben geleerd en het de knapen hebben
geleerd, de verleden, de tegenwoordige en de toekomende,
maar slechts de tegenwoordige, wijl die twee andere niet
zijn? Of zijn ook die er, en treedt er iets uit een verborgen
hoek te voorschijn, wanneer uit de toekomst het tegenwoordige wordt, en trekt het zich naar een verborgen hoek
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weer terug, als uit het tegenwoordige het verleden wordt?
Want waar hebben zij ze gezien, die toekomstige dingen
hebben voorzegd, wanneer ze nog niet zijn ? Want niet kan
worden gezien dat, wat niet is. En zij, die het verledene verhalen, zouden zeker niets waars verhalen, wanneer zij het
in den geest niet zagen : wanneer het echter volstrekt niet
was, zou het in 't geheel niet gezien kunnen worden. Dus
èn toekomst èn verleden zijn.
XVIII. Laat mij, Heer, nog verder zoeken, gij, mijne hoop';
laat mijn toeleg niet gestoord worden.
Want wanneer toekomst en verleden zijn, wil ik weten,
waar ze zijn. En al ben ik hiertoe nog niet in staat, ik weet
toch, dat, waar zij ook zijn, zij daar niet als toekomst zijn
of als verleden, maar als het tegenwoordige. Want indien
ze ook daar als toekomst zijn, zijn ze daar nog niet, indien
ze ook daar als verleden zijn, zijn ze daar niet meer. Waar
ze dus ook zijn, wat ze ook zijn, ze zijn er alleen als het
tegenwoordige. En toch wanneer het verleden naar waarheid verhaald wordt, worden uit het geheugen te voorschijn
gehaald niet de dingen zelf, die voorbijgegaan zijn, maar
woorden, gevormd naar de beelden daarvan, die in den
geest als het ware hun sporen, toen zij door de zinnen heentrokken, hebben achtergelaten. Mijn kindsheid natuurlijk,
die niet meer is, ligt in het verleden, dat niet meer is; haar
beeld echter zie ik in den tegenwoordigen tijd, telkens als
ik mij haar weer te binnen breng en ervan verhaal, wijl het
nu nog in mijn geheugen is.
Of ook het voorzeggen van het toekomstige gelijken grond
heeft, zoodat van dingen, die nog niet zijn, reeds bestaande
beelden te voren waargenomen worden, ik belijd het, mijn
God, ik weet het niet. Dat waarlijk weet ik, dat wij gewoonlijk over onze toekomstige handelingen van te voren
nadenken en dat dit nadenken-vooraf tegenwoordig is, de
handeling daarentegen, waarover wij van te voren nadenken,
1 Ps. 7o, 5.
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nog niet is, wijl zij toekomstig is; wanneer we daartoe zijn
overgegaan en begonnen zijn datgene, waarover we van
te voren nadachten te doen, dan zal die handeling zijn, wijl
zij dan niet toekomstig, maar tegenwoordig zal zijn.
Hoe het dan ook gesteld moge zijn met de geheimzinnige
voorafgaande waarneming van toekomstige dingen, zien
kan men alleen, wat is. Wat echter reeds is, is niet toekomstig,
maar tegenwoordig. Wanneer men dus zegt, dat toekomstige
dingen worden gezien, dan worden niet die dingen, die nog
niet zijn, dat is die toekomstig zijn, maar wellicht hun oorzaken of teekenen gezien, die reeds zijn : bijgevolg zijn ze
voor degenen, die ze zien, niet toekomstig, maar reeds
tegenwoordig, en daaruit worden de toekomstige dingen,
gevormd in den geest, voorzegd. Deze gevormde beelden
nu zijn reeds, en zij, die die dingen voorzeggen, zien ze in
zich als tegenwoordig.
Late het zoo groote aantal zaken in een voorbeeld tot
mij spreken.
Ik zie den dageraad : den zonsopgang kondig ik van te
voren aan. Wat ik zie, is tegenwoordig, wat ik van te voren
aankondig, toekomstig : niet de zon is toekomstig, die reeds
is, maar haar opgang, die nog niet is : maar ook den opgang
zelf, indien ik hem mij niet in den geest voorstelde, zooals
nu, terwijl ik het zeg, hem zou ik niet kunnen voorzeggen.
Maar noch die dageraad, dien ik aan den hemel zie, is de
zonsopgang, hoewel hij daaraan voorafgaat, noch die voorstelling in mijn geest : en zij beide worden als tegenwoordig
gezien, zoodat die opgang, die nog toekomstig is, voorzegd
kan worden.
Het toekomstige is dus nog niet en wanneer het er nog
niet is, is het niet, en wanneer het niet is, kan het in 't geheel
niet gezien worden; maar voorzegd kan het worden uit het
tegenwoordige, dat reeds is en gezien kan worden.
XIX. Gij dan, Regeerder uwer schepping, op welke wijze
leert gij de zielen het toekomstige ? Want geleerd hebt gij
uw profeten. Op welke wijze dan wel leert gij, in wien niets
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toekomstig is, het toekomstige ? Of liever hoe leert gij, wat
van het toekomstige tegenwoordig is. Want wat niet is, kan
in geen geval geleerd worden. Die wijze ligt al te ver van
mijn bevattingsvermogen; zij gaat boven mijn kracht; uit
mijzelf kan ik er niet bij l , maar ik kan het uit u, wanneer gij
het geeft, zoet Licht mijner inwendige oogent.
XX. Dit nu is thans helder en klaar, dat noch het toekomstige is noch het verledene, en dat men eigenlijk niet
kan zeggen : Er zijn drie tijden, de verledene, de tegenwoordige en de toekomende, ja, misschien zou men eigenlijk
moeten zeggen : Er zijn drie tijden, wat tegenwoordig is
van het verledene, wat tegenwoordig is van het tegenwoordige, wat tegenwoordig is van het toekomende. Want
deze zijn in zekeren zin met z'n drieën in de ziel en elders
zie ik ze niet, wat tegenwoordig is van het verledene :
de herinnering, wat tegenwoordig is van het tegenwoordige : de aanschouwing, wat tegenwoordig is van het toekomstige : de verwachting. Indien het mij geoorloofd is zoo
te spreken, dan zie ik drie tijden en ik beken, het zijn er
drie.
Men mag ook zeggen : Er zijn drie tijden, de verledene,
de tegenwoordige en de toekomstige, zooals dat verkeerdelijk
de gewoonte doet; men mag het zeggen. Och, ik bekommer
er mij niet om en ik verzet er mij niet tegen en ik keur het
niet af, mits men maar verstaat, wat men zegt, dat noch
datgene, wat toekomstig is, nu is, noch datgene, wat voorbijgegaan is. Want er zijn weinig dingen, die men juist uitdrukt,
meer zijn er, die men onjuist uitdrukt, maar men begrijpt,
wat wij bedoelen.
XXI. Ik zeide dan zooeven, dat wij de voorbijgaande
tijden meten, zoodat we kunnen zeggen, dat dit tijdvak
het dubbele is met betrekking tot dat enkele of dat dit even
groot is als dat en wat we verder nog van de deelen der
tijden kunnen vermelden door meten.
l Ps. 138, 6.
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37, II.
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Daarom, zooals ik zeide, meten wij de tijden in hun
voorbijgaan, en indien iemand mij zeide : „Hoe weet gij
dat ?" zou ik antwoorden : Ik weet het, omdat wij ze meten,
en wij niet kunnen meten, wat niet is, en verleden en toekomst niet zijn. Hoe echter meten wij den tegenwoordigen
tijd, daar hij geen tijdruimte heeft ? Hij wordt dus gemeten,
terwijl hij voorbijgaat, wanneer hij echter voorbijgegaan is,
wordt hij niet gemeten; want dan zal er niets meer te meten
zijn.
Maar vanwaar en waar en waarheen gaat hij voorbij,
als hij gemeten wordt ? Vanwaar anders dan uit de toekomst ? Waar anders dan door het tegenwoordige ? Waarheen anders dan naar het verleden ? Uit dat dus, wat nog
niet is, door dat, wat tijdruimte mist, naar dat, wat niet
meer is.
Wat anders echter meten wij dan den tijd in een of andere
tijdruimte ? Want wij noemen eenmaal en tweemaal en
driemaal zoo lang en gelijk en wat we verder op die manier
in den tijd aanduiden alleen tijdruimten. In welke tijdruimte dan meten wij den voorbijgaanden tijd ? In de toekomst, vanwaar hij voorbijgaat? Maar wat nog niet is,
meten wij niet. Of in het tegenwoordige, waar hij voorbijgaat? Maar wat geen tijdruimte heeft, meten wij niet. Of
in het verleden, waarheen hij voorbijgaat? Maar wat niet
meer is, meten wij niet.
XXII. Er op gebrand is mijn geest om van dit zoo ingewikkeld raadsel de oplossing te weten. Sluit toch niet,
Heer mijn God, goede Vader, bij Christus bid ik u, sluit
toch niet voor mijn verlangen deze zoo gewone en toch
zoo verborgen dingen, opdat het daarin doordringe en zij
in een helder licht komen door uw verlichtende barmhartigheid, o Heer. Wien zal ik hierover ondervragen? En wien
zal ik met meer vrucht mijn onwetendheid belijden dan u,
wien mijn ijver, heftig vlammend op uw Schriften, niet
lastig is? Geef wat ik bemin : want ik bemin, en ook dat
hebt gij gegeven. Geef het, Vader, die waarlijk goede gaven
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aan uw kinderen weet te geven t, geef het, want ik heb onder-

nomen het te leeren kennen en een last is het voor mij 2,
totdat gij het onthult. Bij Christus bid ik u, in den naam
van dezen Heilige der heiligen, dat mij niemand daarbij
hindere. Ook ik heb geloofd, daarom ook spreek ik 3 . Dit is mijn
hoop; daarvoor leef ik, opdat ik des Heeren geneugte aanschouwe4.
Zie, gij hebt zoo mijn dagen gemaakt, dat ze verouderen
en zij gaan voorbij, maar hoe, weet ik niet.
En wij spreken van tijd en tijd, van tijden en tijden :
„Hoe lang geleden heeft hij dit gezegd", „hoe lang geleden
heeft hij dit gedaan" en : „In hoe langen tijd heb ik dat
niet gezien" en : „Deze lettergreep heeft den dubbelen
tijdsduur in verhouding tot die ééne korte". Zoo zeggen
wij en zoo hooren wij zeggen en anderen verstaan ons en
wij verstaan hen. Het zijn heel bekende en heel gewone
dingen, en toch zijn ze van den anderen kant zeer duister
en nieuw is het streven om ze te vinden.
XXIII. Ik heb eens gehoord van een geleerd man, dat
de bewegingen van zon en maan en sterren eigenlijk de
tijden zouden zijn, maar ik heb er niet mee ingestemd.
Want waarom zouden niet veeleer de bewegingen van alle
lichamen de tijden zijn? Of zou er inderdaad, wanneer de
hemellichten ophielden en slechts het rad van een pottenbakker draaide, geen tijd zijn, om die wentelingen te meten
en te kunnen zeggen, of dat ze in gelijken tijdsduur volbracht
worden, Of, wanneer het rad nu eens langzamer, dan weer
vlugger draaide, dat sommige meer, andere minder lang
van duur zijn? Of wanneer we dit zeiden, zouden ook wijzelf
dan niet in tijdsverloop spreken of zouden niet alleen daarom
in onze woorden sommige lettergrepen lang zijn, andere
kort, wijl gene een langeren tijd klonken, deze een korteren?
God, geef den menschen in het kleine de opvattingen te
zien, die aan kleine en groote dingen gemeen zijn. De sterren
en de lichten des hemels zijn tot teekenen en tot tijden en tot
1 Matth. 7,
Ps. 38, 6.
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2 Vgl. Ps. 72, 16.

3

Ps. 115, zo.
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Ps. 26, 4.

5

Vgl.
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dagen en tot jarenl. Ze zijn het inderdaad; ik had echter niet

kunnen zeggen, dat de omloop van dat kleine houten rad
een dag is, maar toch ook hij had niet kunnen zeggen, dat
het daarom geen tijd is.
Ik verlang te weten de beteekenis en den aard van den
tijd, waarmee wij de bewegingen der lichamen meten en
dan zeggen bij voorbeeld dat deze beweging tweemaal zoo
lang duurt als die. Ik vraag namelijk, wijl men een dag
noemt niet slechts den duur, dat de zon boven de aarde staat,
reden waarom iets anders de dag is, iets anders de nacht,
maar ook den duur van haar geheelen omloop van het
oosten tot het oosten, reden waarom wij zeggen : „Zooveel
dagen zijn er voorbijgegaan" — want van zooveel dagen
spreekt men met inbegrip van hun nachten, en daarbuiten
rekent men niet de tijdruimten der nachten -- wijl dus de
dag volledig wordt door de beweging der zon en haar omloop van het oosten tot het oosten, vraag ik, of de beweging
zelf de dag is of de hoegrootheid van den duur, waarin ze
volbracht wordt, of beide te zamen.
Want indien het eerste de dag was, dan zou het ook een
dag zijn, zelfs indien de zon haar loop in even groote tijdruimte volbracht had, als die is van één uur. Indien het
tweede, dan zou het geen dag zijn, indien van den eenen
zonsopgang tot den anderen zoo kort de duur was, als die
is van één uur, maar vier-en-twintigmaal moest dan de
zon omloopen, om een dag volledig te maken. Indien beide,
dan zou men noch dat een dag kunnen noemen, als in de
tijdruimte van een uur de zon haar geheelen kring omliep,
noch dat, indien de zon stilstond en er dezelfde tijd verliep,
binnen welken de zon haar geheelen omloop van den eenen
morgen tot den anderen te volbrengen pleegt.
Ik wil daarom thans niet vragen, wat het is, wat men
dag noemt, maar wat de tijd is, waardoor wij, den omloop
der zon metend, zouden zeggen, dat hij in de helft minder
1 Gen. I, 14.
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tijd volbracht is dan gewoonlijk, indien hij in zoo lange
tijdruimte volbracht was, waarin twaalf uren volbracht
worden, en, beide tijdruimten vergelijkend, de eene enkelvoudig, de andere dubbel zouden noemen, ook indien de
zon nu eens in de enkelvoudige, dan weer in de dubbele
van het oosten tot het oosten haar omloop zou volbrengen.
Niemand dus zegge mij, dat de bewegingen der hemellichamen de tijden zijn, want ook toen de zon op iemands
wensch was blijven stilstaan1, om een zegerijk gevecht te
volbrengen, bleef de zon stilstaan, maar de tijd ging door.
In zijn eigen tijdruimte toch, die daarvoor voldoende was,
werd de slag geleverd en geëindigd.
Ik zie dus, dat de tijd een zekere uitgestrektheid is. Maar
zie ik het ? Gij zult het mij toonen, o Licht, o Waarheid.
XXIV. Beveelt gij, dat ik er mee instem, indien iemand
zegt, dat de tijd de beweging van een lichaam is ? Neen.
Want dat elk lichaam zich alleen in den tijd beweegt, hoor
ik : gij zegt het. Dat echter de beweging van een lichaam
zelf de tijd is, hoor ik niet : gij zegt dat niet. Want wanneer
zich een lichaam beweegt, meet ik met den tijd, hoelang
het zich beweegt, van het oogenblik af, dat het zich begint
te bewegen, totdat het er mee ophoudt. En indien ik niet
gezien heb, sinds wanneer het begonnen is, en het doorgaat
met zich te bewegen, zoodat ik niet zie, wanneer het ophoudt, ben ik niet in staat te meten, of het moest zijn van
het oogenblik af, dat ik begin te zien, totdat ik er mee ophoud.
En indien ik het lang zie, meld ik alleen maar, dat het een
lange tijd is, niet echter, hoe lang hij is, want ook wanneer
wij het „hoe lang" bepalen, bepalen wij dat bij vergelijking,
bij voorbeeld : „Dit is zoo lang, als dat" of : „Dit is het
dubbele met betrekking tot dat" en wat we al zoo verder
op d ie wjze zeggen. Indien wij echter de ruimtepunten
hebben kunnen vaststellen, vanwaar het zich bewegend
lichaam komt en waarheen het gaat, of zijn deelen, indien
' Jos. Io, I2, 13.
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het zich als om zijn as beweegt, dan kunnen wij zeggen, in
hoe langen tijd de beweging van het lichaam of van zijn deel
van het eene ruimtepunt tot het andere tot stand gebracht is.
Daar dus iets anders is de beweging van een lichaam,
iets anders datgene, waarmee wij meten, hoe lang zij is,
wie zou dan niet bemerken, wat van beide bij voorkeur
tijd te noemen is ? Want ook indien afwisselend een lichaam
zich nu eens beweegt, dan weer stilstaat, meten wij niet
alleen zijn beweging, maar ook zijn stilstand met den tijd
en zeggen : „Even lang heeft het stilgestaan, als het zich
bewogen heeft" of : „Tweemaal of driemaal zoo lang heeft
het stilgestaan, als het zich bewogen heeft" en wat zoo al
verder onze meting hetzij nauwkeurig bepaald, hetzij, zooals men dat noemt, ten naaste bij geschat heeft.
De tijd is dus niet de beweging van een lichaam.
XXV. En ik belijd u, Heer, dat ik nog niet weet, wat
de tijd is, en van den anderen kant belijd ik u, Heer, dat
ik weet, dat ik dit in den tijd zeg en dat ik lang reeds spreek
over den tijd en dat ook dit „lang" alleen lang is door den
duur van den tijd. Hoe dan weet ik dit, wijl ik niet weet,
wat de tijd is? Of weet ik misschien niet, hoe ik moet zeggen,
wat ik weet? Ai mij, die niet eens weet, wat ik niet weet!
Zie, mijn God, 't is u bekend, dat ik niet lieg t : zooals ik
spreek, zoo is mijn hart. Gij zult mijn lamp ontsteken, o, Heer,
mijn God, gij zult verlichten mijn duisternis2.
XXVI. Belijdt u niet mijne ziel in waarachtige belijdenis,
dat ik de tijden meet? Zoo is het, Heer mijn God, ik meet
en wat ik meet, weet ik niet. Ik meet de beweging van een
lichaam met den tijd. Meet ik niet evenzoo den tijd zelf?
Maar zou ik de beweging van een lichaam kunnen meten,
hoe lang zij is en hoe lang het duurt om van hier naar daar
te geraken, indien ik niet den tijd, waarin het zich beweegt,
zou meten?
1 Vgl. Gal. I, 20.
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Ps. 17, 29.

Waarmee dan meet ik den tijd zelf? Meten we soms met
een korteren tijd den langeren gelijk met de lengte van een
el de lengte van een balk ? Want zoo schijnen we met de lengte
van een korte lettergreep de lengte te meten van een lange
lettergreep en die dubbel zoo lang te noemen. Zoo meten
we de lengte der gedichten met de lengte der verzen en de
lengte der verzen met de lengte der versvoeten en de lengte
der versvoeten met de lengte der lettergrepen en de lengte
der lange lettergrepen met die der korte, niet in schrift —
want zoo meten we ruimten, niet tijden — maar wanneer de
woorden bij het uitspreken voorbijgaan en wij zeggen :
„Het gedicht is lang, want uit zooveel verzen is het samengesteld; de verzen zijn lang, want uit zooveel voeten bestaan
ze; de voeten zijn lang, want over zooveel lettergrepen
strekken zij zich uit; de lettergreep is lang, want zij is dubbel
zoo lang in verhouding tot de korte". Maar ook zoo niet
komt men aan een vaste tijdmaat, daar toch geschieden kan,
dat een korter vers een langere tijdruimte weerklinkt, indien
het nogal gerekt wordt uitgesproken, dan een langer, indien
het nogal vlug gezegd wordt. Zoo is het met een gedicht,
zoo met een voet, zoo met een lettergreep.
Hieruit heb ik besloten, dat de tijd niets anders is dan een
uitgebreidheid : maar waarvan, weet ik niet, en het zou
mij verwonderen, als zij niet van den geest zelf was. Want
wat meet ik, bid ik u, mijn God, en zeg dan Of onbepaald:
„Deze tijd is langer dan die" of ook bepaald : „Deze is het
dubbele in verhouding tot dien?" Den tijd meet ik, dat
weet ik; maar ik meet niet de toekomst, wijl zij nog niet is,
ik meet niet het tegenwoordige, wijl het in geen tijdruimte
zich uitstrekt, ik meet niet het verleden, wijl het niet meer
is. Wat meet ik dan? Soms voorbijgaande tijden, niet de
voorbijgegane? Want zoo had ik het gezegd.
XXVII. Houd aan, mijn geest, en let wakker op
God is onze helpers; hij heeft ons gemaakt, en niet wij zelven2.

Let op, waar de waarheid gaat gloren.
I Ps. 61, 9. 2 PS. 99,3.
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Onderstel eens, er begint een geluid van een lichaam te
klinken en klinkt en klinkt voort en dan in eens houdt het
op, en nu is er stilte, en dat geluid is voorbijgegaan en er is
geen geluid meer. Toekomstig was het, voordat het klonk,
en kon niet gemeten worden, wijl het nog niet was, en nu
kan het niet, wijl het niet meer is. Toen dus kon het, toen
het klonk, wijl het er toen was, zoodat het gemeten kon
worden. Maar toen stond het ook niet stil; want het ging
en ging voorbij. Kon het dan daarom beter gemeten worden?
Want onder het voorbijgaan strekte het zich uit in een zekere
tijdruimte, waarin het gemeten kon worden, daar het tegenwoordige geen tijdruimte heeft.
In het geval, dat het toen kon, onderstel nu eens een
ander geluid begint te klinken en klinkt voort, aldoor, zonder
eenige onderbreking : laten wij dat meten, terwijl het klinkt;
want wanneer het opgehouden zal hebben te klinken, zal
het reeds voorbijgegaan zijn en er niet zijn, om te kunnen
gemeten worden. Laten wij het goed meten en zeggen, hoe
lang het duurt. Maar het klinkt nog en kan niet anders
gemeten worden dan van zijn begin af, toen het begon te
klinken, tot het einde, wanneer het ophoudt. Juist toch den
tusschentijd meten we van een zeker begin tot een zeker
einde. Daarom kan een geluid, dat nog niet geëindigd is,
niet gemeten worden, zoodat men kan zeggen, hoe lang of
kort het is, en ook kan niet gezegd worden of het gelijk is
aan een ander of in betrekking tot een ander eenmaal of
tweemaal zoo groot of iets dergelijks. Wanneer het echter
geëindigd zal zijn, zal het niet meer zijn. Op welke wijze
dan zal het gemeten kunnen worden? En toch meten wij
tijden, maar niet die, welke nog niet zijn, noch die, welke
niet meer zijn, noch die, welke door geen duur zich uitstrekken, noch die, welke geen grenzen hebben. Dus noch
toekomstige noch verledene noch tegenwoordige noch
voorbijgaande tijden meten we en we meten toch tijden.
„O God, gij Schepper van 't heelal"' : dit vers van acht
1 MIGNE, Patrol. lat. XVI, 409.
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lettergrepen bestaat uit beurtelings korte en lange lettergrepen : vier, dus zijn kort, de eerste, de derde, de vijfde
en zevende, ze zijn enkelvoudig in verhouding tot de vier
lange, de tweede, de vierde, de zesde en achtste. Deze laatsten
hebben ieder in verhouding tot ieder der eersten een dubbelen
tijdsduur; ik spreek ze uit en spreek ze nog eens uit, en zoo
is het, voor zoover de zinnelijke waarneming zekerheid
geeft. Voor zoover de zinnelijke waarneming zeker is, meet
ik met een korte lettergreep een lange en neem waar, dat
deze tweemaal zoo lang is. Maar wanneer de eene na de
andere klinkt, stel dat de eerste kort, de laatste lang is, hoe
zal ik dan de korte vasthouden en haar voor de lange als
maatstaf nemen, om te vinden, dat deze tweemaal zoo lang
is, wijl de lange niet begint te klinken, indien de korte niet
heeft opgehouden te klinken ? En de lange zelf meet ik toch
niet, terwijl ze tegenwoordig is, wanneer ik ze alleen meet,
als ze geëindigd is ? Haar einde echter is haar overgang naar
het verleden.
Wat is het dan toch, dat ik meet ? Waar is de korte, waarmee ik meet ? Waar is de lange, die ik meet ? Beide hebben
geklonken, zijn vervlogen, voorbijgegaan, zijn niet meer :
en toch meet ik en vol vertrouwen antwoord ik, voor zoover
men op een geoefend zintuig vertrouwen kan, dat de eene
enkelvoudig is, de andere dubbel namelijk in tijdsduur. En
dat kan ik alleen, wijl ze voorbijgegaan en geëindigd zijn.
Dus niet haar zelf, die niet meer zijn, maar iets in mijn geheugen meet ik, dat daar ingeprent blijft.
In u, mijn geest, meet ik de tijden. Val mij niet in de rede,
dat is : val u zelf niet in de rede met het rumoer uwer indrukken. In u, zeg ik, meet ik de tijden. Den indruk, dien
de dingen in hun voorbijgaan op u maken, en die, als zij
voorbijgegaan zijn, blijft, dezen tegenwoordigen indruk meet
ik, niet de dingen, die voorbijgegaan zijn, waardoor hij
ontstond; hem meet ik, wanneer ik de tijden meet. Dus óf
dit zijn de tijden, of het zijn geen tijden, die ik meet.
Hoe nu, wanneer we de stilte meten en zeggen, dat die
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stilte even langen tijd heeft aangehouden, als dat geluid
heeft aangehouden, richten we dan niet onze gedachte op
de lengte van het geluid, alsof het nog klonk, om het een
of ander van de maten der stilte in de tijdruimte te kunnen
weergeven ? Want ook als stem en mond rusten, laten wij
in onze gedachten gedichten en verzen en al wat gezegd
wordt voorbijtrekken, en alle mogelijke grootten hunner
bewegingen en ten opzichte van de tijdruimten, hoe het eene
in groote zich verhoudt tot het andere, geven we dan niet
anders weer, dan wanneer we dat alles hardop zouden
zeggen. Wanneer iemand een vrij lang geluid wil voortbrengen en van te voren in zijn geest vastgesteld heeft, hoe
lang het zal zijn, dan heeft hij in alle geval de tijdruimte in
stilte doorloopen en terwijl hij die aan zijn geheugen toevertrouwt, begint hij dat geluid voort te brengen, dat klinken
blijft, totdat het aan de vastgestelde grens gekomen is : of
liever, het heeft geklonken en zal klinken; want wat daarvan
reeds voleind is, heeft stellig geklonken, wat echter overblijft,
zal nog klinken en zoo wordt het voleind, terwijl het tegenwoordige streven het toekomstige naar het verleden overbrengt en door het verminderen van het toekomstige het
verleden aangroeit, totdat door het opteren van het toekomstige alles verleden is.
XXVIII. Maar hoe wordt verminderd of opgeteerd het
toekomstige, dat nog niet is, of hoe groeit aan het verledene,
dat niet meer is, zoo niet omdat er in den geest, die dat tot
stand brengt, drieërlei is? Want hij verwacht, neemt waar
en herinnert zich, zoodat dat, wat hij verwacht, door dat,
wat hij waarneemt, overgaat naar dat, wat hij zich herinnert,
Wie zou dan loochenen, dat het toekomstige nog niet is ?
En toch is reeds in den geest de verwachting van het toekomstige. En wie zou loochenen, dat het verledene niet meer
is? En toch is nog in den geest de herinnering aan het verledene. En wie zou loochenen, dat de tegenwoordige tijd
tijdruimte mist, wijl hij in een oogwenk voorbijgaat ? En toch
heeft de waarneming een duur, waar doorheen naar niet
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meer zijn overgaat, wat zal zijn. Dus lang is niet de toekomstige tijd, die niet is, maar wat men lange toekomst
noemt, is een lange verwachting van het toekomstige, en
ook niet lang is de verleden tijd, die niet is, maar wat men
een lang verleden noemt, is een lange herinnering van
het verleden.
Ik wil een lied voordragen, dat ik ken : voordat ik begin,.
richt mijn verwachting zich op het geheel, wanneer ik echter
begonnen ben, richt zich op hetgeen ik daarvan naar het
verleden afgevoerd heb ook mijn geheugen, en zoo strekt
zich de levensduur van deze mijn handeling naar twee
zijden uit, naar de herinnering, met betrekking tot hetgeen
ik gezegd heb, en naar de verwachting, met betrekking tot
hetgeen ik nog zeggen zal : maar tegenwoordig is mijn
waarneming, waardoor wordt overgebracht wat toekomstig
was, om verleden te worden. Hoe meer zich dit handelen
herhaalt, des te meer wordt de verwachting verkort en de
herinnering verlengd, totdat geheel en al de verwachting
is opgeteerd, wijl die geheele handeling voleind is en is
overgegaan naar de herinnering. En wat gebeurt met het
heele lied, dat gebeurt ook met de afzonderlijke deelen
daarvan en ook met de afzonderlijke lettergrepen daarvan,
ook met een langere handeling, waarvan wellicht dat lied
maar een deeltje is, ook met het gansche leven des menschen,
waarvan alle handelingen des menschen slechts deelen zijn,
ook met den ganschen tijd der menschenkinderenl, waarvan
alle levens der menschen slechts deelen zijn.
XXIX. Maar wijl uw goedertierenheid beter is dan alle leven2
— zie, versnippering is mijn leven — en uw rechterhand mij
heeft opgebeurd3 in mijnen Heer, den Menschenzoon, den
Middelaar tusschen u Eenen en ons velen, in zoo veel en
door zoo veel, opdat ik door hem aangrijpe, in wien ik ook
aangegrepen ben, en van mijn vroegere dagen mij verzamele, het eene nastrevend, vergetend wat achter me ligt, niet
1 Vgl. Ps. 3o, 20.

2

Ps. 62, 4.

3

Ps. 17, 3 6 ; 6 2, 9.
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naar dat wat komen zal en voorbij zal gaan, maar naar dat,
wat voor me ligt, streef ik, niet mij versnipperend, maar reikhalzend, niet in versnippering, maar in één wilsrichting, om
den prijs te behalen der hemelsche roeping', om daar den lofgalm
te hooren t en uw geneugte te aanschouwen 3 , die noch komt
noch voorbijgaat.
Nu echter vergaan mijne jaren in zuchten4, en gij, mijn Troost,
o Heer, mijn Vader, zijt eeuwig; maar ik ben in de tijden
uiteen gespat, wier regeling ik niet ken, en door woelige
wisselingen worden vaneengereten mijn gedachten, de
innigste kern mijner ziel, totdat ik in u samenvloei, gereinigd
en gelouterd door het vuur uwer liefde.
XXX. En ik zal vaststaan en gevestigd worden in u, in
mijn oervorm, uwe waarheid, en niet dulden de vragen der
menschen, die in hun tot straf dienende ziekte naar meer
dorsten, dan ze kunnen bevatten, en zeggen : „Wat deed
God, voordat hij maakte hemel en aarde ?" of : „Hoe kwam
het hem in den zin, om iets te maken, daar hij toch te voren
nooit iets gemaakt had ?"
Geef hun, Heer, wel te bedenken, wat zij zeggen, en in
te zien, dat men daar niet kan spreken van „nooit", waar
geen tijd is. Van wien men dus zegt, dat hij nooit iets gemaakt heeft, wat anders zegt men van hem, dan dat hij in
geen enkelen tijd iets gemaakt heeft? Mogen zij dan zien, dat
er geen tijd zijn kon zonder schepsel en ophouden zulken
onzin te zeggen 5 . Mogen zij ook reikhalzen naar dat, wat
voor hen ligt 6 , en begrijpen, dat gij vóór alle tijden de eeuwige
Schepper van alle tijden zijt en dat geen tijden medeëeuwig
met u zijn en ook geen enkel schepsel, ook al zou er een
zijn boven de tijden.
XXXI. Heer mijn God, wat voor een diepte is die van
uw verborgen geheimenissen en hoever hebben daarvan
mij weggeworpen de gevolgen mijner zonden? Genees
mijn oogen, en moge ik mij medeverheugen met uw licht.
1 Philipp. 3, 12-14. 2 Vgl. Ps. 25, 7.
Vgl. Ps. 143, 8. 6 Vgl. Philipp. 3, 13.

6
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8

Vgl. Ps. 26, 4.

4

Ps. 3o, I I.

Zeker, indien er een geest was, over zoo groote kennis en
voorkennis beschikkend, wien al het verledene en toekomstige
zoo bekend was, als mij een zeer bekend lied, dan zou die
geest bovenmate bewonderenswaardig zijn en tot huivering
toe verbazingwekkend, wijl dan voor hem evenmin verborgen zou zijn al wat voorbijgegaan en al wat nog overig
is van de tijden, als voor mij niet verborgen is, wanneer ik
dat lied zing, wat en hoeveel daarvan al verdwenen is van
het begin af en wat en hoeveel er nog overblijft tot het einde.
Maar het zij verre, dat gij, Schepper van het heelal, Schepper
der geesten en der lichamen, het zij verre, dat gij zoo kennen
zoudt al het toekomstige en verledene. Op veel, veel wonderbaarder en veel geheimzinniger wijze jent gij. Want niet
zooals bij iemand, die iets bekends zingt of een bekend lied
hoort door de verwachting der woorden, die komen zullen,
en door de herinnering aan de reeds voorbijgegane, de indruk
wisselt en de waarneming zich naar twee kanten uitstrekt,
zoo iets gebeurt niet bij u, den onveranderlijk Eeuwige, dat
is den waarlijk eeuwigen Schepper der `geesten. Gelijk gij
dus in den beginne hemel en aarde' gekend hebt zonder verandering in uw kennis, zoo hebt gij in den beginne hemel
en aarde gemaakt zonder verscheidenheid in uw daad. Wie
het begrijpt, prijze u, en wie het niet begrijpt, prijze u. 0,
hoe verheven zijt gij, en toch de nederigen van harte zijn
uwe woning 2. Want de neergeslagenen richt gij opa, en zij vallen
niet, van wie gij de verhevenheid zijt.

1 Gen. 1, 1.

2

Vgl. Isai. 57, 25.

3 Ps. 145, 8.
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TWAALFDE BOEK

I. Over veel tobt af zich mijn hart, o Heer, wanneer het
in dit mijn armzalig leven getroffen wordt door de woorden
uwer heilige Schrift, en daarom is meestal de armoede van
het menschelijk inzicht rijk aan woorden, omdat het zoeken
meer spreekt dan het vinden en het bidden langer duurt
dan het verkrijgen en de hand meer werkzaam is bij het
kloppen dan bij het aannemen. Wij hebben uwe belofte :
wie zal ze te niet doen ? Wanneer God voor ons is, wie zal dan
tegen ons zijn?1 Vraagt, en gij zult verkrijgen 2; zoekt, en ge zult
vinden; klopt, en men zal u opendoen. Want ieder, die vraagt, ontvangt en die zoekt, zal vinden en die klopt, hem zal opengedaan¢
worden3.

Uwe beloften zijn het, en wie zou vreezen bedrogen te
worden, wanneer de Waarheid belooft?
II. Voor uwe verhevenheid 4 belijdt de nederigheid mijner
tong, dat gij gemaakt hebt den hemel en de aarde, dezen
hemel, dien ik zie, en de aarde, die ik betreed, waaruit ook
is deze aarde, die ik omdraag. Gij hebt ze gemaakt.
Maar waar is de hemel des hemels, Heer, waarvan wij
gehoord hebben in het woord van den psalm : De hemel des
hemels is voor den Heer : maar de aarde heeft hij gegeven aan de
kinderen der menschen? 5 Waar is de hemel, dien wij niet zien,

ten opzichte waarvan aarde is al datgene, wat wij zien ?
Want dit lichamelijk geheel, niet overal in zijn geheel, heeft
een schoone gedaante bekomen tot in zijn uiterste deelen,
waarvan onze aarde de grondslag is, maar vergeleken met
1 Rom. 8, 31.
113, 16.
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2 Jo. x6, 24.

3

Matth. 7, 7-8.

4

Vgl. Ps. I 1, 9.

5 Ps.

dien hemel des hemels is zelfs de hemel onzer aarde aarde.
En deze beide groote lichamen kan men niet zonder zin
„aarde" noemen ten opzichte van dien hemel, waarvan ik
niet weet, hoe hij is, die voor den Heer is, niet voor de
kinderen der menschen.
III. En ontegenzeggelijk deze aarde was onzichtbaar en
ongeordend en ik weet niet welk een diepe afgrond, boven
welken geen licht was, want zij had geen zichtbaar voorkomen : daarom liet gij schrijven, dat duisternis was boven
den afgrondl; wat anders is dit dan de afwezigheid van licht?
Want waar zou het licht geweest zijn, indien het er was,
indien het niet daarboven was uit de hoogte stralend en
belichtend ? Waar dus nog geen licht was, wat beteekende
daar het bestaan der duisternis anders dan de afwezigheid
van licht? Daarboven was dus duisternis, wijl daarboven
geen licht was, gelijk daar, waar geen geluid is, stilte is.
En wat anders beteekent : „er is daar stilte", dan : „er is
daar geen geluid".
Hebt niet gij, Heer, mijn ziel geleerd, wat zij u belijdt?
Hebt niet gij, Heer, mij geleerd 2, dat, voordat gij die vormbooze stof vormdet en er verscheidenheid in bracht, er niets
was, geen kleur, geen gedaante, geen lichaam, geen geest?
Toch was er niet volstrekt niets : er was een zekere vormloosheid zonder eenig zichtbaar voorkomen.
IV. Hoe zou men nu dat moeten noemen, opdat het ook
hun, die wat traag van begrip zijn, eenigszins worde duidelijk
gemaakt, anders dan met een gebruikelijk woord ? Wat
echter kan in alle deelen der wereld gevonden worden, de
absolute vormloosheid meer nabijkomend, dan aarde en
afgrond ? Want zij zijn minder schoon van gedaante overeenkomstig hun laagsten trap dan het overige, dat boven hen
staat, lichtend en glanzend altegaar. Waarom dan zou ik
niet aannemen, dat de vormloosheid der stof, die gij zonder
schoonheid gemaakt hadt, om daaruit de schoone wereld
1 Gen. I, 2.

2 Ps. 70, 17.
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te maken, op deze wijze den menschen gemakkelijk aan het
verstand gebracht is, dat men ze onzichtbare en ongeordende
aarde noemde ?
V. Zoodat, wanneer ons nadenken zoekt, wat de gedachte
kan vatten, en tot zichzelf zegt : „Zij is geen met het verstand
waarneembare vorm, gelijk het leven en gelijk de rechtvaardigheid, wijl zij stof is der lichamen, noch een met de
zinnen waarneembare vorm, wijl er in het onzichtbare en
ongeordende niets is wat gezien en waargenomen kan
worden", zoodat, wanneer het menschelijk nadenken dit
tot zichzelf zegt, het tracht of ze te kennen door besef van
niet weten Of het niet weten te beseffen door te kennen.
VI. ik echter, Heer, — indien ik u eens alles beleed met
mijn mond en mijn pen, al hetgeen gij mij over die stof
geleerd hebt, welker naam ik vroeger hoorde en niet verstond, daar degenen er mij van vertelden, die ze zelf niet
begrepen — ik stelde mij haar voor onder tallooze en verschillende gedaanten en daarom had ik van haar heel geen
voorstelling; afschuwelijke en huiveringwekkende vormen
wild dooreen zag mijn geest voorbijtrekken, maar in ieder
geval vormen, en ik noemde dat vormloos, niet omdat het
geen vorm bezat, maar omdat het een zoodanigen had,
dat, indien het zich had vertoond, als van iets vreemds
en hun niet passends mijn zintuigen zich daarvan zouden
hebben afgewend en mijn menschelijke zwakheid er door
ontsteld zou zijn geworden.
Maar toch was datgene, wat ik mij voorstelde, niet door
gemis van eiken vorm, maar in vergelijking van schooner
gevormde dingen vormloos, en gezond verstand raadde
mij aan, dat ik de overblijfselen hoedanig dan ook van elken
vorm moest wegdenken, indien ik mij iets , geheel vormloos
wilde denken, en dat kon ik niet; want eerder had ik gehouden, dat datgene niet was, wat allen vorm ontbeerde,
dan dat ik iets had kunnen denken, het midden houdend
tusschen vorm en niets, noch gevormd noch niets, maar
vormloos en bijna niets.
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En van nu af aan hield mijn verstand op mijn geest te
ondervragen, vervuld als hij was met voorstellingen van
lichamelijke vormen, die hij naar goeddunken veranderde
en wisselde, en ik vestigde mijn aandacht op de lichamen
zelf en ik ging dieper in op hun veranderlijkheid, waardoor
ze ophouden te zijn wat ze waren en beginnen te zijn wat
ze niet waren, en ik vermoedde, dat deze overgang van
den eenen vorm in den anderen door een zeker vormloos
iets plaats had, niet door een volslagen niets.
Maar te kennen verlangde ik, niet te vermoeden; en indien
u alles beleed mijn stem en mijn schrijfstift, wat gij mij
betreffende die vraag duidelijk gemaakt hebt, welke lezer
zal het uithouden tot hij het vatte ? En toch zal daarom
mijn hart niet ophouden u te vereeren en u lof te zingen
wegens dat, wat het niet te zeggen vermag.
Want de veranderlijkheid der veranderlijke dingen is juist,
ontvankelijk voor alle vormen, waarin de veranderlijke
dingen veranderen. En wat is deze ? Soms een geest ? Soms
een lichaam ? Soms iets van geestelijken of lichamelijken
aard ? Indien men kon zeggen : „Een niets", en : „Iets wat
niet-zijn is", dan zou ik haar zoo noemen; en toch hoe dan
ook was zij reeds, om die zichtbare en geordende gestalten
te kunnen aannemen.
VII. En vanwaar was ze, hoe dan ook, indien ze niet van
u was, van wien alles is, voor zoover het is ? Maar des te
verder staat iets van u af, naarmate het u meer ongelijk is :
natuurlijk niet in ruimte.
Derhalve hebt gij, Heer, die niet nu eens dit, dan weer dat,
en nu eens zus, dan weer zoo zijt, maar dezelfde en dezelfde
en dezelfde, heilig, heilig, heilig, de Heer, de almachtige God1,
in het Begin, dat uit u is, in uwe Wijsheid, die geboren is
uit uw wezenheid, iets en wel uit niets gemaakt.
Gij hebt waarlijk gemaakt hemel en aarde, maar niet uit u :
anders zou het gelijk geweest zijn aan uw Eengeborene en
1 Isai. 6, 3.
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bijgevolg ook aan u, en het zou geenszins billijk geweest
zijn, dat aan u gelijk was, wat uit u niet was. En iets anders
buiten u was er niet, waaruit gij ze hadt kunnen maken,
o God, eenige Drievuldigheid en drievuldige Eenheid : en
daarom hebt gij uit niets gemaakt hemel en aarde, iets
groots en iets kleins, wijl gij almachtig en goed zijt om alles
goed te maken, den grooten hemel en de kleine aarde. Gij
waart, en anders was er niets, en daaruit hebt gij gemaakt
hemel en aarde, een soort van tweetal, het eene dicht bij u,
het andere dicht bij het niets, het eene, waarboven slechts
gij zoudt zijn, het andere, waaronder niets zou zijn.
VIII.. Maar die „hemel des hemels" is voor u, o Heer; de
aarde echter, die gij gegeven hebt aan de kinderen der
menschen om te zien en te betasten, was niet zooals wij
haar nu zien en betasten. Want zij was onzichtbaar en ongeordend en was een afgrond, waarboven geen licht was,
of : Duisternis was boven den afgrond 1, dat is meer dan in den
afgrond. Want ook de afgrond der nu zichtbare wateren
heeft ook in zijn diepten een soort van licht, dat hoe dan
ook waarneembaar is voor de visschen en voor het op zijn
bodem kruipend gedierte : maar dat geheel was dicht bij
het niets, wijl het nog volslagen vormloos was; toch was
er reeds iets, dat gevormd kon worden.
Want gij, Heer, hebt de wereld gemaakt uit 'n vormlooze
stof, die gij gemaakt hebt uit niets tot een bijna-niets, om
daaruit de groote werken te maken, die wij kinderen der
menschen bewonderen. Want in hooge mate bewonderenswaardig is deze lichamelijke hemel, het uitspansel tusschen
water en water, dat gij op den tweeden dag, na de schepping
van het licht, gevormd hebt met te zeggen : „Het worde"2
en zoo werd het. En dit uitspansel noemdet gij hemel, den
hemel echter van deze aarde en zee, die gij op den derden
dag maaktet door een zichtbare gestalte te geven aan de
vormlooze stof, die gij gemaakt hebt vóór allen dag. Want
1 Gen. I, 2.
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gij hadt reeds ook een hemel gemaakt vóór allen dag, den
hemel echter van dezen hemel, wijl gij in den beginne gemaakt hadt hemel en aarde. — Deze aarde echter, die gij
gemaakt hadt, was een vormlooze stof, wijl zij onzichtbaar
was en ongeordend en duisternis was boven den afgrond
en uit deze onzichtbare en ongeordende aarde, uit deze
vormloosheid, uit dit bijna-niets zoudt gij dit alles maken,
waaruit deze veranderlijke wereld bestaat en toch niet bestaat, waarin juist de veranderlijkheid zich vertoont, waardoor de tijden waargenomen en berekend kunnen worden,
want door de veranderingen der dingen ontstaan de tijden,
daar de gestalten wisselen en zich wijzigen, wier stof de
bovengenoemde onzichtbare aarde is.
IX. Daarom ook spreekt de Geest, de leeraar van uw
dienstknecht, wanneer hij vermeldt, dat gij in den beginne
gemaakt hebt hemel en aarde, geen woord over tijden, geen
woord over dagen. Zonder twijfel immers is „de hemel
des hemels", dien gij in den beginne gemaakt hebt, een
geestelijk schepsel, dat, ofschoon geenszins met u, de Drieëenheid medeëeuwig, toch aan uw eeuwigheid deelneemt,
dat sterk zijn veranderlijkheid in bedwang houdt door de
zoetheid van uw gelukzalige aanschouwing en zonder eenigen
neergang, sedert het tot stand kwam, u aanhangend boven
alle vluchtige wisseling der tijden uitgaat.
Die vormloosheid echter, de onzichtbare en ongeordende
aarde, wordt evenmin met dagen berekend. Want waar
geen gestalte is en geen orde, daar komt niets en gaat niets
voorbij, en waar dit niet geschiedt, heeft men stellig geen
dagen noch wisseling van tijdruimten.
X. 0 Waarheid, Licht mijns harten, laat niet mijn duisternissen tot mij spreken! Ik ben afgedreven naar die dingen
en in het duister geraakt, maar van daar, ook van daar heb
ik u liefgekregen. Ik dwaalde en ik herinnerde mij u. Ik
hoorde uw stem achter mij l roepen, dat ik terug zou keeren,
1 Vgl. Ezech. 3, 12; vgl. Isai. 3o, 21.
297

maar ternauwernood hoorde ik haar wegens het rumoer
der vredeverstoorders. En nu, zie, keer ik terug bezweet
en buiten adem tot uw bron. Niemand houde mij tegen :
ik zal er van drinken en zoo leven. Niet mijn ik moge mijn
leven zijn : ik heb slecht geleefd uit mijzelf, ik was voor
mijzelf de dood : in u herleef ik. Spreek gij tot mij, geef gij
mij onderricht. Ik geloof in uw Boeken, maar hun woorden
zijn vol geheim.
XI. Reeds hebt gij gezegd tot mij, o Heer, met forsche
stem in mijn inwendig oor, dat gij eeuwig zijt en dat gij
alleen .de onsterfelijkheid bezit', wijl gij nooit van gestalte of
beweging verandert en uw wil met den tijd niet wisselt,
want niet onsterfelijk is een wil, die nu eens zus en dan weer
zoo is. Dit is voor uw aangezicht 2 mij duidelijk en moge het
hoe langer hoe meer duidelijk worden, bid ik u, en moge
ik bij deze openbaring wijselijk blijven onder uw vleugelen.
Eveneens hebt gij gezegd tot mij, o Heer, met forsche stem
in mijn inwendig oor, dat alle dingen en wezens, die niet
zijn wat gij zijt en toch zijn, gij gemaakt hebt : dat dat alleen
van u niet is, wat niet is, en eveneens de beweging van den
wil zich af keerend van u, die zijt, naar dat wat minder is,
wijl zulk een beweging misdrijf en zonde is, en dat nooit
een zonde u schaadt of de orde verstoort van uw rijk, hetzij
in de hoogte hetzij in de laagte. Dit is voor uw aangezicht
mij duidelijk en moge het hoe langer hoe meer duidelijk
worden, bid ik u, en moge ik bij deze openbaring wijselijk
blijven onder uw vleugelen.
Eveneens hebt gij gezegd tot mij met forsche stem in mijn
inwendig oor, dat ook dat schepsel met u niet medeëeuwig
is, welks geneugte gij alleen zijt, en dat u in aldoor blijvende
kuischheid indrinkend nergens en nooit zijn veranderlijkheid
aan den dag legt en dat, wijl gij het steeds tegenwoordig
zijt, aan wien het zich met al zijn liefde vasthoudt, niets
toekomstigs heeft te verwachten noch iets, dat naar het
'
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verleden overgaat, zich heeft te herinneren, aan geen wisseling
onderhevig is en in geen tijden zich uitstrekt. 0 gelukzalig
dat schepsel, indien er zulk een is, door zoo uw gelukzaligheid
aan te hangen, gelukzalig door eeuwigdurend u te hebben,
die het bewoont en verlicht! En ik vind niets, wat beter de
hemel des hemels, die voor den Heer is, genoemd kan worden
dan uw huis, beschouwend uw verrukkelijkheid, zonder dat
eenig gemis het trekt tot iets anders, louter geest, ten nauwste
verbonden door een band van vrede met de heilige geesten,
burgers van uw rijk in den hemel boven onzen hemel.
Daaruit begrijpe de ziel, wier vreemdelingschap zoo ver
van u is afgeweken, indien zij reeds dorst naar u, indien
reeds haar tranen haar brood zijn geworden, terw ijl men dagelijks
haar zegt: Waar is uw God'? indien zij reeds u ééne zaak vraagt
en daarnaar streeft, dat zij moge wonen in uw huis al de dagen
haars levens 2 — en wat anders is haar leven dan gij ? en wat
anders zijn uwe dagen dan uwe eeuwigheid, evenals uwe
jaren, die niet vergaan, wijl gij dezelfde zijti? -- daaruit dan
begrijpe de ziel, die dat vermag, hoe ver boven alle tijden
gij eeuwig zijt, daar uw woning, die nooit in vreemdelingschap
was, hoewel zij niet met u medeëeuwig is, toch door onophoudelijk en onverzwakt u aan te hangen geen enkele wisseling
van tijd ondergaat.
Dit is voor uw aangezicht mij duidelijk en moge het hoe
langer hoe meer duidelijk worden, bid ik u, en moge ik bij
deze openbaring wijselijk blijven onder uw vleugelen.
Zie, er ligt een zekere vormloosheid in die veranderingen
van de uiterste en laagste dingen, maar wie zal mij zeggen,
behalve degene, die door de leegheid zijns geestes met zijn
hersenschimmen rondloopt en omdoolt, wie anders dan zoo
een zal mij zeggen, dat, wanneer alle vorm is afgenomen
en opgeteerd en alleen nog de vormloosheid overblijft, waardoor de zaak van den eenen vorm in den anderen veranderde
en overging, deze vormloosheid de wisselingen der tijden
' Ps. 41,3,4.

2 Vgl. Ps. 26, 4.

3 Ps. I n, 28.
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kan veroorzaken ? Dit toch kan zij volstrekt niet, want zonder
de verandering der bewegingen zijn er geen tijden : en er
is geen verandering, waar geen vorm is.
XII. Wanneer ik dit alles overweeg, voor zoover gij het
mij verleent, mijn God, voor zoover gij mij tot kloppen
aanzet en voor zoover gij mij op mijn kloppen opendoet,
vind ik twee dingen in uw schepping, die geen tijden hebben,
hoewel geen van beide met u medeëeuwig is : het eene, dat
zoo gevormd is, dat het zonder eenige mindering van beschouwing, zonder eenige onderbreking van verandering,
hoewel veranderbaar, toch onveranderd uw eeuwigheid en
onveranderlijkheid geniet; het andere, dat zoo vormloos
was, dat het geen vorm had, waaruit het in een anderen vorm,
hetzij van beweging hetzij van rust, kon overgaan, zoodat
het aan tijd onderworpen werd. Maar gij hebt dit niet in
zijn vormloosheid gelaten, want gemaakt hebt gij, voor
allen dag, in den beginne hemel en aarde, deze twee dingen,
waarvan ik sprak. De aarde nu was onzichtbaar en ongeordend
en duisternis was boven den afgrond'. Met deze woorden wordt
een vormloosheid te verstaan gegeven, opdat geleidelijk
degenen tot inzicht gebracht zouden worden, die een algeheel
gemis van vorm, zonder echter tot het niets te geraken, niet
kunnen denken, waaruit ontstaan zou een tweede hemel
en een zichtbare en geordende aarde en het zijn eigen aard
vertoonende water en al wat verder bij de schepping van
deze wereld als niet zonder dagen gemaakt vermeld staat,
want dit alles is zoodanig, dat daarin wisselingen van tijden
plaats hebben wegens de geordende veranderingen van
overgangen en vormen.
XIII. Dit toch begrijp ik, mijn God, wanneer ik uw Schrift
hoor zeggen : In den beginne maakte God hemel en aarde: de aarde
nu was onzichtbaar en ongeordend en duisternis was boven den afgrond2, maar haar niet hoor vermelden, op den hoeveelsten
dag gij deze gemaakt hebt, ja, dit toch begrijp ik wegens
1 Gen. 1, 2.
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dien „hemel des hemels", den geestelijken hemel, waar het
kennen is een weten van alles te gelijk, niet ten deele, niet in
een raadsel, niet door een spiegel, maar een weten ten volle, in
openbaring, van aangezicht tot aangezichtl; niet nu eens dit,
dan weer dat, maar, zooals ik gezegd heb, een kennen van
alles te gelijk zonder eenige wisseling van tijden, en ook
wegens „de onzichtbare en ongeordende aarde" zonder
eenige wisseling van tijden, die nu eens dit en dan weer dat
pleegt te bevatten, want waar geen vorm is, is geen sprake
van „dit" en „dat".
Wegens deze twee, het allereerst gevormde en het volledig
vormlooze, het eerste de hemel, maar „de hemel des „hemels",
het andere echter de aarde, maar de onzichtbare en ongeordende aarde, wegens deze twee toch begrijp ik, dat zonder
vermelding van dagen uw Schrift zegt : In den beginne maakte
God hemel en aarde. Terstond immers voegde zij er bij, welke
aarde zij bedoelde. En wanneer zij vermeldt, dat op den
tweeden dag het uitspansel gemaakt en hemelt genoemd werd,
geeft zij te kennen, van welken hemel dit woord te voren
zonder vermelding van dag gesproken heeft.
XIV. Wonderbaar is de diepte uwer woorden, wier oppervlakte, zie, voor ons ligt, toelachend de kleinen : maar
wonderbaar is de diepte, mijn God, wonderbaar is de diepte !
Een rilling geeft het zien er naar, een rilling van eerbied
en een trilling van liefde. Ik haat haar vijanden hevig : o,
als gij hen eens dooddet met tweesnijdend zwaard i, en zij
niet meer haar vijanden waren! Zóó toch wenschte ik, dat
ze gedood werden voor zich, dat ze leefden voor u.
Maar zie, anderen, geen afbrekers, maar lofsprekers van
het boek Genesis, zeggen : „Niet dat heeft in deze woorden
willen leggen de Geest Gods, die ze door zijn dienaar Moses
heeft laten opteekenen, niet dat heeft hij er in willen leggen,
wat gij zegt, maar iets anders, wat wij zeggen".
Hun geef ik, u nemend als scheidsrechter, God van ons
allen, het volgende antwoord.
1 I Cor. 13, 12. 2 Gen. 1, 7.8. 3 Vgl. Ps. 49, 6; Eccles. 21, 4.
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XV. Zult gij dan zeggen, dat onwaar is, wat mij de Waarheid met forsche stem in mijn inwendig oor zegt over de
ware eeuwigheid van den Schepper, dat zijn wezenheid
geenszins met de tijden verandert en zijn wil niet buiten
zijn wezenheid is ? Dan volgt, dat hij niet nu eens dit wil
dan weer dat wil, maar eenmaal en te gelijk en altijd alles
wil, wat hij wil, niet nog eens en nog eens en niet nu het
eene straks het andere, en dat hij niet later wil, wat hij eerst
niet wilde of later niet wil, wat hij eerst wilde, want zulk
een wil is veranderlijk en al het veranderlijke is niet eeuwig;
onze God echter is eeuwige.
Evenzoo kunt gij niet zeggen, dat onwaar is, wat zij mij
zegt in mijn inwendig oor, dat de verwachting der dingen,
die komen zullen, aanschouwing wordt, wanneer ze gekomen zijn, en diezelfde aanschouwing herinnering wordt,
wanneer ze voorbijgegaan zijn : dat verder elke geestesverrichting, die zoo wisselt, veranderlijk is, en al het veranderlijke niet eeuwig is : onze God echter is eeuwig. Deze
waarheden voeg ik samen en verbind ik en ik vind, dat
mijn God, de eeuwige God, niet door een nieuwen wil de
schepping tot stand gebracht heeft en dat zijn wetenschap
niet aan iets voorbijgaands onderworpen is.
Wat zult gij dan zeggen, tegensprekers? Is dat alles onwaar ? „Neen" zeggen zij. Maar dan? Is het soms onwaar,
dat elk gevormd wezen of elke vormbare stof alleen is van
dengene, die in den hoogsten zin goed is, wijl hij in den
hoogsten zin is? „Ook dat ontkennen wij niet", zeggen zij.
Maar wat dan? Ontkent gij dan het bestaan van een zeker
verheven schepsel, dat in zoo kuische liefde den waren en
waarlijk eeuwigen God aanhangt, dat het, hoewel het met
hem niet medeëeuwig is, toch in geen verandering en wisseling
der tijden zich van hem losmaakt en afdrijft, maar in de
waarachtigste aanschouwing van hem alleen rust vindt,
wijl gij, o God, aan dat schepsel, dat u liefheeft, zoozeer gij
1 Ps. 47, 15.
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beveelt, u toonti en ervoor voldoende zijt, en het daarom
niet afwijkt van u en niet naar zichzelf. Dit is het huis Gods2,
niet aardsch en ook niet door eenige hemelsche stof lichamelijk,
maar geestelijk en deelachtig aan uw eeuwigheid, wijl het
smetteloos is in eeuwigheid. Want gij hebt het bevestigd
voor altoos en immer en eeuwig; een wet hebt gij het gesteld en
nimmer zal zij vervallen3. En toch is het niet met u medeëeuwig,
want niet zonder begin, gemaakt toch is het.
Want ofschoon wij vóór haar geen tijd vinden — het eerst
immers van alles is geschapen de wijsheid4 — maar in geen
geval is dat de Wijsheid, die met u, onze God, haar Vader,
volkomen medeëeuwig en aan u gelijk is en waardoor alles
geschapen is en in welk Begin gij gemaakt hebt hemel en
aarde, maar inderdaad de wijsheid, die geschapen is, een
geestelijke natuur namelijk, die door de aanschouwing van
het Licht licht is — want ook zij, hoewel geschapen, wordt
wijsheid genoemd; maar zoo groot het onderscheid is tusschen
het licht, dat verlicht, en dat, wat verlicht wordt, zoo groot
is het onderscheid tusschen de Wijsheid, die schept, en deze,
welke geschapen is, evenals tusschen de gerechtigheid, die
rechtvaardigt, en de gerechtigheid, die door rechtvaardigmaking ontstaan is; want ook wij worden genoemd uw
gerechtigheid; een toch van uw dienaars zegt : Opdat we door
hem zouden worden gerechtigheid Gods 5 — wijl dus het eerst van
alles geschapen is een wijsheid, die geschapen is, het redelijke
en geestelijke wezen van uw kuische stad, onze moeder, die
hoven is en vrij is s en eeuwig in de hemelen' — en welke hemelen,
tenzij „de hemelen der hemelen", die u loven, want dit is
ook „de hemel der hemels", die voor den Heer is — ofschoon
wij vóór haar geen tijd vinden, wijl zij, die het eerst van alles
geschapen is, ook de schepping van den tijd voorafgaat,
toch is vóór haar de eeuwigheid van den Schepper zelf,
door wien zij gemaakt is en een begin nam, hoewel niet van
tijd, want er was nog geen tijd, maar van haar schepping.
1 Vgl. Jo. 14,
Gen. 28, 27. 3 Ps. 148, 6. 4 Eccles. i, 4. b II
Cor. 5,
Gal. 4, 26. ' II Cor. 5, I.
21.

21.
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Daarom is zij zóó van u, onzen God, dat zij heel iets
anders is dan gij en niet hetzelfde, en toch vinden wij niet
alleen vóór haar, maar ook niet in haar een tijd, wijl zij in
staat is aldoor uw aangezicht te zien' en zich nooit daarvan
afwendt; vandaar dat zij aan geen verandering en wisseling
onderhevig is.Toch ligt veranderlijkheid in haar aard, en daarom zou zij verduisteren en verkillen, indien zij niet met groote
liefde u aanhangend als een gestage middagzon lichtte en
gloeide uit u.
0 huis vol licht en schoonheid, ik bemin uw luister en de
woonstede van de heerlijkheid' mijns Heeren, uw Bouwmeester
en Bezitter ! Naar u smachte mijn vreemdelingschap, en ik
vraag hem, die u gemaakt heeft, dat hij ook mij bezitte in u,
wijl hij ook mij gemaakt heeft. Rondgedwaald heb ik als een
verloren schaap 3, maar op de schouders van mijn Herder'',
uw Bouwer, hoop ik teruggebracht te worden tot u.
Wat zegt gij mij, tegensprekers, tot wie ik sprak, gij, die
toch ook Moses als een vroom dienaar van God en zijn
boeken als uitspraken van den heiligen Geest beschouwt?
Is niet dat het huis Gods, niet weliswaar met God medeeeuwig, maar toch op zijn wijze eeuwig in de hemelen,
waar gij de wisselingen der tijden te vergeefs zoekt, wijl
gij ze niet zult vinden? Want datgene gaat boven alle uitgestrektheid en allen vluchtigen duur van den tijd, waarvoor
het God aldoor aan te hangen goed is5 . „Zoo is het" zeggen
zij. Wat dan van datgene, wat mijn hart geroepen heeft
tot mijn God s , toen het in zijn binnenste de stem vernam
van zijn lof', wat dan wel moet onwaar zijn volgens uw
meening? Is het dat er een vormlooze stof was, waarin,
wijl zij geen vorm had, geen orde was? Waar echter geen
orde was, kon geen wisseling zijn van tijden; en toch was
dit bijna-niets, voor zoover het niet een volslagen niets was,
in allen gevalle van dengene, van wien is, al wat is, en dat
hoe dan ook iets is. „Ook dit" zeggen zij,,,ontkennen wij niet".
2 Ps. 25, 8.
1 Vgl. Matth. 18, so.
3 Ps. 118, 176,
5 Ps. 72, 28.
' Vgl. Ps. 17, 7.
' Vgl. Ps. 25, 7.
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XVI. Met zoodanigen namelijk wil ik in tegenwoordigheid van u een onderhoud hebben, mijn God, die dit alles,
wat uw waarheid van binnen in mijn geest niet verzwijgt,
als waarheid erkennen. Want zij, die dit ontkennen, mogen
blaffen, zooveel zij willen, en zichzelf overschreeuwen : ik
zal trachten hen te overreden, opdat zij tot kalmte komen
en tot zich toegang verleenen aan uw woord. Willen zij
dat niet en stooten ze mij terug, blijf gij dan, bid ik u, mijn
God, niet stom tegen mij l . Spreek gij in mijn hart e waarachtiglijk; want gij alleen spreekt zoo; en laat ik hen wegzenden,
die buiten in het stof blazen en het zand doen stuiven in hun
eigen oogen, en laat ik ingaan mijn binnenkamer 3 en u zingen
zangen van liefde, slakend onuitsprekelijke verzuchtingen4
in mijn vreemdelingschap en mij herinnerend Jerusalem,
waarnaar mijn hart is opgeheven, Jerusalem mijn vaderland,
Jerusalem mijn moeder s , en u boven haar, haar Heerscher,
Verlichter, Vader, Beschermer, Bruidegom, haar kuische
en sterke Geneugte en haar hechte Vreugde en al haar
onuitsprekelijk Goed, en dat alles te zamen, wijl gij het
eenige hoogste en ware Goed zijt : en laat ik mij niet afwenden, totdat gij tot den vrede van deze mijn dierbaarste
moeder, waar de eerstelingen zijn mijns geestes s en vanwaar
ik ook de zekerheid heb van die dingen, uit mijn verstrooiing
en misvormdheid alles, wat ik ben, verzamelt en mij gelijkvormig maakt en bevestigt voor eeuwig, mijn God, mijn
barmhartigheid'.

Tot hen echter, die dat alles, wat waar is, niet voor onwaar verklaren en uw heilige Schrift, door den heiligen Moses
in het licht gegeven, eeren en met ons haar het hoogste
gezag toekennen en zich door haar laten leiden, maar toch
ons in het een of ander tegenspreken, zeg ik het volgende.
Wees gij, onze God, scheidsrechter tusschen mijn belijdenissen
en hun tegensprekingen.
2
1 Ps. 27, 1.
Vgl. Ps. I I, 3.
3 Vgl. Matth. 6, 6.
8 Vgl. Rom. 8, 23.
7 Ps. 58, 18.
5 Vgl. Gal. 4, 26.

4

Vgl. Rom. 8, 26.
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XVII. Zij zeggen namelijk : „Ofschoon dit waar is, toch
had Moses niet die twee dingen op het oog, toen hij op ingeving van den Geest zeide : In den beginne maakte God hemel
en aardei . Met den naam „hemel" heeft hij niet dat geestelijke
of bovenzinnelijke schepsel, dat aldoor Gods aanschijn
aanschouwt, beduid, en met den naam „aarde" niet de
vormlooze stof". Wat dan ? „Wat wij zeggen", beweren
zij, „dat heeft die man bedoeld, dat met die woorden uitgedrukt". Wat is dat dan ? „Met den naam „hemel en
aarde", zeggen zij, „heeft hij heel deze zichtbare wereld.
eerst in het algemeen en in het kort willen beduiden, om
daarna met opsomming van dagen als 't ware stuk voor
stuk alles geregeld te verhalen, wat den heiligen Geest
behaagde zoo uit te drukken. Want dat ruwe en vleeschelijke
volk, tot hetwelk hij sprak, bestond uit zulke menschen, dat
hun, naar hij oordeelde, enkel en alleen de zichtbare werken
Gods toevertrouwd mochten worden".
Maar dat onder de onzichtbare en vormlooze aarde en
den duisteren afgrond, waaruit, zooals vervolgens wordt
aangetoond, in die dagen heel de zichtbare schepping,
die aan allen bekend is, gemaakt en geordend werd, niet
onpassend die vormlooze stof verstaan kan worden, geven
zij toe.
Hoe nu ? Indien een ander eens zeide, dat juist deze vormloosheid en verwarde massa het eerst met den naam „hemel
en aarde" is aangeduid, omdat daaruit deze zichtbare
wereld met alle wezens, die zich daarin ten duidelijkste
vertoonen, die met den naam „hemel en aarde" dikwijls
pleegt genoemd te worden, geschapen 6n voltooid is?
Hoe ? Indien weer een ander eens zeide, dat zeker de
onzichtbare en zichtbare natuur niet onvoegzaam hemel
en aarde genoemd wordt en dat zoo de heele schepping,
die God gemaakt heeft in de Wijsheid, dat is in het Begin,
in deze twee woorden wordt samengevat; dat evenwel, wijl
i

Gen. t, I.
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dat alles niet uit Gods wezenheid zelf, maar uit niets gemaakt
is, wijl het niet is hetzelfde wezen als God, en in alles een
zekere veranderlijkheid is, hetzij het blijft, zooals het eeuwige
huis Gods, hetzij het verandert, zooals 's menschen ziel en
lichaam, de toen nog vormlooze, maar in allen gevalle
vormbare, gemeenschappelijke stof van alle onzichtbare
en zichtbare dingen waaruit worden zouden hemel en aarde,
de onzichtbare en zichtbare schepping, maar beide reeds
gevormd, met deze namen staat aangeduid, om daarmee te
noemen „de onzichtbare en vormlooze aarde" en „ duisternis
boven den afgrond", met dit onderscheid, dat onder de
onzichtbare en vormlooze aarde verstaan wordt de lichamelijke stof vóór de uit den vorm voortvloeiende hoedanigheid,
onder duisternis echter boven den afgrond de geestelijke
stof vóór de inperking van haar als het ware onvaste onbegrensdheid en vóór haar verlichting door de wijsheid ?
Nog iets is er, wat een ander zou kunnen zeggen, indien
hij dat wilde, dat, wanneer men leest : „In den beginne
maakte God hemel en aarde", met de benaming „hemel
en aarde" wel niet de reeds voltooide en gevormde onzichtbare en zichtbare wezens aangeduid worden, maar dat het
nog vormlooze begin zelf der dingen en de vormbare en
schepbare stof met die benamingen genoemd wordt, omdat
daarin onbepaald en nog niet door hoedanigheden en vormen
onderscheiden die dingen reeds waren, die nu eerst ieder
in hun orde afgepaald hemel en aarde genoemd worden,
het eene de geestelijke, het andere de lichamelijke schepping.
XVIII. Na dit alles gehoord en overwogen te hebben,
wil ik geen woordenstrijd voeren; want die dient tot niets anders
dan tot verderf' der hoorders 1, Maar tot stichting is de Wet goed
zoo men haar toepast op wettige wijze e, want haar doel is liefde,
die voortspruit uit een rein hart en een goed geweten en een ongeveinsd
geloof 3; en onze Meester weet, van welke twee geboden hij
heel de Wet en de Profeten heeft doen afhangen4. Wanneer ik
1 II Tim. 2, 14-
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die vurig belijd, mijn God, Licht mijner oogent in het ver.
borgene, wat schaadt het mij dan, als onder deze , woorden
geheel verschillende dingen verstaan kunnen worden, di(
toch waar zijn ? Wat schaadt het mij dan, zeg ik, indien A
iets anders meende, dan een ander meende, dat de schrijver
meende ? Wij allen echter, die lezen, geven ons moeite dal
op te sporen en te begrijpen, wat degene bedoelde, dien wij
lezen, en wanneer wij hem voor waarheidlievend houden,
dan wagen wij het niet te meenen, dat hij iets gezegd heeft,
wat wij weten of denken, dat het onwaar is. Wanneer dus
ieder maar tracht in de heilige Schriften dien zin te leggen,
welken de schrijver daarin gelegd heeft, wat voor kwaad is
het dan, indien hij dien zin er in legt, welken gij, Licht van
alle waarheidlievende geesten, als waarheid toont, al is het
ook niet de zin van den schrijver, hoewel ook deze een waren,
maar toch niet dien zin er in gelegd heeft ?
XIX. Waar is immers, Heer, dat gij gemaakt hebt hemel
en aarde. En waar is, dat het Begin uw Wijsheid is, waarin
gij alles gemaakt hebt 2 . Eveneens is waar, dat deze zichtbare
wereld als haar beide groote deelen bevat hemel en aarde,
waarmee in 't kort worden samengevat alle geschapen en
gevormde wezens. En waar is ook, dat al het veranderlijke
ons kennen heenwijst op een zekere vormloosheid, waardoor
het vorm aanneemt of waardoor het verandert en wisselt.
Waar is, dat geen tijden gedoogt datgene, dat zoo samenhangt met een onveranderlijken vorm, dat het, ofschoon
het veranderlijk is, niet verandert. Waar is, dat de vormloosheid, die een bijna-niets is, geen wisselingen van tijden
kan hebben. Waar is, dat datgene, waaruit iets gemaakt
wordt, volgens een zekere wijze van spreken reeds den naam
kan voeren van die zaak, welke daaruit gemaakt wordt :
bijgevolg kon men hemel en aarde noemen ieder mogelijke
vormloosheid, waaruit hemel en aarde ontstaan is. Waar is,
dat van alle gevormde dingen niets het vormlooze meer
1 Ps. 37, I'.
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nabij komt dan aarde en afgrond. Waar is, dat niet alleen
het geschapene en gevormde, maar ook al wat schepbaar
en vormbaar is gij, gemaakt hebt, door wien alle dingen zijn1.
Waar is, dat alles, wat uit het vormlooze gevormd wordt,
eerst vormloos is en daarna gevormd.
XX. Uit al deze waarheden, waaraan degenen niet twijfelen, aan wier inwendig oog gij zulke dingen te zien gegeven hebt en die onwankelbaar gelooven, dat uw dienaar
Moses in den Geest der waarheid2 gesproken heeft, uit al deze
waarheden nu neemt iets anders hij, die zegt : In den beginne
maakte God hemel en aarde, dat is : in zijn Woord, medeëeuwig
met hem, maakte God de bovenzinnelijke en de zinnelijke
of de geestelijke en de lichamelijke schepping; iets anders
gij, die zegt : In den beginne maakte God hemel en aarde, dat is :
in zijn Woord, medeëeuwig met hem, maakte God die gansche
massa van deze lichamelijke wereld met alle zichtbare en
bekende wezens, die ze bevat; iets anders hij, die zegt : In
den beginne maakte God hemel en aarde, dat is : in zijn Woord,
medeëeuwig met hem, maakte God de vormlooze stof der
geestelijke en lichamelijke schepping; iets anders hij, die
zegt : In den beginne maakte God hemel en aarde, dat is : in zijn
Woord, medeëeuwig met hem, maakte God de vormlooze
stof der lichamelijke schepping, waarin nog vermengd was
hemel en aarde, die wij nu reeds gescheiden en gevormd in
de massa dezer wereld waarnemen; weer iets anders hij,
die zegt : In den beginne maakte God hemel en aarde, dat is : al
in het begin van zijn maken en werken maakte God de
vormlooze stof, vermengd bevattend hemel en aarde, waaruit
zij gevormd nu te voorschijn komen en zich vertoonen met
alles, wat in hen is.
XXI. Evenzoo wat betreft de beteekenis van de woorden,
die volgen, neemt uit al die waarheden iets anders hij, die
zegt : De aarde nu was onzichtbaar en ongeordend, en duisternis
was boven den afgrond, dat is : dat lichamelijke, wat God
1 I Cor. 8, 6.
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maakte, was de nog vormlooze stof der lichamelijke dingen,
zonder orde, zonder licht; iets anders hij, die zegt : De aarde
nu was onzichtbaar en ongeordend, en duisternis was boven den
afgrond, dat is : dit geheel, dat hemel en aarde genoemd

is, was de nog vormlooze en duistere stof, waaruit gemaakt
zou worden de lichamelijke hemel en de lichamelijke aarde
met alles, wat daarin aan de lichamelijke zinnen bekend is;
iets anders hij, die zegt : De aarde nu was onzichtbaar en ongeordend, en duisternis was boven den afgrond, dat is : dit geheel,
dat hemel en aarde genoemd is, was de nog vormlooze en
duistere stof, waaruit gemaakt zou worden de bovenzinnelijke hemel -- die elders genoemd wordt de hemel des hemels'
— en de aarde, namelijk de geheele lichamelijke natuur,
onder welken naam ook verstaan moet worden onze lichamelijke hemel, dat is : waaruit gemaakt zou worden heel de
onzichtbare en zichtbare schepping; iets anders hij, die
zegt : De aarde nu was onzichtbaar en ongeordend, en duisternis
was boven den afgrond, — niet deze vormloosheid heeft de
Schriftuur met den naam „hemel en aarde" aangeduid,
neen, reeds was er, zegt zij, deze vormloosheid, die zij onzichtbare en ongeordende aarde en duisteren afgrond genoemd heeft, waarvan zij van te voren gezegd had, dat
God daaruit hemel en aarde maakte, namelijk de geestelijke
en lichamelijke schepping; en weer iets anders hij, die zegt :
De aarde nu was onzichtbaar en ongeordend, en duisternis was
boven den afgrond, dat is : een zekere vormloosheid was er

reeds als stof, waarvan de Schriftuur van te voren gezegd
heeft, dat God daaruit hemel en aarde maakte, namelijk
heel de lichamelijke wereldmassa, die in twee zeer groote
deelen, een hooger en een lager, verdeeld is, met alle gewone
en bekende schepselen, die in hen zijn.
XXII. Wanneer nu iemand die beide laatste meeningen
op deze wijze zou trachten te bestrijden : „Indien gij niet
wilt aannemen, dat die vormloosheid van stof met den naam
-1 Ps. I 13, 16.
3Io

„hemel en aarde” aangeduid wordt, dan was er dus iets, dat
God niet gemaakt had, waaruit hij hemel en aarde maakte;
want de Schriftuur verhaalt niet, dat God die stof gemaakt
heeft, wanneer wij niet aannemen, dat zij met de woorden.
„hemel en aarde" of met „aarde" alleen werd beteekend,
toen er gezegd werd : In den beginne maakte God hemel en aarde,
zoodat wij onder datgene wat volgt : De aarde nu was onzichtbaar en ongeordend, ofschoon het haar behaagde de vormlooze
stof zoo te noemen, toch alleen die aannemen, welke God
gemaakt heeft volgens datgene, wat van te voren geschreven
is : Hij maakte hemel en aarde, dan zouden de verdedigers van
die beide door ons het laatst gestelde meeningen, of van een
van beide, als zij dit hooren, hem antwoorden en zeggen
„Wij ontkennen niet, dat juist die vormlooze stof door God
gemaakt is, door God, van wien komt al het zeer goedel,
want, gelijk wij zeggen, dat een grooter goed is datgene, wat
geschapen en gevormd is, zoo bekennen wij, dat een minder
goed is datgene, wat schepbaar gemaakt is en vormbaar,
maar toch een goed : niet echter heeft de Schriftuur vermeld,
dat God deze vormloosheid gemaakt heeft, gelijk zij de
schepping van vele andere dingen niet vermeld heeft, zooals.
van de Cherubijnen en Serafijnen 2 , en van die, welke de
apostel onderscheiden aangeeft, Tronen, Heerschappijen, Overheden en Machten, waarvan toch duidelijk is, dat God dit alles
gemaakt heeft 3 . Of wanneer in de uitdrukking : Hij maakte
hemel en aarde, alles begrepen is, wat moeten we dan van de
wateren zeggen, waarboven de Geest Gods zweefde4? Want
wanneer ze onder den naam „aarde" mede zijn inbegrepen,
hoe kan men dan onder den naam „aarde" een vormlooze
stof verstaan, daar wij de zoo schoongevormde wateren
zien? Of wanneer men het zoo verstaat, waarom staat er
dan geschreven, dat uit dezelfde vormloosheid het uitspansel
gemaakt en hemel genoemd is, en staat er niet geschreven,
dat de wateren gemaakt zijn? Want nog zijn ze niet vorm1 Vgl. Gen. 1, 31.
1, 2.

2 Vgl. Isai. 6, 2; 37, 16.

s Vgl. Col. I, 16.
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loos en onzichtbaar, die wij met zoo heerlijke schoonheid
zien stroomen. Of wanneer ze toen die schoonheid ontvingen,
toen God zeide : Dat zich het water verzamele, dat onder het
uitspansel is', zoodat deze verzameling juist de vorming zou
zijn, wat zal men dan antwoorden met betrekking tot de
wateren, die boven het uitspansel zijn, want vormloos zouden
ze zulk een eervolle plaats te ontvangen niet hebben verdiend, en ook niet staat er geschreven, door welk woord ze
gevormd zijn ?
Daarom, wanneer het Boek Genesis van het een of ander
niet spreekt, dat God het gemaakt heeft, wat echter noch
het redelijk geloof noch het betrouwbaar inzicht betwijfelt,
dat God het gemaakt heeft, en daarom geen gezonde leer
zal durven beweren, dat die wateren met God medeëeuwig
zijn, wijl we ze in het Boek Genesis wel hooren vermelden,
maar er niet vinden, wanneer ze gemaakt zijn, waarom
zouden we dan niet inzien, wanneer de Waarheid het ons
leert, dat ook vormlooze stof, welke de Schriftuur onzichtbare en ongeordende aarde en duisteren afgrond noemt,
door God gemaakt is uit niets en daarom met hem niet
medeëeuwig is, ofschoon het bijbelverhaal heeft nagelaten
te berichten, wanneer zij geschapen is ?"
XXIII. Nadat ik nu deze meeningen heb gehoord en
overwogen, voor zoover mijn zwakheid het toeliet, die ik
u, mijn God, hoewel gij ze kent, belijd, zie ik, dat er twee
soorten van meeningsverschillen kunnen voorkomen, wanneer iets door geloofwaardige boden door middel van teekenen
bericht wordt, het eene, wanneer er over de waarheid der
dingen, het andere, wanneer over de bedoeling van den
berichtgever zelf meeningsverschil is. Iets anders is te vragen
met betrekking tot de schepping, wat waar is, iets anders
echter, wat onder deze woorden Moses, de uitnemende
huisgenoot 2 van uw geloof den lezer en hoorder te verstaan
wilde geven.
1 Gen. 1, 2.
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Wat die eerste soort betreft, laten weggaan van mij allen,
die datgene, wat onwaar is, meenen te weten. Evenzoo wat
het andere soort betreft, laten weggaan van mij allen, die
meenen, dat Moses datgene, wat onwaar is, gezegd heeft.
Maar moge ik mij vereenigen met hen, o Heer, in u en mij
verheugen met hen in u, die met u zich voeden in de breedte
uwer liefde, en laten we naderen te zamen tot de woorden
van uw Boek en daarin zoeken uw bedoeling door de bedoeling van uw dienaar, door wiens pen gij ze ons meegedeeld hebt.
XXIV. Maar wie van ons zal te midden van zoo vele
waarheden, die in die woorden, nu eens zus, dan weer zoo
verstaan, zich voordoen aan de onderzoekers, die bedoeling
zoo te vinden weten, dat hij met even vol vertrouwen zeggen
kan : „Dit heeft Moses bedoeld" en : „Dezen zin heeft hij
in dat verhaal willen leggen", als hij met vol vertrouwen
zeggen kan : „Dit is waar, hetzij hij dit bedoeld heeft of
iets anders ?"
Want zie, mijn God, ik, uw dienstknecht', die U beloofd
heb het offer mijner belijdenis in dit boek en u bid, dat
ik naar uw barmhartigheid ten aanzien van u mijn geloften
vervullen moge 2, zie, hoe ik met vol vertrouwen zeg, dat
gij door uw onveranderlijk Woord alles gemaakt hebt,
het onzichtbare en zichtbare, maar kan ik wel met even
vol vertrouwen zeggen, dat Moses niet anders dan dit op
het oog gehad heeft, toen hij schreef : In den beginne maakte
God hemel en aarde, want, gelijk ik in uw Waarheid dit als
zeker zie, zoo zie ik niet in zijn geest, dat hij dat gedacht
heeft, toen hij dit schreef?
Want hij kon aan den aanvang zelf der schepping denken,
toen hij zeide : In den beginne; hij kon ook onder „hemel
en aarde" op deze plaats niet de reeds gevormde en voltooide schepping, hetzij de geestelijke, hetzij de lichamelijke, maar beide in haar begin en nog vormloos verstaan
1 Ps. 115, 16.
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willen hebben. Ik zie immers, dat naar waarheid gezegd
had kunnen worden, al wat daarvan gezegd zou kunnen
worden, maar aan wat daarvan hij bij deze woorden gedacht heeft, zie ik niet zoo goed, hoewel ik, hetzij die groote
man een van deze opvattingen, hetzij iets anders, dat door
mij niet vermeld is, in den geest gehad heeft, toen hij deze
woorden schreef, er niet aan twijfel, dat hij de waarheid
gezien heeft en ze op gepaste wijze heeft uitgedrukt.
XXV. Niemand valle mij verder lastig met mij te zeggen
„Niet dat heeft Moses bedoeld, wat gij zegt, maar dat heeft
hij bedoeld, wat ik zeg". Want wanneer hij mij zeide : „Hoe
weet ge, dat Moses dat bedoeld heeft, wat gij aangaande
deze woorden van hem te berde brengt ?" zou ik kalm daarin
moeten berusten en hem misschien antwoorden, wat ik
boven geantwoord heb, of nog iets uitvoeriger, indien hij
moeilijk te overtuigen was. Wanneer hij echter zegt : „Niet
dat heeft hij bedoeld, wat gij zegt, maar wat ik zeg", maar
toch niet ontkent, dat, wat wij beiden zeggen, beide waar
is, doe dan, o Leven der armen, mijn God, in wiens schoot
geen tegenspraak is, zachtzinnigheid regenen in mijn hart,
opdat ik geduldig dezulken verdrage; want zij zeggen mij
dat niet, wijl zij mannen Gods zijn en in het hart van uw
dienaar gezien hebben, wat zij zeggen, maar wijl zij hoogmoedig zijn en Moses' meening niet kennen, maar de hunne
beminnen, niet wijl zij waar is, maar wijl zij de hunne is.
Anders zouden ze ook een andere ware meening gelijkelijk
beminnen, zooals ik bemin, wat zij zeggen, wanneer zij de
waarheid zeggen, niet wijl het van hen is, maar wijl het
waar is : en daarom is het ook niet meer van hen, wijl het
waar is. Wanneer zij het echter beminnen, wijl het waar is,
dan is het reeds èn van hen èn van mij, want dan is het
gemeengoed van allen, die de waarheid beminnen. Datgene
echter, wat zij beweren, dat niet dat Moses bedoeld heeft,
wat ik zeg, maar wat zij zeggen, staat mij niet aan, daarvan
houd ik niet, want ook indien het zoo is, toch is hun vermetele
bewering niet de vrucht van wetenschap, maar van aan314

matiging, en niet inzicht, maar hoogmoed heeft haar geteeld.
En daarom, Heer, zijn schrikwekkend uw oordeelen, wijl
uw waarheid noch van mij is noch van dezen of genen,
maar van ons allen, die gij openlijk roept tot deelname
daaraan met de verschrikkelijke waarschuwing ze niet als
ons eigendom te beschouwen, om er niet onteigend van
te worden. Want al wie datgene, wat gij allen te genieten
voorhoudt, voor zichzelf als bijzonder eigendom opeischt
en voor zich alleen wil hebben, wat van allen is, wordt
van het gemeenschappelijke weggedreven naar het zijne,
dat is van de waarheid naar de leugen. Want wie leugen
spreekt, spreekt uit het zijnel.
Verneem, algoede Rechter, God, de Waarheid zelf, verneem, wat ik zeg tot dezen tegenspreker, verneem het; want
voor u zeg ik het en voor mijn broeders, die op wettige wijze
de Wet toepassen 2 tot haar doel : de liefde 3. Verneem en zie,
wat ik tot hem zeg, indien het u behaagt. Want ik richt tot
hem dit broederlijk en vredelievend woord : „Indien wij
beiden zien, dat waar is, wat gij zegt, en wij beiden zien,
dat waar is, wat ik zeg, waar, vraag ik u, zien wij dit dan?
Ik stellig niet in u en gij niet in mij, maar wij beiden in haar,
die boven ons verstand gaat, de onveranderlijke Waarheid.
Wanneer wij nu over dit licht van den Heer, onzen God,
niet strijden, waarom strijden we dan over de gedachte van
onzen naaste, die we niet zoo kunnen zien, als gezien wordt
de onveranderlijke Waarheid, daar toch, indien Moses zelf
ons verscheen en zeide : „Dit heb ik gedacht", wij haar ook
niet zoo zouden zien, maar gelooven? Laat dus over hetgeen
geschreven staat de een zich niet opblazen ten voordeele van een ander
cn ten nadeele van een derde 4. Laten wij den Heer onzen God
beminnen, met heel ons hart en met heel onze ziel en met geheel
ons verstand en onzen naaste als ons zelf 5. Indien wij niet

gelooven, dat Moses wegens deze twee geboden der liefde
bedoeld heeft, al wat hij in die boeken bedoeld heeft, dan
1 Vgl. Jo. 8, 44. 2 Vgl. I Tim. i, 8.
Deut. 6, 5; Matth. 22, 37; 39.
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maken we den Heer tot een leugenaar 1 , daardoor dat wij over
den geest van onzen mededienaar anders denken, dan hij
ons geleerd heeft. Zie dus, hoe dwaas het is, bij een zoo
groote menigte van volkomen ware meeningen, die uit die
woorden opgediept kunnen worden, vermetel te beweren,
welke van die Moses bij voorkeur bedoeld heeft, en door
heilloos getwist die liefde te kwetsen, ter wille waarvan degene
alles gezegd heeft, wiens woorden wij trachten uit te leggen".
XXVI. En toch, mijn God, Verhevenheid mijner nederigheid en Rust mijner inspanning, gij, die mijn belijdenissen
hoort en mijn zonden vergeeft, daar gij mij beveelt mijn
naaste lief te hebben als mij zelven, kan ik van uw zoo getrouwen dienaar Moses niet gelooven, dat hij minder gaven
van u ontvangen heeft dan ik voor mezelf gewenscht en
verlangd zou hebben, indien ik in zijn tijd geboren was
en ik daar aangesteld was, om door den dienst van mijn
hart en mijn tong die geschriften mee te deelen, die nog
zoolang daarna allen volkeren tot zegen zouden zijn en
over den geheelen aardbol door hun zoo groot en verheven
gezag de woorden van alle valsche en hoogmoedige leeringen
zouden overweldigen.
Ik zou zeker gewild hebben, indien ik toen Moses geweest
was — want uit eenzelfde massa komen wij allen e : en wat
is de mensch, indien niet gij hem gedenkti? — ik zou werkelijk
gewild hebben, indien ik toen in zijn plaats geweest was en
gij mij hadt opgedragen het Boek Genesis te schrijven, dat
mij zoodanige vaardigheid om mij uit te drukken gegeven
ware en zoodanige wijze om mijn zinnen te bouwen, dat
degenen, die nog niet kunnen begrijpen, hoe God schept
niet mijn woorden, als hun krachten te boven gaand, zouden
afwijzen en degenen, die dat reeds kunnen, tot welke ware
meening ook zij door nadenken kwamen, zouden ontdekken,
dat die in de weinige woorden van uw dienaar niet was
overgeslagen, en dat indien een ander een andere meening
1 Vgl. I Jo. I, 1o; 5, io.
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bemerkte in het licht uwer Waarheid, ook deze onder dezelfde
woorden verstaan kon worden.
XXVII. Gelijk immers een bron in haar kleine ruimte
overvloediger is en door meerdere beken grootere uitgestrektheden van water voorziet dan welke van die beken ook, die
uit dezelfde bron zich door vele streken een weg baant, zoo
doet ook het verhaal van uw schrijver, dat in de toekomst
aan verscheidene predikers van nut zal zijn, in enkele simpele
woorden stroomen van heldere waarheid opwellen, waaruit
ieder voor zich met grooteren omhaal van woorden waarheid, zooveel hij kan, de een deze, de ander die, mag halen.
Sommigen waarlijk, wanneer zij deze woorden lezen of
hooren, denken zich God als een mensch of als een reusachtig gevaarte, begaafd met onmetelijke macht, dat door
een nieuw en plotseling besluit buiten zichzelf, om zoo te
zeggen op een afstand, hemel en aarde gemaakt heeft, twee
groote lichamen boven en beneden, waardoor alles is ingesloten, en wanneer zij hooren : „God zeide : Het worde,
en het werd", dan denken zij aan woorden, die begonnen
en eindigden, weerklonken in den tijd en voorbijgingen, en
na wier voorbijgaan op staanden voet ontstond, wat bevolen
werd te ontstaan, en wat zij zich wellicht verder op deze
wijze naar hun zinnelijken aard zich inbeelden.
In deze geestelijk nog onvolwassenen, terwijl door dien
zeldzamen eenvoud van taal hun zwakheid zich als in den
moederlijken schoot laat dragen, wordt het geloof heilzaam
opgebouwd, waardoor zij voor zeker aannemen en onwrikbaar vasthouden, dat God alle wezens gemaakt heeft, die
hun zinnen in wonderbare verscheidenheid om zich heen
zien.
Wanneer echter een van hen, de zoogenaamde eenvoudigheid uwer woorden verachtend, in vermetele zwakheid
buiten het nest, waarin hij gevoed werd, zich begeeft, ach!
vallen zal dan de ongelukkige en, Heer God, ontferm u 1 over
1 Ps. 5o, 3.
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hem, verhoed dat de voorbijgangers het vederlooze vogeltje
vertredene, en zend uwen engel2, om het weer in het nest te
leggen, opdat het leve, totdat het kan vliegen!
XXVIII. Anderen daarentegen, voor wie deze woorden
niet meer een nest, maar lommerrijke bosschages zijn, zie
daarin verborgen vruchten en vliegen blijde heen en weer
en kwetteren onder het zoeken en plukken ze.
Want zij zien, wanneer ze deze woorden lezen of hooren,
dat, o God, door uw eeuwig en bestendig zijn alle verleden
en toekomende tijden overtroffen worden en dat er echter
geen enkel tijdelijk schepsel is, dat gij niet gemaakt hebt,
gij die, wijl uw wil één is met u, door een op geenerlei wijze
veranderd willen of dat, terwijl het te voren niet was, ontstaan is, alles gemaakt hebt, niet uit u een gelijkenis van u,
den oervorm van alles, maar uit niets een vormloos zijn, ten
zeerste u ongelijk, dat gevormd zou worden naar uw gelijkenis, terugkeerend tot u, den Eene, overeenkomstig de
toegewezen vatbaarheid, voor zoover het aan ieder ding
in zijn soort gegeven is, en zoo alles zeer goed zou worden,
hetzij het blijft in uw nabijheid, hetzij het door trapsgewijze
zich verder van u naar tijd en plaats te verwijderen schoone
verwisselingen tot stand brengt of ondergaat.
Zij zien dit en verheugen zich in het licht uwer waarheid,
voor zoover zij dat hier vermogen.
En een ander van hen let op de woorden : In het begin
maakte God, en verstaat de Wijsheid onder begin, wijl ook
zij tot ons spreekt. Weer een ander let eveneens op dezelfde
woorden en verstaat onder begin den aanvang der geschapen
dingen en : In het begin maakte hij vat hij zoo op, alsof gezegd
werd : Eerst maakte hij.
En van degenen die : In het begin verstaan, dat gij in de
Wijsheid hemel en aarde gemaakt hebt, gelooft de een, dat
eigenlijk hemel en aarde genoemd is de schepbare stof van
hemel en aarde, een ander de reeds gevormde en onder1 Vgl. Job. 39, 15.
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Vgl. II Macch. 15, 23; Matth. ii, is:).

scheiden naturen, weer een ander, dat alleen de gevormde
en tevens geestelijke schepping „hemel" genoemd is, de
andere nog vormlooze, lichamelijke stof „aarde" genoemd
is. Maar ook degenen, die onder de namen „hemel en aarde"
de nog vormlooze stof verstaan, waaruit gevormd zou worden
hemel en aarde, verstaan dit ook niet op één manier, maar
de een als die, waaruit de bovenzinnelijke en zinnelijke
schepping, de ander slechts als die, waaruit die zinnelijke
lichamelijke massa, die in haar omvangrijken schoot de
zichtbare en bruikbare wezens bergt, zou voltooid worden.
En ook zij zijn het niet eens, die gelooven, dat op deze plaats
reeds geordende en gerangschikte schepselen hemel en aarde
genoemd worden, maar de een denkt daarbij aan de onzichtbare en de zichtbare, de ander alleen aan de zichtbare
schepping, waarin wij den lichtenden hemel beschouwen
en de duistere aarde en wat in hen is.
XXIX. Maar degene, die de woorden : In den beginne
maakte hij niet anders opvat dan alsof gezegd werd : Eerst
maakte hij, kan, naar waarheid „hemel en aarde" niet anders
verstaan dan als de stof van hemel en aarde, namelijk van
de gansche, dat is : de bovenzinnelijke en lichamelijke
schepping. Want wil hij daaronder de gansche reeds gevormde schepping verstaan, dan zou men hem met recht
kunnen vragen : „Wanneer God dit eerst maakte, wat
heeft hij dan later gemaakt ?" En na de schepping van het
heelal zal hij niets meer vinden en daarom zal hij moeten
hooren tegen zijn zin : „Hoe kan God dat eerst geschapen
hebben, indien hij later niets meer schiep ?"
Wanneer hij echter zegt, dat hij eerst de vormlooze stof
gemaakt en ze vervolgens gevormd heeft, dan maakt hij
zich aan geen ongerijmdheid schuldig, indien hij maar in
staat is te onderscheiden, wat voorafgaat in eeuwigheid,
wat in tijd, wat in waarde, wat in oorsprong : in eeuwigheid,
zooals God aan alles; in tijd, zooals de bloesem aan de vrucht;
in waarde, zooals de vrucht aan de bloem; in oorsprong,
zooals de klank aan het gezang.
319

Van deze vier soorten zijn het eerst- en het laatstgenoemde
zeer moeilijk te begrijpen, de beide middelste zeer gemakkelijk. Want het is een zeldzaam en uiterst moeilijk zien te
aanschouwen, o Heer, uw eeuwigheid, onveranderlijk de
veranderlijke dingen makend, en daardoor er aan voorafgaand. Wie verder is zoo scherpzinnig van geest, dat hij
zonder groote moeite te onderscheiden vermag, hoe de klank
eerder is dan het gezang, wijl het gezang een gevormde klank
is en in elk geval iets zijn kan zonder gevormd te zijn, maar
iets niet gevormd kan worden, wat niet is ? Zoo is eerder de
stof dan dat, wat daaruit gemaakt wordt, niet daarom eerder,
wijl zij zelf maakt, daar zij veeleer tot iets gemaakt wordt,
en ook niet eerder in volgorde van tijd. Want niet eerst
brengen wij vormlooze klanken voort zonder zang en voegen
die dan later te zamen of vormen die tot een formeel gezang,
zooals hout, waaruit een kist, of zilver, waaruit vaatwerk
wordt vervaardigd; zoodanige stoffen toch gaan ook in tijd
vooraf aan de vormen der dingen, die daaruit gemaakt
worden. Maar met een gezang is het niet zoo. Want terwijl
er gezongen wordt, hoort men den klank daarvan, niet eerst
klinkt hij vormloos en wordt daarna gevormd tot een gezang.
Want wat eerst, hoe dan ook, geklonken heeft, gaat voorbij,
en daarvan is niets meer te vinden, dat men terug kan nemen
en kunstig samenstellen : en daarom berust het gezang op
zijn klank, en de klank daarvan is zijn stof. Want hetzelfde
krijgt vorm, om dan gezang te zijn. En daarom, zooals ik
zeide, is eerder de stof van het klinken dan de vorm van het
zingen : niet eerder door het vermogen om het tot stand te
brengen; want niet de klank is de bewerker van het gezang,
maar voortkomend uit het lichaam is hij, om daaruit het
gezang voort te brengen, aan de ziel van den zanger onderworpen; ook in tijd niet eerder : want te gelijk met het gezang
wordt hij voortgebracht; ook niet eerder in waarde : want
de klank is niet beter dan het gezang, daar toch het gezang
niet alleen klank is, maar ook schoongevormde klank. Maar
eerder is hij in oorsprong, wijl niet het gezang gevormd
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wordt, om klank te zijn, maar de klank gevormd wordt, om
gezang te zijn.
Door dit voorbeeld begrijpe hij, die kan, dat de stof der
dingen eerst gemaakt en „hemel en aarde" genoemd is,
wijl daaruit hemel en aarde gemaakt zijn, en dat zij niet
in tijd eerst gemaakt is, wijl de vormen der dingen de tijden
doen ontstaan; zij echter was vormloos en wordt eerst met
de tijden te gelijk waargenomen, en toch kan men van haar
niets zeggen, dan zoo alsof zij in tijd eerder is, ofschoon
men haar geringer moet achten, wijl stellig beter is het
gevormde dan het vormlooze, en zij ook voorafgegaan moet
worden door de eeuwigheid van den Schepper, opdat van
niets gemaakt zou zijn dat, waaruit iets gemaakt kon worden.
XXX. In deze verscheidenheid van ware meeningen
moge de Waarheid zelf eendracht teelen, en onze God moge
zich ontfermen over ons, opdat wij de Wet op wettige wijze
toepassen met reine liefde, het doel des gebods1. En daarom,
wanneer iemand mij vraagt, welke van deze opvattingen
die van uw dienaar Moses geweest is, dan is het niet de taal
mijner Belijdenissen, indien ik voor u niet belijd : „ik weet
het niet". En toch weet ik, dat die meeningen waar zijn,
uitgezonderd de vleeschelijke, waarover ik, voor zoover ik
het voor goed hield, gesproken heb. Hen echter, hoewel
onvolwassen van geest maar van goede verwachting, schrikken
deze woorden van uw Boek niet af, zoo verheven en toch
zoo eenvoudig, zoo beknopt en toch zoo veelomvattend.
Maar wij allen, die, ik beken het, in die woorden het ware
zien en belijden, laten wij elkander beminnen en gelijkelijk
beminnen u 2, onzen God, de bron der waarheid, indien wij
niet naar ijdele dingen, maar naar haarzelf dorsten,
en laten wij tevens uw dienaar, den schrijver dezer Schrift,
die met uw Geest vervuld was, zoo eeren, dat wij gelooven,
dat hij onder uw ingeving, toen hij dit schreef, dat op het
oog gehad heeft, wat in die woorden èn door het licht der
1 Vgl. I Tim. 1, 8; 5. 2 Vgl. Matth. 22, 37; 39.
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Waarheid èn door de vrucht der nuttigheid het meest uitmunt.
XXXI. Wanneer dus de een zeide : „Dat heeft hij bedoeld, wat ik bedoel", en een ander : „Neen, maar dat,
wat ik bedoel", dan acht ik het vromer te zeggen : „Waarom niet liever beide, wanneer beide waar is, en wanneer
iemand nog een derde en nog een vierde, en iets heel anders,
dat waar is, in deze woorden ziet, waarom zou men dan niet
gelooven, dat dat alles gezien heeft degene, door wien de
ééne God de heilige Schriften aan het begrip van velen, die
daarin verschillende waarheden zouden zien, liet aanpassen ?"
Ik ten minste -- en ik verklaar dit onverschrokken uit den
grond mijns harten -- wanneer ik iets moest schrijven,
waaraan het hoogste gezag zou toekomen, zou liever zoo
schrijven, dat mijn woorden datgene, wat ieder als waarheid
uit deze dingen zou kunnen halen, weergaven, dan dat ik
slechts één ware meening met zulke duidelijkheid opstelde,
dat ik de overige uitsloot, hoewel niets onwaars daarin mij
kon hinderen. Ik wil daarom niet, mijn God, zoo vermetel
zijn, dat ik niet zou gelooven, dat die man dit van u verworven heeft. Stellig heeft hij bij deze woorden, toen hij ze
schreef, alles gemeend en gedacht, wat wij hierin als waarheid hebben kunnen vinden en alles, wat wij niet hebben
kunnen vinden of nog niet hebben kunnen vinden en wat
toch daarin gevonden kan worden.
XXXII. Ten slotte, Heer, die God zijt en niet vleesch
en bloed, wanneer een mensch iets niet gezien heeft, is dan
soms ook aan uw goeden Geest, die mij geleiden zal in een effen
land', verborgen kunnen blijven al wat gij zelf in die woorden
voornemens waart te openbaren aan de toekomstige lezers,
ook al heeft degene, door wien ze gezegd zijn, van de vele
ware meeningen wellicht maar één in den zin gehad ? Wanneer dat zoo is, dan moge die, welke hij in den zin gehad
heeft, verhevener zijn dan de overige, maar toon Gij ons
1 Ps. 142, Io.
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dan, Heer, of deze, of een andere ware, die u behagen moge,
opdat, hetzij gij ons hetzelfde als dien dienaar van u hetzij
iets anders naar aanleiding van diezelfde woorden openbaart,
gij toch ons weidt, niet de dwaling met ons speelt.
Zie, Heer mijn God, hoe veel over weinig woorden, hoe
veel, bid ik u, wij hebben geschreven! Hoe zouden onze
krachten, hoe de tijd voor al uw Boeken op deze wijze toereikend zijn?
Sta mij dan toe mijn belijdenissen voor u ten opzichte van
hen te bekorten en één ding van beteekenis te kiezen, dat
gij mij hebt ingegeven als waar, zeker en goed, ook wanneer
vele zich aanboden, waar zoo vele zich zullen kunnen aanbieden, en laat mijn belijdenis zoo getrouw zijn, dat, wanneer
ik datgene zeg, wat uw dienaar bedoeld heeft, dat ik dat op
de juiste en beste wijze zeg — want daarop moet mijn streven
gericht zijn — en indien ik dat niet bereik, dat ik dan ten
minste datgene zegge, wat mij door zijn woorden uw Waarheid heeft willen zeggen, die ook aan hem gezegd heeft,
wat zij wilde.
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DERTIENDE BOEK

I. In roep ik u, mijn God, mijn erbarming1, die mij gemaakt
hebt en dengene, die u vergat, niet vergeten hebt. In roep
ik u in mijn ziel, die gij voorbereidt om u op te nemen door
het verlangen 2, dat gij haar ingeeft : verlaat mij niet, die thans
u inroep, gij, die, voordat ik u inriep, mij voorkomen hebt3
en zoo vaak door velerlei geroep mij vervolgd hebt, opdat
ik zou hooren uit de verte en omkeeren en u, die mij riept,
inroepen.
Gij immers, Heer, hebt uitgewischt al mijn slechte daden,
om niet te vergelden de werken mijner handen 4, waardoor
ik van u ben afgevallen, en gij hebt voorkomen al mijn
goede daden, om te vergelden de werken uwer handen,
waardoor gij mij gemaakt hebt, want voordat ik was, waart
gij, en ik verdiende ook niet, dat gij mij het bestaan gaaft,
en toch, zie, ben ik door uw goedheid, die al datgene voorkwam, waartoe gij mij gemaakt hebt en waaruit gij mij
gemaakt hebt. Gij toch hadt mij niet noodig, noch ben ik
een zoodanig goed, dat gij met mij gebaat zoudt zijn, mijn
Heer en mijn God, niet ben ik, om u zoo te dienen, alsof
gij u zoudt vermoeien in uw werken, of uw macht geringer
zou zijn, als gij mijn dienst zoudt ontberen, en ook niet, alsof
mijn vereering voor u zou zijn, wat bewerking is voor den
grond, zoodat gij ongeëerd zoudt zijn, wanneer ik u niet
eer, maar om u te dienen en u te eeren, opdat het door u
mij welga, aan wien ik te danken heb, dat ik ben, opdat
het mij zou kunnen welgaan.
1 Ps. 58, i8.
Spr. 12, 14.
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Vgl. Ps. g (i o),17.

3

Vgl. Ps. 58, i

i.

4

Vgl. Ps. 17, 21;

II. Aan de volheid immers uwer goedheid dankt uw
schepping haar bestaan, opdat het goede, dat u niets kon
nutten en niet uit u aan u gelijk kon zijn, toch, wijl het
door u worden kon, niet zou ontbreken. Want welke verdienste jegens u hadden hemel en aarde, die gij gemaakt
hebt in den beginne ? Laten zij zeggen, welke verdienste
jegens u zij hadden, de geestelijke en lichamelijke schepselen,
die gij zoo gemaakt hebt in uw wijsheid 1 , dat van haar zou
afhangen het reeds begonnene en nog vormlooze, elk in zijn
soort hetzij geestelijk hetzij lichamelijk, hoewel het streeft
naar wanorde en groote ongelijkheid met u, het geestelijk
vormlooze voortreffelijker, dan wanneer het een gevormd
lichaam was, en het lichamelijk vormlooze voortreffelijker,
dan wanneer het in 't geheel niets was, en zoo zou ook het
vormlooze van uw woord hebben afgehangen, indien het
niet door datzelfde Woord was teruggeroepen tot uw eenheid
en gevormd, en alles alleen door u, het hoogste Goed, zeer
goed was. Welke verdienste had het jegens u, om minstens
vormloos te zijn, daar het ook dat niet zijn zou tenzij door u?
Welke verdienste jegens u had de lichamelijke stof, om
minstens onzichtbaar en ongeordend te zijn, want zij zou ook
dat niet zijn, indien gij haar niet gemaakt hadt? En daarom,
wijl zij niet was, kon zij niet van u het zijn verdiend hebben.
Of welke verdienste jegens u had de geestelijke schepping
nog in haar begin, dat zij minstens in duisternis dobberde,
gelijk aan den afgrond, aan u ongelijk, indien ze niet door
hetzelfde Woord gekeerd was tot datzelfde, waardoor zij
gemaakt was, en daardoor verlicht licht werd, hoewel niet in
gelijkheid toch in gelijkenis met den vorm aan u gelijk.
Want gelijk het voor een lichaam niet hetzelfde is te zijn
als schoon te zijn -- anders zou het niet leelijk kunnen zijn
-- zoo is het ook voor een geschapen geest niet hetzelfde te
leven als wijs te leven : anders zou hij onveranderlijk wijs
zijn. Maar goed is het hem u aldoor aan te hangen t, opdat hij
1 Ps. 103, 24.

2

Ps. 72, 28.
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het licht, dat hij verkregen heeft door zich te keeren naar u,
niet door zich af te keeren van u verlieze en terugvalle in
een leven, aan een duisteren afgrond gelijk.
Want ook wij, die naar de ziel een geestelijke schepping
zijn, waren, daar wij ons afkeerden, van u, ons Licht, in
dit leven eertijds duisternis) en onder de overblijfselen onzer
duisternis lijden we, totdat wij zijn uw gerechtigheid in uw
Eengeborene2 als bergen Gods : want geweest zijn wij uw
vonnissen als een groote afgrond3.
III. Wat gij echter in het begin der schepping gezegd
hebt : Het morde licht, en het werd licht4, dat versta ik niet
ongegrond van de geestelijke schepping, wijl die reeds een
leven was, hoedanig ook, dat gij kondt verlichten. Maar
gelijk zij jegens u geen verdienste had, om een zoodanig
leven te zijn, dat zij verlicht kon worden, zoo heeft ze ook
niet, toen ze reeds was, van u verdiend verlicht te worden.
Want haar vormloosheid zou u niet behaagd hebben, wanneer zij niet licht werd, niet door te bestaan, maar door
het verlichtende licht te aanschouwen en ten nauwste er
mee in verbinding te blijven, zoodat zij èn dat zij leeft, hoe
dan ook, èn dat zij gelukkig leeft enkel en alleen te danken
had aan uw genade, gekeerd als zij is door een verandering
tot het betere tot datgene, wat noch in een beter nochlin
een slechter veranderd kan worden. En dit zijt gij alleen,
wijl gij alleen zijt zonder meer, voor wien leven niet iets
anders is dan gelukkig leven, wijl gij zelf uw eigen gelukzaligheid zijt.
IV. Wat zou u dan hebben ontbroken aan het goed, dat
gij voor u zelf zijt, ook wanneer die schepselen 6f in 't geheel
niet bestonden óf vormloos gebleven waren, die gij niet, wijl
gij ze noodig hadt, hebt gemaakt, maar die gij uit de volheid
uwer goeheid begrensdet en vorm verleendet, doch niet om
als 't ware uw vreugde door hen te voltooien? Want als
aan den volmaakte, mishaagt u hun onvolmaaktheid, zoodat
x Ephes. 5, 8.
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2 Vgl, II Cor. 5, 21.

3

Vgl. Ps. 35, 7.

4

Gen. i, 3.

zij door u volmaakt worden en u behagen, -en niet als een
onvolmaakte, als moest ook gij door hun volmaaktheid volmaakt worden. Want uw goede Geest zweefde boven de
wateren, niet werd hij door hen gedragen, alsof hij op hen
rustte. Want degenen, op wie uw Geest heet te rustent, laat
hij in zich zelven rusten. Maar uw onvergankelijke en onveranderlijke wil, in zichzelf zichzelf voldoende, zweefde
boven het leven, dat gij gemaakt hadt; maar voor dat leven
is niet hetzelfde te leven als gelukzalig te leven, want het
leeft ook, dobberend in zijn duisternis; maar voor dat leven
is noodig zich te keeren tot hem, door wien het gemaakt is,
en meer en meer te leven bij de Bronwel des levens en in
haar licht te zien het licht e en volmaakt en verlicht en gelukzalig worden.
V. Zie, daar verschijnt mij in een raadsel 3 de Drieëenheid,
die gij zijt, mijn God, want gij, de Vader, hebt in het Beginsel
van onze wijsheid, dat is in uwe Wijsheid, uit u geboren,
gelijk aan u en met u medeëeuwig, dat is in uw Zoon, hemel
en aarde geschapen. En veel hebben wij gezegd van den hemel
des hemels en van de onzichtbare en ongeordende aarde
en van den afgrond, duister vanwege den onvasten vloed
der geestelijke vormloosheid, wat hij gebleven zou zijn, indien
hij zich niet gekeerd had tot hem, van wien was alle leven
zonder onderscheid, en door zijn verlichting geworden was
een leven vol schoonheid en de hemel was van dien hemel,
die later tusschen water en water gemaakt werd. En ik vatte
reeds den Vader in den naam : God, die dit gemaakt heeft,
en den Zoon in den naam : Begin, waarin hij dit gemaakt
heeft, en daar ik in de Drieëenheid van mijn God geloofde,
zocht ik, overeenkomstig mijn geloof, in zijn heilige uitspraken, en zie uw Geest zweefde boven de wateren. Ziedaar de
Drieëenheid, mijn God, de Vader en de Zoon en de heilige
Geest, Schepper der gansche schepping.
VI. Maar wat was de reden, o waarheidlievend Licht
1 Vgl. Num. I I, 25.

2 Vgl. Ps. 35, so.

3 Vgl. I Cor.

13, 12.
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— naar u richt ik mijn hart, opdat het mij geen ijdele dingen
leere, verdrijf zijn duisternis en zeg mij, bid ik u bij de liefde,
onze moeder, ik bid u, zeg het mij — wat was de reden, dat
uw Schrift na het noemen van hemel en onzichtbare en
ongeordende aarde en duisternis boven den afgrond toen
eerst noemde uw Geest ? Soms wijl hij zóó voorgesteld moest
worden, dat men van hem zeggen kon, dat hij boven iets
zweefde, en dit zou niet gezegd kunnen worden, indien niet
eerst datgene vermeld werd, waarboven men zich uw
Geest zwevend kon denken ? Want noch boven den Vader
noch boven den Zoon zweefde hij en ook zou het niet juist
geweest zijn te zeggen, dat hij boven iets zweefde, indien
er niet iets was, waarboven hij kon zweven. Eerst dus moest
genoemd worden, waarboven hij kon zweven, en daarna
hij, die niet anders behoorde vermeld te worden, dan met te
zeggen, dat hij boven iets zweefde. Waarom dan behoorde
hij niet anders voorgesteld te worden dan met te zeggen,
dat hij boven iets zweefde?
VII. Van hier uit volge nu, die kan, met zijn begrip uw
apostel, die zegt, dat uw liefde is uitgestort in onze harten door
den heiligen Geest, die ons geschonken isl, uw apostel, die wat de
Geestesgaven betreft 2 ons onderricht en ons wijst den allerverhevensten weg der liefde3 en die zijn knieën buigt voor
ons tot u4, opdat wij leeren beseffen de allerverhevenste
kennis van de liefde van Christus5.
En daarom zweefde hij van den beginne allerverhevenst
boven de wateren.
Tot wien zal ik spreken, hoe zal ik spreken over den last
der begeerlijkheid, ons trekkend naar den steilen afgrond,
en over de opheffing der liefde door uwen Geest, die zweefde
boven de wateren? Tot wien zal ik spreken? Hoe zal ik spreken?
Verzinken we en komen we weer boven? Hier immers
hebben we geen ruimten, waarin we verzinken en dan weer
boven komen. Wat is meer gelijk en wat meer ongelijk ? De
1 Rom. 5, 5. 2 I Cor. 12, I.
5 Vgl. Ephes. 3, 19.
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Vgl. I Cor, 12, 31.

4 Vgl. Ephes. 3, 14.

hartstochten zijn het, de neigingen zijn het, de onreinheid
van onzen geest, die afvalt naar beneden door de liefde tot
de aardsche zorgen, maar de heiligheid van uwen Geest
is het, die ons opheft naar boven door de liefde tot de onbezorgdheid, opdat wij ons hart verheffen tot u, waar uw
Geest zweeft boven de wateren, en komen tot de allerverhevenste rust, wanneer onze ziel zal heengegaan zijn
door de wateren, die zonder wezenheid zijn'.
VIII. Afgevallen is de engel, afgevallen de ziel des menschen
en zoo hebben zij getoond den afgrond van de geheele
geestelijke schepping in de duistere diepte, die er zou geweest zijn, indien gij niet gezegd hadt van den beginne af :
Het worde licht, en het niet licht geworden was, en indien
niet alle geestelijk schepsel uwer hemelsche stad in gehoorzaamheid u aanhing en rust vond in uwen Geest, die onveranderlijk zweeft boven al het veranderlijke. Anders ook
zou zelfs de hemel des hemels een duistere afgrond in zichzelf
zijn; nu echter is hij licht in den Heer2. Want zelfs in de erbarmelijke onrust der afgevallen geesten, die, beroofd van uw lichtgewaad, hun duisternis laten zien, toont gij genoegzaam, hoe
verheven gij het redelijk schepsel gemaakt hebt, aan hetwelk
op geen enkele wijze tot zijn zalige rust voldoet al wat minder
is dan gij, en daarom voldoet het ook zelf niet aan zichzelf.
Gij immers, onze God, zult onze duisternis verlichten 3 : uit
u ontstaan onze gewaden, en onze duisternis zal zijn als de middag4.
Geef mij u, mijn God, en geef mij u terug : zie, ik min u,
indien het te weinig is, laat mij dan sterker u minnen. Ik
kan het niet afmeten, zoodat ik weet, hoeveel nog aan mijn
liefde ontbreekt om voldoende te zijn, dat mijn leven snelle
naar uw omhelzingen en zich niet afwende, totdat het zich,
verberge in het verborgene van uw aangezicht 5 . Dit slechts weet
ik, dat het mij slecht gaat zonder u, niet alleen buiten mij
maar ook in mij zelven, en dat alle rijkdom, die mijn God
niet is, voor mij armoede is.
1 Vgl. Ps. 523, 5.
Vgl. Ps. 538, 12.

5

2 Ephes. 5, 8.
Ps. 30, 25.

3

Vgl. Ps. 57, 29.

4

Isai. 58, io;
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IX. Of zweefde soms niet ook de Vader of de Zoon boven
de wateren?
Bedoelt men hiermee, zooals een lichaam zweeft in de
ruimte, dan zweefde ook de heilige Geest niet; maar bedoelt
men ermee de onveranderlijke majesteit der godheid boven
al het veranderlijke, dan zweefde en de Vader en de Zoon
en de heilige Geest boven de wateren.
Waarom dan werd dit slechts van uw Geest gezegd?
Waarom werd als was er een plaats, waar hij was, die geen
plaats is, slechts over hem gesproken, van wien alleen gezegd
is, dat hij uw gave is ?1 In uw gave vinden wij rust : daar
genieten wij u. Onze rust is onze plaats.
Daarheen verheft ons de liefde en uw goede Geest heft
onze nederigheid op uit de poorten des doods t. In den goeden
wil is voor ons de vrede 3. Een lichaam streeft door zijn gewicht naar zijn plaats. Het gewicht niet slechts naar de
laagte, maar naar zijn plaats. Het vuur streeft naar boven,
de steen naar beneden. Door hun gewicht worden ze gedreven,
zoeken ze hun plaats. Olie, onder water gegoten, verheft
zich boven het water, water, op olie gegoten, zinkt onder de
olie weg : door hun gewicht worden ze gedreven, zoeken ze
hun plaats. Nog niet geheel op hun plaats zijn ze onrustig,
zijn ze op hun plaats dan hebben zij rust. Mijn gewicht is
mijn liefde; door haar word ik gedreven waarheen ook ik
word gedreven. Door uw Gave worden wij ontstoken en
omhoog gevoerd; wij ontgloeien en gaan. Wij gaan op de
opgangen in ons hart' en zingen het gezang der opgangen 5. Door
uw vuur, door uw goede vuur ontgloeien we en gaan we
want wij gaan op tot den vrede van Jerusalem s, want ik verblijd
mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des Heeren
gaan'. Daar zal ons de goede wil een plaats verschaffen,

zoodat wij niets anders meer begeeren dan daar te blijven
in eeuwigheid e.

X. Gelukzalig het schepsel, dat niets anders kent, hoewel
1 Hand. 2, 38. 2 Ps. 9, 14. 15. a Vgl. Luc. 2, 14. 4 Vgl. Ps. 83, 6.
5 Ps. 119, 1.
° Ps. 12x, 6. ' Ps. 121, 1. 8 Vgl. Ps. 6o, 8.
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het zelf iets anders zou geweest zijn, indien het niet door
uw Gave, die zweeft boven al het veranderlijke, op het
oogenblik dat het gemaakt werd zonder eenig verwijl verheven was door die oproeping van u, toen gij zeidet: Het
worde licht, en licht geworden was. Want bij ons onderscheidt
men in tijd, dat wij duisternis waren en licht worden l : maar
van die schepping is gezegd, wat zij geweest zou zijn, indien
zij niet verlicht was geworden, en het is zoo gezegd, alsof
zij eerst onvast was en duister, opdat de oorzaak zou blijken,
waardoor geschiedde, dat zij anders zijn zou, dat is, dat ze,
naar het onvergankelijk Licht gekeerd, licht zijn zou. Wie
kan, begrijpe het, u vrage hij het. Waarom valt hij mij
lastig, alsof ik verlichten moet eenig mensch, komend in
deze wereld ? 2
XI. Wie begrijpt de almachtige Drieëenheid ? En wie
spreekt niet van haar, indien zij althans dat is, waarvan hij
spreekt ? Zeldzaam is de ziel, die, wat zij ook over haar
spreekt, weet, wat zij zegt. En men spant zich in, en men
strijdt, en zonder vrede ziet niemand dat gezicht.
Ik zou willen, dat de menschen deze drie dingen overdachten in zich zelven. Wel heel anders zijn deze drie dan
die Drieëenheid, maar ik noem ze, opdat men zich oefene
en men toetse en gewaarworde, hoe heel anders zij zijn. Ik
bedoel nu deze drie : zijn, kennen, willen. Want ik ben en
ik weet en ik wil : ik ben wetend en willend en ik weet, dat
ik ben en wil, en ik wil zijn en weten.
Hoe nu in deze drie een onscheidbaar leven ligt, één leven,
één geest en één wezenheid, hoe er verder een onscheidbaar
onderscheid en toch een onderscheid is, dat moge zien, die
dat kan. In elk geval is het in zijn onmiddellijk bereik; hij
moge een blik slaan in zich zelven en toezien en het mij
zeggen.
Maar wanneer hij hierin iets vindt en dat weet uit te
drukken, dan moet hij nog niet meenen dat hij dat On1 Vgl. Ephes. 5, 8.

2 Vgl. Jo. 1, g.
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veranderlijke gevonden heeft, dat boven die dingen is, dat
onveranderlijk is en onveranderlijk wèèt en onveranderlijk
wil : en of daar de Drieëenheid ook is wegens deze drie, of
dat in iederen Persoon afzonderlijk die drie zijn, zoodat alle
drie in iederen Persoon zijn, of wel dat beide het geval is op
wonderbare wijzen : eenvoudig en veelvoudig, daar zij onbegrensd in zich voor zichzelf doel is, waardoor een en hetzelfde is en zich kent en zichzelf onveranderlijk genoegzaam
is in de overvloedige grootheid zijner eenheid — wie zou
zich dat gemakkelijk kunnen denken ? Wie het eenigszins
kunnen zeggen ? Wie het, hoe dan ook, vermetel durven
uitspreken?
XII. Ga voort in uw belijdenis, mijn geloof; zeg den Heer,
uw God : Heilige, heilige, heilige, Heer mijn God 1, in uw naam
zijn wij gedoopt, o Vader en Zoon en heilige Geest 2, in uw
naam doopen wij, o Vader en Zoon en heilige Geest, want
ook bij ons heeft God in zijn Gezalfde hemel en aarde gemaakt, de geestelijke en de vleeschelijke leden zijner Kerk,
en onze aarde was, voordat zij den bepaalden vorm van leering3
ontving, onzichtbaar en ongeordend, en door de duisternis
der onwetendheid waren wij bedekt, want om zijn ongerechtigheid kastijddet gij den mensch4, en uw oordeelen zijn als een groote
afgrond5.

Maar wijl uw Geest zweefde boven het water, heeft uw erbarming onze erbarmelijkheid niet verlaten, en gij zeidet :
Het worde licht s; bekeert u, want het rijk der hemelen is nab j'.
Bekeert u; het worde licht. En daar onze ziel tot in ons binnenste
ontsteld was, gedachten wij uwer, Heer, uit het land van den
Jordaan en van af den berg, gelijk aan u, maar klein om

onzentwille 8, en ons mishaagde onze duisternis en wij keerden
ons tot u, en het werd licht. En zie, zoo waren wij eertijds
duisternis, thans echter licht in den Heer9.

XIII. En toch zijn we het nog slechts in geloof, nog niet
1 Vgl. Isai. 6, 3. 2 Vgl. Matth. 28, 19.
7 Matth. 3, 2.
Ps. 35, 7. 6 Gen. I, 3.
5, 8.
5
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3

Rom. 6, 17. 4 Ps. 38, 12.
9 Ephes.
Vgl. Ps. 41, 7.

8

in aanschouwen1. Want we zijn verlost om te hopen. Maar zien,
wat we hopen, is geen hopen meer e. Nog roept de afgrond den
afgrond toe, maar reeds met de stem uwer watervallen3. Zelfs hij,
die zegt : Ik kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot
vleeschelijken4, ook hij beeldt zich nog niet in, het reeds te hebben
bereikt, en vergetend wat achter hem ligt, reikhalst hij naar wat
voor hem ligt5 en hij zucht vol bekommernis6, en zijn ziel dorst
naar den levenden God, gelijk het hert naar waterbronnen, en hij
zegt : Wanneer zal ik komen? 7 verlangend met zijn woontent,
die uit den hemel is, overkleed te worden $, en hij roept den ondersten
afgrond toe, zeggende : Vormt u niet naar deze wereld, maar
hervormt u door vernieuwing van uwen geest 9, en : Weest geen
kinderen in uw oordeel, maar weest onmondig in het kwaad, opdat
gij rijp zijt in uw oordeel10, en : 0 dwaze Galaten, wie heeft

u toch verblind ?11 Maar niet meer is het zijne stem, maar de
uwe; gij toch zijt het, die uw Geest gezonden hebt uit den
hooge12 door dengene, die de hoogte besteeg l3 en de watersluizen zijner gaven opende l4, opdat het aanstormen van den
stroom verblijden zou uw stad15.
Want naar haar smacht de vriend des Bruidegoms16, die
reeds bij hem de eerstelingen des Geestes bezit, maar nog in
zichzelf zucht, in smachtend verlangen naar het kindschap, naar
de verlossing van zijn lichaam17 . Naar haar smacht hij — want
hij is een lid der Bruid — en voor haar ijvert hij — want hij
is de vriend des Bruidegoms — voor haar ijvert hij, niet voor
zichzelf, want met de stem uwer watervallen, niet met zijne
stem roept hij den anderen afgrond toe, waarvoor hij ijvert en
vreest, dat, zooals de slang met haar arglist Eva bedroog, zoo ook
hun zinnen bedorven worden [en afvallen] van de reinheid, die
in onzen Bruidegom is, uw Eengeborene 18 . Wat is dat licht
der aanschouwing, wanneer we hem zullen zien, zooals hij is19
5 Philipp.
1 II Cor. 5, 7. 2 Rom. 8, 24. 3 Ps. 42, 8. 4 I Cor. 3, i.
3, 23, 24. 8 II Cor. 5, 4. 7 Ps. 41, 2, 3. 8 II Cor. 5, 2. 9 Rom. 12, 2.
10 I Cor. r4,20. 11 Gal. 3, 2. 12 Vgl. Wijsh. 9, 17. 13 Vgl. Ps. 67, 29.
14 Vgl. Gen. 7, 22 ; Mal. 3, 20. 15 Ps. 45.5. 16 Jo. 3, 29. 17 Rom. 8, 23.
19 I Jo. 3, 2.
18 II Cor. 22, 3.
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en voorbijgegaan zullen zijn de tranen, die mij zijn tot spijze
bij dag en bij nacht, nu men zegt tot mij telken dage: Waar is uw
God?1

XIV. En ook ik zeg : Mijn God, waar zijt gij ? Och, waar
zijt gij ? Ik heradem in u een weinig e, wanneer ik mijn ziel
bij mijzelf uitstort in het uiten van gejubel en lofgezang, klinkend
als van een die feest viert i. En nog is mijn ziel treurig, wijl
zij terugzinkt en een afgrond wordt, of liever voelt, dat zij
nog een afgrond is. Tot haar zegt mijn geloof, dat gij ontstoken hebt voor mijn voeten in den nacht : Waarom zijt gij
bedroefd, mijn ziel, en waarom ontstelt gij mij?4 Betrouw op den
Heer; een lamp voor uw voeten is zijn Woord5. Betrouw en blijf
betrouwen, totdat voorbijga de nacht, de moeder der goddeloozen, totdat voorbijga de verbolgenheid des Heeren 6, welks
kinderen ook wij geweest zijn 7, toen wij duisternis waren,
waarvan wij de overblijfselen medesleepen in het lichaam,
dat door de zonde dood is 8, totdat de dag aanbreekt en de schaduwen
vlieden9. Betrouw op den Heer'°: in den ochtendstond zal ik verschijnen
en hem aanschouwen"; aldoor zal ik hem prijzen12. In den
ochtendstond zal ik verschijnen en zien het Heil mijns aanschijns13,
mijn God, die ook onze sterfelijke lichamen ten leven verwekken
zal door den Geest, die in ons woont14, wijl hij barmhartiglijk
boven ons duister en onvast binnenste zweefde. En daarom
hebben wij in deze vreemdelingschap den waarborg gekregen15,
dat wij reeds licht zijn 16, terwijl wij tot dus ver verlost zijn
om te hopen" en zonen van heflicht en zonen van den dag zijn, niet
zonen van nacht noch van duisternis18, wat wij toch geweest

zijn. Tusschen hen en ons weet in dit nog ongewisse der
menschelijke kennis gij alleen onderscheid te maken, die onze
harten beproeft 19 en het licht dag en de duisternis nacht 20 noemt.
Want wie onderscheidt ons behalve gij? En wat hebben we,
1 Ps. 41, 4. 2 Vgl. Job. 32, 20. 3 Ps. 41, 5. 4 Ps. 41, 6; 42, 5. 5 Ps.
118, 105. 6 Isai. 26, 20. 7 Vgl. Ephes. 2, 3. 8 Rom. 8, 20.
9 Hoogl.
2, 17.
10 Ps. 42, 6. 11 Ps. 5, 5. 12 Ps. 42, 5. 13 Ps. 42, 12. 14 Rom.
8, i i. 15 II Cor. i, 22. 1 6 Vgl. Ephes. 5, 8. 17 Rom. 8, 24. 1 8 I
Thess. 5, 5. 19 I Thess. 2, 4. 20 Gen. i, 5.
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dat we niet verkregen hebben van u1, wij, vaten uit eenzelfde
stof met een eervolle, waaruit ook andere gemaakt zijn met een
smadelijke bestemming2.

XV. Of wie behalve gij, onze God, heeft gemaakt voor
ons een uitspansel van gezag over ons in uw goddelijke
Schrift ? Want de hemel zal opgerold worden als een boekrol 3 en
nu spant hij zich als een huid over ons uit4. Want hooger
nog is het gezag van uw goddelijke Schrift, sedert den dood
gestorven zijn die stervelingen, door wie gij haar meegedeeld
hebt aan ons. En gij weet, Heer, gij weet het, hoe gij de
menschen met huiden gekleed hebt, toen zij door de zonde
sterfelijk werden. Daarom hebt gij uitgespannen als een huid
het uitspansel van uw Boek, uw steeds overeenstemmende
openbaringen, die gij met behulp van stervelingen gesteld
hebt over ons. Want juist door hun dood wordt de hechtheid
van het gezag in uw woorden, door hen megedeeld, hoog
uitgespannen over alles, wat daaronder is, die, toen ze hier
leefden, niet zoo hoog was uitgespannen. Nog niet hadt gij
den hemel als een huid uitgespannen, nog niet de mare van
hun dood overal verbreid.
Laat ons zien, Heer, de hemelen, de werken uwer vingeren5:
doe optrekken voor onze oogen de wolk, waarmee gij ze
omhuld hebt. Daar is uw getuigenis, wijsheid gevend aan de
kleinen6 . Bereid, mijn God, uw lof uit den mond van kinderkens
en zuigelingen ? . Want wij kennen geen andere boeken, zoo
neerwerpend den hoogmoed, zoo neerwerpend den vijand8
en den verdediger, die zich verzet tegen de verzoening met u
en zijn zonden verdedigt. Ik ken geen, Heer, ik ken geen
andere zoo kuische woorden 9, die zoo mij tot belijdenis overhaalden en mijn nek bogen onder uw juk en mij noodden u
belangloos te dienen. Laat ze mij verstaan, goede Vader,
geef mij dat, nu ik mij heb onderworpen, want voor hen, die
zich hebben onderworpen, hebt gij ze hechtheid gegeven.
Er zijn andere wateren boven dit uitspansel, naar ik ge1 Vgl. I Cor. 4, 7. 2 Rom. 9, 21.
5 Ps.8,4. 8 Ps. 18, 8.
7 Ps. 8,3.

3
8

Isai. 34, 4.

Ps. 8,3.

9

4
Vgl. Ps. 103, 2.
Vgl. Ps. 11, 7.
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loof, onsterfelijk en van het aardsche bederf afgescheiden.
Dat zij loven uwen naam, dat u loven de bovenhemelsche
scharen uwer engelen1, die niet noodig hebben op te zien
naar dit uitspansel en al lezend uw Woord te leeren kennen.
Want zij zien uw aanschijn altijd2 en daar lezen zij zonder
lettergrepen, die aan tijden onderhevig zijn, wat van uw
eeuwigen wil de wil is. Zij lezen, kiezen en beminnen; aldoor
lezen zij en nooit gaat voorbij wat zij lezen. Want door hun
keuze en hun liefde lezen zij juist de onveranderlijkheid van
uw raadsbesluit. Niet gesloten wordt hun boek en niet opgerold hun boekrol, want gij zelf zijt dit voor hen en gij
zijt het in eeuwigheid, want gij hebt hen geplaatst boven
dit uitspansel, dat gij hebt bevestigd boven de zwakheid der
volkeren hierbeneden, opdat zij er naar zouden opzien en
uw barmhartigheid leeren kennen, die in den tijd verkondigt
u, die de tijden gemaakt hebt. Want tot in den hemel, Heer,
reikt uw barmhartigheid en uw waarheid tot aan de wolken3. Voorbij
gaan de wolken, maar de hemel blijft. Voorbij gaan de
verkondigers van uw woord, uit dit leven naar een ander
leven, doch uw Schrift blijft tot het einde der tijden boven
de volkeren uitgespannen. Maar ook hemel en aarde zullen
voorbijgaan, maar uw woorden zullen niet voorbijgaan 4, want de
huid zal opgerold worden en het gras, waarover zij was
uitgespannen, zal met zijn heerlijkheid voorbijgaan, maar
uw woord blijft in eeuwigheid5; nu verschijnt het ons nog in
een raadsel van wolken en in den spiegel des hemels 6, niet zooals
het is, want ofschoon wij de geliefden van uw Zoon zijn, is
het nog niet openbaar geworden, wat we zullen zijn'. Hij lette op
ons door het netwerk van zijn vleesch 8 en liefkoosde en ontvlamde ons, en wij loopen zijn geur achterna9. Maar wanneer
hij zich zal openbaren, zullen wij aan hem gelijk zijn, want we
zullen hem zien, zooals hij is 1O : zooals hij is, Heer, is dan ons

zien, maar dat is ons nog niet gegeven.
Vgl. Ps. 148, 4, 5. 2 Vgl. Matth. 18, io.
5 Vgl. Isai. 40, 6-8. 6 Vgl. I Cor. 13, 12.
9 Vgl. Hoogt. 1, 3. 10 I Jo. 3, 2.
2, 9.
336

3

Ps. 35, 6.
I Jo. 3, 2.

7

4

Matth. 24,35.
8 Vgl. Hoogt.

XVI. Want geheel gelijk gij zijt, dat weet gij alleen, die
onveranderlijk zijt en onveranderlijk wéét en onveranderlijk
wilt, en uw Wezen weet en wil onveranderlijk, en uw weten
is en wil onveranderlijk, en uw wil is en weet onveranderlijk,
en het schijnt niet billijk te zijn voor u, dat, zooals het
onveranderlijke Licht zichzelf kent, het zoo ook gekend
wordt door het veranderlijke schepsel, dat verlicht wordt.
En daarom is mijn ziel voor u als een land zonder water t , want
zooals zij zichzelf niet uit zichzelf kan verlichten, zoo kan
zij ook zichzelf niet uit zichzelf verzadigen. Zoo toch is bij u
de bronwel des levens, gelijk wij in uw licht zien zullen het lichte.
XVII. Wie heeft vergaderd de bittere wateren in één
gemeenschap ? Want zij hebben alle hetzelfde doel : tijdelijk
en aardsch geluk, terwille waarvan zij alles doen, door hoe
tallooze verscheidenheid van zorgen zij ook heen en weer
golven. Wie anders, Heer, dan gij, die zeidet, dat de wateren
zich verzamelen zouden in een plaats en het droge te voorschijn
zou komen3, dorstend naar u, want van u is de zee, en gij
hebt ze gemaakt, en het droge land hebben uw handen gevormd4?
Want niet de bitterheid der willen, maar de verzameling der
wateren wordt „zee" genoemd. Gij toch beteugelt ook de
booze begeerten der zielen en stelt grenzen, tot hoever de
wateren mogen gaan, opdat zij in zichzelf hun golven breken5
en zoo maakt gij de zee naar de orde uwer heerschappij,
die zich uitstrekt over alles.
Maar de zielen, die dorsten naar u en verschijnen voor
u en die met een ander doel gescheiden zijn van de watermassa, besproeit gij uit een verborgen en zoete bron, opdat
ook de aarde haar vrucht geve : en zij geeft haar vrucht
en op bevel van u, den Heer haar God, brengt onze ziel
voort werken van barmhartigheid volgens haar aard s door
den naaste te beminnen tot steun in zijn lichamelijke behoeften, in zich hebbend zaad volgens haar gelijkenis', want
tengevolge van onze eigen zwakheid worden wij door mede1 Ps. 142, 6. 2 Ps. 35, io.
6 Vgl. Gen. i, H..
i o. II.

Gen. i, 9. 4 Ps. 94, 5.
' Vgl. Gen. i, 12.

3

5 Vgl. job 38,
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lijden bewogen om de behoeftigen te hulp te komen, gelijkelijk
hen bijstaande, als wij zouden willen zelf geholpen te worden,
indien wij op dezelfde wijze in nood zouden verkeeren, niet
alleen in gemakkelijke dingen, als met uit zaad ontkiemend
kruid, maar ook bij bescherming door krachtdadige hulp,
als een vruchtdragende boom, dat is een, die zich weldadig
toont om te ontrukken dengene, die onrecht lijdt, aan de
hand van den machtige en door hem de schaduw der bescherming te verleenen door den krachtigen steun van een
rechtvaardig oordeel.
XVIII. Laat zoo ontspruiten, Heer, laat zoo, bid ik u,
zooals gij dat doet, zooals gij de blijheid geeft en het vermogen, ontspruiten uit de aarde de waarheid, en gerechtigheid
uit den hemel neerzien1, en dat er lichten worden aan het uitspansel2.
Laten wij den hongerige ons brood breken en den dakloozen arme
in ons huis voeren, den naakte kleeden en de huisgenooten van
ons geslacht niet verachten3. Wanneer die vruchten in de
aarde wassen, zie dan, dat het goed is4, en moge dan doorbreken ons tijdelijk licht, en wij tengevolge van deze lagere
vrucht onzer werkzaamheid in hoogere orde het Woord des
levens tot de geneugten der aanschouwing verwervend, verschijnen als lichten in de werelds, hangend aan het uitspansel
van uwe Schrift.
Want daar leert gij ons, dat wij scheiding moeten maken
tusschen het geestelijke en het zinnelijke als tusschen dag
en nacht of tusschen zielen, waarvan sommige het geestelijke, andere het zinnelijke zijn toegedaan, zoodat gij niet
meer alleen in de verborgenheid van uw oordeel, zooals
vóór de wording van het uitspansel, scheiding maakt tusschen
licht en duisternis, maar ook uw geestelijke kinderen, aan
hetzelfde uitspansel geplaatst en onderscheiden, nadat uw
genade zich geopenbaard heeft over de wereld, lichten boven
de aarde en scheiding maken tusschen dag en nacht en tot
teekenen der tijden zijn s, want het oude is voorbij, zie het nieuwe
1 Ps.84,12. 2 Gen.'. 14. 3 Vgl. Isai. 58, 7. 4 Vgl. Gen. i, 12. 5 Phi6 Vgl. Gen. I, 14.
lipp. 2, 15.
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is daarl, en thans is het heil ons meer nabij, dan toen we het geloof
hebben omhelsd, en de nacht is ver gevorderd en de dag breekt aan2,

en gij zegent de kroon van uw jaar3, werklieden zendend in
uw oogst4, voor welks uitzaaiing anderen hebben gezwoegd5,
hen ook zendend tot een andere zaaiing, waarvan de oogst
op het einde is.
Zoo verhoort gij de wenschen van den biddende en zegent
de jaren van den rechtvaardige, maar gij zijt dezelfde en in
uw jaren, die niet afnemen 6 , richt gij de voorraadkamer in'
voor de jaren, die voorbijgaan.
Immers naar uw eeuwig raadsbesluit geeft gij op de gepaste tijden hemelsche goederen op de aarde, wijl namelijk
den een door den Geest gegeven wordt het woord der wijsheid 8 , als het
grootere licht 9 ter wille van hen, die zich over het licht der
heldere waarheid verheugen als over het begin van den dag,
den ander echter het woord der kennis door denzelfden geest, als het
kleinere licht, een ander het geloof, een ander de gave der genezingen,
een ander het werken van wonderen, een ander de profetie, een ander de
onderscheiding der geesten, een ander menigerlei talen, en dit alles
als de sterren. Want dit alles werkt een en dezelfde Geest, die
ieder de hem eigen gaven toedeelt, zooals hij wil 10 en de gesternten
doet verschijnen tot openbaring ten nutte". Maar het woord
der kennis, waarin vervat zijn alle geheimenissen, die wisselen

met de tijden als de maan, en de overige aangeduide gaven,
die verder als de sterren vermeld zijn, verschillen zooveel
van die helderheid der wijsheid, waarin zich voornoemde
dag verheugt, als zij slechts beheerschers van den nacht
zijn 12 . Voor hen immers zijn ze noodig, tot wie die zeer verstandige dienaar van u niet kon spreken als tot geestelijken, maar
als tot vleeschelijken 13 , hij, die wijsheid spreekt onder de volmaakten14
Maar de natuurmensch15,

die als een kindeke in Christus

1 II Cor. 5, 17. 2 Rom. 13, II, 12. 3 Vgl. Ps. 64, 12. 4 Vgl. Matti/.
7 Vgl. II Par. 31, I i .
8 I Cor.
4, 38. 6 Ps. lot, 28.
9, 38. 5 Jo.
3
12, 8.
Gen. 1, 16.
1° I Cor. 12, 9-1 1.
11 Vgl. I Cor. 12, 7.
12 Vgl. Gen. I, 16. 13 I Cor. 3, 1. 14 I Cor. 2, 6. 15 I Cor. 2, 14.
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en met melk gevoed wordt, totdat hij gesterkt is voor vaste
spijst en zijn oog kracht bekomen heeft tot den aanblik der
zon, beschouwe zijn nacht niet als verlaten, maar stelle
zich met het licht van maan en sterren tevreden.
Dit leert gij ons zeer wijselijk, onze God, in uw Boek, uw
uitspansel, opdat wij alles onderscheiden in wonderbare
aanschouwing, hoewel nog in tekenen en in tijden en in
dagen en in jaren2.
XIX. Maar eerst wascht u, weest rein, doet de boosheid van
uwe zielen en van voor mijne oogen weg 3, opdat het droge te voorschijn
kome4. Leert goed doen, doet recht aan den wees en verdedigt de
weduwes, opdat de aarde voortbrenge voedzaam kruid en vruchtdragend geboomte 6 , en komt laten wij met elkander richten, zegt
de Heer', opdat er lichten worden aan het uitspansel des hemels, om
licht te geven op de aardeg.
Die rijke vroeg aan den goeden Meester s , wat hij doen
moest, om het eeuwige leven te verkrijgen : laat de goede Meester

hem zeggen, dien hij hield voor een mensch en niets meer
— goed is hij echter, wijl hij God is — laat hij hem zeggen,
dat, indien hij wil komen tot het leven, hij de geboden moet
onderhouden, van zich moet scheiden de bitterheid der
boosheid en slechtheid, niet dooden, geen overspel doen,
niet stelen, geen valsche getuigenis geven, opdat het droge
te voorschijn kome en voortbrenge eerbied voor vader en
moeder en liefde tot den naaste. Dat alles, zeide hij, heb ik
gedaan. Vanwaar dan zooveel doornen, indien de aarde
vruchtbaar is ? Ga, roei uit het dichte struikgewas der gierigheid, verkoop wat ge bezit en verrijk u met vruchten door het
den armen te geven en gij zult een schat bezitten in de hemelen en
volg den Heer, indien gij volmaakt wilt zijn, en sluit u aan bij
hen, onder wie wijsheid spreekt 10 degene, die weet, wat hij
toebedeelt aan den dag en den nacht, opdat ook gij het moogt
weten, opdat er ook voor u lichten worden aan het uitspansel des
1 I Cor. 3, I. 2.
2 Vgl. Gen. i, 14.
3 Isai. i, 16.
4 Gen. i, g.
6 Gen. I, H..
8 Gen. 1, 14, 15.
9 Vgl.
5 Isai. I, 17.
7 Isai. i, 18.
Matth. 19, 16-22; Marc. io, 17-22; Luc. 18. 18-23. 10 I Cor. 2. 6.
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hemels: en dat zal niet geschieden, indien niet daar is uw

hart; en dat zal eveneens niet geschieden, indien niet daar
is uw schat, gelijk gij gehoord hebt van den goeden Meester.
Maar bedroefd werd' de onvruchtbare aarde, en de doornen
verstikten2 het woord.
Gij echter, uitverkoren geslacht3, het zwakke der wereld 4, die
alles verlaten hebt, om den Heer te volgen, gaat hem achterna
en beschaamt het sterkey, gaat hem achterna, liefelijke
voeten 6, en geeft licht aan het uitspansel, opdat de hemelen
zijn heerlijkheid verhalen 7, scheiding makend tusschen het licht
der volmaakten, maar die nog niet als de engelen zijn, en
de duisternis der kleinen, maar die niet zonder hope zijn :
geeft licht over de gansche aarde, en de dag, stralend van
zonnelicht, jubele den dag toe het woord der wijsheid en de
nacht, helder van maneglans, openbare aan den nacht het
woord der wetenschap $. Maan en sterren geven licht aan
den nacht, maar de nacht verduistert hen niet, want zij
zelf verlichten hem naarmate van zijn vatbaarheid. Want
zie, alsof God zeide : Er worden lichten aan het uitspansel des
hemels9, kwam er plotseling een geruisch uit den hemel als van een
hevige windvlaag, en er werden gezien verdeelde tongen als van vuur,
en het zette zich op ieder van hen neer 10, en er werden lichten aan
het uitspansel des hemels, het woord des levens hebbend". Ver-

spreidt u overal, heilige vlammen, schoone vlammen. Want
gij zijt het licht der wereld en gij zijt niet onder de korenmaat'2.
Verhoogd is degene, dien gij hebt aangehangen, en ook
verhoogd heeft hij u. Verspreidt u en openbaart u aan alle
volken.
XX. Dat ook de zee ontvange en uw werken bare en dat
de wateren voortbrengen kruipend gedierte met levende zielen 13. Want
afzonderend het kostbare van het onedel zijt gij geworden de mond
Gods14, waardoor hij zeide : dat de wateren voortbrengen — niet
1 Vgl. Luc. 18, 23. 2 Matth. 13, 7. 9 I Petr. 2, 9.
Luc. 18, 28. 6 Vgl. Rom. so, 15. 7 Ps. 18, 2.
11 I Jo. I, i.
3. 9 Gen. I, 14. 10 Hand. 2, 2, 3 .
34, 15. 13 Gen. I, 20. 14 Vgl. Jer. 35, 19.
b Vgl.

I

I, 27.
Ps. 18,
Matth. 5,

4 Cor.
8 Vgl.
12
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de levende ziel, want die brengt de aarde voort, maar kruipend
gedierte met levende zielen en gevogelte, vliegend boven de aarde.
Want gekropen zijn uw geheimenissen, o God, door de werken
uwer heiligen midden door de golven van de bekoringen
der wereld, om de volken te drenken met uw naam in uw
doopsel.
En ondertusschen ontstonden er wonderbare groote
werken, als 't ware groote zeegedrochten 1, en de stemmen
uwer boden vlogen boven de aarde langs het uitspansel van
uw Boek, dat zij zich voor oogen hadden gesteld als gezag,
waaronder zij zouden vliegen, waarheen zij ook gingen.
Want geen sprake is het en geen woorden zijn het, wier geluiden
niet gehoord worden, daar over geheel de aarde hun klank is uitgegaan
en tot der wereld grenzen hun woorden t, want gij, Heer, hebt door
uw zegen deze vermenigvuldigd.
Lieg ik soms of verwar ik de zaken en onderscheid ik niet
de heldere kennis dezer dingen aan het uitspansel des hemels
en de lichamelijke werken in de golvende zee en onder het
uitspansel des hemels ? Want van die dingen, waarvan de
begrippen vast zijn en afgebakend zonder aanwas van geslacht,
zooals de lichten der wijsheid en der wetenschap, van diezelfde dingen zijn de lichamelijke werkingen talrijk en
verschillend, en doordat het een uit het andere groeit, vermenigvuldigen zij zich onder den zegen van u, o God, die
den afkeer der lichamelijke zintuigen daardoor zijt te gemoet
gekomen, dat voor het kennen des geestes een en dezelfde
zaak op vele wijzen door lichamelijke bewegingen wordt
afgebeeld en uitgedrukt. De wateren hebben dit voortgebracht, maar door uw woord : de nooden der van uw eeuwige
Waarheid vervreemde volken hebben dit voortgebracht,
maar op uw Evangelie, want de wateren zelf hebben het
uitgeworpen, wier bittere loomheid oorzaak was, dat ze op
uw woord te voorschijn kwamen.
En schoon is alles, wanneer gij het maakt, maar o, on'

Gen.
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i, 2 i.

2

Ps. 18, 3.

uitsprekelijk schooner zijt gij, die alles gemaakt hebt. Ware
Adam van u niet afgevallen, dan zou zich uit zijn schoot
niet hebben verspreid het zilte water der zee, het menschelijk geslacht, diep in zijn speurzin en stormachtig in zijn
gezwollenheid en ongestadig in zijn bewegelijkheid, en zoo
zou het niet noodig geweest zijn, dat uw bedienaren in vele
wateren op lichamelijke en waarneembare wijze geheimzinnige daden en woorden voortbrachten. Want zoo versta
ik thans het kruipend gedierte en het gevogelte, maar de
menschen, daarmee vertrouwd gemaakt en erdoor ingewijd,
zouden, onderworpen aan zinnelijke symbolen, toch er niet
verder mee komen, indien niet hun ziel een hoogeren trap
van geestelijk leven bereikte en na het woord, dat een begin
gemaakt had, naar de volmaaktheid streefde.
XXI. En daarom brengt op uw woord niet de diepte der
zee, maar de van de bitterheid der wateren afgescheiden
aarde niet het kruipend gedierte met levende zielen en het
gevogelte voort, maar de levende ziele.
Want niet meer noodig heeft zij het doopsel, dat de heidenen
noodig hebben, zooals zij het noodig had, toen ze door de
wateren bedekt was : want men kan op geen andere wijze
ingaan in het koninkrijk der hemelen sedert gij verordend
hebt, dat men zoo moet ingaan 2 ; en ook verlangt zij niet
groote wonderwerken, opdat daardoor het geloof ontstaan
zou : want ook, zonder teekenen en wonderen gezien te
hebben, gelooft zij 3, daar zij geloovige aarde is, reeds gescheiden van de door hun ongeloof bittere wateren der zee,
en de talen zijn tot een teeken niet voor de geloovigen, maar voor de
ongeloovigen4. Niet dus dat gevogelte, dat door uw woord de
wateren hebben voortgebracht, heeft de aarde noodig, die
gij gevestigd hebt boven de wateren 5. Zend haar uw woord
door uw afgezanten. Want hun werken verhalen wij, maar
gij zijt het, die werkt in hen, dat zij tot stand brengen 6 een
levende ziel.
' Vgl. Gen. i, 24.

5 Vgl. Ps. 335, 6.

6

2 Vgl. Jo. 3, 5. 3 Vgl. Jo. 4, 48.
Vgl. II Cor. 7, 1o.

4I

Cor. 34, 22.
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De aarde brengt haar voort, wijl de aarde oorzaak is, dat
zij werkzaam zijn in haar, gelijk de zee oorzaak is, dat er
kruipend gedierte met levende zielen en gevogelte onder het uitspansel
des hemels werkzaam zijn, die de aarde niet meer noodig

heeft, hoewel zij nuttigt den Visch, uit de diepte opgehaald
voor dien disch, dien gij aangericht hebt voor 't oog der
geloovigen1 ; daarom toch is hij uit de diepte opgehaald
om de droge aarde te voeden. Ook de vogels zijn uit de zee
voortgekomen, maar toch vermenigvuldigen zij zich boven
de aarde. Want van het eerste optreden der Evangelieverkondigers was de ongeloovigheid der menschen oorzaak;
maar ook de geloovigen bekomen vermaningen en overvloediglijk zegen van hen van dag tot dag. Maar de levende
ziel neemt haar oorsprong uit de aarde, want slechts dengenen,
die reeds geloovig zijn, brengt het voordeel zich te onthouden
van de liefde tot deze wereld, opdat hun ziel voor u leve,
die dood was, toen zij in geneugten leefde l, in doodbrengende
geneugten, Heer; want gij zijt de levengevende geneugte
van het reine hart.
Laten dan nu werken op aarde uw dienaren, niet zooals
in de wateren van ongeloof, predikend en leerend door
wonderen en geheimenissen en geheimzinnige woorden,
opdat daarop haar aandacht vestige de onwetendheid, de
moeder der verwondering in haar vrees voor verborgen
teekenen — want dat is de ingang tot het geloof voor de
kinderen Adams, die u vergeten zijn, zoolang zij zich voor
uw aanschijn verbergen3 en afgrond worden -- maar laten
zij ook werken als op het droge, dat gescheiden is van de
kolken des afgronds, en een voorbeeld zijn voor de geloovigen4,
levend voor hun oogen en hen opwekkend tot navolging.
Want zoo hooren zij niet alleen om te hooren, maar ook
om daarnaar te doen, de woorden : Zoekt God, en uw ziel
zal levens, opdat de aarde een levende ziel voortbrenge 6. Vormt u
niet naar deze wereld', onthoudt u van haar. Door haar te
1 Vgl. Ps. 22, 5. 2 Vgl. I Tim.5, 6.
I, 7. 5 Ps. 68, 33. 6 Gen. I, 24.
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' Vgl. Gen. 3, 8.
7 Rom. 12, 2.

4

Vgl. I Thess.

vluchten leeft de ziel, maar door haar te begeeren sterft zij.
Onthoudt u van de onbegrensde toomeloosheid van den
hoogmoed, van het weeke genot der wulpschheid en van den
misleidenden schijn der wetenschap, opdat de wilde dieren
tam en het vee mak en het kruipend gedierte onschadelijk
worden. Want de bewegingen der ziel worden zoo verzinnebeeld : maar de trotsche zelfverheffing en de genotzuchtige
wellust en de vergiftige weetgierigheid zijn bewegingen der
doode ziel, wijl zij niet zoo sterft, dat zij alle beweging mist,
daar zij sterft door zich te verwijderen van de Bron des levens
en zoo wordt opgenomen door de voorbijgaande wereld en
zich vormt naar haar.
Maar uw woord, God, is de bron des eeuwigen levens'
en gaat niet voorbij : en daarom wordt door uw woord die
verwijdering verboden, wanneer ons gezegd wordt : Vormt
u niet naar deze wereld, opdat de aarde door de bron des levens
een levende ziel voortbrenge, door uw woord, gepredikt door de
verkondigers van uw Evangelie, een kuische ziel, door navolging der navolgers van uw Gezalfde 2. Want dit is volgens
zijn aard3, want van den kant van zijn vriend komt in den
man de drang tot navolging : Weest, zegt de apostel, zooals
ik, want ook ik ben als gij4.

Zoo zullen in de levende ziel de wilde dieren goed zijn
door zachtmoedigheid in wandel. Want gij hebt bevolen,
zeggende : Volbreng in zachtmoedigheid uw werken en gij zult
door een ieder bemind worden5 . En het vee goed eet het niet, het
zal geen overvloed hebben, eet het wel, het zal geen gebrek
hebben 6, en het kruipend gedierte goed, niet gevaarlijk
zoodat ze schade brengen, maar slim zoodat ze behoedzaam
zijn en in zooverre de tijdelijke natuur doorvorschend, als
noodig is, om uit het geschapene bij nadenken de eeuwigheid
duidelijk te kennen'. Want deze dieren dienen het verstand,
wanneer zij, vrijgemaakt van hun doodbrengende aandrift,
in leven blijven en goed zijn.
1 Vgl. Jo. 1, 3; 4, 14. 2 Vgl. I Cor. I I, 1. 3 Gen. i, 2I. 4 Gal.
7 Rom. I, 20.
4, I2. 5 Eccles. 3, 19. 6 Vgl. I Cor. 8, 8.
12
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XXII. Want o, Heer onze God, onze Schepper, wanneer
van de liefde tot de wereld vrijgemaakt zullen zijn onze
neigingen, waardoor wij door slecht te leven stierven, en onze
ziel begonnen zal zijn levend te wezen door goed te leven en
uw woord vervuld zal zijn, dat gij door uw apostel gesproken
hebt : Vormt u niet naar deze wereld, dan zal ook datgene volgen,
wat gij terstond er bijgevoegd hebt, zeggende : Maar hervormt
u door vernieuwing uws gemoeds t, niet meer volgens uw aard,
als 't ware den naaste die voorgaat, navolgend, en ook niet
naar het gezag van een beteren mensch levend. Want gij
hebt niet gezegd : „Er worde een mensch naar zijn aard",
maar : Laat ons den mensch maken naar ons beeld en gelijkenis2,
opdat wij zouden onderscheiden, wat uw wil is.
Daarom immers zeide die dienaar van u, die kinderen teelde
door het Evangelie3, om niet steeds kindekens te hebben,
die hij met melk moest voeden 4 en als een voedster koesteren5 : Hervormt u door vernieuwing uws gemoeds, opdat ge onderscheiden moogt, wat de wil is van God, wat goed en welbehagelijk en
volmaakt 6. En daarom zegt gij niet : „De mensch worde",
maar : Laat ons maken, en gij zegt niet : „volgens zijn aard"
maar : naar ons beeld en gelijkenis. Want hij, die vernieuwd van

gemoed is en bij nadenken uw waarheid duidelijk kent, heeft
niemand, die het hem toont, noodig, om zijn aard na te
volgen, maar, daar gij het hem toont, onderscheidt hij zelf,
wat uw wil is, wat goed en welbehagelijk en volmaakt, en gij leert
hem, die er nu toe bekwaam is, de Drievuldigheid der Eenheid of de Eenheid der Drievuldigheid zien. En daarom,
nadat in het meervoud gezegd is : Laat ons den mensch maken,
wordt er toch in het enkelvoud bijgevoegd : En God maakte den
mensch, en nadat in het meervoud gezegd is : naar ons beeld,
wordt cr in het enkelvoud bijgevoegd : naar het beeld Gods.
Zoo wordt de mensch vernieuwd tot kennis van God naar het beeld
van zijn Schepper', en geestelijk geworden beoordeelt hij alles,
3 Vgl. I Cor. 4, 25.
1 Rom. 12, 2.
2 Gen. i, 26.
7 Col. 3, 2o.
5 Vgl. I Thess.
6 Rom. 12, 2.
3, 2.
2, 7.
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Vgl. I Cor.

wat tenminste beoordeeld moet worden, hij zelf echter wordt
door niemand beoordeelde.
XXIII. Dat hij echter alles beoordeelt, dit beduidt, dat hij
macht heeft over de visschen der zee en het gevogelte des hemels en
alle vee en de wilde dieren en de geheele aarde en al het kruipend
gedierte, dat kruipt op de aarde l . Deze macht toch oefent hij
uit door het inzicht des geestes, waardoor hij waarneemt wat
van Gods Geest komt3 . Anders ziet het de mensch, in eere gesteld,
niet in; hij lijkt op lastdieren zonder verstand, en hij wordt huns
gelijke4.

Derhalve zijn er in uw Kerk, volgens uw genade, die gij
haar verleend hebt, want uw maaksel zijn we, geschapen tot
goede werken5, niet alleen degenen, die geestelijk besturen,
maar ook zij, die geestelijk onderdanig zijn aan hun bestuurders — want man en vrouw hebt gij den mensch gemaakt 6 in uw geestelijke genade, waar er naar het lichamelijk
geslacht geen man is en vrouw, wijl er ook geen jood meer is en
geen Griek en geen slaaf en geen vrije' — geestelijken derhalve
zijn er, hetzij die besturen hetzij die gehoorzamen, die
geestelijk oordeelen, niet over de geestelijke begrippen, die
lichten aan het uitspansel — want over zoo verheven gezag
voegt het niet te oordeelen — en ook niet over uw Boek zelf,
ook indien daar iets niet duidelijk is, want wij onderwerpen
daaraan ons inzicht en houden voor zeker, dat ook wat
gesloten is voor onze blikken juist en waarachtig gezegd is
— zoo immers moet de mensch, hoewel reeds geestelijk en
vernieuwd tot kennis van God naar het beeld van zijn Schepper 8, toch
een werker der wet zijn, geen rechter9 — en ook oordeelt hij
niet over bovenvermeld onderscheid, namelijk tusschen
geestelijke en vleeschelijke menschen, die aan uw oogen,
onze God, bekend zijn en toch door geen werken nog ons
zijn duidelijk geworden, zoodat wij aan hun vruchten hen
kunnen kennene0, maar gij, Heer, kent hen reeds en hebt hen
1 I Cor. 2, 15.
2, 1 0.
6

6

2 Gen. i, 26.
3 I Cor. 2, 14. 4 Ps. 48, 13. 5 Ephes.
Gen. i, 27. ' Gal. 3, 28; Col. 3, I 1.
8 Col. 3, 1o.
1° Vgl. Matth. 7, 20.

Vgl.

Jac. 4, 1 t.
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gescheiden en geroepen in het verborgen, voordat het uitspansel gemaakt werd. En ook niet over de woelige scharen
dezer wereld, hoewel geestelijk, oordeelt de mensch. Want
met welk recht zou hij hen, die buiten staan, oordeelen l, daar hij
niet weet, wie vandaar komen zal tot de zoetheid uwer
genade en wie in de eeuwige bitterheid der goddeloosheid
zal blijven?
En daarom heeft de mensch, dien gij gemaakt hebt naar
uw beeld, geen macht gekregen over de lichten des hemels,
noch over den verborgen hemel zelf, noch over den dag
en den nacht, die gij vóór de schepping des hemels hebt
opgeroepen, noch over de verzameling der wateren, hetgeen
is de zee, maar hij heeft macht gekregen over de visschen der
zee en het gevogelte des hemels en alle vee en de geheele aarde en
al het kruipend gedierte, dat kruipt op de aarde l. Want hij oordeelt
en keurt goed, wat hij juist, maar keurt af, wat hij verkeerd
vindt, hetzij bij de plechtige toediening van de sacramenten,
waardoor degenen ingewijd worden, die uw barmhartigheid
in de vele wateren opspoort, hetzij bij de plechtigheid,
waarbij die Visch wordt voorgezet, dien, uit de diepte opgehaald, de vrome aarde nuttigt, hetzij in beteekenissen en
klanken van woorden, die onderworpen zijn aan het gezag
van uw Boek en als het ware onder het uitspansel vliegen,
als bij verklaring, uitlegging, betoog, verhandeling, zegening
en aanroeping van u teekenen uit den mond voortkomen en
klinken, opdat het volk antwoorde : Amen. Dat al deze
klanken lichamelijk voortgebracht worden, daarvan is oorzaak de afgrond der wereld en de verblindheid des vleesches,
waardoor het gedachte niet kan worden gezien, zoodat men
genoodzaakt is het te doen klinken in de voren. Zoo, hoewel
het gevogelte zich vermenigvuldigt op aarde, neemt het toch
uit de wateren zijn oorsprong.
Ook oordeelt de geestelijke mensch, doordat hij goedkeurt,
wat hij juist, maar afkeurt, wat hij verkeerd vindt in de
1 I Cor. 5, 12.
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2

Gen. i, 26.

werken en de zeden der geloovigen : in hun aalmoezen, als
het ware de vruchtdragende aarde, en hun neigingen, die
door den invloed der levende ziel getemd zijn, door kuischheid, door vastent en door vrome gedachten — volgens datgene, wat door de lichamelijke zinnen wordt waargenomen.
Want over die dingen zegt men nu, dat hij oordeelt, waarin
hij ook de macht heeft verbetering te brengen.
XXIV. Maar wat is dat en wat voor een geheimenis is
het ? Zie, gij zegent de menschen, o Heer, opdat zij aanwassen en zich vermenigvuldigen en de aarde vervullen2.
Geeft gij ons daarmee niet een aanwijzing, opdat wij eenig
inzicht zouden krijgen, waarom gij niet zóó het licht gezegend hebt, dat gij dag noemdet, noch het uitspansel des
hemels, noch de lichten, noch het gesternte, noch de aarde,
noch de zee ? Ik zou zeggen, onze God, die ons naar uw
beeld geschapen hebt, ik zou zeggen, dat gij deze gave van
zegening als bijzonder eigendom den mensch hebt willen
schenken, indien gij niet evenzoo gezegend hadt de visschen
en de zeegedrochten, opdat ze zouden aanwassen en zich
vermenigvuldigen en de wateren der zee vervullen, en het
gevogelte zich zou vermenigvuldigen op de aarde. Evenzoo
zou ik zeggen, dat deze zegening aan die soorten van dingen
toekomt, die zich door voortbrenging uit zichzelf voortplanten, indien ik haar ook vond bij het geboomte en het
struikgewas en bij de dieren der aarde. Maar nu is noch
tot de kruiden en boomen gezegd, noch tot de viervoetige
en kruipende dieren : Wast aan en vermenigvuldigt u, hoewel
ook deze allen gelijk de visschen en de vogels en de menschen
zich door voortplanting vermeerderen en hun soort in
stand houden.
Wat zal ik dan zeggen, mijn Licht, o Waarheid ? Dat dit
geen zin heeft, dat het zonder grond zoo gezegd is ? Geenszins, Vader der vroomheid, het zij verre, dat de dienaar
van uw woord dit zegge. En wanneer ik niet begrijp, wat
1 Vgl. II Cor. 6, 5.6.

2

Vgl. Gen. I, 28.

gij met die uitspraak te kennen geeft, dan mogen beteren,
dat is, die meer inzicht hebben dan ik, er een beter gebruik
van maken, naar de mate der wijsheid, die gij, mijn God,
aan een ieder gegeven hebt.
Moge echter ook mijn belijdenis behagen vinden voor uw
oogent, waarmee ik voor u belijd, dat ik geloof, o Heer, dat
gij niet zonder bedoeling zoo gesproken hebt, en niet verzwijgen zal ik, wat het lezen dezer woorden mij ingeeft.
Waar is het zeker, en ik zie niet, wat mij zou beletten zoo
de verzinnebeelde gezegden uwer Boeken te verstaan. Want
ik weet, dat op veelvuldige wijze door iets lichamelijks aangeduid wordt, wat maar op één wijze door den geest wordt
begrepen, en dat op veelvuldige wijze door den geest begrepen
wordt, wat maar op één wijze door iets lichamelijks aangeduid wordt. Zie de eenvoudige liefde tot God en den naaste :
door hoe veelvuldige geheimenissen en in hoe ontelbare
talen en in iedere taal met hoe ontelbare zegswijzen wordt
zij lichamelijk tot uiting gebracht!
Zoo wassen aan en vermenigvuldigen zich de voortbrengselen der wateren. Let nog eens op, gij, die dit leest :
zie, wat maar op één wijze de Schrift toont en de stem laat
hooren : In den beginne maakte God hemel en aarde, wordt dat
niet op veelvuldige wijze begrepen, niet door misleiding
van dwalingen, maar door verscheidenheid van ware inzichten ?
Zoo wast aan en vermenigvuldigt zich wat door menschen
wordt voortgebracht.
Wanneer wij dus het wezen zelf der dingen niet allegorisch, maar in den eigenlijken zin opvatten, dan past op
alles, wat uit zaad voortkomt, het woord : Wast aan en vermenigvuldigt u; maar wanneer wij dat in figuurlijken zin
verstaan --- wat mijns erachtens de Schrift allereerst op het
oog had, die zeer zeker niet zonder reden alleen aan de
vruchten der waterdieren en der menschen die zegening
1 Ps. 78, zo.
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heeft toebedeeld — dan vinden wij veelheden èn bij de
geestelijke en lichamelijke schepselen, als in den hemel en
op de aarde, èn bij de gerechte en ongerechte zielen, als
in het licht en de duisternis, èn bij de gewijde schrijvers,
door wie de Wet ons geschonken is, als aan het uitspansel,
dat bevestigd is tusschen water en water, èn bij de gemeenschap der bittere volken, als in de zee, èn in den ijver der
vrome zielen, als op het droge, èn in de werken van barmhartigheid overeenkomstig het tegenwoordige leven, als in
uit zaad ontkiemende kruiden en vruchtdragende boomen,
èn in de geestelijke gaven, aan 't licht gebracht ten nutte
van anderen, zooals in de lichten des hemels, èn in de
neigingen, tot maat-houden gebracht, als bij de levende ziel.
Bij dit alles treffen wij aan veelheden en vruchtbaarheid
en wasdom; maar wat zóó groeit en zich vermenigvuldigt,
dat één zaak op vele wijzen uitgedrukt wordt en één uitdrukking op vele wijzen wordt begrepen, dat vinden wij
slechts bij teekenen, lichamelijk voorgesteld, en bij zaken,
verstandelijk uitgedacht.
De lichamelijk voorgestelde teekenen zijn naar onze opvatting de voortplanting der wateren, daar de diepe afgrond
des vleesches ze noodzakelijk maakte, maar de verstandelijk
uitgedachte zaken de voortplantingen der menschen, wegens
de vruchtbaarheid van het verstand.
En daarom gelooven wij, dat tot deze beide soorten door
u, Heer, gezegd is : Wast aan en vermenigvuldigt u. Want ik
neem aan, dat in deze zegening ons door u het vermogen en
de macht verleend is, om èn op vele wijzen uit te drukken,
wat wij op één wijze begrijpen, èn op vele wijzen te begrijpen,
wat wij onduidelijk en op één wijze uitgedrukt lezen. Zoo
vullen zich de wateren der zee, die slechts bewogen worden
door verschillende wijzen van uitdrukken, zoo ook vult
zich met wat door menschen wordt voortgebracht de aarde,
wier droogheid blijkt uit het moeizaam streven, maar over
haar zegeviert de rede.
XXV. Ik wil ook zeggen, Heer mijn God, waaraan mij
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de volgende woorden uwer Schrift herinneren, en ik zal
het zeggen zonder te vreezen. Want ik zal de waarheid
zeggen, daar gij mij ingeeft, wat ik naar uw wil over die
woorden zeggen zal. Want niet, geloof ik, wanneer een
ander dan gij het mij ingeeft de waarheid te spreken, want
de Waarheidl zijt gij, maar ieder mensch is leugenachtig e. En
daarom spreekt hij, die onwaarheid spreekt, naar hetgeen
hij uit zichzelf heeft3. Dus om waarheid te spreken, zal ik
spreken naar hetgeen ik van u ontving.
Zie, gegeven hebt gij ons tot spijze, al het zaaddragend
kruid, dat op de gansche aarde is, en alle geboomte, dat in zich
heeft zaaddragende vrucht 4. En niet aan ons alleen, maar ook
aan alle vogelen des hemels en aan de dieren der aarde en
aan het kruipend gedierte; aan de visschen echter en de
groote gedrochten hebt gij dit niet gegeven. Wij zeiden
immers, dat door die vruchten der aarde aangeduid en
allegorisch voorgesteld werden de werken van barmhartigheid, die voor de behoeften van dit leven verschaft worden
door de vruchtdragende aarde. Zulke aarde was de vrome
Onesiphorus, aan wiens huis gij barmhartigheid geschonken
hebt, omdat hij vaak uw Paulus heeft opgemonterd en zich zijn
ketenen niet heeft geschaamd 5. Dat deden ook en droegen vrucht
van zulke vrucht de broeders, die zijn tekort hebben aangevuld
uit Macedonië r. Hoe smarten hem echter sommige boomen,
die hem de verschuldigde vrucht niet gaven, wanneer hij
zegt : Bij mijn eerste verdediging stond niemand me ter zijde, maar
allen lieten me in den steek: het worde hun niet aangerekend'. Die
diensten toch is men verschuldigd aan degenen, die de
redelijke leer dienen door het doen verstaan der goddelijke
geheimenissen, en zulks is men hun verschuldigd als aan
menschen. Maar men is het hun ook verschuldigd als aan
de levende ziel, daar zij zich als voorbeeld stellen ter navolging in allerlei onthouding. Evenzoo is men het hun
verschuldigd als aan de vogelen wegens hun zegeningen,
1 Jo. 14, 6.
Gen. 1, 29.
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2 Ps. 115, II; Rom. 3, 4.
3 Vgl. Jo. 8, 44.
Tim. 1, 16. 6 II Cor. II, 9.
7 II Tim. 4, 16.

5 II

4

Vgl.

die zich vermenigvuldigen op aarde, wijl hun stem zich over
heel de aarde verbreidt'.

XXVI. Met deze spijzen echter voeden zich zij, die er
zich over verblijden, maar niet zij verblijden er zich over,
wier god de buik is 2 . Want ook bij de gevers dezer gaven ligt
de vrucht niet in datgene, wat zij geven, maar in de gezindheid, waarmee zij het geven.
En zoo zie ik duidelijk, waarom hij, die God diende, niet
zijn buik, zich verheugt, ik zie het en verblijd mij met hem
ten zeerste. Hij had namelijk van de Philippenzen giften
ontvangen, die zij door Epaphroditus hadden gezonden3;
maar toch zie ik, waarover hij zich verheugt. Waarover
hij zich echter verheugt, daarmee voedt hij zich, want in
waarheid sprekend, zegt hij : Het was me een groote vreugde
in den Heer, dat ge u eindelijk weer eens ingespannen hebt om voor
mij te zorgen, waarin ge voor mij zorgdet; maar ge hebt er tegen-

zin in gehad4. Zij dus waren door langdurigen tegenzin
ontzenuwd en als het ware verdord en daardoor zonder die
vrucht van goede werken, en hij verheugt zich voor hen,
dat zij zich weer ingespannen hebben, niet voor zichzelf,
wijl ze zijn nooddruft te hulp zijn gekomen. Daarom vervolgt hij, zeggende : Ik zeg dit niet, omdat ik gebrek heb geleden;
want ik heb geleerd tevreden te zijn met wat ik heb. Ik weet armoede
te lijden en in overvloed te leven; met alles ben ik in alle omstandigheden vertrouwd: met verzadigd zijn en honger lijden, met overvloed
en met gebrek: tot alles ben ik in staat door hem, die me versterkt5.

Waarover verheugt gij u dan, o groote Paulus? Waarover verheugt gij u, waarmee voedt gij u, o man, die vernieuwd zijt tot kennis van God naar het beeld van dengene, die u
geschapen heeft 6, levende ziel van zoo groote zelf beheersching
en gevleugelde tong, sprekend geheimenissen ? ? Immers aan
hen, dit zoo leven, is men dat voedsel verschuldigd. Wat
is het dan, dat u voedt? De blijdschap. Laten wij hooren
wat volgt : Toch hebt ge goed gedaan, zegt hij, met me bij te staan
1 Ps. 18, 5; Rom. 10, 18. 2 Philipp. 3, 19. 3 Vgl. Philipp. 4, 18. 4 Philipp. 4, i o. 5 Philipp. 4, i1-13. 6 Col. 3, i o. 7 Vgl. I Cor. 24, 2.
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in mijn noodt. Hierover verheugt hij zich, hiermee voedt hij

zich, dat zij goed gedaan hebben, niet wijl de kommer van
hem verholpen is, die tot u zegt : In benauwing hebt gij mij
verruimd2, want hij weet èn in overvloed te leven en gebrek te lijden
in u, die hem versterkt. Ge weet zelf toch wel, Philippenzen, zegt
hij, dat bij den aanvang der prediking van het Evangelie, toen ik uit
Macedonie vertrok, geen enkele kerk mij een rekening geopend heeft
van uitgave en ontvangst, dan gij alleen; dat gij me zelfs te Thessalonica en tot tweemaal toe iets voor eigen gebruik gezonden hebt3.

Dat ze tot deze goede werken teruggekeerd zijn, daarover
verheugt hij zich nu en dat ze zich weer hebben ingespannen,
verblijdt hem, daar als het ware de vruchtbaarheid van den
akker weer opleeft.
Is het soms wegens eigenbelang, want hij zeide : „gij hebt
me iets voor eigen gebruik gezonden", is het soms daarom,
dat hij zich verheugt ? Daarom niet. En vanwaar weten we
dit? Wijl hijzelf er op laat volgen : Niet dat ik de gave zoek,
maar ik zoek de vrucht4.

Geleerd heb ik van u, mijn God, tusschen gave en vrucht
te onderscheiden. De gave is de zaak zelf, welke degene,
geeft, die ons het noodige verstrekt, zooals geld, spijs, drank,
kleeding, onderdak, hulp. De vrucht echter is de goede en
rechtzinnige meening van den gever. Niet alleen toch zeide
de goede Meester : Wie een profeet opneemt, maar hij voegde
er bij : omdat hij profeet is; en niet alleen zeide hij : Wie een
rechtvaardige opneemt, maar hij voegde er bij : omdat hij een
rechtvaardige is; zoo immers zal gene het loon van een profeet,
deze het loon van een rechtvaardige ontvangen 5 . En niet alleen
zeide hij : Wie slechts een beker koud water te drinken geeft aan
een mijner kleinen, maar hij voegde er bij : alleen omdat hij
een leerling is, en dan liet hij er op volgen : Voorwaar, ik zeg u,
hij zal zijn loon niet missen 6 . De gave is : een profeet opnemen,
een rechtvaardige opnemen, een beker koud water reiken
aan een leerling; de vrucht echter : dat doen, omdat hij een
2 Ps. 4, 2.
3 Philipp. 4, 15. 16.
li 4, 14.
Matth. 1o, 41. 6 Matth. 1o, 42.
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p rofeet, omdat hij een rechtvaardige, omdat hij een leerling
is . Met de vrucht wordt Elias gevoed door de weduwe, die
wist, dat zij een man Gods voedde en daarom hem voedde;
door de raaf echter werd hij met de gave gevoed. En niet de
inwendige Elias, maar de uitwendige werd gevoed, die bij
gebrek zelfs aan zulke spijs had kunnen omkomen'.
XXVII. En daarom zal ik zeggen, Heer, wat waar is
voor uw aanschijn : wanneer onwetenden en ongeloovigen2,
voor wie, om hen in te wijden en te winnen, noodzakelijk
zijn de inwijdings-sacramenten en de groote wonderwerken,
die, naar wij gelooven, met de uitdrukking „visschen en
zeegedrochten" worden aangeduid, uw kinderen opnemen
om hen lichamelijk te verkwikken of in een of andere behoefte
van het tegenwoordige leven bij te staan, zonder te weten
waarom men dat doen moet en waartoe het dient, dan voeden
noch genen dezen, noch worden dezen door genen gevoed,
wijl noch genen met een heilige en rechtzinnige meening
zich daaraan wijden, noch dezen over hun gaven, waar ze
nog geen vrucht zien, zich verblijden. Daarmee immers
wordt de ziel gevoed, waarover zij zich verblijdt. En daarom,
voeden de visschen en zeegedrochten zich niet met de spijzen,
die slechts de reeds van de bitterheid der zeegolven gescheiden
en afgezonderde aarde voortbrengt.
XXVIII. En gij zaagt, o God, alles wat gij gemaakt hebt,
en zie, het was zeer goed 3, en ook wij zien het, en zie, alles is
zeer goed. Bij ieder soort uwer werken, toen gij gezegd hadt,
dat ze worden zouden, en ze geworden waren, zaagt gij dat
dit en dat goed was. Zevenmaal, telde ik, staat er geschreven,
dat gij zaagt, dat goed was, wat gij gemaakt hebt; en dit is
de achtste maal, dat gij alles zaagt, wat gij gemaakt hebt,
en zie, het was niet alleen goed, maar, wijl alles te zamen, zelfs
zeer goed. Want elk schepsel afzonderlijk was slechts goed,
alles te zamen echter en goed en zeer goed. Dit bevestigen
ook alle schoone lichamen, want veel en veel schooner is een
1 III Kon.

17, 6-16.

2

Vgl. I Cor. 14, 23.

3 Gen. 2, 31.
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lichaam, dat uit altemaal schoone ledematen bestaat, dan de
ledematen zelf afzonderlijk, door wier harmonische verbinding
het geheel voltooid wordt, hoewel ook zij zelfs ieder afzonderlijk schoon zijn.
XXIX. En ik heb er op gelet, om te vinden, of gij zevenof achtmaal zaagt, dat uw werken goed waren, wijl zij u
behaagden, maar in uw zien vond ik geen tijden, waardoor
ik kon begrijpen, dat gij zoo dikwijls zaagt, wat gij gemaakt
hebt, en ik zeide : „O Heer, is dan die Schrift van u niet waar,
daar toch gij, de Waarachtige en de Waarheid 1 haar hebt
in het licht gegeven ? Waarom dan zegt gij mij, dat er in
uw zien geen tijden zijn, en zegt mij die Schrift van u, dat
gij eiken dag gezien hebt, dat datgene, wat gij gemaakt hebt,
goed was, en vond ik, wanneer ik het telde, hoe dikwijls?"
Hierop zegt gij mij, dat gij mijn God zijt 2 , en gij zegt met
forsche stem in het inwendig oor van uw dienaar, mijn doofheid verbrekend en roepend : „O mensch, zeker, wat mijn
Schrift zegt, zeg ik. En toch spreekt zij in den tijd, voor mijn
Woord is er geen tijd, wijl het met mij in gelijke eeuwigheid
bestaat. Zoo zie ik datgene, wat gij door mijn Geest ziet,
zooals ik datgene zeg, wat gij door mijn Geest zegt. Maar
zoo, ofschoon gij het in den tijd ziet, zie ik het niet in den
tijd, evenals, ofschoon gij het in den tijd zegt, ik het niet in
den tijd zeg".
XXX. En ik vernam het, Heer mijn God, en ik zoog een
druppel zoetheid op uit uw waarheid en begreep, dat er
menschen zijn, aan wie uw werken mishagen, en die zeggen,
dat gij vele daarvan noodgedwongen gemaakt hebt, zooals
het bouwwerk der hemelen en de regelmaat der sterren, en
dat, niet uit iets van u, maar dat er reeds elders en uit iets
anders schepselen waren, die gij zoudt samenbrengen en
samenvoegen en samenstellen, toen gij na de overwinning
op uw vijanden de vestingmuren der wereld grondvesttet,
opdat door dien bouw de overwonnenen niet andermaal
1 Vgl. Jo. 3, 33; 1 4, ó.

356

2

Vgl. Ps. 49, 7.

tegen u konden opstaan; maar dat gij andere dingen niet
hebt gemaakt en niet eens samengevoegd hebt, zooals alle
vleesch en zoowel de kleinste diertjes als alles, wat met
wortels in de aarde vastzit, maar dat een vijandige geest,
een ander wezen, niet door u geschapen maar met u in strijd
liggend, in de onderste deelen der wereld dat alles voortbrengt en vormt.
Waanzinnigen spreken zoo, want niet door uw Geest zien
zij uw werken, noch leeren zij u kennen daarin.
XXXI. Maar wie ze zien door uw Geest, in hen zijt gij
het, die ziet. Dus wanneer zij zien, dat ze goed zijn, ziet
gij, dat ze goed zijn, en al wat om uwentwille behaagt,
daarin zijt gij het, die behaagt, en wat door uw Geest ons
behaagt, dat behaagt u in ons. Wie toch der menschen weet,
wat in een mensch omgaat, behalve de geest van den mensch, die in
hem is? Zoo ook kent niemand wat in God is, behalve de Geest van
God. Wij echter, zegt hij, hebben den geest dezer wereld niet ontvangen, maar den Geest, die uit God is, opdat wij zouden kennen
wat ons door God is geschonkene.

En er wordt mij op gewezen te zeggen : Zeker, niemand
kent, wat in God is, behalve de Geest van God. Hoe kennen
dan ook wij, wat ons door God geschonken is? Men antwoordt mij : Wat wij door zijn Geest kennen, ook dat kent
niemand zoo, behalve de Geest van God. Want gelijk terecht
gezegd is tot hen, die in den Geest van God zouden spreken :
Immers niet gij zijt het, die spreekt b, zoo wordt terecht gezegd
tot hen, die in den Geest van God kennen : „Niet gij zijt
het, die kent". Niet minder dus wordt terecht gezegd tot hen,
die in den Geest van God zien : „Niet gij zijt het, die ziet" :
al wat zij zoo in den Geest van God zien, dat goed is, daarvan
zien niet zij, maar God, dat het goed is. Iets anders dus is,
dat iemand meent, dat kwaad is, wat goed is, zooals zij,
over wie boven gesproken werd; iets anders, dat de mensch
van datgene, wat goed is, ziet, dat het goed is, gelijk aan velen
1 I Cor. 2, II. I2.

2

Matti). Io,
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uw schepping behaagt, wijl zij goed is, aan wie echter niet
gij in haar behaagt; vandaar willen zij meer van haar dan
van u genieten : iets anders echter, dat, wanneer de mensch
van iets ziet, dat het goed is, God in hem ziet, dat het goed is,
zoodat namelijk hij bemind wordt in datgene wat hij, maakte,
die niet bemind zou kunnen worden, tenzij door den Geest,
dien hij geschonken heeft, omdat de liefde Gods is uitgestort in
onze harten door den heiligen Geest, die ons geschonken is 1 , door
wien wij zien, dat goed is, wat op een of andere wijze is :
want van hem is het, die niet op een of andere wijze is, maar
die, wat hij is, is 2.
XXXII. Dank zij u, o Heer3 ! Wij zien hemel en aarde,
hetzij de lichamelijke schepping in haar hoogere en lagere
deel, hetzij de geestelijke en lichamelijke schepping, en bij
den tooi dezer deelen, waaruit of de gansche massa der
wereld of in 't geheel de gansche schepping bestaat, zien
wij het licht gemaakt en gescheiden van de duisternis. Wij
zien het uitspansel des hemels, hetzij tusschen de geestelijke
hoogere en de lichamelijke lagere wateren, het hoofdbestanddeel der wereld, hetzij dit luchtruim, want ook dat wordt
hemel genoemd, waardoor de vogelen des hemels rondzwerven tusschen de wateren, die dampig boven hen zweven
en ook in heldere nachten neerdauwen, en die, welke zwaar
belast op aarde stroomen. Wij zien de schoonheid der verzamelde wateren in de vlakten der zee, en de droge aarde,
deels ontbloot, deels getooid, opdat zij zichtbaar zou zijn
en geordend en de moeder van kruiden en boomen. Wij zien
de lichten schitteren van boven, de zon voldoende zijn voor
den dag, de maan en de sterren den nacht troosten en dat
door dit alles de tijden worden gekenmerkt en aangeduid.
Wij zien overal de vochtige natuur voor visschen en dieren
en ook vogelen vruchtbaar gemaakt, omdat de dichtheid
der lucht, die de vlucht der vogels draagt, door de uitdamping
der wateren tot stand komt. Wij zien het aanschijn der aarde
1 Rom. 5, 5.
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met landdieren getooid en den mensch, die naar uw beeld
en gelijkenis geschapen is, juist door uw beeld en gelijkenis,
dat is door de kracht van de rede en het inzicht, boven alle
redelooze dieren gesteld, en dat, evenals in zijn ziel iets
anders is, wat door te overleggen heerscht, iets anders dat
zich onderwerpt om te gehoorzamen, zoo ook voor den
man lichamelijk de vrouw gemaakt is, die wel naar den
geest een gelijke natuur van redelijk inzicht zou hebben,
maar toch door het geslacht van haar lichaam zóó aan het
mannelijk geslacht onderworpen zou zijn, evenals de zucht
tot handelen onderworpen is om van het redelijk verstand
de bekwaamheid te ontvangen om goed te handelen. Wij
zien dit en ieder afzonderlijk is het goed en alles te zamen
zeer goed.
XXXIII. Dat u loven uwe werkenl, opdat wij u beminnen,
en dat wij u beminnen, opdat u loven uwe werken. Zij hebben
uit den tijd hun begin en einde, hun opgang en ondergang.
hun voortgang en teruggang, hun schoonheid en ontluistering,
Zij hebben dus hun aangewezen morgen en avond, deels
verstolen, deels onverholen. Uit niets immers door u, niet uit
u zijn ze gemaakt, niet uit een stof, die niet van u was of die
er te voren al was, maar uit een, die medegeschapen, dat is
die te gelijk door u geschapen is, want haar vormloosheid
hebt gij zonder eenige tusschenruimte van tijd gevormd.
Want daar iets anders is de stof van hemel en aarde, iets
anders de vorm van hemel en aarde, hebt gij wel de stof
uit volslagen niets, maar den vorm der wereld uit de vormlooze stof, maar toch beide te gelijk, gemaakt, zoodat de
vorm de stof volgde zonder eenige tusschenpooze van duur.
XXXIV. Ook hebben wij nagegaan, wat gij daarmee
zinnebeeldig hebt willen beduiden, dat gij uw werken of
in zulke orde ontstaan liet Of in zulke orde liet beschrijven,
en wij hebben gezien, dat elk afzonderlijk goed is en alles
te zamen zeer goed, in uw Woord, in uw Eengeborene,
1 Vgl. Spr. 31, 31.
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hemel en aarde, het hoofd en het lichaam der Kerk, in hun
voorbeschikking vóór alle tijden, zonder morgen en avond.
Toen gij echter begonnen hebt het voorbeschikte in den tijd
uit te voeren, om het verborgene aan het licht te brengen
en het ongeordende van ons te ordenen — want onze zonden
waren op ons' en wij waren van u afgedwaald naar den
duisteren afgrond, en nu zweefde uw goede Geest boven ons
om ons te hulp te komen te rechter tijd — hebt gij èn de goddeloozen gerechtvaardigd èn hen afgescheiden van de ongerechtigen èn het gezag van uw Boek bevestigd tusschen
de hoogeren, die zich door u zouden laten leeren, en de
lageren, die zich aan hen zouden onderwerpen, èn vergaderd
de gemeenschap der ongeloovigen in één bond, opdat de
ijver der geloovigen aan het licht zou komen en zij u werken
van barmhartigheid zouden voortbrengen, verdeelend ook
aan de armen hun aardsche goederen om hemelsche te
verwerven.
Daarop hebt gij ontstoken enkele lichten aan het uitspansel, uw heiligen, het Woord des levens bezittend en door
de gaven des Geestes, waarin zich hun hoog gezag openbaarde, schitterend; en daarop hebt gij om de ongeloovige
volken te onderrichten de sacramenten en de zichtbare
wonderen en de verkondiging van uw woord volgens het
uitspansel van uw Boek, waardoor ook de geloovigen gezegend zouden worden, aan de lichamelijke stof ontleend;
en vervolgens hebt gij de levende ziel der geloovigen door
neigingen, geregeld door de kracht der onthouding, gevormd
en daarop hun geest, die aan u alleen onderworpen was en
geen enkel menschelijk gezag ter navolging behoefde, vernieuwd naar uw beeld en gelijkenis en aan het hoogerstaand
verstand het redelijk handelen, zooals de vrouw aan den
man, onderworpen en gewild, dat aan al uw dienaren, die
ter volmaking der geloovigen in dit leven noodzakelijk zijn,
door diezelfde geloovigen naar hun tijdelijke behoeften
1 Ezech. 33, t o.
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werken van barmhartigheid, die rijk aan vrucht zouden
zijn voor de toekomst, werden betoond.
Dit alles zien wij en het is zeer goed, want gij ziet het in
.ons, die ons den Geest, opdat wij het zouden zien en u daarin
beminnen, geschonken hebt.
XXXV. Heer God, schenk ons den vrede — want gij
hebt ons alles gegeven — den vrede der rust, den vrede
des sabbats, den vrede zonder avond. Want geheel deze
wonderschoone orde der zeer goede dingen zal, wanneer
hun grens bereikt is, voorbijgaan : want èn een morgen is
daarin gemaakt èn een avond.
XXXVI. De zevende dag echter is zonder avond en heeft
geen ondergang, want gij hebt hem geheiligd tot een altijddurend voortbestaan, zoodat hierin, dat gij na uw zeer goede
werken, ofschoon gij die in rust gemaakt hebt, op den zevenden
dag gerust hebt, de stem van uw Boek dit ons verkondige,
dat ook wij na onze werken, die dáárom zeer goed zijn, wijl
gij ze ons hebt geschonken, op den sabbat van het eeuwige
leven mogen rusten in u.
XXXVII. Ook dan immers zult gij zoo rusten in ons,
gelijk gij nu werkt in ons, en zoo zal die rust van u zijn door
ons, gelijk die werken van u zijn door ons. Gij echter, Heer,
werkt altijd en rust altijd en ziet niet in den tijd en beweegt
u niet in den tijd en rust niet in den tijd en toch maakt
gij èn het zien in den tijd en de tijden zelf en de rust na
den tijd.
XXXVIII. Wij dus zien de dingen, die gij gemaakt hebt,
wijl ze zijn, maar wijl gij ze ziet, zijn ze. En wij zien uitwendig, dat ze zijn, en inwendig, dat ze goed zijn : maar
gij zaagt ze daar als gemaakt, waar gij zaagt, dat ze nog gemaakt moesten worden.
Ook wij werden eens bewogen tot goeddoen, nadat het
ons hart uit uw Geest ontvangen had; maar te voren werden
wij bewogen tot kwaaddoen en wij verlieten u : gij echter,
eenige, goede God, hebt nooit opgehouden goed te doen.
Ook zijn sommige werken van ons goed juist door de genade
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van u, maar ze zijn niet eeuwig : na die hopen wij te rusten
in uw eindelooze heiligmaking. Gij echter, Goed, dat geen
goed behoeft, zijt immer in rust, wijl gij uw rust zelf zijt.
En dit te begrijpen, wie der menschen zal dat geven een
mensch? Welke engel een engel? Welke engel den mensch?
Van u worde het gevraagd, in u worde het gezocht, bij u
worde geklopt : dan, dan wordt het ontvangen, dan zal het
worden gevonden, dan zal opengedaan worden'.

'

Vgl. Matth, 7, 8.
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