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Voorwoord

Wetenschappelijk onderzoek, hoe bescheiden van omvang of opzet dan
ook, is slechts mogelijk in directe of indirecte samenwerking met velen.
De ontelbaren die, vijftien eeuwen christendom lang, de woorden van
een bisschop uit Hippo hebben doorgegeven, zullen wij niet gaan opnoemen; met simpele afkortingen nochtans als PL en CCL zijn voor ons
mensen van vlees en bloed verbonden die ons - niet bekwaam te leven
van brood alleen - zeer dierbaar zijn. Onze bibliografie moge behalve informatie tevens blijk van erkentelijkheid zijn; ook daar waar
wij met sommige van de vermelde auteurs in discussie treden of van
mening verschillen, hebben wij geen andere pretentie dan het onderzoek dat anderen vóór ons zijn begonnen, in een bepaalde richting voort
te zetten.
Niet in alle richtingen! Een studie over Augustinus' pneumatologie
komt wel met alles in aanraking, maar kan niet overal op ingaan. Wij
hebben dit maar aanvaard, wetend dat anderen over de kerkopvatting,
godsidee enz. van de bisschop oneindig veel, over zijn theologie van de
Geest daarentegen nauwelijks 'n woord hebben geschreven. Daar de pneumatologie op dit uur actueel aan het worden is, is onze stille hoop tevens des
te groter - en uit het oogpunt van wat wij onder theologie verstaan, ook
gerechtvaardigd - dat wij niet alleen ter informatie van historici, maar
ook tot toerusting van theologen van morgen hebben gearbeid. In originaliteit en denkkracht is Augustinus niet de geringste onder hun voorgangers (die ook hun wegbereiders zijn). En wat betekenen - in originaliteit en denken - vijftien eeuwen?

Maar dank gezegd! In de 'richtlijnen voor promovendi' van de nijmeegse universiteit wordt mij niet toegestaan een woord van dank te
richten tot aan deze universiteit verbonden hoogleraren. De bibliothecaris en zijn staf, verspreid over meerdere instituten, vallen daar niet
onder. Mogen zij mijn erkentelijkheid aanvaarden voor de vele diensten,
mij bewezen.
Dank ben ik ook verschuldigd aan leiding en personeel van de bibliotheken der Paters Augustijnen te Nijmegen, Eindhoven en Leuven. Niet

ν

minder aan leiding en personeel van het eindhovens instituut 'Thesaurus
linguae augustinianae'.
Tenslotte mag ik niet nalaten mijn respect uit te spreken voor de belangeloosheid waarmee mijn confraters S. Doodeman en C. Hoogland
een massa typewerk verrichtten. Mogen hun namen voorüeven over de
grenzen van een modieuze 'medemenselijkheid' heen.
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Augustinus Magister. Congrès international augustmien,
Paris, 21-24 septembre 1954, t.I-III, Paris, 1955.
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L'année théologique augustinienne.
BLE
Bulletin de littérature ecclésiastique.
CCL
Corpus Cristianorum, collectum a monachis O.S.B. abbatiae
S. Petri in Steenbrugge. Series latina, Turnholti.
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Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, editum Consilio et impensis Academiae Litterarum Vindobonensis,
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morte del santo dottore, 2 vol., Roma, 1930-1931.
RAM
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Inleiding

Op meerdere punten schijnt de theologie van vandaag een pneumatologie van morgen op roepen. Een radicale bezinning b.v. op het fenomeen Jezus van Nazareth stoot onontkoombaar op de vraag wat het
betekent dat deze Jezus door God 'met heilige Geest en kracht' werd gezalfd
(Hand. 10,38). De aanwezigheid van de Geest in Jezus' leven wordt door
de Schrift nog op andere wijzen betuigd, doch verbleekt bij Christus'
volheid van de Geest na zijn verheerlijking. In een theologie van de verrijzenis of van de verrezen Heer tracht men zich van deze Geestvolheid
naar vermogen rekenschap te geven, doch ook hier resten met betrekking
tot de Geest nog vele vragen. In een hierop aansluitende ecclesiologie,
waarin het institutionele aan belangstelling inboette ten gunste van het
charismatische en het gebeurende, is de behoefte aan een pneumatologische doorlichting zo mogelijk nog levendiger dan in de christologie.
Verder zou men nog kunnen wijzen op het labiel evenwicht dat in
de christelijke ethiek of de moraaltheologie heerst tussen wet en geweten,
tussen letter en geest. Hier schijnt men, althans in de katholieke theologie, aan een consequent-pneumatologische benadering nog niet of nauwelijks toe te zijn, ofschoon de Schrift daar zeker suggesties toe bevat, b.v.
in verband met geweten en vrijheid of in verband met rechtvaardiging
en heiliging.
Tenslotte zou men zich kunnen afvragen, of ook in de - vaak nog
vrij statische - godsleer de bijbelse boodschap over ruach en pneuma niet
zwaarder zou kunnen wegen dan tot nu toe het geval is. Eenmaal op de
dynamiek van de Geest geattendeerd moet men die vraag wel stellen.
Wordt in theologische publicaties - tot op zekere hoogte toch wel een
informatiebron omtrent het feitelijk theologiseren - niet opvallend weinig
over de Geest gezegd? Ervaren theologen die zich op pneumatologisch
terrein reeds verdienstelijk maakten, beamen dit. Zo schrijft H. Berkhof
in De leer van de Heilige Geest (Nijkerk, 1964, p. 10) : 'De inspanning van
vele theologen zal nodig zijn om wat steeds min of meer een vacuum is in
de dogmatiek der hedendaagse kerken, te vullen. Het is ongetwijfeld
waar, dat de pneumatologie een verwaarloosd gebied is van de systematische theologie'. Dat het Schriftgetuigenis over de Geest nochtans zeer
relevant kan zijn voor de meest actuele godsproblematiek, hopen wij
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aan de hand van Augustinus' pneumatologie indirect aan te tonen. Wij
vermoeden dat de verhouding God-wereld die momenteel meer dan wat
ook in vraag wordt gesteld, zij het in bewoordingen als 'secularisatie',
'horizontalisme-verticalisme' of 'religieloos christendom', in hoge mate
verhelderd zou kunnen worden door wat Schrift en Overlevering te zeg
gen hebben in suggestieve en dynamische termen als ruach en pneuma.
Hiermee zijn wij bij het, aldus gesitueerde, onderwerp van deze studie
aangekomen. Wat Berkhof zegt over de systematische theologie, geldt
ook voor het Augustinusonderzoek: ook hier is weinig aandacht besteed
aan de Geest. Er bestaan wel een aantal studies die zich speciaal met
vragen over de Geest bezighouden,1 maar een werk waarin Augustinus'
pneumatologie met een zekere volledigheid bestudeerd wordt, zowel wat
het onderwerp zelf als wat de documentatie betreft, is ons niet bekend.
Hier wordt tot de aanzet voor een dergelijk werk althans een poging
ondernomen.
De methode die wij hierbij volgen, is in princiep zeer eenvoudig. Wij
lazen de werken van de bisschop en trachtten zijn her en der, over meer
dan veertig jaar verspreide uitlatingen over de Geest2 te verstaan vanuit
hun literaire en theologische, nabije en verwijderde context. In de mate
dat het zinvol en doenlijk was, hebben wij het verband met die context
steeds trachten aan te geven. Natuurlijk moesten wij ons in deze ook
beperken. Waar wij b.v. te maken kregen met Augustinus' visie op Geest
en sacramentsbediening, konden wij bezwaarlijk een zoveelste verhande
ling schrijven over de sacramentsopvatting van de bisschop. Hetzelfde
geldt met betrekking tot de christologie, ecclesiologie, genadeleer en alle
mogelijke andere themata die in de geschriften van de bisschop zouden
zijn aan te wijzen. Wij hebben weliswaar de antropologische, christologi
sche, ecclesiologische betekenis van bepaalde affirmaties over de Geest
trachten aan te geven, maar voor het overige hebben wij ons 'bewust
beperkt tot Augustinus' pneumatologie. Wat wij zullen zeggen over zaken
als Kerk, rechtvaardiging of zelfe Triniteit, zal dus ongetwijfeld eenzijdig
ι Zie de in de bibliografie vermelde werken of artikelen van S. Andreae, F. Da Cagliari,
V. Carbone, F. Cavallera (La doctrine...), S.J. Grabowski ( The Holy Ghost...), F. Leotta,
С. van Lierde, U. del Niño Jesús, M. T.-L. Penido, J. Pépin, A. Poppi en H. Weber. De
roemeense studie van C. Cornitescu over Augustinus' pneumatologie, in Studii teologice,
se serie, 17, /965, ЗЗ4-344, was ons niet toegankelijk.
2 Augustinus' terminologie bood ons daarbij geen bijzondere moeilijkheden. Waar
Augustinus over spiritus spreekt, is het in negentig van de honderd gevallen duidelijk of
hij wel dan niet de heilige Geest bedoelt. In resterende twijfelgevallen zullen wij onze
interpretatie steeds uit de context trachten te verantwoorden. Voor Augustinus' pneumatologische terminologie zie overigens reeds: F. Cavallera, La doctrine de Saint Augustin
sur l'Esprit-Saint à propos du 'De Trinitate', in RTAM 2,1930,363-374.
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zijn. Wij zullen voornamelijk over Kerk enz. spreken, inzoverre, bij Augustinus, de Géést daar mee te maken heeft. Als bepaalde facetten van Augustinus' ecclesiologie, sacramentsopvatting enz. aldus onbelicht blijven,
b.v. zijn positieve waardering voor het institutionele, nemen wij dat op
de koop toe, overigens in de wetenschap dat aan dat institutionele door
anderen reeds overvloedige aandacht werd besteed.1
Na lezing van Augustinus' werken en een voorlopige ordening van de
in aanmerking komende ideeën hebben wij een ogenblik stilgestaan bij de
opzet van onze redactie, ons afvragend of deze studie chronologisch dan
wel thematisch moest worden ingedeeld. Een zuiver chronologische indeling bleek al spoedig zeer veel herhalingen te zullen meebrengen. Het
andere gevaar, nl. dat men zou voorbijzien aan de eventuele ontwikkeling binnen Augustinus' denken, hopen wij te vermijden door binnen de
thematisch bepaalde hoofdstukken de nodige aandacht te besteden aan
de chronologie.
Wat nu onze thematische indeling betreft, het volgende. Daar wij tot
de ontdekking kwamen dat de bisschop in zijn omschrijving van wat de
Geest in God is, over het algemeen uitgaat van wat de Geest in de historie
en de verwerkelijking van het heil dóet, besloten wij onze aandacht eerst
te richten op de 'keiLactiviteit' van de Geest en vervolgens op de 'binnentrinitarische' verhouding van de Geest tot de Vader en de Zoon. En tijdlang speelden wij met de gedachte een apart hoofdstuk te wijden aan de
verhouding tussen de Geest en de verrezen Heer, nadat wij in een voorafgaand hoofdstuk gesproken zouden hebben over de plaats die de Geest
inneemt in het leven van de mensjezus. Bij nader inzien bleek het echter
ondoenlijk die verhouding te isoleren uit de beschrijving die Augustinus
geeft van de heilsactiviteit van de Geest, zonder dat men de opvattingen
van de bisschop geweld zou aandoen. Derhalve vindt men hetgeen de
bisschop zegt over de heilsrelatie tussen Christus en de Geest, zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke samenhang terug, weliswaar in afzonderlijke
paragrafen, doch over meerdere hoofdstukken verspreid.
Zo benaderen wij dus langs 'heilseconomische' weg het trinitarisch
proprium van de Geest. Hebben wij met Augustinus deze weg ten einde
toe afgelegd, dan zullen, bezien vanuit zijn definitieve omschrijving van
wat de Geest is, zijn eerder besproken ideeën over de heilsactiviteit van de
ι Zie de aangegeven literatuur in ons hoofdstuk over de Geest en de Kerk. Ook themata
die bij Augustinus meer onmiddellijk met de pneumatologie te maken hebben, maar in de
vakliteratuur reeds behoorlijke aandacht kregen, zullen wij niet opnieuw in extenso be
spreken. Zo b.v. Augustinus' inspiratieleer (zie р. я ν. a) of zijn opvatting over de wanhoop
als 'zonde tegen de heilige Geest' (zie pp. 253-254).
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Geest tenslotte duidelijker spreken aan het eind van dit boek dan toen
wij er in voorafgaande hoofdstukken ex professo mee bezig waren. Dit
duidelijker zicht zullen wij samenvattend trachten te formuleren in de
vorm van een augustiniaanse synthese.
Het spreekt vanzelf dat wij vóór en tijdens ons onderzoek overvloedig
geput hebben uit een steeds omvangrijker wordende Augustinusliteratuur. Waar in ons betoog zaken aan de orde komen die de pneumatologie nauw raken, doch in de vakliteratuur reeds een aanvaardbare behandeling vonden, zal ter voorkoming van nodeloze herhaling worden
volstaan met een verwijzing naar in aanmerking komende publicaties.
Zo zij met betrekking tot de invloeden die Augustinus' pneumatologie
mogelijk heeft ondergaan van theologen vóór hem, in deze inleiding reeds
verwezen naar drie recente werken waarin zijn triniteitstheologische
afhankelijkheid wordt aangegeven. Het zijn: De leer van God bij Augustinus
door A.D.R. Polman (Kampen, 1965),1 Wort und Analogie in Augustins
Trinitätslehre door A. Schindler (Tübingen, 1965)2 en L'intelligence de la
foi en la Trinité selon saint Augustin. Genèse de sa théologie trinitaire jusqu'en
Зді door О. du Roy (Paris, 1966).3 Natuurlijk, iedere insider wéét dat,
blijven inzake deze triniteitstheologische afhankelijkheid nog veel vragen onopgelost. Indirect gelden deze vragen ook Augustinus' pneumatologie. Speciaal ter verheldering van deze laatste vragen ware het te wensen dat de betrekkelijk weinige detailstudies over de pneumatologie van
de Vaders met vele werden aangevuld. Maar zelfs dan blijft het onderzoek naar beïnvloeding en afhankelijkheid een zaak die niet dan met de
grootste omzichtigheid mag worden aangepakt. Wie hieraan twijfelt,
leze de artikelen van de grote Altaner waarin hij Augustinus' afhankelijkheid t.a.v. de griekse Vaders bestudeert. Gezien deze moeilijkheden nu die in geval van Augustinus' pneumatologie een onderzoek apart zouden vragen - beperken wij ons in deze studie bewust tot de pneumatologie van slechts één man, zij het niet de minste onder de theologen en
vooral nooit passé. Voor een voorlopige synthese van althans de latijnse
patristiek over de Geest verwijzen wij naar een artikel van P. Smulders
in de Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique,* dat wordt voorafgegaan door een samenvattend artikel van J. Gribomont over de pneumatologie van de griekse vaders.5

1
я
3
4
5

Zie pp. 75 e.V.
Zie pp. 43 e.v.
Passim.
Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, t. IV, se partie, Paris, 1961, kol. 1379-1283.
A.W., kol. 1257-1372.
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Ook met betrekking tot de chronologie van Augustinus' werken zijn er
nog vele vragen. Wat de datering van Augustinus' Tractatus over het
Johannesevangelie en de Eerste Brief van Johannes betreft, houden wij
ons aan de Recherches de chronologie augustinienne van A.-M. La Bonnardière.
Hetzelfde doen wij met betrekking tot de Enarrationes in psalmos 110-133.
De argumenten voor die datering vindt men kort en bondig in genoemd
werk van La Bonnardière. Het is niet nodig ze hier te herhalen. Minder
zeker voelen wij ons als het gaat over een gedetailleerde chronologie van
De Trìnitate, een zaak waar nog steeds over gediscussieerd wordt. In
ieder geval is Augustinus met dit werk begonnen na De fide et symbolo
(393), dat door Schindler wordt beschouwd als een belangrijke mijlpaal
in de ontwikkeling van Augustinus' triniteitstheologie.1 Vanaf dat moment begint Augustinus zich uitdrukkelijk te interesseren voor binnentrinitarische propria zonder nochtans de onderscheidenheid werkzaamheid van Vader, Zoon en Geest 'ad extra' uit het oog te verliezen. Hoe
het zit met de verdere datering van de verschillende Boeken van De
Trìnitate en of Glorie dan wel La Bonnardière en Hendrikx gelijk hebben,2
is voor een zicht op Augustinus' pneumatologie misschien niet eens meer
zo heel belangrijk. Er valt nl. een opmerkelijke continuïteit te constateren in Augustinus' pneumatologische grondideeën, zekere vanaf De
fide et symbolo. Voor de datering van andere teksten verwijzen wij, waar
nodig of gewenst, naar in aanmerking komende studies uit onze chronologische bibliografie.
Om misverstanden te voorkomen nog een enkele woord over onze
nederlandse bijbelcitaten. Deze laten wij corresponderen met de latijnse
versie bij Augustinus en aan de betekenis die Augustinus er, terecht of
niet, aan geeft. Aan de herkomst en traditie van de latijnse versie bij
Augustinus hebben wij geen aandacht besteed. Natuurlijk wel aan het
pneumatologisch belang van die versie, overal waar Augustinus zijn
pneumatologie aan citaten uit die versie ophangt.
Tot het Augustinusonderzoek, en indirect tot een actuele theologie van
de Geest, hopen wij bij te dragen door o.a. te laten zien dat de bisschop
'heilseconomisch' over de Drieëenheid denkt,3 waarbij God als 'heils'god,
1 Zie hoofdstuk VI, pp. 268 e.v.
3 E. Hendrikx (La date...) dateert De Trìnitate in dejaren 399-419. A.-M. La Bonnardière is van mening dat De Trìnitate niet vóór 420 werd voltooid (Recherches..., pp. 164iyy) Aanmerkelijk vroeger wordt De Trìnitate gedateerd door F. Glorie (Augustinus...),
ni. in dejaren 397-412.
3 Met 'heilseconomisch' bedoelen wij dat Augustinus het triniteitsmysterie theologisch
benadert vanuit hetgeen Vader, Zoon en Geest betekenen en doen voor het 'heil' van
mens en wereld. 'Heil' willen wij - met Augustinus zelf overigens (b.v. in de triadische
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als mens- en wereldnabij verschijnt vooral in en door de Geest. Hadden
wij ons bij ons onderzoek beperkt tot de lezing van De Trìnitate, dan
hadden wij dit waarschijnlijk niet ontdekt. Maar ook in dit werk blijft
de 'heilseconomische' benadering van het triniteitsmysterie niet achterwege. Het trinitarisch proprium van de Geest is voor Augustinus ook hier
kenbaar aan hetgeen de Geest 'naar buiten' dóet of aan de wijze waarop
God in zijn Geest mens en wereld nabij wil zijn. Door het 'heilseconomische' zo goed als uitsluitend te verbinden met de incarnatie van de
Zoon moest men het heilseconomisch moment in Augustinus' triniteitstheologie wel over het hoofd zien, zeker zolang de aandacht voor de
Geest beperkt bleef tot vragen over zijn binnentrinitarische voortkomst.

formules van De mus. VI, XVIII. 56; De v. rel. XI. si; XVIII. 35) - zo breed mogelijk
opvatten en niet beperken tot wat men later het 'bovennatuurlijk heil' ging noemen.
Wij willen dit laatste echter - in tegenstelling tot O. Du Roy ¡η zijn genoemd werk
(zie vooral pp. 450-456) - ook niet uitsluiten. O.i. benadert de bisschop het triniteits
mysterie niet slechts vanuit een 'économie de la création' (a.w., p. 54), doch ook vanuit
de 'économie du salut' (a.w., p. 45s) of de 'économie de la Rédemption' (a.w., p. 454).
En dit tot in het vijftiende Boek van De Trinitate. Wij kunnen het wel met Du Roy eens
zijn dat tot uitgangspunt voor een heilseconomische benadering van het triniteitsmysterie nauwelijks de incarnatie van de Zoon werd aangegrepen. Maar daar is niet alles
mee gezegd: de ('natuurlijke' én 'boven- natuurlijke') hcilsactiviteit en het t/onum-karakter van de Géést zijn er ook nog. Welnu, langs deze weg heeft Augustinus het triniteitsmysterie wél heilseconomisch benaderd. Voor Augustinus was God 'heils' god met
name in en door de Geest. De incarnatie wordt als begenadiging van de mensjezus (die
plaatsheeft tot heil van allen) door Augustinus dan ook speciaal toegeschreven aan de
Geest, quia ipse proprie (d.i. onderscheiden van Vader en ζοοη) sie est deus, ut dicatur etiam dei
donum. Dit zegt Enchir. XII. 40, een tekst van na 420 !
Ook al wordt salus door Augustinus breder opgevat dan 'heil' in een theologie die sterke
nadruk legt op het onderscheid tussen 'natuur' en 'bovennatuur' (zoals bij du Roy), in
discussie met vertegenwoordigers van deze laatste theologie zullen wij, in hoofdstuk VI
vooral, de termen 'heil' en 'heils'functie - tenzij uitdrukkelijk anders bepaald - gebruiken
in de beperkte, 'bovennatuurlijke' betekenis van het woord. Trouw blijvend aan Augusti
nus met zijn ruime 'heils'opvatting, kunnen wij ons niet veroorloven, een (nog) geldend
theologisch spraakgebruik zonder meer te negeren. Vgl. p. 266, ν. i en 3 ; p. 276, v. 3.
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I Historisch optreden van de Geest tot en met
Pinksteren
AANKONDIGING VAN CHRISTUS EN DE KERK

Dat de Geest volgens Augustinus reeds vóór Pinksteren een actieve rol
heeft gespeeld in de geschiedenis van het heil, hoeven wij nauwelijks te
betogen. De bisschop geloofde immers dat de Geest gesproken heeft
door de Schrift en de profeten, zoals men bijna op elke bladzijde van zijn
werken lezen kan. Bovendien geloofde hij in het bestaan van een ecclena
ab Abel; J. Beumer en Y. Congar hebben dit overtuigend bewezen1. Welnu, voor Augustinus is een Kerk zonder Geest zo iets als een contradictio
in terminis, zoals in ons hoofdstuk over de Geest en de Kerk zal blijken.
Behalve op deze indirecte gegevens kunnen wij nog wijzen op enige
teksten waarin Augustinus uitdrukkelijk stelt dat de Geest reeds vóór de
verheerlijking van Jezus was meegedeeld, al zegt het evangelie dat lde
Geest nog niet was gegeven, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was'.1 Dit moet
relatief worden opgevat, verduidelijkt de bisschop: vóór de verheerlijking
van Jezus werd de Geest latenter, daarna manifesthls meegedeeld.' Zo vaak
komt de bisschop op Jo.j^Q terug dat wij met de verrijzenis van Christus
een nieuw tijdperk mogen laten beginnen in de geschiedenis van de heilsactiviteit van de Geest.
In de tijd daarvóór valt ook het leven van Jezus. Onder de aanwijzingen dat de Geest reeds werd meegedeeld voordat Jezus verheerlijkt was,
noemt Augustinus zelf meer dan eens de ontvangenis van Jezus in de
moederschoot.4 Het aandeel dat de Geest had in de totstandkoming
van het Christusfeit, willen wij daarom mét de oudtestamentische heilsactiviteit van de Geest in één hoofdstuk onderbrengen. Op de vraag of in
een dergelijke visie de menswording en de heilsdaden van Christus niet te
veel op de achtergrond blijven en een al te ondergeschikte plaats innei Zie J. Beumer, Die Idee einer vorchristlichen Kirche bei Augustinus, in Münchener theologische
Zeitschrift 3,1952,161-375; Y. Congar, Ecclesia ab Abel, in Abhandlungen über Theologie und
Kirche. FestschriftfüT Karl Adam, hrsg. von. M. Reding, Düsseldorf, 195Я, jg-ioB.
2 Jo.7,39·
3 De dio. quaest. LXXXIII, 63 (PL 40,53-54).
4 Zie De Тгіп.І ,ХХ.зд (PL 42,908-909); Inlo.Ev. Tr.33,6 (CCL 36, 302-303). Om
te bewijzen dat de Geest reeds vóór Jezus' verheerlijking was meegedeeld, noemt Augustinus ook meer dan eens een aantal tijdgenoten van Jezus op die vervuld waren van de
Geest, zoals Johannes de Doper, Elisabeth, Simeon, de profetes Anna. Zie De dio. quaest.
LXXXIII,63 (PL 40,53-54); De Тгіп.ЩХХ.зд (PL 42,908-909); Inlo.Ev. Tr.33,6
(CCL 36,302-303) ; In Io. Ev. Tr.53,8 (CCL 36,449)·
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men, zullen wij in dit hoofdstuk geleidelijk aan een antwoord trachten te
geven. Op Augustinus' periodisering van wereld- en heilgeschiedenis
hoeven wij niet in te gaan. Dit is onlangs nog gedaan door A. Luneau
in zijn L'histoire du salut chez les Pères de l'Eglise. La doctrine des âges du monde.1

Wat Augustinus vóór alles in de heilsfase van het Oud Verbond schijnt
te zien is, voorafbeelding en aankondiging van het heil dat eerst in
Christus en de Kerk duidelijk aan de dag zal treden. Bij de lezing van het
Oude Tetsament 'moet men trachten de opzet van de heilige Geest te
leren kennen en oog te hebben voor de profetie'. Onder 'profetie' valt
blijkens de context 'alwat de toekomstige Kerk aanduidde'. 2 Dit schrijft
Augustinus in 394 naar aanleiding van de spottende opmerkingen waarmee de manicheër Adimantus zich uitlaat over oudtestamentische observanties. Dergelijke observanties waren een 'voorafschaduwing van de toekomst', stelt Augustinus met Paulus.3 In een antimanichees werk van
enige jaren later komt een affirmatie voor die veel van de hierboven geciteerde weg heeft, al wordt de Geest niet expliciet voor de dispensatie van
het profeterend Schriftwoord verantwoordelijk gesteld. Maar 'de heilige
en geestelijke mannen uit die tijd' begrepen - revelante nbi spiritu dei wél, 'wat die tijd paste (o.a. Gods belofte van een rijke zegen aan aardse
goederen) en hoe naar Gods besluit al die (in de Schrift) verhaalde gebeurtenissen de toekomst moesten aanduiden en aankondigen'. 4 Dat de
Geest direct betrokken was bij de profetische openbaringsfunctie van het
Oud Verbond, is ook na 400 Augustinus' constante overtuiging gebleven.
Nog in Quaest. Hept. VII, 4g uit 419 schrijft hij dat God zijn volk nietal1 Paris, 1964, pp. 283-407.
а С. Adim.15 (CSEL 25,159): Quicquid enim futuram ecclesiam significavit, prophetia
est. Habes autem eumdem apostolum dicentem: spiritum nolite extinguere, prophetiam
nolite spemere, omnia legite, quae bona sunt tenete. Legenda est ergo scriptura divina et
spiritus sancii dispensatio cognoscenda et intuenda prophetia ; et reicienda camalis servitus et liberalis intelligentia retinenda. Het is niet onze bedoeling een uiteenzetting te
geven over Augustinus' inspiratieleer. Meerderen immers hebben zich reeds ex professo
met dit onderwerp beziggehouden. Zo A. D. R. Polman, De theologie van Augustinus.
Dogma-historische studies. Htt Woord Gods bij Augustinus, Kampen, 1955, pp.37—74. Polman
geeft ook een kritisch overzicht van de tot dan toe verschenen literatuur over dit onder
werp.
3 Ibid. (CSEL 25,158) : ...eas observationes umbram esse futurorum non ego, sed apos
tolus dicit, cum etiam vetat serviliter observan, sed tarnen aliquid significare déclarât
dicens : Nano ergo vos iudicet in cibo out in potu out in parte dieifesti out neomeniae out sabbatorum
quod est umbrafuiurorum. Vgl. Ер. Gal. cxp.24 (PL 35,2123).
4 С. Fau.lV,2 (CSEL 25,269): Non itaque spes nostra in temporalium rerum promis
sione defixa est, quandoquidem nee ipsos illius temporis sanctos et spiritales viros... his
terrenis rebus fuisse deditos credimus; intellegebant enim revelante sibi spiritu dei,
quid tempori illi congrueret et quibus modis deus per illas omnes res gestas et dictas futu
ra figuranda et praenuntianda decerneret...
2

leen door rechtvaardigen heeft bijgestaan, maar ook door zondaars als de
moordlustige koning Saul, die door de Geest des Heren werd aangegrepen om te profeteren. In dat verband spreekt Augustinus over de spiritus
domini curans praenuntiare ventura1 en even verderop schrijft hij, dat 'de
Geest des Heren in profetische tijden de voorafbeelding en verkondiging
van de toekomst heeft bewerkt'.2 In 421 tenslotte neemt Augustinus uitdrukkelijk stelling tegen een 'adversarius legis et prophetarwrì en tracht hem
te overtuigen van het feit dat de Geest Gods reeds vóór Christus op aarde
is geweest. Daartoe wijst hij er op dat onder het Oud Verbond voorzeggingen omtrent Christus en de Kerk hebben plaatsgehad die thans in
vervulling zijn gegaan.3
Naast deze affirmaties uit zowel vroegere als latere werken zijn er
tientallen teksten aan te wijzen - in preken en geschriften over meer dan
dertig jaar verspreid - waarin Augustinus terloops of ex professo vermeldt
dat de Geest gesproken heeft door de profeten of hun de toekomst heeft
geopenbaard. Wij zouden deze teksten voorlopig kunnen onderverdelen
naar de gradaties van zekerheid dat inderdaad over de Geest wordt gegesproken. In sommige gevallen wordt de 'heilige Geest' met name
genoemd, maar er zijn ook teksten waarin sprake is over spiritus zonder
meer, over spiritus dei, spiritus domini, prophetiae spiritus, spiritus prophetandi
of spiritus prophetwus. Wordt in al die gevallen de heilige Geest bedoeld?
Een eerste aanwijzing voor een bevestigend antwoord wordt misschien
gesuggereerd door de hierboven besproken uiüatingen, waarin Augustinus de dispensatio van het profeterend Schriftwoord toeschrijft aan de
heilige Geest of waarin hij tot de conclusie komt dat de Geest reeds vóór
Christus op aarde moet zijn geweest, aangezien onder het Oud Verbond
profetieën hebben plaatsgehad die thans in vervulling zijn gegaan.
Er zijn echter nog andere aanwijzingen dat met de benamingen spiritus
dei, spiritus propketicus enz. inderdaad de heilige Geest wordt bedoeld. In
de eerste plaats wordt de heilige Geest meerdere malen uitdrukkelijk genoemd in teksten waarin sprake is over profetie of profeten. Ook deze
gevallen zijn niet tot een korte periode of tot een enkel werk van de
1 Quaest. Hept. VII, 4g, 11 (CCL 33,363-364). Dat Augustinus de heilige Geest zelf op het
oog heeft, zal nog in dit hoofdstuk worden aangetoond, vooral aan de hand van De div.
quaest, ad Simpl. 11,1,1 e.V.; zie pp 5 e.v.
2 Quaest. Hept. VII, 4g, 13 (CCL 33,365) : Seu ergo per scientes seu per nescientes praefigurationem praedicationemque futurorum spiritus domini propheticis temporibus operatus est... Vgl. Decw.XV,8 (CCL 48,463).
3 C. Adv. Leg. II, III. 12 (PL 42,645-646) : Haec et alia multa atque manifesta de
Christo et Ecclesia unde praedicta sunt, quae sic videmus impleta, et consonantibus
evangelicis atque apostolicis Litteris etiam speramus implenda, si Spiritus Dei ante adventum Christi non fuit super terram...? Vgl. С Adv. Leg.II,III.g (PL 42,643).
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bisschop beperkt, maar over meer dan dertig jaar verspreid.1 Dan is er
nog een passage in De diverns quaestionibus ad Simpliciamm uit 395, waarin
Augustinus aanneemt dat met de aanduiding spiritus dei in de Schrift
telkens zo goed als zeker de heilige Geest wordt bedoeld en niet een of
andere geschapen geest.2 In de context is bovendien het profeteren van
Saul aan de orde, waartoe hij door de 'Geest Gods' werd bewogen.3 Wij
mogen dus aannemen dat ook bij Augustinus zelf onder spiritus dei of
spiritus domini waarschijnlijk de heilige Geest wordt verstaan, telkens
wanneer het over profetie of profeten gaat. 4 Daarnaast zijn er een aantal
teksten aan te wijzen waarin Augustinus alleen maar de term spiritus
gebruikt, zoals in En. in ps. 101, s. 1,1 uit 395 : Simeon impletus spiritu infantem Deum in matris manibus agnovit.s Aangezien Augustinus in verband met
Simeon de 'heilige Geest' meer dan eens met name noemt 6 , is het niet
onwaarschijnlijk dat ook hier de heilige Geest wordt bedoeld. Hetzelfde
kan gezegd worden van spiritus in De civ. VIII, 23 en Se. 121,3, waar resp.
Elisabeth en Johannes de Doper een versluierde heilswaarheid in spiritu
onderkennen of voorzien.7 Op grond van al het voorafgaande is het ten1 Zie De div. quaest. 1ХХХШ,6г (PL 40,53-54) ; Se.392, ι (PL 38,1320) ; Ер. ad Gal. Exp.
S3 (PL 35,2121): De din. quaest. ad Simpl. 11,1,6 (PL 40,134); 11,1,8 (PL 40,135-136);
De Trin.IV,XVI.S2 (PL 42,902-903); De Тгіп.І .ХХ.зд (PL 42,908-909); De cons. cv.
I, XXIV.37 (CSEL 43,36) ; Ер.87, ι (CSEL 34,2,397) ; In Ιο. Ευ. Гг. φ, 6 (CCL 36,33-34) ;
En. inps.111,1 (CCL 40,1625-1626); De civ. VIII,23 (CCL 47,239-242); Ερ.ιδγ, VII.23
(CSEL 37,100-101); Ep.187,32 (CSEL 5 7 , n o ) ; In Io.Ev.Tr.32,6 (CCL 36,302-303);
In Io.Ev.Tr.52,8 (CCL 36,449); In lo.Ev.Tr. 109,2 (CCL 36,619-620); С Adv. Leg. II,
m.9 (PL 42,643)2 De div.quaest.ad Simpl.II,1,5 (PL 40,132-134): Et multis locis hoc modo dicitur
Spiritus Dei, et intelligitur Spiritus sanctus, etiamsi non addatur : quoniam ea quae circumstant, satis indicant de quo dicatur; ita ut aliquando nee Dei addatur, et intelligatur
tarnen ille Spiritus Dei principaliter sanctus... (.) Quamobrem nescio utrum certo aliquo
documento Scripturarum posait estendi, cum sine ullo additamento dicitur spiritus Dei
vel spiritus Domini, aliquid aliud significan quam Spiritum sanctum. Sed etsi est forte
quod in praesentia non oecurat, illud certe arbitrer non temere dici, quoties in Sanctis
eloquiis commemoratur spiritus Dei, ncque additar aliquid... malum tarnen non posse
intelligi, nisi addatur etiam malus. Vgl. Quaest. Hept. 1,134 (CCL 33,51); Quaest.Hept.il,
55 (CCL 33,94-95).
3 Zie De dio. quaest. ad Simpl. II, 1,1 e.v. (PL 40,129 e.v.).
4 Spiritus dei komt voor in : De div. quaest. ad Simpl. II, 1,6 (PL 40,134) ; II, 1,7 (PL 40,134135); C.Fau.IV,2 (CSEL 25,268-^69); Se.288,2 (PL 38,1303); En.in. ps.30,2,5.2,9
(CCL 38,209); De civ.XIII, 17 (CCL 48,399); Quaest.Hept.IV,i8 (CCL 33,244-245);
Quaest.Hept.VII,49,ii (CCL 33,363-364); C.Adv.Leg.II,III.i2 (PL 42,645-646); De
civ.XVIII.is (CCL 48,606). Spiritus domini komt voor in: De Gen.ad litt.X,5 (CSEL 28,
301-302) ; Quaest. Hept. VII, ^,13 (CCL 33,365) ; Sermo II over de blindgeborene (ed.G. Lambot. Rev.Βέη.50,1938,91). Tenslotte Spiritus eius (=salOatoris nostri) in En.inps.96.1 (CCL
39,1354) · 5 CCL 40,1426.
5 CCL 40, 1426.
6 B.v. in De div. quaest. LXXXIII, 62 (PL 40,53-54) ; De Trin. IV, XX. 29 (PL 42,908-909) ;
In Ιο. Εν. Tr.32, ff (CCL 36,302-303) ; In Ιο. Ευ. Tr.52,8 (CCL 36,449).
7 Deciti. K Í / / , Í J (CCL47,239-242);5«.м/,5 (PL 38,679).
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slotte zeer aannemelijk dat Augustinus ook in enkele overige teksten
waar sprake is van oudtestamentische openbaring door de 'Geest', nie
mand minder dan de heilige Geest zelf op het oog heeft.1 Dit temeer,
daar de 'Geest' in drie van de vier gevallen een actieve openbaringsfunc
tie vervult,2 zodat spiritus nauwelijks aanduiding kan zijn van de mense
lijke fantasie of verbeelding die bij Augustinus ook spiritus heet. 3
Tenslotte komt het voor dat Augustinus de openbaring, de kennis of de
voorzegging van de toekomst toeschrijft aan of in verband brengt met
een prophetiae spiritus, spiritus prophetandi of spiritus propheticus. Wil Augus
tinus ook met deze benamingen de heilige Geest aanduiden? W.A.
Schumacher, die de betekenis van de woorden spiritus en spiritualL· in de
preken van Augustinus heeft onderzocht en een paragraaf van zijn dis
sertatie aan 'Tifo spirit of prophecy' wijdt, meent van niet.* Wel zouden
termen als spiritus prophetkus e.d. 'a divine gift, distinct from the human
soul' aanduiden. 5 Wanneer het onderzoek omtrent spiritus prophetiae e.d.
echter niet langer beperkt blijft tot de sermones, kan men een lichte
twijfel omtrent de conclusies van Schumacher niet geheel en al onder
drukken. Die twijfel begint al op te komen bij de lezing van een werk uit
395, De diversis quaestionibus ad Simplwianum. In ΙΙ,Ι, ι e.v. is een passage
uit I Koningen aan de orde, waarin — volgens de parafrasering van Augus
tinus — over Saul verhaald wordt dat een bonus spiritus (of ook spiritus
prophetandi) in hem was gevaren, vervolgens een spiritus malus en tenslotte,
terwijl Saul vol moordplannen de onschuldige David vervolgde, opnieuw
een bonus spiritus (of ook spiritus prophetiae).' Niemand hoeft over deze
ι De cat.rud.XVII.s8 (PL 40,332); XIX.33 (PL 40,334);
C.lüt.Pet.II,XXXVII.9;
(CSEL 52,71) ; Demi.XV,8 (CCL 48,463).
2 De cat.rud.XVII.sS: venturum (Christum) in revelatione Spiritus cognoverunt; De
cat.rud.XlX.33: Christi ventura humilitas per Spiritum revelata; С.litt.Pet.II,XXXVII.
δ?: quod revelante spiritu futurum esse cemebant...
3 Zoals in C.Adim.28 (CSEL 25,188): Nam multa genera visionis in scripturis Sanctis
inveniuntur: unum secundum oculos corporis... alterum secundum spiritum, quo imaginamur ea, quae per corpus sentimus... Vgl. De Gen.ad litt.XII,6 (CSEL 28,386-387).
4 W. Λ. Schumacher, Spiritus and spiritualis: A study in the Sermons of Saint Augustine,
Mundelein, 1957, рр.дг e.v.
5 a.w.,p.g2.
6 De div.quaest.ad Simpl.11,1,6 (PL 40,134): Nee illud movere jam nos debet, quod
postea scriptum est, eundem Saulem spiritu Dei super se facto prophetasse, quomodo
post bonum spiritum spiritus malus, et rursum post malum bonus. Hoc enim fit, non
mutabilitate Spiritus sancii, qui est incommutabilis cum Patre et Filio, sed mutabilitate
animi humani... Vgl.iJ« din. quaest. ad Simpl. 11,1,11 (PL 40,137-138): Non igitur mirum
est, regem Saul et eo tempore quo primum unctus est, accepisse spiritum prophetandi,
et postea cum esset propter inobedientiam reprobatus, recedente ab eo spiritu Domini
arreptum esse maligno spiritu a Domino: qui etiam spiritus Domini appellatus est prop
ter ministerium... Neque illud mirum est, rursum eundem Saul accepisse spiritum pro
phetiae, cum persequeretur justum...
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afwisseling geschokt te zijn, schrijft Augustinus in De div. quaest. ad
Simpl. II, 1,6 en hij legt uit: Hoc enim nonfitmutabilitate Spiritus sancii qui est
incommutabilis cum Pâtre et Filio, sed mutabilitate animi humani...1 Uit deze
verklaring zou men minstens kunnen afleiden dat Augustinus in de bonus
spiritus (prophetandi of prophetiae) die in Saul werkzaam was, niemand
minder dan de heilige Geest zelf heeft gezien, die 'met de Vader en de
Zoon onveranderlijk is'.
Er zijn echter nog meer aanwijzingen. In De div. quaest. ad Simpl.
11,1,7 herhaalt Augustinus ni. dat de spiritus dei die Saul, terwijl hij David
vervolgde, deed profeteren, als een spiritus bonus moet worden beschouwd
(per quem sancii Prophetae futurarum rerum et visa cemebant). Daarbij wijst hij
er echter op dat dit niet kan worden afgeleid uit het feit alleen dat deze
spiritus dei de ontaarde Saul deed profeteren, maar hieruit dat de betreffende Schrifttekst over spiritus dei spreekt zonder toevoeging van malus of iets
dergelijks, terwijl bovendien deze zelfde spiritus dei in de rechtvaardige
Samuel was.2 Herinneren wij er tenslotte aan dat Augustinus kort hiervoor als zijn mening te kennen had gegeven dat overal waar in de Schrift
spiritus dei voorkomt zonder toevoeging van malus of iets dergelijks, zo
goed als zeker de heilige Geest wordt bedoeld.3 Mogen wij uit dit alles
niet besluiten dat de spiritus dei die Saul deed profeteren, voor Augustinus
niet slechts een 'goede geest', maar de heilige Geest zelfwas? Overigens
valt de identificatie van de bonus spiritus die Saul deed profeteren, met de
heilige Geest ook hieruit af te leiden dat in het vervolg van de tekst het
profetisch charisma uitdrukkelijk tot de gaven van de heilige Geest wordt
gerekend.4
In het kort komt Augustinus' exegese van I Kon. io e.v. dan hierop neer
ι PL 40,134.
2 De div. quaest. ad Simpl. II, 1,7 (PL 40,134-135) : Verumtamen illa quaestio major est, et
non transitoria animi intentione rimanda, quod cum Saul persequeretur David innocentem, plenus invidia et livore vesanus,/actus est super eum Spiritus Dei, et ambulabat Ingrediens,
etprophetabat. Non enim potest hic nisi spiritus bonus intelligi, per quem sancii Prophetae
futurarum rerum imagines et visa cemebant; non ex eo tantum quia dictum est, Et
prophetabat... sed quia sine additamento positum est, Et/actus etiam est super eum Spiritus Dei.
Non enim sicut in ilio loco dictum erat supra, spiritus Dei malus ; ut ex hoc posset etiam
in consequentíbus subaudirí : quin imo superiora magis magisque attestantur illum spiritum Dei bonum fuisse et vere propheticum... Cum enim dicitur, Factus est etiam super ipsos
Spiritus Dei, et prophetabant et ipsi; idem utique erat spiritus, qui erat in prophetis, inter
quos et Samuel inventus est: ex hoc itaque necesse est intelligi illum spiritum bonum.
3 Dediv.quaest.adSimpl.il,1,5: ziep. 4, ν. 2.
4 De div.quaest.adSimpl.11,1,8 (PL 40,136) : Satis ergo apparet inter dona Spiritus sancii
esse prophetiam, quam tarnen si quis habeat, et charitatem non habeat, nihil est. Ex
quo intelligitur fieri posse ut quidam etiam indigni vita aeterna regnoque coeloram,
aspergantur tarnen quibusdam Spiritus sancti muneribus non habentes charitatem, sine
qua illa muñera non nihil sunt, sed nihil eis prosunt.
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dat de spiritus dei die Saul deed profeteren, geen 'slechte geest', maar een
'goede geest' was, en wel de heilige Geest zelf, wezensgelijk aan de Vader
en de Zoon. Van deze Geest wordt gezegd dat 'door hem de heilige profeten beelden en visioenen van de toekomst aanschouwden'. Door deze
conclusies worden de bevindingen geaffirmeerd die wij eerder in dit
hoofdstuk formuleerden, nl. dat de Geest ten tijde van het Oud Verbond
openbarend werkzaam is geweest en een aantal mensen de ogen heeft
geopend voor de heilbrengende toekomst : Christus en de Kerk.
Op deze bevindingen willen wij in de volgende regels wat dieper ingaan om aldus een beter zicht te krijgen op de boven gesignaleerde dispensatio van de Geest. In C.Adim.15 heeft de daar vermelde dispensatie
weliswaar slechts betrekking op de totstandkoming en de vormgeving
van de Schrift, maar waar het in de Schrift krachtens de dispensatie van
de Geest om gaat, is blijkens de context de aankondiging van het toekomstig heil. Daarom mogen wij behalve het spreken van de Geest door
de Schrift ook zijn spreken bij monde van profeten tot de oudtestamentische openbarings-Äj/jewaiiO van de Geest rekenen; hij wil er hetzelfde
mee bereiken als met de Schrift: openbaring van het toekomstig heil.
De openbaringsactiviteit van de Geest onder het Oud Verbond kan dan
ook nooit als volkomen incidenteel worden opgevat. Dispensatie betekent
dat de Geest aan de oudtestamentische openbaring in haar geheel een
bestemming geeft. Ondergeschikt hieraan is de veelzijdige wijze waarop
de Geest openbaart: bij verschillende gelegenheden; door concrete, tijden plaatsgebonden mensen, zondaars zowel als heiligen ; door te verhullen en door prijs te geven.
Dat de Geest door de boeken van het Oude Testament de toekomst wil
openbaren, is een gedachte die Augustinus meer dan eens duidelijk heeft
uitgesproken. Niet álle gebeurtenissen die hebben plaatsgehad, werden
in de Schrift opgetekend, maar datgene quae spiritus sanctus praefigurationibus apta iudicavit.1 Eerder had Augustinus al een antwoord gegeven op
de beschuldiging die de manicheër Faustus richtte aan het adres van het
Oude Testament, als zou het veel immoreek bevatten in sommige verhalen over de aartsvaders. Augustinus legt uit dat onder leiding van de
Geest díe menselijke daden in het bijbelverhaal werden opgenomen,
quorum interpositio non vacaret a praesignatione rerum quas intenderai (spiritus

sanctus) prophetare.2 Met hetzelfde oogmerk werd in Genesis verhaald dat
Jozef in Egypte werd aangesteld tot toezichthouder op de nationale voedselvoorziening. Dat was een prozaïsche opdracht - alendis tantummodo
1 De Gen. ad litt. VI, 15 (CSEL 28,440).
2 C.Fau.XXII,83 (CSEL 25,685).
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cor paribus, et rebus tantum corporalibus gubemandis -, maar men moet bedenken dat datgene werd opgetekend quae secundum intentionem scribentis, in
quo erat Spiritus sanctus, rebus futuris illa narratione sufficere iudicata sunt.1 Het
is duidelijk: evenzeer door het oudtestamentisch Schriftwoord als door
het gesproken woord van de profeten heeft de Geest de toekomst willen
openbaren. Daarom worden in de Schrift die gebeurtenissen uit het verleden verhaald die de Geest geschikt acht om de toekomst te 'praesigneren'.
En dit tot ons 'heil'. Opdat de gelovige niet bij het historisch verhaal
van de Schrift blijft staan, maar zich bewust wordt van het tekenkarakter van het verhaalde en in de diepere bedoelingen van de Geest tracht
door te dringen, heeft de Geest salubriter het onduidelijke met het duidelijke vermengd2 en zelfs quasi absurda in de Schrift opgenomen.3 Maar ook
de aangekondigde toekomst zelf overstijgt het louter historische en feitelijke. Zo merkt Augustinus ergens op dat de Geest Gods in de Schrift
dáárom niet de gestalte en de afmetingen van de hemel heeft willen openbaren, omdat dergelijke wetenswaardigheden nulli saluti profutura zijn.4
Bij de totstandkoming van de boeken van het Oude Testament werd de
materie of de inhoud ervan dus bepaald zowel door de tekenwaarde van
deze materie met betrekking tot de toekomst die geopenbaard moest worden, als door de heilswaarde van het geopenbaarde. En behalve voor de
materiële inhoud zelf van de Schrift geldt dit ook voor de presentatie
ervan. Door nl. op verhullende wijze te openbaren wilde de Geest het
begripsvermogen van de lezer uitdagen en hem tot zijn eigen heil ontvankelijk maken voor de diepere zin, de eigenlijke boodschap van het
Oude Testament: Christus en de Kerk.
Christus of zijn komst in deze wereld is voorwerp van openbaring
vanaf 393.s De Kerk reeds vanaf 394, maar daarna niet meer vóór Epis1 En.mps.104,14 (CSEL40,1544).
2 De doctr.christ.il, VI.8 (CCL 32,36): Magnifiée igitur et salubriter spiritus sanctus
scripturas sanctas modificavit, ut locis apertioribus fami occurreret, obscurioribus autem
fastidia detergerei.
3 En. in ps. 103, s. ι, 18 (CCL 40,1491 ) : Quare quaedam in rebus visibilibus quasi absurda
miscet Spiritus sanctus, nisi ut ex eo quod non possumus accipere ad litteram, cogat nos
ista spiri taliter quaerere?
4 De Gen.ad litt.II,д (CSEL 28,46): ...breviter dicendum est de figura caeli hoc scisse
auctores nostros (sci. Scripturae), quod Veritas habet; sed spiritum dei, qui per cos loquebatur, noluisse ¡sta (sci. formam et figuram caeli) docere homines nulli saluti profutura.
5 Zie Se.zgi,! (PL 38,1320); Ep.ad Gal.exp.23 (PL 35,2121); En.in ps. ιοί,s. ¡, i (CCL
40,1426); De cat.nid.XVII.38 (PL 40,332); XIX.33 (PL 40,334); Sermo 388,3 (PL 38,
1303І);Decw.VUI,i3 (CCL 47, 239-242); Ep.187,33 (CSEL 57,100-101); 3s (CSEL
57,110); Ep.igo,6 (CSEL 57,141-142); In Io.Eo.Tr.32,6 (CCL 36,302-303); In lo.Ev.
Tr.52,8 (CCL 36,449); In IO.EO.TT.IOQ,3 (CCL 36,619-620); Sermo Frang.7,3 (MA
1,224) ; Sermo 2 over de blindgeborene (ed. С. Lambot, Rev. Bin.50, ідз8,р. іді).
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tula 8J, geschreven tussen 405 en 411. 1 Dat vanaf dat moment de Kerk
iets vaker wordt genoemd als voorwerp van oudtestamentische openbaring door de Geest, hangt waarschijnlijk samen met Augustinus' ecclesiologische belangstelling uit die jaren, opgeroepen of verhevigd door
het donatisme.
In En. inps.30,2, s.2,g, door Rondet gedateerd tussen 41a en 415, is de
ram die Abraham op de berg Moria verstrikt tussen de doornen vond,
voorafbeelding van de gekruisigde Christus. Werd aldus het Hoofd aangekondigd, dan moest ook de Kerk geopenbaard worden, meent Augustinus. En hij vervolgt: coepit Spiritus Dei, coepit Deus ad Abraham praedkare
veile ecclesiam... De Geest verkondigde haar door aan Abraham de zegening van alle volken in zijn zaad te beloven.2 In En. in ps. 86,1-2, door Le
Lauras en Rondet gedateerd rond 416, weidt Augustinus uit over de civitas waarvan in psalm 86 de heerlijkheid wordt bezongen. In die civitas
ziet Augustinus tegelijkertijd de Kerk op aarde en de Stad van de toekomst waarheen wij ons begeven langs de 'weg' Christus, die tevens de
'koning' van die Stad is.3 Het verlangen nu naar die civitas werd reeds
vóór Christus opgewekt door de Geest.4 Enige jaren later schrijft Augustinus dat in de geschiedenis van het uitverkoren volk alles werd voorafgebeeld en aangekondigd quae de âvitate, cuius aetemum erìt regnum, et de rege
eius eodemque conditore Christo in Spinta praevidebantur, esse ventura.* Dat met
Spiritus in deze tekst (van circa 419) waarschijnlijk de heilige Geest wordt
ι Ερ.βγ,ι (CSEL 34,2,397): ...sicut te (sci. Emeritum) esse audio talem virum et ab
ecclesia catholica, quae, sicut sancto spiritu praenuntiata est, toto orbe diffimditur, discerptum doleo atque seclusum.
2 En.in ps.30,2,3.2,g (CCL 38,209): Ille postremo ipse aries Christum significavit.
ÇHiid est enim haerere comibus, nisi quodam modo crucifigi? Figura est isla de Christo.
Continuo praedicanda erat et ecclesia, praenuntiato capite praenuntiandum erat et
corpus; coepit Spiritus Dei, coepit Deus ad Abraham praedicare velie ecclesiam, et
tulit fìguram. Christum figurate praedicabat, ecclesiam aperte praedicavit; ait enim
ad Abraham: Quoniam obaudisti vocem meam, et non pepercisti filio tuo dilecto propter me, benedicens beneditam te, et implendo implebo semen tuum sicut stellos caeli, et sicut arenam maris, et benedicentur in semine tuo omnes gentes terrae.
3 En.inps.86, ι (CCL 39,1198) : Civitas quaedam in isto psalmo cantata et commendata
est: cuius cives sumus, in quantum Christiana sumus, et unde peregrinamur, quamdiu
mortales sumus, et ad quam tendimus, per cuius viam, quae omnino quasi dumetis et sentibus interclusa non inveniebatur, rex ipsius civitatis se fecit viam, ut ad civitatem perveniremus.
4 Ibidem : Videte quomodo erant amatores huius civitatis ardentes, Uli ipsi per quos haec
dieta sunt, per quos haec nobis commendata sunt, quanto per eos affectu ista cantata
sunt. Affectum istum generabat in eis amor civitatis; amorem autem civitatb infuderat
Spiritus Dei : Caritas inquit. Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datas est
nobis.
5 De civ. .ХУ.А (CCL 48,463).
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bedoeld, gaan wij niet nogmaals betogen.1 Volgens C. Adv. L·g. et
proph.11,111. is uit 421 tenslotte vormen de vele oudtestamentische getuigenissen over Christus en de Kerk het bewijs dat de Geest reeds vóór
Christus op aarde werkzaam moet zijn geweest.2
Samenvattend kunnen wij zeggen dat het Augustinus' constante overtuiging is geweest dat de Geest onder het Oud Verbond Christus en de
Kerk heeft geopenbaard. Wilden wij tenslotte helemaal volledig zijn, dan
zouden nog enige uitlatingen van de bisschop kunnen worden aangehaald
waarin bepaalde concrete zaken voorwerp van openbaring door de Geest
zijn, zoals de betekenis van de droom van koning Nabuchodonosor.3
Hierdoor zou echter in pneumatologisch opzicht weinig nieuws aan onze
bevindingen worden toegevoegd en zouden wij in de gang van ons eigenlijk onderzoek alleen maar worden opgehouden.
Beter kunnen wij de aandacht vestigen op het christocentrisch karakter van de oudtestamentische openbaring door de Geest. Al moesten wij
vaststellen dat de tweede periode in de heilsactiviteit van de Geest begint
met Pinksteren en niet aanvangt op het ogenblik van Christus' verschijnen in deze wereld, dit betekent nog niet dat Christus een onbelangrijke
plaats in Augustinus' pneumatologie inneemt. Reeds vóór Christus'
komst en zijn heengaan is de Geest zijn getuige. Ja, de oudtestamentische
openbaring van de Geest staat in haar totaliteit gericht op Christus en de
Kerk. Als die openbaring op enige wijze heilzaam is, zal het 'heil' dat de
Geest aldus bewerkt, dan ook in Christus en de Kerk te vinden moeten
zijn. Is het dan misschien de taak van de Geest om de Christus en de
Kerk van de toekomst aan de gelovige van het Oud Verbond reeds zó
present te stellen dat zij inderdaad heilzaam voor hem kunnen zijn? Natuurlijk niet zo dat de oudtestamentische gelovige het 'heil' als een soort
aalmoes op de drempel van de toekomstige Kerk in ontvangst neemt en
vervolgens zijn oudtestamentisch bestaan voortleeft, maar zo dat hij door
1 Zie ρ 3 e.v.
2 PL 42,645-646 Haec et alia multa atque manifesta de Chnsto et Ecclesia unde praedicta sunt, quae sic videmus impleta, et consonantibus evangelios atque apostolicis Littens etiam speramus implenda, si Spmtus Dei ante adventum Christi non fuit super
terram .''
3 C.Adm.28 (CSEL 25,189-190)· de droom van Nabuchodonosor en zijn betekenis;
С Fau XVI,25 (CSEL 25,469-470) toekomstige ketters, Ep 55,23 (CSEL 34,2,194). de
verrijzenis, De Gen ad litt. X, 5 (CSEL 28,301-302)· herstel van het joodse volk ten tijde
van Ezechiel, De Gen. ad litt. XII, 11 (CSEL 28,393-394)· het teken aan de wand, waar
genomen door koning Baltasar, De cui XIII, ιγ (CCL 48,399) · de wil van God ; Quaest.
Hept. VII, iî (CCL 33,340) : hetgeen zou gebeuren na de dood van Josue, Sermo 343 (ed.
С. Lambot, Rev Bin 66, ід5б,р. гд) : de onwaarheid m de beschuldiging van de ouder
lingen tegen de kuise Susanna,
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gelovige overgave aan de Middelaar van de toekomst deel krijgt aan
diens gerechtigheid, zijn lidmaat wordt en Kerk wordt met alle anderen
die zich aan Christus toevertrouwen. Dat Kerk-aspect van de rechtvaardiging onder het Oud Verbond is al beschreven door Beumer en Congar.1
In de volgende regels beperken wij ons tot de geloofsverlichting en begenadiging door de Geest in het hart van de individuele gelovige. Deze beschouwing zal overigens slechts een voorlopig karakter dragen; op de
geloofsverlichting en begenadiging door de Geest in het algemeen komen
wij terug in twee aparte hoofdstukken.

GELOOFSVERLICHTING EN BEGENADIGING DOOR DE GEEST ONDER
HETOUDVERBOND

Wanneer wij nagaan hoe volgens Augustinus het profeterend en
'praesignerend' godswoord reeds ten tijde van het Oude Testament weerklank heeft gevonden, raken wij het thema aan van de oudtestamentische
geloofsverlichting door de Geest. Revelante sibi Spiritu sancto geloofden de
oudtestamentische rechtvaardigen in de komst van Christus ut salvi
fièrent.7· Aldus Augustinus in zijn commentaar op de galatenbrief uit de
jaren 394-395. De formulering keert bijna letterlijk terug in C. Fau. І ,г
van enkele jaren later: revelante sibi spiritu dei begrepen de oudtestamen
tische rechtvaardigen dat de rijkdom aan aardse goederen die God hun
beloofd had, voorafbeelding was van een hoger geluk.' Rond 420 stelt
Augustinus in zijn Johannescommentaar tenslotte de retorische vraag,
wie van de oudtestamentische rechtvaardigen salvus esse potuisset, als hij
revelante Spiritu niet geloofd had in de ene Middelaar.* Wij mogen in deze
drie teksten niet meer lezen dan er staat. Er is, althans op twee van de
drie plaatsen, wel sprake van salvusfieriοι salvus esse, maar de heilbewerking wordt niet direct toegeschreven aan de heilsactiviteit of de heikinvloed van de Geest. De Geest openbaart wel, maar er staat niet dat hij
het geloof schenkt of bewerkt. Van de effectieve geloofsverlichting of geloofsbewerking door de Geest is Augustinus eerst vanaf 412-415 over1 Zie ρ. ι, ν. 1
2 Ep. Gal. Exp. 23 (PL 35,2121): Quod enim nos (chrisriani) ex parte praeteritum, id est,
primum adventum Domini; ex parte futurum, id est, secundum adventum Domini
credendo salvi efficimur: hoc totum illi (sci. antiqui qui justifica ti sunt), id est, utrumque
adventum credebant, revelante sibi Spiritu sancto, ut salvi fièrent.
3 C.Fau.IV,s: zie p. 2, v. 4.
4 In Ιο.Ευ. Tr.iog,2 (CCL 36,619-620) : Quis enim eorum (sci. iustorum Veteris Testa
menti) a damnatione totius massae perditionis, quae per unum hominem facta est,
salvus esse potuisset, nisi in unum mediatorem Dei et hominum in came venturum reve
lante Spiritu credidisset?
II

tuigd. Daarvóór spreekt hij slechts over 'uitnodiging tot het geloof'.1 In
ons hoofdstuk over roeping en geloofsverlichting door de Geest zullen wij
nog in de gelegenheid zijn uitvoeriger op de ontwikkeling van Augustinus' geloofsbegrip in te gaan.
Wel moeten wij nog wijzen op enige teksten van na 415 die belangrijk
zijn m.b.t. de heilsactiviteit van de Geest onder het Oud Verbond en
waarin Augustinus II Kor. 4,13 aanhaalt : 'Habentes autem eundem spiritum
fidei...'. Zo in Epistula igo uit 418: zij die Christus aankondigden, hadden
'dezelfde Geest van het geloof' als degenen die na hem proclameerden dat
Christus inderdaad gekomen was.2 Bedoelt Augustinus met 'eundem spiritumfidei'de heilige Geest? In ieder geval schrijft hij in 418 de menselijke
geloofsdaad reeds mede toe aan de geloofsbewerking door de Geest. In
415 immers had hij al gesproken ova fidei donum spiritus sancti.1 Maar er
zijn nog directer aanwijzingen dat onder 'eundem spiritumfidei'in Epistula
igo de heilige Geest wordt verstaan. In Epistula ig4 nl. van enige maanden later wordt II Kor. 4,13 eveneens geciteerd, maar daar wordt van
'dezelfde Geest van het geloof' gezegd : aliter adiuvat nondum inhabitans aliter
inhabitans; nam nondum inhabitans adiuvat, ut nntfidèles, inhabitans adiuvat iam
fidèles.* Augustinus kan hier moeilijk een andere 'geest' dan de heilige
Geest zelf op het oog hebben gehad.5 Tenslotte lezen wij in Contra duas
epistulas pelagianorum uit 419-421 : 'Hetzelfde geloof was dus zowel in hen
die voorheen nog niet van naam, maar in werkelijkheid christen waren,
als in degenen die niet alleen christen zijn, maar het ook genoemd worden. En zowel in de eersten als in de laatsten woont dezelfde genade door
de heilige Geest. Daarom zegt de apostel: "Habentes autem eundem spiritum
fidei...'".6 De tekst zegt niet uitdrukkelijk dat het geloof een 'genade (is)
door de heilige Geest', maar suggereert het wel. Immers o.a. hierom dat
in de christenen van het Oud en Nieuw Verbond eadem gratia per spiritum
1 Ep.adGal.Exp.20 (PL 35,2117-2118) : ... ilio tempore in novitate invitationis ad fidem
etiam sensibilibus miraculis praesentia sancti Spiritus apparebat, sicut in Actibus Apostolorum legitur...
2 Ep. igo,6 (GSEL 57,142) : Si ergo eundem spiritum fidei et illi habebant, qui venturum
in came Christum praenuntiarunt, sacramenta esse potuenint pro temporum diversitate
diversa, ad unitatem tarnen eiusdem fidei concordissime recurrentia.
3 En.mps.77,13 (CCL 39,1078).
4 Ep. 194, ¡8 (CSEL 57,190).
5 In de context wordt de bedoelde spiritus bovendien geïdentificeerd met de Geest van de
'gaven' uit I Kor. 12. Deze Geest is voor Augustinus geen andere dan de heilige Geest zelf;
vgl. De div. quaest. ad Simpl. II, 1,8 (p. 6, v. 4).
6 С duas ep.pel.II,IV.ii (CSEL 60,498): Eadem igitur fides est et in Ulis, qui nondum
nomine, sed re ipsa fuerent antea christiani : et in istia, qui non solum sunt, verum etiam
vocantur, et in utrisque eadem gratia per spiritum sanctum. Unde dicit apostolus: Haben
tes autem eundem spiritimi fidei...
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sanctum leeft, zou Paulus hebben gezegd : 'HabenUs autem eundem spiritum
fidei'. Zozeer is Augustinus met de jaren het geloof als geloofsgaw gaan
zien, dat begenadiging en geloofsverlichting tenslotte beschouwd worden
als twee facetten van een en dezelfde heikactiviteit van de Geest.
Maar als 'dezelfde Geest des geloofs' en 'dezelfde genade door de heilige
Geest' leven in de 'christenen' van zowel het Oude als het Nieuwe Testament, wat betekenen Oude en Nieuwe Testament dan nog als twee
onderscheiden fasen van de heilshistorie? Wat voor zin heeft het dan nog
te spreken over vóór en ná Pinksteren? En toch doet Augustinus dit óók,
en nog wel met enige nadruk, zoals blijkt uit zijn vaak herhaalde verwijzing naar Jo.j,39 'de Geest was nog niet gegeven, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was'. Wij moeten dus zeggen dat Augustinus de historische werkelijkheid van de twee genoemde heilsfasen niet ontkent, 1 maar dat hij
aan de andere kant deze heilsfasen niet opvat als tijdruimtelijke kaders
waardoor de soevereine Geest aan banden wordt gelegd. 30.7,3g moet
relatief worden verstaan. De historie is geen massief blok noch een natuurnoodzakelijke evolutie. De geschiedenis is vol van de vrijheid van de
Greest die harten openbreekt voor Gods genegenheid op elk gewenst
moment (al zal hij zich in feite ná Pinksteren overvloediger aan de
wereld schenken dan daarvóór).
Het is met de tijd als met alles waarvan de Geest zich bedient tot verwerkelijking van het heil : hij bedient zich in goddelijk-soevereine vrijheid
evengoed van de onwaardige als van de toegewijde sacramentsbedienaar,
zoals wij nog zullen zien ; hij profeteert evengoed door de haatdragende,
moordlustige Saul als door de rechtvaardige Samuel ; hij begenadigt door
middel van de sacramentele rite, maar ook buiten deze om. Toch respecteert Augustinus zowel rite als profetie, zowel ziener als bedienaar.
Een dergelijke houding nu neemt hij ook aan tegenover Oude en Nieuwe
Testament: het zijn door God gewilde heilsfasen, maar niet zo dat de
Geest door de eerste ervan aan banden wordt gelegd. Dit is geen late opvatting van Augustinus, al valt zij vóór 412 nauwelijks te constateren.
Reeds in 395 schrijft hij heel in het algemeen : lex littera est eis qui non earn
implent per spiritum charìtatis, quo pertinet Testamentum novum.2 Met Testamentum novum moet hier eerder een bepaalde, door de Geest geschonken
mentaliteit, een nieuwtestamentische levenshouding, dan een zeker tijdvak van de heilsgeschiedenis zijn bedoeld.
Dit wordt bevestigd door De spiritu et littera uit 412. Augustinus schrijft
1 Vgl. Α. Luneau, a.w.,pp.s83-407.
a De diü.quaest.adSimpl.I,!,!? (PL 40, no); Vgl. De s.vÌrg.XXXVIII.39 (CSEL 41,280281) ; Ep.140,46 (CSEL 44,194).
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daar dat de oudtestamentische rechtvaardigen 'deelhebben aan het Nieuwe Testament, daar God in hun geest zijn wetten neerlegt en deze met
zijn vinger, de heilige Geest, in hun harten schrijft. Door deze heilige
Geest wordt in hun harten ook de liefde uitgestort die de vervulling is
van de Wet'. 1 Hier wordt niet alleen gezegd dat er onder het Oud Verbond reeds rechtvaardigen waren, maar ook hoe dezen door toedoen van
de Geest rechtvaardig werden. De vraag zou echter gesteld kunnen worden : wat heeft Christus hier mee te maken die door de dispensatio van de
Geest dé heilzame openbaringsinhoud van het Oude Testament uitmaakt? Is het zo dat de Geest weliswaar naar Christus uitwijst als de
enige Middelaar, maar intussen los van Christus het heil bewerkt? Dat
klinkt onwaarschijnlijk, als wij in De natura et gratia van 413 lezen dat
reeds vóór het lijden van Christus rechtvaardigen leefden uit het geloof in
Jezus Christus, qui praestat spiritum sanctum, terwijl de Geest op zijn beurt
de caritas meedeelt, qua una iusti sunt quicumque sunt iusti.1 De heilsinvloed
van de Geest, zijn mededeling of bewerking van de caritas waardoor men
gerechtvaardigd wordt, wordt dus geconditioneerd door de heilsbemiddeling van Jezus Christus door wie de Geest zelf aan de wereld wordt
'meegedeeld'. Maar hoe kan Jezus Christus die er nog niet is, onder het
Oud Verbond de Geest reeds meedelen? Het is ook hier duidelijk dat
voor Augustinus geschiedenis meer is dan de materiële opeenvolging van
gebeurtenissen, binnen welke opeenvolging het latere slechts beïnvloed
zou kunnen worden door het vroegere en niet andersom. Voor de bisschop van Hippo is Jezus Christus de ene Middelaar tussen God en álle
mensen, ook die van het Oud Verbond. Door zich in geloof bij de ene
Middelaar aan te sluiten die hun geopenbaard werd door de Geest, deelden de oudtestamentische rechtvaardigen reeds in de gerechtigheid en
de Geest-volheid van Jezus.
Hetgeen weer niet betekent dat de Geest dus in aßiankelijkheid van een
mens Jezus het heil zou bewerken. In onze paragraaf over de begenadiging van de mens Jezus zullen wij zien dat deze begenadiging het werk is
van de Géést. God benadert door zijn ontwapenende Geest de mensjezus
zo dat deze zich gewonnen geeft en speelruimte wordt voor Gods heilsbedoeling met de mens, met alle mensen. Daarom kunnen wij beter niet
1 De spir.et litt. XXVI. φ (CSEL 60,201): Et propterea in domo veri Israhel, in quo dolus
non est, participes sunt testamenti novi, quia dat deus leges in mentem ipsorum et in
cordibus eorum scribit eas digito suo, spiritu sancto, quo ibi diffunditur caritas, quae
legis est plenitudo.
2 De nat.it grat.LXIII.74 (CSEL 60,389): Ex qua fide (scl.Iesu Christi) etiam ante eius
passionem iustos vixisse non dubium est, qui praestat spiritum sanctum, per quem dif
funditur caritas in cordibus nostris, qua una iusti sunt quicumque sunt iusti.
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zeggen dat de Geest in afliankelijkheid van de toekomstige Middelaar het
heil van de oudtestamentische rechtvaardigen bewerkt.
Hoogstens in die zin zou men van afhankelijkheid kunnen spreken dat
de effectieve heil-bewérking van de Geest geconditioneerd wordt door Jezus'
ja-woord tot God. Dezelfde Geest die zich van ziener en bedienaar, van
rite en historie bedient in goddelijk-soevereine vrijheid, respecteert menselijke vrijheid; overigens niet alleen die van de mensjezus, maar die van
welk mens dan ook. Niemand wordt gerechtvaardigd nisi volens, preekt
Augustinus.1
Dezelfde gedachte als in De nat. et grat. LXIII. y4, hierboven geciteerd,
keert terug in De gratia Chrüti van 418, maar met een zeker nuanceverschil. Door het geloof worden de oudtestamentische rechtvaardigen
slechts 'gezuiverd'. Bovendien stelt Augustinus uitdrukkelijk dat men
niet omdat men hem verdient, de Geest ontvangt.2 De bisschop neemt
hier bewust of onbewust stelling tegen zijn vroegere zienswijze dat men
door het geloofde Geest zou verdienen.3 Om herhalingen te voorkomen
willen wij op de evolutie van Augustinus' genadeleer thans nog niet uitputtend ingaan. Dat die evolutie er is, ook waar het over de begenadiging
door de Geest onder het Oud Verbond gaat, kan men gemakkelijk vaststellen. Tegenover pelagianen en semipelagianen vestigt de bisschop er
in toenemende mate de aandacht op dat de gelovige door puur menselijke inspanning alléén het heil nooit kan verwerven. Ook de oudtestamentische gelovigen hebben niet door eigen inspanning het heil verworven, zoals de pelagianen menen. In Contra duas epistulas pelagianorum wijst
Augustinus de mening af: spiritum sanctum adiutorem virtutis in testamento
vetere nonßiisse.* Hij gaat nog verder: spirìtum sanctum in eis, qui etiam tunc
secundum Isaac promissionisßlii erant, non solum adiutorem... verum etiam largitorem dicimusfuhse virtutis...s Zij die onder het Oud Verbond de voorafbeelding van het Nieuwe onderkenden, waren 'erfgenamen' van het
Nieuwe Testament, ja 'behoorden' er reeds toe. En wel in de heilige
Geest, quem mvificantem litterae occidenti opponit apostolus.6 Hetzelfde geloof,
'dezelfde genade door de heilige Geest', dezelfde 'Geest des geloofs' leef1 In lo.Ep. Tr.3,1 (PL 35,1997—1998) : Nemo ex aqua et Spiritu nascitur niai volens.
2 De grat. Christi ΙΙ,ΧΧΙΙΙ.ζβ (CSEL 42,187): Et ipsorum (sel. antiquorum iustorum)
enim corda eadem mundabantur mediatoris fide et diffundebatur in eis caritas per
spiritum sanctum, qui ubi vult spiral non merita sequens, sed etiam ipsa merita faciens.
3 Zie hoofdst. IV
4 C.duasep.pel.III,IV.i3 (CSEL 60,492).
5 C.duasep.pel.III,IV.i2 (CSEL 60,501). Vgl. С.duas ер.реІ.І .Х.зЗ (CSEL 60,557).
6 С. duas ер.pel.H,IV.12 (CSEL 60,499) : Eligamus igitur utrum antíquos iustos ancillae
filios dicamus an liberae. Absit autem ut ancillae; ergo si liberae, ad novum pertinent
testamentum in spiritu sancto, quem vivificantem litterae occidenti opponit apostolus.
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den in de 'christenen' zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament.1
Dat Augustinus aan de categorieën Oude en Nieuwe Testament niet
alle tijdgebondenheid ontnomen heeft, kan men overigens reeds aflezen
uit En. inps.30,2, s.2,g uit 412-415: de oudtestamentische, door de Geest
bezielde zangers of dichters van Psalm 30 zien met verlangen uit naar de
Stad die in de psalm wordt bezongen en waarvan de christenen de burgers zullen zijn.2 Daarnaast zijn er een aantal uitspraken van de bisschop
aan te wijzen - één uit 400 en meerdere uit zijn antipelagiaanse periode
vanaf 412 — waarin hij het Sinaïgebeuren vergelijkt met Pinksteren.
Beide gebeurtenissen hadden plaats op een Vijftigste Dag; bij beide gebeurtenissen was de Geest betrokken, de Wet werd immers geschreven
door de 'vinger Gods', d.i. de heilige Geest. Maar terwijl de Wet werd uitgevaardigd ad timorem, werd de Geest meegedeeld ad caritatem.3 Dáár werd
de Wet geschreven op stenen tafelen, hier in het hart van de mens.4 Op
de Sinaï was de Geest een 'Geest van slavernij in timorem', omdat door hem
die de Wet op stenen tafelen schreef, tinwr incussus est eis qui gratiam nondum tntellegebant, ut de sua infirmitate atque peccatis per legem convtcereniur ad
gratiam quae est infide Jesu Christin Wat hier wordt geformuleerd, komt
overeen met Augustinus' opvatting over het door de Geest bezield profeten- en Schriftwoord. Ook deze voeren tot Christus, zij het op een
andere wijze dan de Wet waardoor de Geest de mens in eerste instantie
zijn ethische en godsdienstige ontoereikendheid bewust doet zijn.'
Maar spreekt Augustinus zichzelf niet tegen? Aan de ene kant zegt
hij dat de oudtestamentische rechtvaardigen door de Geest tot het Nieuwe Testament behoren, terwijl hij aan de andere kant het Sinaïgebeuren
1 C. duas ep.pel. III, IV. 11: zie ρ. 12, v. 6.
3 Zie p. 8, v. 2-3.
3 Ep.55,29 (CSEL 34,2,203) : Occiditur ovis, celebratur pascha et intetpositis quinquaginta diebus datur lex ad timorem, scripta digito dei : occiditur Christus, qui tamquam
ovis ad immolandum ductus est, sicut Esaias propheta testatur, celebratur verum pascha
et interpositis quinquaginta diebus datur ad caritatem spiritus sanctus... Vgl. En.in ps.
9o,s.s,8 (CCL 39. I 274-'275); Se.156,14-15; (PL 38,857-858); Quaest.Hept. 11,55
CCL 33,94-95) ; Ep. 140,46 (CSEL 44,194).
4 Zie De spir.et liU.XV.i7-XVI.s8 (CSEL 60,181-182); XXVIII.49 (CSEL 60,204);
Se. 155,3-6 (PL 38,842-844) ; Se. 156,14-16 (PL 38,857-858).
5 Quaest.Hept.11,55 (CCL 33,95). Deze tekst dateert van 419.
6 In Quaest.Hept. 11,55, hierboven geciteerd, wordt de Geest zelf verantwoordelijk ge
steld voor het gevoel van onbehagen bij hen die de Wet niet konden vervullen. Elders
voert het gevoel van ontoereikendheid tót de Geest via het geloof. Zo in De spir.et litt.
X.16 (CSEL 60,159); XXIX.51 (CSEL 60,208); XXXII.56 (CSEL 60,215); Ep-45,3
(CSEL 44,268); Defideetoperib.XIV.31 (CSEL 41,61); C.duas ep.pel.UI,І .із (CSEL
60,500-501 ) ; Ep. 140,46 (CSEL 44,194).
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en Pinksteren tegenover elkaar stelt als vreeswekkend en Hefdeschenkend
optreden van de Geest? Nu is Augustinus zich gelukkig zelf van deze
moeilijkheid of schijnbare moeilijkheid bewust geweest en verduidelijkt
hij zijn standpunt uitdrukkelijk.
Als 'Oude Testament' betekent: '(testamentum) a monte Sina in servitutem générons' (Gal. 4,24), zou men de pelagianen inderdaad moeten toegeven dat onder het Oud Verbond de Geest geen adiutor virtutis is geweest.
Maar men kan 'Oude Testament' ook anders verstaan! En uit de context
blijkt dat Augustinus dat gewoonlijk doet, nl. als een tijdperk, voorafgaande aan de tijd van het Nieuwe Testament. Daarom kan hij ook zeggen dat degenen die secundum distributionem temporum de dragers van het
Oude Testament waren, in een ander opzicht reeds 'behoorden' tot het
Nieuwe Testament 1 (dat dan toch weer verstaan wordt: niet als een tijdvak, aanvangend bij het begin van de christelijke jaartelling, maar als de
heilsbedeling van de Geest die caritas meedeelt).

VERBAND TUSSEN DE OUDTESTAMENTISCHE THEOFANIEËN VAN
DE GEEST EN ZIJN OPTREDEN MET PINKSTEREN?

Sprekend over de aanwezigheid van de Geest ten tijde van het Oud
Verbond zou men natuurlijk nog kunnen wijzen op het tweede tot en met
vierde Boek van De Trinitate, waar de theofanieën van het Oude Testament en de muñones van de Zoon en de Geest uit het Nieuwe Testament
aan de orde zijn. Dit onderwerp is echter door anderen reeds uitvoerig
behandeld 2 en bovendien was Augustinus' belangstelling in De Trinitate
minder heilshistorisch dan speculatief-theologisch georiënteerd. Wat De
Trinitate nochtans aan heilshistorisch perspectief te bieden heeft met betrekking tot het optreden van de Geest vóór Jezus' verheerlijking, willen
wij hier in het kort signaleren; op het trinitair aspect van Augustinus'
uiteenzettingen komen wij terug in ons hoofdstuk over de verhouding
van Vader, Zoon en Geest.
1 Zie b.v. C.duas ep.pel.III,IV.6 (CSEL 60,492): Quis enim catholicus dicit, quod nos
dicere iactítant (pelagiani) 'spintum sanctum adiutorem virtutis in testamento vetere
non fuisse' nisi cum vêtus testamentum sic intellegimus, quemadmodum dixit apostolus :
a monte Sina in sewitutem gênerons? Sed quia in eo praefigurabatur novum, qui hoc intellegebant tunc homines dei secundum distributionem temporum veteris quidem testamenti
dispensatores et gestatores, sed novi demonstrantur heredes. An vero ilium ad testamentum novum negabimus pertinere, qui dicit : Cor mundum crea in me, deus, et spiritimi rectum
innova in visceribus meis?
2 Zie F. L. Smid, De Adumbraiione SS. Trinitatis in Vetere Testamento secundum Sanctum
Augustimim, Mundelein, 1950. J.-L. Maier, Les missions divines selon S.Augustin, Fribourg,
i960; Ch. Journet, La mission visible de l'Esprit-Saint, in Revue them.65,i<)65,pp.357-395.
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In Boek II bespreekt Augustinus een aantal Schriftplaatsen die door
sommigen worden misbruikt om de inferioriteit van de Zoon en de Geest
t.a.v. de Vader te verdedigen. Daartoe behoren o.a. de teksten waarin
sprake is over een 'zending' van de Zoon of de Geest. Goed verstaan,
brengen de door de Schrift vermelde missiones van de Zoon en de Geest
echter niet noodzakelijk mee dat de Zoon en de Geest inferieur zouden
zijn aan degene die hen zendt. De Zoon wordt door de Schrift nl. slechts
in zoverre 'gezonden' genoemd, in quantum apparuit f oris in creatura corpo
rali (door de incarnatie). 1 Nu begrijpt men onmiddellijk, waarom ook de
Geest 'gezonden' wordt genoemd: Facta est enim quaedam creaturae species
ex tempore in qua msibiliter ostenderetur Spiritus sanctus...1 Als voorbeelden van
een шило van de Geest noemt Augustinus de nederdaling in de gedaante
van een duif over de gedoopte Christus en de nederdaling met Pinksteren
in storm en vuur. En hij besluit: Haec operatie msibiliter expressa, et oculis ob
lata mortalibus, missio Spiritus sancii dicta est...3
Na gesproken te hebben over de missiones die bestaan in de incarnatie
van de Zoon en de nederdalingen van de Geest bij Christus' doopsel en
met Pinksteren, vraagt Augustinus zich af, of er ook onder het Oud
Verbond müsiones van Zoon en Geest hebben plaatsgehad. Wat te denken
over Gods spreken tot of verschijnen aan de aartsvaders per illas species
corporales als het brandend braambos, de vuurzuil die de israelieten vooropging bij de Uittocht, of de bliksem en donder op de Sinaï?* Is per illas
creaturae formas ofwel de Vader ofwel de Zoon ofwel de Geest verschenen
ofwel de Drieëenheid?5 Als de Géést per illa visibilia aan de Vaders is verschenen, waarom zou men hem dan pas als 'gezonden' beschouwen bij
zijn nederdaling over Christus en later over de leerlingen?6 Een dergelijke
ι De Ттіп.ІІ, V.io (PL42,851).
г Ibid. : ... Jam in promptu est intelligere ctiam de Spiritu sancto cur missus est et ipse
dicatur. Facta est enim quaedam etc.
3 Ibid. Vgl. De Trin.II, VII.¡s (PL 42,853) : Propter has ergo corporales formas, quae ad
cum signifìcandum, et sicut humanis sensibus oportebat demonstrandum temporaliter
exstiterunt, missus dicitur etiam Spiritus sanctus...
4 De Trin.II, VII.¡2 (PL 42,853) : Cur ergo non et Pater dicitur missus per illas species
corporales, ignem rubi, et columnam nubis vel ignis, et fulgura in monte, et si qua talis
tunc apparuerunt, cum cum coram locutum Patribus, teste Scriptura didicimus, si per
illos creaturae modos et formas corporaliter expressas et humanis aspectibus praesentatas
ipse demonstra ba tur?
5 De Trin.II, VII. 13 (PL 42,853) : In hujus perplexitate quaesüonis, adjuvante Domino
prìmum quarendum est, utrum Pater, an Filius, an Spiritus sanctus; an sine ulla distinctione personarum, sicut dicitur Deus unus et solus, id est, ipsa Trinitas per illas
creaturae formas Patribus apparuerit. Vgl. De Trin.II,IX. 16 (PL 42,855).
6 De Trin. II, VII. is (PL 42,853) : Si vero per illa visibilia quae in Lege et Prophetis
commendantur, nee Pater, nee Filius sed Spiritus sanctus ostendebatur; cur etiam ipse
nunc (in N.T.) dicitur missus, cum illis modis et antea (in V.T.) mitteretur?
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vraag kan natuurlijk ook gesteld worden met betrekking tot de Zoon:
moet hij pas als 'gezonden' beschouwd worden bij zijn geboorte uit de
vrouw?1 En als de Zoon en de Geest reeds ten tijde van het Oud Verbond
'gezonden' werden, wat voor verschil bestaat er dan tussen hun oudtestamentische 'zending' en earn (missionem) quam in evangelio legimus?2 Deze
laatste vraag interesseert ons hier natuurlijk het meest. Augustinus beantwoordt ze echter niet onmiddellijk. Eerst gaat hij verschillende oudtestamentische theofanieën in trinitarisch opzicht stuk voor stuk na. In
geen van de voorkomende gevallen acht hij de Geest als mogelijk subject
van de theofanie uitgesloten. Met betrekking tot de gods verschijning op
de Sinai merkt hij op dat niet te achterhalen is, wie hier gesproken heeft :
de Drieëenheid, de Vader, de Zoon of de Geest. Als men echter één van
de drie Personen zou moeten aanwijzen, zou Augustinus met enige voorkeur niet de Vader of de Zoon, maar de Geest als subject van de theofanie op de Sinai' willen beschouwen. Deze voorkeur grondt hij op duidelijke overeenkomsten van het Sinaïgebeuren met Pinksteren.3 Daarbij
blijft hij er zich echter van bewust dat Vader, Zoon en Geest nooit los
van elkaar in de heilsgeschiedenis optreden en werkzaam zijn. Het is hier
echter niet de plaats nader in te gaan op hun operatio inseparabüis.
Als wij Augustinus' gedachtengang over het optreden van de Geest
onder het Oud Verbond ten einde toe volgen, blijkt dat hij zich over een
sensibilis demonstratio niet met zekerheid durft uit te spreken,4 doch dat hij
aan de andere kant een datio vel misao niet slechts ab a priori mogelijk,
maar als een historisch vaststaand feit beschouwt. De Geest immers heeft
gesproken door de profeten, luidt zijn argument. Daarom moet Jo.j,3g
relatief worden verstaan; dat ' ώ Geest nog niet gegeven was, omdat Jezus nog
ι Ibid. : Si autem Filius per ea (visibilia in V.T.) demonstrabatur, cur tanto post (in N.T.)
dicitur missus, cum ex femina factus est...?
2 De Trin.II, VII. 13 (PL 42,853) : Postremo videbimus id quod quaerere institueramus,
utrum Filius et Spiritus sanctus et antea mittebantur; et, si mittebantur, quid inter illam
missionem, et eam quam in Evangelio legimus, distet... De probleemstelling wordt bijna
letterlijk herhaald in ß« Trin.III,I.4 (PL 42,870).
3 De Trin.II,XV.36 (PL 42,862) : Sed quod attinet ad id quod nunc suscepimus, nee in
monte Sina video quemadmodum appareat per ilia omnia quae mortalium sensibus
terribiliter ostendebatur, utrum Deus Trinitas, an Pater, an Filius, an Spiritus sanctus
proprie loquebatur. Venimtamen si quid hiño sine affirmandi temeritate modeste atque
cunctanter conjectare conceditur, si una ex Trinitate persona potest intelligi, cur non
Spiritum sanctum potius intelligimus, quando et tabulis lapidis Lex ipsa quae ibi data
est digito Dei scripta dicitur, quo nomine Spiritum sanctum in Evangelio, significan
novimus. Verder noemt Augustinus enige overeenkomsten op: vijftigste dag, theofanie
in vuur.
4 De Trin.IV,XXI.jo (PL 42,909) : De sensibili autem demonstratione Spiritus sancii,
sive per columbae speciem, sive per linguas Ígneas... non audeo dicere nihil tale factum
esse antea.
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niet was verheerlijkt', betekent slechts een gradueel verschil tussen de Geestschenkingen vóór en ná Jezus' verheerlijking. De schenking of zending
van de Geest ná Jezus' verheerlijking zou er een zijn, qualu nunquam
antea fuerat. Daarvóór had er inderdaad Geestschenking of Geestzending
plaatsgehad, sed talis non fuerat (als na de verheerlijking van Jezus). 1
Waarin bestaat dan het gradueel verschil? Waarin bestaat de proprietas
van de datio, vel donatio, vel missio Spintus sancti na Jezus' verheerlijking?
Augustinus schrijft: 'Nergens immers lezen wij, dat mensen, bij de komst
van de heilige Geest over hen, talen spraken die zij tevoren niet kenden.
Dit geschiedde evenwel, toen zijn komst door zichtbare tekenen openbaar
moest worden gemaakt, opdat duidelijk werd dat heel de wereld en alle
volken met hun verschillende talen zouden geloven in Christus...'1. Op
een dergelijke manier had Augustinus het verschil tussen Pinksteren en
vroegere Geestschenkingen al eerder aangegeven: Spiritus sanctus latenter
dabatur ante Domini clarißcationem; post manifestationem autem divinitatis ejus
manifestius datus est.3 Dat de Geest nog niet was gegeven voordat Jezus
verheerlijkt was, betekent dat hij 'nog niet zo verschenen was, dat door
allen ook beleden werd dat hij gegeven was'. Zijn komst met Pinksteren
was een demonstratio... ipsis etiam oculis carnets.* Maar de tekst krijgt een
heel andere wending als Augustinus zegt, dat 'door deze zichtbare openbaring van de heilige Geest... zijn volheid in onzegbaar, ja ondenkbaar
ruimer mate in de harten van de mensen wordt uitgestort'.5 In Tractatus
¡2 van zijn Johannescommentaar, vele jaren later, ziet Augustinus het
nieuwe van Pinksteren in de 'overvloed van geestelijke genade, waardoor
ι De Trin.IVyXX.zg (PL 42,908-909): Et quod dicit evangelista: Spiritus nondum erat
datus, quia Jesus nondum erat glorificatus, quomodo intelligitur, nisi quia certa illa Spiritus
sancti datio vel missio post clarificationem Christi futura erat, qualis nunquam antea
fuerat? Ñeque enim antea nulla erat, sed talis non fuerat. Si enim antea Spiritus sanctus
non dabatur, quo impleti Prophetae loculi sunt?
a De Ттіп.І ,ХХ.гд (PL 42,909):... quomodo ergo Spiritus nondum erat datus, quia Jesus
nondum erat clarìficatus, nisi quia illa datio, vel donatio, vel missio Spiritus sancti habitara
erat quamdam proprietatem suam in ipso adventu, qualis antea nunquam fuit? Nusquam enim legimus, unguis quas non noverant homines locutos, veniente in se Spiritu
sancto, sicut tunc factus est, cum oporteret ejus adventum signis sensibilibus demonstran,
ut ostenderetur totum orbem terrarum atque omnes gentes in unguis variis constitutas,
credituras in Christum...
3 De diu. quaest. LXXXIII, 6s (PL 40,53-54).
4 Ibid. : Et hoc dictum est, Spiritus autem nondum erat datus : id est nondum sie apparuerat,
ut omnes eum datum esse faterentur(.)... adventus Spiritus sancti demonstratio Spiritus
sancti est ipsis etiam oculis cameis, quando visus est ignis divisus super eos, et coeperunt
loqui Unguis.
5 Ibid.: Ita sane hoc diximus, ut intelligamus etiam ista ipsa visibili demonstratione
Spiritus sancti, qui adventus ejus dicitur, ineffabili modo largius in hominum corda vel
etiam incogitabili plenitudinem ejus infusam.
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de verzamelde leerlingen de talen van allen zouden spreken en aldus de
Kerk zou worden aangekondigd als een Kerk die zich onder de talen van
alle volken verbreidt...'. 1 Er zouden nog meer uitlatingen van de bisschop
over de nieuwheid van Pinksteren kunnen worden aangehaald, maar
om herhalingen te voorkomen willen wij die reserveren voor onze paragrafen over Pinksteren.
Als men tenslotte vraagt naar het historisch verband tussen vroegere
Geestschenkingen en die van Pinksteren, blijkt dat de bisschop zich op
dit punt nauwelijks heeft uitgelaten. Zijn ideeën moeten dus worden
afgeleid uit indirecte gegevens. Welnu, als het oudtestamentisch heilswerk van de Geest er op gericht was, openbarend en begenadigd tot
Christus te voeren en aan de andere kant grote nadruk wordt gelegd op
Christus' heengaan en verheerlijking als voorwaarde tot voller Geestschenking, kan men besluiten dat voor Augustinus het verband tussen
vroegere Geestschenkingen en de Geestschenking van Pinksteren gelegen
is in Christus. Pas als Jezus zich door heengaan en verheerlijking ten volle
geopenbaard heeft als de Zoon Gods in kracht, zal hij in openbaarheid
de Geest schenken, die daarvoor slechts op verborgen wijze werkzaam
was (geconditioneerd door Christus' nog niet aan het licht getreden
middelaarschap) .2
Maar dit is niet het enige verschil: de openbaarheid van Pinksteren
duidt ook op de universaliteit van het heil dat in een door de Geest bezielde Kerk aan heel de wereld wordt aangeboden. Bovendien zal, geconditioneerd door Jezus' historische heilsdaden, de Geest vanaf Pinksteren 'in onzegbaar, ja ondenkbaar ruimer mate in de harten van de
mensen worden uitgestort' dan voorheen. Tegenover de theofanie van
de Geest op de Sinaï ad timorem staat tenslotte de theofanie van de Geest
met Pinksteren ad caritatem. Wat dit laatste verschil inhoudt, zal in volgende hoofdstukken van dichterbij bezien moeten worden. Daarvóór
houdt ons nog een ogenblik de vraag bezig: hoe ontving volgens Augustinus de mens Jezus zelf de Geest, opdat hij als middelaar hem anderen
kon schenken?

DE BEGENADIGING VAN DE MENSJEZUS DOOR DE GEEST

De heilsfunctie van de Geest met betrekking tot de Middelaar blijft
ι In lo.Ev. Tr.52,8 (CCL 36,449) : Sed Spiritus sanctus nondum erat datas; id est, illa abundantia gratiae spintalis, qua congregati Unguis onmium loquerentur, ac sic in Unguis
onmium gentium futura praenuntiaretur ecclesia...
3 Zie verder pp. 39 e.v.
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niet beperkt tot voorzegging, aankondiging of openbaring. Want
wie of wat is deze Middelaar anders dan de mensjezus die door volheid
van genade te ontvangen bron van genade wordt voor alle mensen?1 Dit
geschiedt doordat 'de mens (Jezus) is aangenomen in unitatem personae
Unigeniti'.1 Welnu, deze 'aanneming' is het werk van de Geest, 'Door
de Gave Gods immers, dat wil zeggen door de heilige Geest, is ons zo'n
grote nederigheid van zo'n grote God aangeboden, dat hij zich gewaardigd heeft de gehele mens aan te nemen in de schoot van de Maagd'. 3
De incarnatie van het Woord wordt hier blijkbaar eerder gezien als gave
van de Geest aan óns, mensen, dan als begenadiging van de ene mens
Jezus. Dat dit soteriologisch accent kenmerkend is voor Augustinus'
pneumatologie in het algemeen, hopen wij in het vervolg van onze studie
steeds duidelijker te kunnen aantonen. De eigen heilsfunctie van de Geest
bestaat voor Augustinus hierin: dat hij de mensen God nabij doet zijn,
hen uitnodigt om hem in geloof te ontmoeten en hen in liefde voorgoed
met hem verbindt.
Elders wordt de goddelijke 'aanneming' van Jezus' mensheid beschouwd als Geestgave die direct de mens Jezus wordt aangeboden en
eventueel indirect aan de mensheid. In De div. quaest. LXXXIII,57,3 uit
391-395 lezen wij dat de Zoon Gods dono Spiritus sancii de virgine natus est.*
Vele jaren later geeft Augustinus in het Enchiridion antwoord op de vraag,
waarom de Kerk leert dat Christus geboren heet uit de heilige Geest, ofschoon hij niet zijn zoon kan worden genoemd. Een kwestie van spraakgebruik, aldus de bisschop : wel vaker zegt men, dat 'iets wordt geboren
uit iets anders', zonder dat het daarom ook beschouwd wordt ab de
'zoon' er van. Zo ook hier: met de formulering 'geboorte uit de heilige
Geest' duidt de Kerk de genade aan waardoor de mens Jezus vanaf het
eerste ogenblik van zijn bestaan tot één persoon verbonden was met het
Woord.»
1 Vgl. T. J. van Bavel, Recherches sur la christologie de saint Augustin. L'humain et le divin
dans le Christ d'après saint Augustin, Fribourg, 1954, p.38: 'Le Christ-Homme en recevant
la plénitude de la grâce, devient source de toute grâce. C'est cette même grâce du
Christ qui se répand sur nous, ses membres, puisque nous sommes inclus en lui. A l'Incarnation commence notre espérance dans l'amour de Dieu, car depuis lors nous avons
un Médiateur par lequel nous pouvons atteindre Dieu. Le Docteur de la Grâce parle
dès lors tout simplement de la gratia mediatoris, le Christ étant Médiateur par la grâce;
ce qui revient à dire que l'union personnelle avec le Verbe existe par la grâce'.
2 In lo.Ev. Tr.74,3 (CCL 36,514).
3 De fide et symb. 111,8 (CSEL 41,11): Dono enim dei, hoc est sancto spiritu concessa
nobis est tanta humilitas tanti dei, ut totum hominem suscipere dignaretur in utero
virginis...
4 PL 40,41.
5 Enchir.XII.40 (ed. Scheel 27-28): Cum itaque de aliquo nascatur aliquid, etiam non
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Maar waarom wordt nu met name de Géést voor deze genade verantwoordelijk gesteld? Omdat alleen hij - en niet de Vader of de Zoon proprie sic est deus, ut dicatur etiam dei donum. ' Wat wij boven zeiden over de
heilsfunctie van de Geest met betrekking tot ons aller heil, wordt hier geaffirmeerd met betrekking tot de mens Jezus. Ook zíjn begenadiging
wordt aan de Geest toegeschreven. In vergelijking met de Vader en de
Zoon is de Geest immers 'op zodanige wijze God, dat hij ook Gave Gods
kan worden genoemd'. Daarom kon Augustinus eerder in het Enchiridion
betogen, dat door de incarnatie, die als begenadiging van de mens Jezus
het werk is van de Geest, ipsa gratia demonstratur.2
Wat in het late Enchiridion op zeer duidelijke wijze gezegd wordt
over het verband tussen de Geest en de begenadiging van de mens Jezus,
zou men kunnen beschouwen als een explicitatie van vroege affirmaties
als De fide et symb. 111,8 en De div.quaest.LXXXIII,5J,3, hierboven geciteerd. Ter bevestiging van deze continuïteit in Augustinus' 'Geistchristologie' zou men bovendien nog kunnen wijzen op een belangrijke passage
uit het vijftiende Boek van De Trinitate.
Augustinus stelt daar dat Christus als God de Geest weliswaar meedeelde, doch als mens hem ontving. Daarom wordt Jezus door de Schrift
'vol van genade en de heilige Geest' genoemd en staat in de Handelingen over
hem geschreven : 'quoniam unxit eum Deus Spiritu sancto'. Dit laatste geschiedde, 'toen het Woord van God vlees werd'. Augustinus licht de tekst uit de
Handelingen aldus toe: JVbn utique oleo visibili, sed dono gratiae... De zalving
van de mens Jezus met de heilige Geest wordt dus spontaan geïnterpreteerd als een zalving 'met de gave der genade'. Die genadegave blijkt
hierin te bestaan dat 'de menselijke natuur zonder enige voorafgaande
verdienste van goede werken zodanig met het God-Woord in de schoot
van de Maagd werd verbonden dat die natuur met dit Woord één persoon werd'. 3
eo modo, ut sit fìlius, nec rursus omnia qui dicitur fìlius, de ilio sit natus, cuius dicitur
fìlius, profecto modus iste, quo natus est Christus de spiritu sancto non sicut fìlius, et de
Maria virgine sicut fìlius, insinuât nobis gratiam dei, qua homo nullis praecedentibus
mentis in ipso exordio naturae suae, quo esse coepit, verbo deo copularetur in tantam
personae unitatem, ut idem ipse esset fìlius dei, qui fìlius hominis, et fìlius hominis, qui
fìlius dei...
ι Ibid. (ed. Scheel 28) : Quae gratia propterea per spiritum sanctum fuerat significanda,
quia ipse proprie sic est deus, ut dicatur etiam dei donum.
2 ЕпсЫт.Х1,з7 (ed. Scheel 25-26): Et utique spiritus sanctus dei donum est, quod quidem et ipse est acquale donanti ; et ideo deus est etiam spiritus sancti, patre filioque non
minor. Et hoc ergo, quod de spiritu sancto est secundum hominem nativitas Christi,
quid aliud, quam ipsa gratia demonstratur? Vgl. Se. 125,2 (PL 38,1096-1097); C.Ser.
Ат.Х (PL 42,694).
3 De Trin.XVyXXVI.^ß (PL 42,1093-1094) :... et Dominus ipse Jesus Spiritum sanctum
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De vraag zou dus gesteld kunnen worden : wie is nu degene door wie
Jezus begenadigd of gerechtvaardigd wordt, daar toch de 'genadegave'
van de Geest aan de mens Jezus hierin bestaat dat Jezus' 'menselijke
natuur... met dit Woord één persoon werd'? Toch is er bij Augustinus
maar één antwoord. Inzover Jezus' vereniging met het Woord als 'gave',
'genade' of 'genadegave' aan de mens Jezus (en in hem aan allen) wordt
beschouwd, is die vereniging het werk van de Geest. Immers alleen de
Geest, redeneert Augustinus, is op zodanige wijze God dat hij terecht
'gave Gods' wordt genoemd.1 De belangrijke triniteitstheologische implicaties van dergelijke uitspraken van de bisschop willen wij van dichterbij bezien in ons hoofdstuk over de verhouding tussen Vader, Zoon en
Geest.
De tot hiertoe geciteerde uitlatingen, waarin de incarnatie van het
Woord wordt beschouwd als genadegave van de Geest aan een mens, zijn
niet het enige dat de bisschop heeft gezegd over de heilsactiviteit van de
Geest in Jezus' menselijke historie. Naast een aantal teksten waarin
Augustinus de geboorte uit de Geest2 of de tegenwoordigheid van de
Geest in de mens Jezus 3 slechts signaleert, staan een aantal pogingen om
de 'genadegave' van de incarnatie nader te concretiseren.
Zo beschouwt de bisschop de overschaduwing van de Maagd door de
Geest als een vrijwaring van de Maagd voor het vuur van de begeerte.
Suggesties of uitspraken in die richting komen voor vanaf het begin van de

non solum dedit ut Deus, sed edam accepit ut homo; proptera dictus est plenus gratia et
Spiritu sancto. Et manifestius de ilio scriptum est in Actibus Apostolorum : quoniam unxit
гит Deus Spiritu sancto. Non utique oleo visibili, sed dono gratiae, quod visibili signifìcatur
unguento quo baptizatos ungit Ecclesia. Nec sane tunc unctus est Christus Spiritu
sancto, quando super eum baptizatum velut columba descendit: tunc enim corpus suum,
id est, Ecclesiam suam praefigurare dignatus est, in qua praecipue baptizati accipiunt
Spiri tum sanctum: sed ¡sta mystica et invisibili unctione tunc intelligendus est unctus,
quando Verbum Dei caro factum est; id est, quando humana natura sine ullis praecedenübus bonorum operum mentis Deo Verbo est in utero virginis copulata, ita ut
cum ilio fieret una persona. Ob hoc eum confitemur natum de Spiritu sancto et virgine
Maria. Vgl. C.Max.haer.II,XVI,3 (PL 42,782). Over Christus' zalving met de heilige
Geest op het moment van de incarnatie zie T. J. van Bavel, а.и>.,рр.з8 e.v. ; H. Mühlen,
Una mystica persona. Die Kirche als das Mysterium der Identität des Heiligen Geistes in Christus
und den Christen: Eine Person in vielen Personen, Mùnchen-Paderbom-Wien, 1964, pp.35 e.v.
ι Ziep. 23, ν. ι.
2 De Gen.imper/.lib.i (CSEL 28,460); De Gen.c.Manich.II,XXIV.57 (PL 34,216);
C.Fau.XX,ii (CSEL 25,548-551); ΧΧΙΙΙ,Β (CSEL 25,713); De Trin.II, V.8 (PL 42,
849-850); II, V.9 (PL 42,850); En.m ps.57,5 (CCL 39,712-713); In Io.Ev.Tr.23,12
(CCL 36,241-242); In lo.Ev. Ττ.32,6 (CCL 36,302-303); In Io.Ev.Tr.rii,5
(CCL
36,632)-,86.215,4 (ed.C.Lambot, Rev.Bén¿d.68,1958,pp.21-22).
3 De diti, quaest. LXXXIII, 62 (PL 40,53-54) ; St. 71,5 (ed. Verbraken, 69-70).
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negentiger jaren tot na 420. · Aan die vrijwaring van de Maagd voor
concupiscentie wordt vooral in latere jaren de vrijwaring van Christus
zelf voor begeerte en zonde vastgekoppeld. Uit vlees geboren bezat
Christus wel de 'gelijkenis met het zondige vlees',1 maar wás geen 'caro peccati'. Waarom niet? 'Omdat hij gekomen was door het geloof van een
Maagd', zegt Augustinus in een preek kort na 400. De matre sine patre,
luidt de context, waarin de bisschop bijzondere nadruk had gelegd op
het geloofsartikel: qui natus est de spiritu sancto et Maria virgine.3 Aan zijn
aardse moeder dankt Jezus zijn 'gelijkenis met het zondige vlees', zegt ook
het latere Contra Julianum Pelagianum;* dat hij geen 'caro peccati' werd,
dankt hij aan het feit dat die moeder niet bevrucht werd door een man,
maar overschaduwd werd door de heilige Geest Gods.
Maar wat houdt dat in dat Jezus door toedoen van de Geest geen
'caro peccati' werd? Over dit onderwerp heeft de bisschop geen theoretische verhandeling geschreven; we zijn aangewezen op een aantal terloopse suggesties die alle van vrij late datum zijn. Zo schrijft Augustinus in het Opus imperfectum van 429-430 dat Christus door de Geest gespaard bleef voor de 'tweedracht tussen vlees en geest' die tengevolge van
Adam's zonde de menselijke natuur heeft aangetast.5 In concreto betekende dit voor de mensjezus dat 'alwat hij begeerde, geoorloofd was' en
dat hij 'alwat niet geoorloofd was, niet begeerde'.6
Elders wordt de mens Jezus als gevrijwaard voor de zonde zelf beschouwd. In het Opus imperfectum schrijft Augustinus datjezus niet krach1 Zie Se.314,6 (PL 38,1068-1069); Sc.233,4 (PL 38,1114); En.in ps.50,10 (CGL 38,
606-607); Se.2SO,4 (PL з 8 . і 3 ' 4 ) ; Ep-iS7,3' (CSEL 57.·θ9); Se.153,14 (PL 38,832);
Se. 387,4 (PL 38,1302) ; Se. 121,5 (PL 38,680).
a Vgl. Rom.8,13.
3 Se. Mai 95,7 (MA. 1,346): Sed mementote, cum dixerimus, 'Et Jesum Christum
Filium eius unicum dominum nostrum', mementote quod sequitur: 'qui natus est de
spiritu sancto et Maria virgine'. Natus est de matre sine patre... In carne vera nunc
iuxta finem temporum de carne vera est geni tus: sed caro eius similitudinem habebat
camis peccati, non erat caro peccati... Et unde peccati caro non erat? quia per fidem
virginis venerai.
4 C.lui.Pel. VI,XIX.62 (PL 44,861) : Natus est enim de Spiritu sancto et virgine Maria.
De Spiritu scilicet sancto, ne esset in ilio caro peccati ; ex virgine autem Maria, ut esset
in ilio similitudo camis peccati.
5 C.sec.Iul.Tesp.IV,57 (PL 45,1373) : ... discordiam camis et spiritus, quae in hominum
naturam ex praevancatione primi hominis vertit, prorsus ille (Christus) non habuit, qui
de Spiritu et Virgine non per concupiscentiam est natus.
6 C.sec.Iul.resp.IV,s8 (PL 45,1374) : Proinde ille vir perfectus, non per concupiscentiam
natus, quae indifferenter appétit et illicita et licita, sed de Spiritu sancto et virgine
Maria, quidquid concupivit, licuit, quidquid non licuit, non concupivit. Natus enim de
carne per spiritum concipiente Spiritum, absit ut in se haberet discordiam camis et
spiritus.
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tens voorafgaande verdiensten Zoon van God was, maar quasi de Spiritu
natus abstinuit a delicto.1 Dezelfde gedachte wordt iets nader uitgewerkt in
De praedestinatione sanctorum uit 429 : Jezus Christus is bron van genade,
omdat door dezelfde genade waardoor Jezus vanaf het begin van zijn
bestaan de 'Christus' was, anderen christen zijn geworden. Deze heilswerkelijkheid omschrijft Augustinus ook in deze bewoordingen: 'door
dezelfde Geest die bewerkte dat hij (Christus) geen enkele zonde had,
ontvangen wij vergeving van zonden'. Onverdiend was de mens Jezus
voorbestemd, ut alienus ab omni obligatìone peccati, de Spiritu et virgine nasceretur.2 De 'erfzonde' wordt niet met name genoemd, maar de gedachte
eraan speelt wel mee in de formulering: ut alienus ab obligatìone peccati...
nasceretur.
Men vindt echter ook duidelijker toespelingen op de 'erfzonde'. Zo
wordt in Sermo 153 uit 418 aan Adam, die zondaars voortbracht, de Verlosser tegenovergesteld, die om de zondaars te genezen geboren werd uit
een maagd tot wie gezegd was: 'De heilige Geest zal over и komen'.* In het
Enchiridion uit de twintiger jaren lezen wij dat Christus, die geboren was
uit de Geest, geen hergeboorte nodig had zoals de anderen. 4 Tenslotte
wordt in een door C. Lambot uitgegeven preek het originale peccatum uit
drukkelijk genoemd : Christus werd niet uit begeerlijkheid, maar uit de
Geest en de Maagd Maria geboren, non trahens ex Adam originale peccatum.s
1 С sec. lul. resp. 1,138 (PL 45,1137): ,... ipse homo (sci. Christus) nunquam ita fuit
homo, ut non esset unigenitus Dei Filius, propter unigenitum Verbum. Ñeque enim ut
hoc esset, raorum suorum de propria volúntate venientium mentis comparavit : sed, sicut
verum dixit Ambrosius, quasi de Spiritu natus abstinuit de delieto.
я De praed.sanct.XV.3i (PL 44,982-983): Appareat itaque nobis in nostro capite ipse
fons gratiae, unde secvmdum uniuscuiusque mensuram se per cuneta eius membra
diflundit. Ea gratia fit ab initio fidei suae homo quicumque christianus, qua gratia homo
ille ab initio suo factus est Christus; de ipso Spiritu fit in nobis remissio peccatorum, quo
Spiritu factum est ut nullum haberet ille peccatum (.) ... Ncque enim retributa est
Christo illa generatio, sed tributa, ut alienus ab omni obligatìone peccati, de Spiritu et
Virgine nasceretur.
3 Se. 153,14 (PL 38,832) : Genuit peccatores morti obnoxios primus peccator, primus
praevaricator. Venit ad sanandos de virgine Salvator. Quia ad te non qua venisti, venit:
non enim ille de concupiscentia maris et feminae, non de ilio vinculo concupiscentiae.
Spiritus, inquit, sanctus superveniet in te. Dictum est hoc virgini, dictum est fide ferventi, non
concupiscentia carnis aestuanti... Vgl. Se.233,4 (PL 38,1114); С.sec.lul.resp.IV,¡у (zie
Ρ·25,ν.5).
4 Enchir.XIV.49 (ed.Scheel,31-32) "··· ut de ilio spiritu regeneretur quisquís in Christum credit, de quo Christus generatus regeneratione non eguit. Vgl. In Io. Ευ. Tr. 108,1
(CCL 36,616).
5 Se. 'De amore Petri' (ed. C. Lambot, Rev. Bin.4g, I937,p.255) : Nasci sine peccato voluit,
quem virgo concepii, quem non camalis concupiscentia desideravit. Conceptio filli:
fides matris. 'Natus est de spiritu sancto et virgine Maria', non trahens ex Adam originale
peccatum...
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Lambot plaats geen jaartal bij deze preek, maar het is zo goed als zeker
dat hij uit Augustinus' 'antipelagiaanse' periode stamt. De overige teksten immers waarin over Christus' vrijwaring voor begeerlijkheid of
zonde wordt gesproken, dateren alle op één na van 418 of later.
Wat moeten wij van die vrijwaring door toedoen van de Geest denken? Dat de begenadiging van de mensjezus speciaal aan de Geest moet
worden toegeschreven, is een diepe gedachte, vooral in triniteitstheologisch opzicht, zoals wij nog zullen zien. Wanneer echter de Geest verantwoordelijk wordt gesteld voor Jezus' vrijwaring voor de erfzonde, hebben
wij bezwaren; niet zozeer vanwege die vrijwaring als zodanig - die kan
men immers ook positief duiden, b.v. als bewerking van een intensieve
godsverbondenheid - , maar vanwege de wijze waarop die vrijwaring
wordt verklaard : de matre nne patre. Het is hier niet de plaats om Augustinus' visie op de overdracht van de 'erfzonde' uit de doeken te doen.
Noch is het nodig dat wij onze eigen opvatting over Jezus' 'maagdelijke
geboorte' of over zo iets als 'erfzonde' uiteenzetten. Maar dat de Geest de
plaats van de mannelijke huwelijkspartner inneemt, opdat uit Maria
althans een kind, zij het niet uit het zondige zaad van een man of uit de
zondige gemeenschap van man en vrouw, geboren wordt, lijkt ons een
voorstelling van zaken die met de hedendaagse waardering van de huwelijksgemeenschap moeilijk te verenigen is. Toch stelt Augustinus de zaken
inderdaad aldus voor, en in nauwelijks minder bedekte termen: de matre
sine patre;1 qui de Spiritu et Virgine non per concupiscentiam est natus',1 natus
enim de came per sanctum concipiente Spiritum;3 ad te non qua venisti, venit (Jesus
Christus): non enim Ule de concupiscentia maris etfeminae, non de vinculoconcupis-

centiae.4 Wij moeten echter wel bedenken dat deze opvatting over de vrijwaring van Christus voor de zonde slechts één aspect is in Augustinus'
visie op de rol die de Geest vervult bij Jezus' eenwording met het Woord.
En dit, negatieve, aspect heeft eerder antropologische dan triniteitstheologische achtergronden. De rol die de Geest in de eerste plaats vervult en deze gedachte heeft wel een triniteitstheologische achtergrond - 'is
positieve begenadiging, heiliging, schenking van goddelijke genegenheid.
Deze 'genadegave' aan de mens Jezus wordt speciaal met de Geest verbonden, quia ipse (spiritus sanctus) proprie sic est deus ut die a tur etiam dei donum.5

Op de triniteitstheologische implicaties van deze affirmatie komen wij
1 Ziep. 25, ν. 3.
2 Zie p. 25, v. 5.
3 Zie p. 25, v. 6.
4 Zie p. 26, v. 3.
5 Zie p. 23, v. 1.
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terug in een later hoofdstuk. Daarvóór houdt ons de vraag bezig hoe
Augustinus de positieve heiliging van de mensjezus door de Geest ziet.
Dit thema komt bij Augustinus pas vrij laat ter sprake (evenals het
thema van Christus' vrijwaring voor de zonde, overigens). Als hij in een
preek uit het begin van de negentiger jaren over de Geest en de Maagd
spreekt als over resp. de 'heiligende' en de 'ontvangende en barende',
is dat nauwelijks meer dan een simpele parafrase van Luc.i,34-35.l
In zijn onvoltooid commentaar op de romeinenbrief komt Augustinus
niet eens aan een nadere omschrijving, doch slechts aan een redekundige
ontleding van het Schriftwoord toe, in casu Rom. 1,4. Als er over Christus
staat: 'praedestinatum Filium Dei in virtute secundum Spirìtum sanctificationü
ex resurrectione morluorum', geeft Augustinus er de voorkeur aan om 'secundum Spirìtum sanctificationis' grammaticaal te verbinden: niet met wat
volgt, maar met 'Filium Dei in virtute'. Dat beantwoordt aan Rom. 1,3,
waar over Christus gezegd wordt dat hij de zoon van David was 'secundum camem'.1 Waarin de 'sanctificatio' van de mens Jezus door de Geest
bestaat, geeft Augustinus slechts indirect aan : door de 'heiliging' van de
Geest is Jezus '¿ζοοη Gods in kracht'.
Vanaf 420 echter is Augustinus zich van deze fundamentele heiliging
van de mens Jezus veel scherper bewust gaan worden. 3 Boven citeerden
wij reeds De Тгіп.Х ,ХХ І.4б, waar sprake is van Jezus' zalving met
de Geest op het moment van de incarnatie. Door deze zalving ontving de
mens Jezus de 'genadegave' die hierin bestond dat 'de menselijke natuur
zonder enige voorafgaande verdienste van goede werken zodanig met
het God-Woord werd verbonden... dat zij er één persoon mee werd'. 4
1 Se.si4,€ (PL 38,1069): ... ideo dicitur natus de Spiritu sancto et virgine Maria: ut
unum eorum pertineat, non ad gignentem, sed ad sanctificantem, alterum vero ad concipientem atque parientem. Vgl. Se. 290,4 (PL 38,1314).
2 Ep.ad Rom.inch.exp.j (PL 35,2091): Potest quidem etiam sic esse ordo verborum, ut
non ad Spiritum sanctificationis adjungamus quod ait, ex resurrectione mortuorum; sed ad
id quod ait, praedestinatus est: ut ordo sit, qui praedestinatus est ex resurrectione mortuorum;
cui ordine interposita sint haec, 'Filius Dei in virtute secundum Spiritum sanctificationis'. Et nimirum iste ordo certior et melior videtur, ut sit filius David in infirmitate
secundum carnem, Filius autem Dei in virtute secundum Spiritum sanctificationis.
3 Vgl. E. Braem, Christus als model en genadebron van onze praedestinatie volgens Sint Augustinus,
in Augustiniana, sexto decimo exacto saeculo a die natalis. Aurelii Augustini, 354-1954, Leuven,
1954, pp. 136 e.v. In de antipelagiaanse controverse komt Augustinus tot een theologische
christocentrische synthese m.b.t. de heilseconomie in haar geheel. Op p. 136 en 138
schrijft Braem letterlijk: 'Reeds in zijn werk: De peccatorum meritis et remissione (412)
komt dit tot uiting. Al de onderscheiden aspekten uit de leer over de Heilseconomie gaan
nu aanknopen aan dit éne grote en verheven Christus-mysterie: de Menswording(.)...
Deze synthese komt dan tot haar volledige betekenis in de geschriften tegen de Semi-Pelagianen'.
4 Zie p. 23, v. 3.
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Ongeveer op dezelfde wijze wordt de 'genadegave' van de incarnatie
omschreven in Tractatus 74 van het Johannescommentaar : quod autem
in unitatem personae Unigeniti assumtus est homo, gratiae est, non naturae. De
hier bedoelde 'genade' is 'genade van de heilige Geest'. Zonder deze
'genade van de heilige Geest' is de mens Jezus geen middelaar tussen
God en de mensen. D a t de bisschop met de 'genade' van het middelaarschap geen andere op het oog heeft dan de 'genade' van de menswording,
blijkt uit de onderlinge samenhang van beide uitspraken. Jezus is geen
middelaar 'zonder de genade van de heilige Geest', w a n t Jezus zegt zelf:
'Spiritus Domini super me...'. D a a r o p volgt: Çhiodenim est Unigenitus aequalis
Patri, non est gratiae sed naturae; quod autem in unitatem personae Unigeniti
assumtus est homo, gratiae est, non naturae... Aanleiding tot deze uitweidingen
over de 'genade' van de incarnatie en het middelaarschap was Jo.3,34
'Non enim ad mensuram dat Deus Spiritum', hetgeen op Christus wordt toegepast a b in vervulling gegaan bij de incarnatie. 1 Inhoudelijk wordt Jezus'
mateloos Geestbezit geëxpliciteerd als vereniging met het Woord tot één
persoon en als aanstelling tot Middelaar tussen God en de mensen. Beide
aspecten van de ene 'genadegave' worden in de volgende j a r e n beurtelings door Augustinus gesignaleerd.
Inzoverre is er n a 420 nog van evolutie sprake dat een enkele maal
Jezus' goddelijk zoonschap en zijn middelaarschap duidelijker als slechts
twee aspecten van slechts één 'genadegave' worden gezien en verder dat
over het algemeen het onverdiend karakter van deze 'genadegave' sterker wordt beklemtoond dan voorheen. Dit onverdiend karakter geeft
Augustinus n a 420 o.a. aan in het Enchiridion,2 in De praedestinatione sanctorum3 en vooral in het Imperfectum opus van 429-430. 4 I n dit laatste werk
wordt de genade die Christus bij de incarnatie ontving, als volgt omschreven: gratiam... in natura humana justitiam sancto Spiritu facientem. D a a r
staat de genade tegenover die anderen ontvangen: gratiam... remittentem
peccata. Terwijl door de genade die anderen ontvangen, h u n zonden vergeven worden, schenkt de genade die Christus ontvangt, h e m de gerech-

1 In Io.Ev.Tr.j4,3 (CCL 36,514): Quando autem ait Johannes Baptista: Non enim ad
mensuram dat Deus Spiritum, de ipso Dei Filio loquebatur, cui non est datus Spiritus ad
mensuram; quia in ilio habitat omnis plénitude divinitatis. Neque enim sine gratia
Spiritus sancii est mediator Dei et hominum homo Christus Jesus ; nam et ipse dicit de se
fuisse propheticum illud impletum: Spiritis Domini super me; propter quod unxit me, evangelizare pauperibus misit me. Quod enim est Unigenitus aequalis Patri, non est gratiae, sed
naturae...
2 EnchiT.XII.40 (ed. Scheel 27-28).
3 Depraed.XV.31 (PL44,983).
4 С. sec. lul. resp. 1,138 (PL 45.113) ; 1,140 (PL 45,1138) ; IV, 84 (PL 45,1386).
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tigheid onmiddellijk. Beide vormen van genade zijn onverdiend.'
In verband met het middelaarschap van Christus zou men verder nog
kunnen wijzen op een passage uit De praedestinatwne sanctorum volgens
welke dezelfde genade en dezelfde Geest die vanaf het moment van de
incarnatie in Christus werkzaam waren, het ook zijn in de gelovigen.
En wel zo, dat de begenadiging der gelovigen afhankelijk is van die van
de mens Jezus. Daarom kan Augustinus ook zeggen, dat in het Hoofd de
bron zelf van de genade ontspringt, vanwaaruit de genade zich naar
ieders maat over alle ledematen verbreidt.2 Tenslotte wordt in een preek
die helaas moeilijk kan worden gedateerd, aan Christus' geboorte uit de
Geest het ontstaan van de Kerk vastgekoppeld: nascatur de Spiritu sancto
et integra /emina, in quo renascatur de Spiritu sancto integra ecclesia...3. Hiermee
wordt de heilsbetekenis van het aandeel dat de Geest heeft in Jezus' geboorte, bondiger dan ooit geformuleerd; tegelijkertijd is het heilshistorisch perspectief dat de Geest door Jezus' 'genadegave' opent, weidser en
grootser dan ooit tevoren.
Voordat wij Augustinus' ideeën over de begenadiging van de mens
Jezus gaan samenvatten, moeten wij in het kort aangeven wat de bisschop zegt over de nederdaling van de Geest bij gelegenheid van Christus'
doopsel. Dat kan inderdaad in het kort gebeuren, omdat Augustinus'
uitlatingen op dat punt weinig talrijk zijn en bovendien weinig nieuws
brengen met betrekking tot Jezus' begenadiging in het algemeen. Toen
hij bij Johannes kwam om zich te laten dopen, wás hij reeds vervuld van
de Geest, lezen wij in De div.quaest.LXXXIII,62 uit 391-395.* Hetzelfde
wordt door de bisschop vijfentwintig jaar later nog verondersteld in het
vijftiende Boek van De Trinitate: niet toen de Geest in de gedaante van
een duif over hem neerdaalde, werd Christus met de Geest gezalfd, maar
toen het Woord het vlees aannam. De nederdaling van de Geest over de
gedoopte Christus had volgens De Trin.XV,XXVI.46àeztzvn.,
dat Chris1 C.sec.lul.resp.1,140 (PL 45,1138) : Die mihi quibus operibus hoc meruit homo Christus
Jesus; et quia justitia Dei solus hoc meruit, aude garrire: aut si non audes, tandem
gratiam sine meritis confitere, non solum remittentem peccata homini, verum etiam in
natura humana justitiam sancto Spiritu facientem.
a De praed.sanct.XV.gi: zie р. аб. .г. Vgl. Enchir.XI.37 (ed. Scheel 25-26). Zie verder
T.J. van Bavel, a.w., pp.38 e.V.; E. Braem, a.a., p. 138; Б. Franz, Tottis Christus. Studien
über Christus und die Kirche bei Augustin, Bonn, 1956, pp. ¡45 e.V.
3 Se.215,4 (ed. С. Lambot, Rev. Bin. 68, igs8,pp.ii).
4 PL 40,54 : Quomodo autem ipse Dominus secum habebat utique Spiritum sanctum in
ipso homine quem gerebat, quando ut baptizaretur venit ad Joannem, et tarnen posteaquam baptizatus est, descendere in eum Spiritus sanctus visus est in columbae specie:
sic intelligendum est et ante manifestum et visibilem adventum Spiritus sancii quoscumque homines sanetos eum latenter habere potuisse.
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tus' Lichaam, de Kerk, werd aangekondigd, in qua praecipue baptizati
accipiunt Spiritum sanctum.1 Deze gedachte wordt niet uitgewerkt; er wordt
geen verband gelegd tussen Jezus' volheid van de Geest enerzijds en de
latere sacramentele Geestschenking in de Kerk anderzijds. Een andere
vraag is, of Augustinus op het moment dat hij de bewuste regels neer
schreef, dat verband niet gezien heeft. Wij achten dit niet onmogelijk,
gezien de middelaarsidee die in verband met Jezus' volheid van de Geest
elders duidelijk wordt uitgesproken.
In De сі .ХХ,зо uit 425-426 wordt eveneens verondersteld, dat
Christus reeds vóór zijn doopsel vervuld was van de Geest,2 maar op
enkele andere plaatsen lijkt Augustinus, op het eerste gezicht althans,
aan te nemen dat Christus op het moment zelf van zijn doopsel actu door
de Geest begenadigd werd. In een senno uit de negentiger jaren lezen
wij : 'En over hem die meer is dan een mens, maar omwille van de mens
nochtans mens is, bloesemt terecht de heiliging van de Vader neer. Over
hem immers is de heilige Geest neergedaald in de gedaante van een duif...
opdat zou worden vervuld : "Et super ipsumflorebit sanctificatio mea"'.3 Zou
Augustinus' formulering er op kunnen wijzen, dat hij aan de neerdalende
Geest actuele positieve heiliging wil toeschrijven, aan de andere kant
zijn er elementen in de context aan te wijzen die eerder doen denken aan
De ciü. XX,30. Daar schreef de bisschop (vele jaren later overigens) :
Datus est in eum Spiritus sanctus, quod et columbee specie... monstratum est.*
De nederdaling van de Geest zou dus eerder openbaring zijn van het
feit dat Christus reeds van hem vervuld wás, dan actuele begenadiging
waardoor de mens Jezus hier en nu van hem vervuld werd. Dit bedoelde
Augustinus misschien ook in de boven geciteerde preek : fios sanctitatis in
specie columbae tune demonstratus est plenius ipd lohanni... Daarvóór had hij
bovendien al opgemerkt, dat de Geest 'terecht' over Christus was neergedaald, daar deze méér was dan alleen maar mens. M.a.w. Christus
wás reeds vervuld van de Geest; daarom daalde - ter bevestiging en
openbaring hiervan - de Geest terecht over hem neer.
In Contra Maximimm haereticum uit 428 voert Augustinus als bewijs
1 Ziep. 23, ν. 3.
2 De civ.XX.go (CCL 48,757) : Datus est in eum (Christum) Spiritus sanctus, quod et
columbae specie evangelio teste monstratum est.
3 Se. Den. 11,3-4 (MA. 1,45) : Et qui amplius est quam homo, tarnen propter hominem
homo, merito super eum floret santificatio. Super eum enim Spiritus sanctus in specie
columbae descendit: ños santitatis in specie columbae descendit: flos sanctitatis in specie
columbae, in forma simplici atque innocenti tunc demonstratus est plenius ipsi Johanni,
ut impleretur, Et super ipsumflorebit sanctifkatio mea. (Ps. / 5 / , 18).
4 Zie v. 2.
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voor de godheid van de Geest o.a. aan dat hij niet slechts de wereld,
maar de Verlosser zelf van de wereld vervulde met zijn tegenwoordigheid. In dit verband citeert de bisschop Luc. 4,1 'Jesus plenus Spiritu sancto
regressus est a Jordane'.1 De verwijzing naar het Jordaangebeuren is echter
toevallig. Augustinus had in de eerste plaats een Schrifttekst nodig waarin
duidelijk werd gezegd dat Christus vervuld was van de Geest. De rest was
bijzaak.
Samenvattend kunnen wij zeggen, dat, vergeleken met zijn uitlatingen
over Jezus' begenadiging door de Geest op het moment van de incarnatie, Augus-

tinus' uitspraken over de nederdaling van de Geest bij gelegenheid van
Christus' doopsel uitmunten door kortheid en christologische onbelangrijkheid. Die nederdaling was nauwelijks meer dan een bevestiging en
openbaring van een bestaande werkelijkheid die reeds op het moment
van de incarnatie een aanvang had genomen.
Ook in andere opzichten besteedt Augustinus weinig aandacht aan
Jezus' begenadiging door de Geest voor zover deze plaats heeft buiten
het moment van de incarnatie. De invloed van de Geest op het doen en
laten van de mens Jezus wordt opvallend weinig genoemd, laat staan
geconcretiseerd of theologisch uitgediept. De zeldzame terloopse opmerkingen die Augustinus in die richting maakt, zijn nauwelijks waard te
worden vermeld.2

MET PINKSTEREN IS DE GEEST INDERDAAD OEKOMEN

Nu wij ons zojuist meer dan terloops hebben beziggehouden met het
aandeel dat de Geest had in de incarnatie van het Woord, in Christus'
zending en in Jezus' menselijke historie, kan de theofanie van de Vijftigste Dag bezwaarlijk langer op de achtergrond worden gehouden. In de
volgende regels trachten wij dan ook Augustinus' ideeën te achterhalen
omtrent de Geestschenking die plaatshad, nadat Jezus verheerlijkt was.
Bewust formuleren wij zo, omdat Augustinus zelf zoveel nadruk legt op
Jezus' heengaan als voorwaarde tot de Geestschenking van Pinksteren.
Vaak citeert hij of maakt hij een toespeling op Jo. 7,3g: 'de Geest was immers nog niet gegeven, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was'.

1 СMax.haer.II,XXI,s (PL 42,791) : Itane Deus non est, qui replevit orbem terrarum?
Scriptura enim dicit : Spiritus Domini replevit orbem terrarum. Sed quid dicamus quod reple
vit orbem, qui replevit orbis etiam Redemptorem? Dominus enim Jesus plenus Spiritu
sancto regressus est a Jordane...

2 Zie De Тгт.І,ХІ.гг (PL 42,836); Se.71,19 (ed. Verbraken 83-65); C.Serm.Ar.XXII
(PL 42,699).
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Wat nu het eerst opvalt als men Augustinus' opvattingen over Pinksteren nagaat, is de nadruk waarmee hij aanvankelijk stelt dat de door
Christus beloofde Geest inderdaad is gekomen. Dit zal echter niemand
verbazen die zich herinnert dat Augustinus vooral in de eerste jaren van
zijn priesterlijke en bisschoppelijke loopbaan, ja zelfs daarvóór al, strijd
heeft gevoerd tegen het manichéisme. Dit leerde immers dat de door
Christus beloofde Paracleet pas gekomen is in de persoon van Mani. De
manicheërs verwerpen niet voor niets de Handelingen van de apostelen,
waarin de nederdaling van de Pinkstergeest uitvoerig wordt beschreven.
'U weet immers', schrijft Augustinus in De Militate credendi van 392, '...dat
zij zeggen dat de heilige Geest die de Heer de leerlingen beloofde te zenden, door hem (Manichaeus) tot ons gekomen is'.1 In meerdere antimanichese geschriften uit de negentiger jaren tracht Augustinus dit te weerleggen. Daarbij steunt hij op Christus' belofte dat die de Geest zou
zenden en op de vervulling van die belofte blijkens Hand. 2. Hij leest
daar dat 'aan de ware apostelen de heilige Geest niet alleen beloofd is,
maar ook zó openlijk gezonden dat hieromtrent geen enkele aanleiding
tot dwaling overbleef'.2 Ook verwijst hij naar Jo.y,2g·. 'Als hij (de Geest)
dus daarom nog niet was gegeven, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt,
moet hij, toen Jezus verheerlijkt was, noodzakelijkerwijze terstond zijn
gegeven'.3
Zelfs in de Belijdenissen, in een context waar van manichéisme geen
sprake is, stelt Augustinus (rond diezelfde tijd overigens) de komst van
de Geest uitdrukkelijk vast. Toen hij vóór zijn bekering begon met het
lezen van de psalmen, wist hij nog niet dat Christus zijn Geest - die hem
door het Schriftwoord toesprak - gezonden had. Maar in feite 'hád hij
hem gezonden, daar hij reeds verheerlijkt was... Daarvóór echter was de
Geest nog niet gegeven..Λ4 Uit een dergelijke affirmatie in een irenische
context ab Conf.IX,IV.g valt afte leiden dat het Pinkstergebeuren voor
1 De utü.cred.y (CSEL 35,10): Nosti enim, quod auctores sui Manichaei personam in
apostolorum numerum inducere molientes dicunt spiritum sanctum, quem dominus
discipulis se missurum еззе promisit, per ipsum ad nos venisse. Vgl. Ер. 237,2 (CSEL 57,
527)·
2. C.ep.ßmd.g (CSEL 25,805): Hos ergo actus apostolorum evangelio pari auctoritate
coniunctos cum lego, inverno non solum esse promissum veris apostolis spiritum sanctum, sed edam tam manifeste missum, ut nullum de hac relinqueretur errorìbus.
3 C. tp.fund. io (CSEL 25,205) : Si ergo propterea nondum erat datus, quia lesus nondum
erat clarifica tus, clarifìcato lesu necessario statim datus est. Zie verder De ag.chriit.
ХХ ІІІ.зо (CSEL 41,130-131); C.Fau.XIII,i7 (CSEL 25,398-399); ХІХ,зі (CSEL
25,534-535); XXXlI,i5 (CSEL 25,774-775); XXXII, 17 (CSEL 25,777); ΧΧΧΙΙ,ιβ
(CSEL 25,77&-779) ; C.Fel.I,s-3 (CSEL 25,802-804) ; 1,5 (CSEL 25,806-807).
4 Conf.IXylV.g (de Labr.215) : Et haec omnia exibant per oculos et vocem meam, cum
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Augustinus meer was dan een twistpunt met manicheërs en persoonlijke,
existentiële betekenis voor hem had. Hoe waar dit is, zal blijken in onze
hoofdstukken over geloofsverlichting en begenadiging door de Geest die
het antwoord zijn op Augustinus' beklemmende vraag naar de mogelijkheid van een zinvol menselijk bestaan.
In alle tot hiertoe aangevoerde teksten heeft Augustinus willen bevestigen dat die Geest inderdaad gekomen is die door Chrutus beloofd werd.
Meestal wordt dit expressis verbis geformuleerd. Elders wordt het verondersteld. De manicheërs nemen immers aan: niet dat een willekeurige
'Paracleet', maar de door Christus beloofde in Mani is verschenen. Ook
in Conf.IV,IV.g, waar Augustinus geen manicheërs op het oog heeft, is
de Geest de door Christus gezondene, 'zijn belofte'.1 En tenslotte vernemen wij in En. in ps. 132,2 (414-415), dat de met Pinksteren gezonden
Geest 'zó gezonden (werd), zoals hij beloofd was', sk missus, sicut promissus.1 Doch in deze laatste tekst wordt de komst van de Geest niet meer
uitdrukkelijk geponeerd, maar als algemeen aanvaarde, door niemand
betwiste historische werkelijkheid terloops vermeld. En zo is het ook
daarvóór - buiten de antimanichese teksten dan - eigenlijk overal. Uit
niets blijkt dat Augustinus bijzondere moeite heeft gehad met zijn geloof
in de komst van de Geest, al was hij zelf eenmaal een aanhanger van het
manichéisme. Op één uitzondering na - de boven besproken passage uit
de Belijdenissen - was een zekere nadrukkelijkheid waarmee hij de komst
van de Geest affirmeerde, steeds het gevolg van een polemische intentie
in de betreffende context. Dit sluit niet uit dat deze nadrukkelijkheid
kan hebben bijgedragen tot Augustinus' eigen grotere waardering voor
de komst van de Geest. Dat dit zelfs waarschijnlijk moet worden geacht,
zou de een of ander misschien willen afleiden uit de spontane affirmatie
in Conf.IX,IV.g·. 'hij hád hem gezonden', een tekst uit de tijd van Contra
Faustum en andere antimanichese geschriften. Daar is misschien wel iets
van waar, maar sterker dan de manichese opvatting omtrent de Geest
moet de pneumatologie van de Schrift zelf hebben gewerkt. Die pneumatologie beantwoordde aan Augustinus' existentiële vraag naar de zin van
het menselijk bestaan zelf. Doch hierover later.

advenus ad nos spiritus tuus bonus ait nobis: Filii hominum, guousgue graves corde?... Et tu,
domine, iam magnificaveras sanctum tuum, suscitans eum a mortuis et coUocans ad
dexteram tuam, unde mitteret ex alto promissionem tuam, paracletum, spiritum veritatis. Et miserai eum iam, sed ego nesciebam. Miserai eum, quia iam magnifícatus erat
resurgens a mortuis et ascendeos in caelum. Ante autem spiritus nondum erat datus.
1 Zie vorige voetnoot.
2 CCL40,1927. Vgl. Deciv.Х ІІІ,зо (CCL48,621).
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D O O R WIE W E R D DE GEEST GEZONDEN?

De door Christus beloofde Geest is dus gekomen. Christus deed zijn belofte gestand en hééft hem gezonden. Waar er sprake van is dat de
Geest na de verheerlijking van Christus 'gezonden' of 'geschonken'
wordt, is het bijna steeds - ongeveer in zeventig van de tachtig voorkomende gevallen - C h r i s t u s die 'zendt', resp. 'schenkt'. Slechts op vijf
plaatsen 1 stelt Augustinus dat Vader en Zoon beiden de Geest hebben
gezonden, waarvan tweemaal in De Trinitate en tweemaal in Contra sermonem Arianorum, teksten waarin Augustinus meer werd beziggehouden
door het mysterie van de Drieëenheid dan door het heilsfeit van de
Geestzending. De historische Geestzending door beiden wordt er gezien
als explicitatie of openbaring van de eeuwige voortkomst van de Geest uit
beiden.2
Een merkwaardige formulering komt voor in de resterende tekst
waarin de Geestzending door Vader én Zoon wordt geaffirmeerd, nl. in
Sermo 212 uit de jaren 410-412. In eerste instantie wordt hier Christus
genoemd als degene door wie de Geest gezonden wordt. Augustinus somt
in de context een aantal geloofswaarheden omtrent Christus op, o.a. dat
door hém de Geest werd gezonden. Wij lezen: Per ipsum nobis Spiritus
Sanctus missus est a Patre, et ab ipso. Wij zouden willen vertalen: 'Door
hem (Christus) werd ons de heilige Geest gezonden van bij de Vader (en
dan voegt Augustinus om volledig te zijn er aan toe:) en van bij hemzelf'. Christus werd in de voorafgaande opsomming van christologische
waarheden allereerst gezien als de Middelaar Jezus Christus, doch hier
tevens als de binnentrinitarische Zoon. Daarom de toevoeging: et ab
ipso. Dat suggereert ook het vervolg van de tekst : Spiritus Patris et Filii ab
utroque missus, a nullo genitus: unitas amborum, equalis ambobus.3 Hier wordt
gezegd over welke Geest het gaat: de binnentrinitarische Geest van
Vader en Zoon. Maar het feit dat deze Geest gezonden werd door
(middel van) de Middelaar Jezus Christus, blijft staan. Augustinus
gebruikt het voorzetselper, als hij schrijft dat de Geest 'door hem (Christus) ' werd gezonden, maar laat volgen : a Patre, et ab ipso.
Dat het per in de hierboven geciteerde tekst wijst op het m i d d e l a a r s c h a p van Christus, wordt duidelijk in Con/.XIII,XIII. 14, waar God
zelf de Geest zendt, maar per eum qui ascendit in altum. Ook waar zonder
meer gezegd wordt dat Christus de Geest zendt, mag dit dus nooit zo
worden opgevat als zou de Geest slechts een ondergeschikt heikinstru1 De Tritt. I, XII. 25; IV, XX. 29; Se. sis, 1; С serm. Arian. 4; ibid. ig.
я Vgl.En.inps.ід,7 (CCL 38,114) ;En.mps.53,4 (CCL 39,649-650).
3 Se. ils,i (PL 38,1059).
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ment zijn in de handen van de verheerlijkte mens Jezus. Een gedachte
die door theologen van de orthodoxe kerken soms als een noodzakelijke
consequentie van het westers Filioque wordt uitgelegd. Dat dit niet de
bedoeling van de bisschop is, blijkt nog op enige andere plaatsen waar
van de Geestzending door Christus sprake is. Zo in Conf.IX,IV.g: 'En
gij, Heer, had uw Heilige reeds verheerlijkt door hem op te wekken uit
de doden en aan uw rechterhand te plaatsen, opdat hij ons van daaruit,
uit den hoge, uw belofte zou zenden, de Paracleet, de Geest der waar
heid'. 1 Ook hier is Christus slechts de Middelaar door wiens tussenkomst
de Geest wordt gezonden, evenals in En. in ps.igj van circa 391, waar
Augustinus Ps.ig,y 'exaudiet Шит de caeló' verklaart. God verhoort Christus niet slechts op aarde, maar zelfs in de hemel, 'waar hij aan de rechterhand van de Vader voor ons ten beste sprak en vanwaar hij de heilige
Geest uitstortte over hen die in hem geloofden'.2 De verheerlijkte mens
Jezus zendt de Geest niet eigenmachtig, maar verhoord door de Vader.
Dit zegt Augustinus twintig jaar later nog in zijn Enanatio over psalm 53.1
En in De Trin.XVfXXVI.46
stelt de bisschop uitdrukkelijk dat
Christus 'als God' de Geest heeft gezonden, doch 'als mens' hem slechts
ontvangen heeft.4
Wat het eigenlijke 'zenden' van de Geest betreft is er in christologisch
opzicht weinig ontwikkeling waar te nemen. De evolutie van Augustinus'
pneumatologie is, evenals die van zijn theologie in het algemeen, veel
meer soteriologisch bepaald. Christologisch komen wij weinig verder als
wij ons door Augustinus laten informeren over een eventueel verband
tussen Christus' Geestzending en zijn vroegere heilsdaden. In een preek
tegen 400 verkondigt de bisschop dat Christus 'vanaf het kruis de wereld
heeft overwonnen'.5 Uit de verklaring die volgt, blijkt dat er volgens de
I Conf.Xni,XIII.i4
(de Labr.376) : ...qui misisti spiritum tuum de excelsis per eum qui
ascendit in altum et aperuit cataractas donorum suorum, ut fluminis impetus laetificaret
civitatem tuam.
г CCL 38,114: Exaudiet illum, non de terra tantum, ubi se petiit clarifican, verum
etiam de caelo, ubi ad dexteram Fatris interpellans pro nobis, diffudit inde Spiritum
sanctum super credentes in se.
3 En.m ps.53,4 (CCL 39,649): Venisti, o Chris te... sedes ad dexteram Patris et nemo
videt. Spiritum tuum inde misisti, quem acceperunt digni...
4 PL 42,1093: ...et Dominus ipse Jesus Spiritum suum non solum dedit ut Deus, sed
etiam accepit ut homo... F. Da Cagliari heeft gelijk als hij over het verband tussen
Christus' verheerlijking en Pinksteren schrijft : 'Se, tuttavia, si ricerca più accuratamente
la natura di questo nesso da Agostino tanto spesso affermato ed inculcato, non pare che
egli abbia pensato ad un nesso di causalità efficiente...' {Cristo glorificalo datore di Spìrito
Sanio nel pensiero di S. Agostino e di S. Cirillo Alessandrino, Roma, 1961, p. 82).
5 En.in ps.g6,s (CCL 39,1355) : ...quis tam manu fortis, quam qui de cruce mundum
vicit?
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bisschop althans enig verband bestaat tussen Calvarië en Pinksteren:
' W a n t toen na zijn verrijzenis en hemelvaart de heilige Geest ontvangen
was en de apostelen verschillende talen spraken, werd de menigte van
hen ja die hem gekruisigd hadden, bewogen, zocht raad ten heil, verkreeg
die, geloofde...'1. Wat met Pinksteren gebeurde, werd door Christus
blijkbaar reeds op Calvarië bewerkstelligd. Wij kunnen dit moeilijk een
verrassende visie noemen ! Ruim tien jaar later is het nog hetzelfde : 'Dit
(het talenspreken van de apostelen met Pinksteren) heeft hij gegeven die,
hangend aan het hout, bespot is, opdat hij zetelend in de hemel de heilige
Geest zou schenken'.2
In En. inps.go, S.2,13 van enige jaren later treedt in zoverre een nieuw
element aan de dag dat de Geestschenking door Christus, mét het offer
van zijn leven, onderpand van liefde en trouw is aan de Kerk. Al is de
Bruidegom momenteel afwezig, de Kerk behoeft niet bang te zijn dat hij
haar voorgoed zal verlaten: Si non amaret, taliapignora non daret.3 Wij komen op deze gedachte nog terug in ons hoofdstuk over de Kerk. Het gaat
ons hier om het historisch verband tussen Christus en Pinksteren. En
wat zien we nu? Dat Christus' levensoffer en zijn mededeling van de
Geest één onderpand van Christus' trouw aan de Kerk vormen. De
Geestzending is veel meer gave aan de Kerk dan bekroning van Jezus'
menselijke historie. In dit opzicht komt deze tekst treffend overeen met
de twee hierboven geciteerde passages. Meer dan de historische samenhang tussen het Christusfeit en Pinksteren interesseert Augustinus het
door Christus' Geestzending bewerkte actuele heil.

DE 'HEILBEWERKING* VAN PINKSTEREN TOEGESCHREVEN AAN
CHRISTUS

Behalve voor de eigenlijke 'zending' van de Geest door Christus geldt dit
ook voor de heilbewerking die met Pinksteren plaatsvindt. Deze schrijft
Augustinus even onbekommerd toe aan Christus als aan de Geest, zonder ook maar in het minst te zoeken naar een theologische verklaring
1 Ibidem: Nam post resurrectionem et adscensionem eiiu, accepto Spiritu sancto, loquentibus apostolis variis Unguis, commorata multitudo eomm ipsorum qui cum crucifixerant, consilium quaesivit salutis; accepit, credidit...
3 Se.80,5 (PL 38,497) : lile hoc donavit, qui irrisus est pendens in Ugno, ut daret Spiritum sanctum sedens in coelo.
3 CCL 39,1278: Tantum pignus dedit, non timeat sponsa ne deseratur ab sponso: non
dimittit pignus suum. Quod pignus dedit? Sanguinem suum fudit. Quod pignus dedit?
Spiritum sanctum misit. TaUa pignora dimittet ¡Ile sponsus? Si non amaret, talia pignora
non daret. Vgl. En.inps.84,3 (CCL 39,1163).

37

voor deze heilshistorische visie. Ook hier gaat Augustinus' aandacht veel
meer uit naar het bewerkte heil dan naar heilsAüiomcA verband tussen
Christus en de Geest, die beiden zelf in ieder geval wél steeds onderscheiden blijven.
'Fructum dabit tempore suó' van Ps. 1,3 past Augustinus rond 392 toe op
Christus : 'hij zal kerken stichten'. ' Tempore suo', d.w.z. na zijn verheerlijking: 'Toen immers, nadat de heilige Geest tot de apostelen was gezonden en zij in hun vertrouwen op hem (Christus) waren versterkt en naar
de volken waren uitgezonden, bracht hij vrucht van kerken voort'.1
Ook 'increpasti gentes' van Ps.g,6 laat Augustinus over Christus gezegd
zijn: 'Want wie anders is uitgevaren tegen de volken... dan hij die, nadat
hij was opgestegen ten hemel, de heilige Geest zond, opdat de apostelen van de Geest vervuld - onbevreesd het woord Gods zouden verkondigen...?.' 2 Christus zelf'deed, misso spiritu sancto, zijn leerlingen... de talen
van alle volken spreken', horen wij de bisschop tegen 400 zeggen in een
preek.3
De Heer gaf door de Geest zijn leerlingen ook de moed om te getuigen,
vernemen wij meer dan eens4 en tenslotte leert Augustinus dat Christus,
door de Geest te zenden, 'de harten van de gelovigen heeft verruimd5 en
hun de liefde heeft geschonken waardoor zij in staat zijn de Wet te vervullen.6 Verderop zullen wij de heilbewerking van Pinksteren uitvoeriger
beschrijven. Hier gaat het om de verhouding tussen Christus en de Geest.
Welnu, wij kunnen zeggen dat zo goed als alle onderscheiden 'heilseffecten' van Pinksteren - verkondiging, Kerkstichting, mededeling van
Wetvervullende liefde - onbekommerd aan Christus worden toegeschreven, door wie de Geest gezonden wordt. Ook blijkt dat in Augustinus'
visie Christus die 'heilsefïecten' bewerkt juist door de Geest te zenden. Wat
wij opmerken m.b.t. het Oude Testament, geldt ook hier: de heilsactivi1 En.in ps.1,3 (CCL 38,2) : ...fructum dabit, hoc est, constituet ecclesias; in tempore suo, id
est, postquam claríficatus est resurrectione et adscensione in caelum. Tunc enim Spiritu
suo misso apostolis, et eis in fiducia sui confirmatis et directis in populos, fructifìcavit
ecclesias. Vgl. En.inps.53,4 (CCL 39,649-650).
2 En.in ps.g,7 (CCL 38,61): Quis enim alius increpavit gentes... nisi qui postea quam
adscendit in caelum, misit Spiritum suum, quo completi apostoli, cum fiducia praedicarent verbum Dei, et peccata hominum libere arguèrent?
3 En.inps.g6,s (CCL 39,1355-1356) :... misso Spiritu sancto fecit discípulos suos, idiotas
homines, loqui omnium gentium Unguis.
4Se.Dm.8,3
(MA 1,37-38); Se.80,5 (PL 38,497)· Vgl. En.in ps.45,4 (CCL з8,5«952°).
5 С. Fou. XII, 14 (CSEL 25, 344) : Quinquagesimo enim die post resurrectíonem suam
Christus sanctum spiritum misit, quo corda credentium dilatavit...
6 St. ¡70, 4 (PL 38, 1241-1242).
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teit van de Geest wordt geconditioneerd door Christus' heilsbemiddeling.
Nogmaals, dit betekent niet dat de Geest in afhankelijkheid t.a.v. de
mens Jezus het heil bewerkt, maar wel dat ook de Geest het heil niet kan
bewerken, als er niet ergens een mens gevonden wordt die in vrijheid
Gods liefde wil aanvaarden. Dat er in Jezus van Nazareth zo'n mens gevonden wordt, is overigens ook het werk van de Geest zelf, hebben wij
gezien. Eerst vervuld van de Géést is de mens Jezus in staat de Middelaar
te zijn door wie Vader en Zoon de Geest aan anderen schenken: per
ipsum nobis Spiritus sanctus missus est a Patre, et ab ipso.1 De mensjezus door
wie de Geest aan de Kerk wordt meegedeeld, doet dit inderdaad slechts
als Middelaar. Daarom zouden we moeten zeggen: de mensjezus 'door
middel van wie' de Geest aan de Kerk wordt meegedeeld.

WAAROM EERST NAJEZUS' VERHEERLIJKING?

'Als mens' ontving Christus de Geest op het moment van de incarnatie,
leert Augustinus. Maar toen werd hij ook mateloos vervuld van de Geest.
Dat Christus door zijn aardse heilsdaden de Geest voor zichzelf zou hebben verdiend, lezen wij nergens. De enkele keren dat de bisschop enig
verband legt tussen Pinksteren en Christus' aardse leven, gebeurt dit zo
terloops en summier, dat het op het eerste gezicht enige verwondering
kan wekken dat zoveel nadruk wordt gelegd op Jo.j,^
'De Geest was
immers nog niet gegeven, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was'. Bij nader toezien blijkt echter dat Augustinus de eigenlijke reden voor het uitstel van
de Geestzending niet zoekt bij de mens Jezus die nog moest worden verheerlijkt, maar bij de leerlingen die de Geest zullen ontvangen. Zij zijn
het die door de verheerlijking en het heengaan van Christus capax, ontvankelijk, voor de Geest worden gemaakt.2 Niet slechts van buiten af,
maar ook van binnen uit. Door de opstanding van Jezus van Nazareth
wordt het geloof van de leerlingen versterkt. Tevens wordt door zijn heengaan hun gelovige aanhankelijkheid gezuiverd van alle 'vleselijke', d.i.
al te menselijke, genegenheid.
Wij horen daar al tamelijk vroeg van bij Augustinus. Een eerste uitdrukkelijke tekst is De Trin.I, VIII-IX. Aanleiding is Jo.16,7 'ab ik niet
heenga, zal de Helper niet tot и komen'. De tegenwoordigheid van Christus in
zijn forma servi temidden van de leerlingen vormde een belemmering,
legt Augustinus uit, voor de komst van de Geest, die geen forma servi zou
1 Ziep. 35.
2 Voor capax in dit verband zie b.v. In Ιο. Ευ. Tr.gf, 4 (CCL 36,563-564) ; Se. Mai 158,1
(MA 1,380-381).
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aannemen. En hij vervolgt: 'Het was dus nodig dat de knechtsgestalte uit
hun gezichtsveld werd weggenomen. Deze nl. aanschouwend, meenden
zij dat alleen datgene wat zij zagen, de Christus was'.1 Maar waaróm was
Christus' lijfelijke aanwezigheid een belemmering voor de komst van de
Geest? Niet omdat de Geest weerhouden kon worden door enig materieel
obstakel, maar omdat de leerlingen - gehecht aan Christus in zijn menselijke gestalte - geen behoefte hadden aan wat in Christus het menselijke
oversteeg, noch aan de Geest. Eerst doordat Jezus hun naar zijn menselijke verschijning en ruimtelijke tegenwoordigheid werd ontrukt, reikte
hun verlangen verder dan tijd en ruimte. Slechts op deze wijze werden
zij ontvankelijk voor de Geest, die 'niet dan op onzichtbare wijze kan
worden waargenomen'. 2 Augustinus citeert in dit verband ook het 'noli
me tangere' van Jo. 20,17. Het lichamelijk aanraken is een vorm van zeer
nauwe kennismaking met mensen en dingen om ons heen en remt vaak
het verlangen naar een diepere en meer 'geestelijke' kennisname. Daarom
wilde Christus niet dat Maria hem aanraakte. Hij 'wilde niet dat voor
het hart dat naar hem uitstond, daarin het einde bestond...'.3
Christus' lichamelijkheid wordt dus niet geloochend, zelfs niet na zijn
verrijzenis, maar Christus moest heengaan, opdat door de shock van het
afscheid de leerlingen, die weliswaar reeds in Christus geloofden, tot bezinning zouden komen en ontvankelijk zouden worden voor het getuigenis van de Geest omtrent Christus' ware gedaante. Dat het Augustinus
niet te doen is om de uitschakeling van het lichamelijke in de Christus,
blijkt ook hieruit dat hij niet alleen Christus' heengaan, maar ook zijn
verrijzenis als voorbereiding op Pinksteren beschouwt. 'Wat betekende
het', vraagt de bisschop rond 420, dat Christus eerst na zijn verrijzenis
de Geest wilde schenken? Augustinus' antwoord komt in het kort hierop
neer: omdat door te verrijzen de Heer de verlangens en de verwachtingen
1 PL 42,832-833· ..nam η non aburo, advocatus non ventet ad vos. Hoc autem dixit, non
propter inaequahtatem Verbi Dei et Spiritus sancii, sed tamquam impedimento esset
praesentia Filii hominis apud cos, quommus vemret ¡lie qui minor non esset quia semetipsum non exinamvit, formam servi accipiens, sicut Fihus Oportebat ergo ut auferretur
ab oculis eorum forma servi, quam intuentes, hoc solum esse Christum putabant quod
videbant.
2 In lo.Ev. Тт.74,4 (CCL 36,515) : Non enim habet invisibles oculos mundana dilectio,
per quos viden Spintus sanctus, nisi invisibiliter non potest.
3 De Τηη.Ι,ΙΧ.18 (PL 42,833): Tactus emm tanquam finem facit notioms. Ideoque
nolebat in eo esse finem intenti cordis in se, ut hoc quod videbatur tantummodo putaretur Zie hierover S. Andreae, Du Verhetssimg des ParakUten nach der Exegese des hl. Augustinus.
Excerpta ex Dissertatume ad Lauream m Facúltale Theologua Pont. Unw. Greg., Romae, i960,
PP.2J-30. Over de verheerlijking van Christus ab 'vergeestelijkende' voorbereiding van
de leerlingen op Pinksteren zie ook F. Da Cagliari, a.w.tpp.8i e.v.
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van de zijnen wilde richten op wat onvergankelijk is. Van de gehechtheid
aan deze wereld wil Christus de gelovigen vrij maken, ut in resurrectione
nostra caritas nostraflagret,et ab amore saeculi separet, ut tota currat in Deum.1
In zijn verheerlijkt lichaam wijst Christus de weg die voert van deze
wereld en van dit leven naar 'boven', naar het 'eeuwige leven', naar
God : caritate mtgremus, caritate sursum habttemus; mtam aetemam promisit, ut
(caritas nostra) tota currat in Deum.2 Of ook: Christus schonk pas na zijn
verrijzenis de Geest, ut in suo corpore ostenderet mtam, quam modo non habemus,
3
sed in resurrectione speramus.
Niet Christus' lichamelijkheid wordt dus geloochend; wel worden de
leerlingen de ogen geopend voor wat in Christus zijn lichamelijkheid en
menselijkheid overstijgt. Tactus enim tanquamfinemfadt notionis. Daarom
moest Christus heengaan: tot verdieping van hun geloof in zijn gelijkheid
aan de Vader, ut ibi esset finis Otsionis.* Deze geloofsverdieping die door
Christus' heengaan mogelijk wordt gemaakt, brengt de bisschop meer
dan eens ter sprake. Zo in De pece. mer. II, XXXII.52 uit 411, waar hij
Christus tot de apostelen laat zeggen: 'Gij zult niet rechtvaardig uit het
geloof kunnen leven - wat u door mijn Gave, d.i. door de heilige Geest,
zal zijn vergund - als ik niet datgene wat gij ziet, van uw ogen wegneem'.5
Zo wordt de genegenheid die de leerlingen voor Christus voelden, van
'vleselijke' oppervlakkigheid ontdaan door de shock van Christus' heen
gaan. En dit ter voorbereiding op de komst van de Geest die hun in over
vloed waarachtige caritas zal schenken. Daarom zei Jezus : nolo me camaliter adhuc diligath...(.)... si carni camaliter haeseritis, capaces Spiritus non
eritis...6. Op de begrippen camalis en spirit(u)alL· komen wij terug in onze
volgende paragraaf. Stellen wij m.b.t. Jo.y,3g hier nog vast dat het uit
stel van de komst van de Geest zijn oorzaak niet zozeer vond in de onvol
tooidheid van Jezus' persoonlijke historie, maar veeleer in de religieuze
1 In Ιο. Εν. Tr.32,9 (CCL 36,305) : Quare ergo Dominus Spiritum, cuius maxima bene
ficia sunt in nobis, quia caritas Dei per ipsum diffusa est in cordibus nostris, post resurrectionem suam dare voluit? quid significavit? Ut in resurrectione nostra caritas nostra
flagret, et ab amore saeculi separet, ut tota currat in Deum.
2 In Ιο. Ευ. Tr.32,9 (CCL 36,305).
3 Ibidem.
4 De Τπη.Ι,ΙΧ.18 (PL 42,833): Tactus enim tanquam finem facit notionis. Ideoque
nolebat in eo esse finem intenti cordis in se, ut hoc quod videbatur tantummodo putaretur. Ascensio autem ad patrem erat ita videri, sicut aequalis est Patri, ut ibi esset finis
visionis, quae sufficit nobis.
5 Depecc.mer.II,XXXII.51 (CSEL 60,123) : ,,.ηοη poteritis iuste vivere ex fide, quod de
meo dono, id est de sancto spiritu, habebitis, nisi a vestris oculis hoc quod intuemini
abstulero...
6 In Ιο.Ευ. Ττ.94,4 (CCL 36,563).
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onrijpheid van degenen aan wie Christus zijn Geest wilde schenken.
Toch hangen beide zaken zeer nauw samen. Juist immers door zijn
heengaan heeft Christus zijn leerlingen de ogen geopend voor een dimensie die zij weliswaar reeds vermoed hadden - zij geloofden immers al maar die hun aandacht tot op dat ogenblik te weinig in beslag had genomen. Hun al te menselijke vertrouwdheid met Jezus van Nazareth
moest van 'vleselijke' genegenheid drastisch worden gezuiverd, opdat zo
eerst hun verwachtingen aan Christus' wérkelijke beloften zouden beantwoorden. Pas toen hun hand hem niet meer kon raken en zijn gestalte
voorgoed aan hun ogen was onttrokken, werden zij ontvankelijk voor de
werkelijkheid van God, die hun in de Geest ontwapenend tegemoettrad.
Wat zij te verwachten hadden, was immers een Geest van caritas en dilectio waarin de aantrekkelijkheid van God zich op onvermoede wijze aan
hen zou openbaren.
DE OEEST VAN PINKSTEREN 'VERGEESTELIJKT', D.I. OPBNT MENSEN DE OGEN

De 'vergeestelijkende' werking die Augustinus in de hierboven geciteerde
teksten verbindt met de verheerlijking en het heengaan van Christus,
schrijft hij ook wel toe aan de komst van de Geest zelf. Zo reeds in het
vroege De div.quaest.LXXXIII, 57,2. Vijftig dagen na zijn verrijzenis
zond Christus tot zijn leerlingen 'de heilige Geest, opdat zij... op geestelijke wijze door hem vervolmaakt zouden worden en aldus vat zouden
krijgen op het onzichtbare'. 1 Het thema van de utres novi, dat wij reeds
tegenkwamen in een niet gedateerde preek, komt in verband met de
nederdaling van de Geest ook voor in Quaest. Ευ. II, i8. Augustinus is daar
echter minder expliciet over het aandeel dat het heengaan van Christus had
in de vernieuwing en omvorming van de apostelen. Aanleiding tot zijn
reflectie was Luc. 5,33-38 over het vasten van de leerlingen, 'wanneer de
bruidegom van hen zal zijn weggenomen'. Dan zullen zij rouwen, 'totdat hun
door de heilige Geest troostvolle vreugde geschonken wordt'. Als zij deze
ontvangen hebben, zullen zij, 'reeds vernieuwd tot geestelijk leven', niet
meer uit droefheid, doch uit vreugde vasten. Daarvóór sprak Christus
over hen 'als over oude kleren waarin bezwaarlijk een nieuwe lap wordt
gezet, d.w.z. een stuk van de nieuwe leer die betrekking heeft op de matigheid van het nieuwe leven... Maar zij waren reeds nieuwe wijnzakken,
toen zij na 's Heren opstijging in verlangen naar zijn troost biddend en
1 De div. quaest. LXXXIII,¡y,í (PL 40,40) : ...misit Spiritum sanctum, quo perficerentur
spirituali ter ad invisibilia capienda...
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hopend vernieuwd werden. Toen immers ontvingen zij de heilige Geest
en zei men van hen, dat zij "vol wijn" waren'. 1 Het is hier eerder de Geest
dan het heengaan van Christus waardoor de leerlingen worden 'vernieuwd tot geestelijk leven' en 'nieuwe wijnzakken' worden. Voordat
zij de gave van de Geest ontvingen, waren zij als oude kleren ; eerst door
de Geest zelf worden de leerlingen rijp gemaakt voor de leer van het
'nieuwe leven'. In hetzelfde werk zegt Augustinus dat de Geest van
Pinksteren hiertoe in talen heeft gesproken: 'om hun (de mensen) te
laten zien, hoe gemakkelijk hij wijzen van hen kon maken door de wijsheid van God...'.2
In een preek die door Kunzelmann gedateerd wordt tussen 413 en
420, is het ook weer de Geest zelf die de leerlingen, 'hun vleselijke verlangens wegnemend, vervulde met geestelijke liefde'. Augustinus vervolgt: 'Zo deed hij hen begrijpen dat Christus het Woord Gods was,
God bij God, door hetwelk alles gemaakt is'. Maar let op: 'Zij konden
echter niet vervuld worden van zulk een begrip, als het voorwerp van
hun vleselijke liefde zich niet aan hun blikken onttrokken had'. 3 Misschien wordt hier nog het kortst en duidelijkst Augustinus' theologische
interpretatie van het 'uitstel' van de Geestzending geformuleerd.
De continuïteit in de vergeestelijkende heilswerking van Christus'
heengaan en de komst van de Geest wordt nog bij enige andere gelegenheden rond diezelfde tijd geaffirmeerd. In zijn enarratio over psalm 108
legt de bisschop Christus de volgende woorden in de mond: ' "Et caro
I Quaest.Ev.II,i8 (PL 35,1339-1340): Namque ad illud quod in tribulatione jejunari
solet: pertinet quod ait, spomi fìlios tunc jejunaturos, cum ab eb ablatus fuerit sponsus:
tunc enim desolabuntur, et in moerore ac luctu erunt, donee eis per Spiritum sanctum
gaudia consolatoria retribuantur. Quo dono percepto, etiam jejunii alterum genus, quod
fiet per laetitiam, jam renovati in vitam spiritualem convenientissime celebrabunt.
Quod antequam accipiant, didt eos tanquam velera vestimenta, quibus inconvementer
novus pannus assuitur, id est aliqua partícula doctrinae, quae ad novae vitae temperantiam pertinet... Erant autem jam utres novi, cum post ascensum Domini, desiderio
consolationis ejus orando et sperando innovabantur. Tunc enim acceperunt Spiritum
sanctum, quo impleti, cum omnium, qui de diversis gentibus aderant, Unguis loquerentur, dicti sunt m usto pieni.
a Quaest.XVII in MaUh.,17 (PL 35,1375): Bene intelligitur Spiritus sanctus ideo primum Imguarum donum dedisse hominibus... ut eis ostenderet quam facile posset sapientes faceré per sapientiam Dei... Vgl. De VlIIquatst. V. T.,prooem. (CCL 33,469).
3 Sc. 264,4 (PL 38,1215) : Ille (=Christus) autem missurus erat post istum decern diebus
interpositis Spiritum sanctum, ut Spiritus sanctus impleret eos amore spirituali, auferens
eis desideria camalia. Faciebat eos jam sic inteffigere Christum quomodo erat Verbum
Dei, Deus apud Deum, per quod facta sunt omnia. Non autem possent implen tali intellectu, nisi carnalis chantas ab eorum oculis discessisset. Wij namen de vertaling over van
Chr. Mohrmann, Sint Augustinus. Preken voor het volk over de Heilige Schrift en het eigen van den

tijd, Utrecht-Brussel,

ι^φ,ρ.436.
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mea... immutata est propter oleum", opdat ik hen die door mijn dood bezweken, door mijn verrijzenis zou versterken en zou zalven door de zending
van de heilige Geest. Deze zou niet tot hen zijn gekomen, als ik niet was
heengegaan'.1 De betekenis van deze laatste woorden onderzoekend
suggereert Augustinus in een preek rond 416 dat Christus door heen te
gaan de genegenheid van zijn leerlingen wilde sublimeren en 'aldus van
vleselijken geestelijke mensen maken'. En vervolgens: 'Dit (geestelijk)
wordt de mens niet tenzij door de gave van de heilige Geest. Dít zei hij
dus: Ik zend u de Gave waardoor gij geestelijk wordt gemaakt, namelijk
de Gave die de heilige Geest is. Maar gij zult niet geestelijk kunnen worden, als gij niet ophoudt vleselijk te zijn. Gij zult evenwel ophouden
vleselijk te zijn, als deforma camis aan uw blikken onttrokken wordt,
opdat Ac. forma Dei wordt gezaaid in uw harten'. 2 Door hen 'geestelijk' te
maken zou de Geest de leerlingen nl. openbaren dat hij 'die zij tevoren
slechts naar het vlees kenden en over wie zij als mensen dachten als over
een mens, de Zoon was, gelijk aan de Vader'. 3 Hierin is de Geest 'Trooster' : dat hij de naar het lichaam afwezige Heer als Zoon Gods op 'geestelijke' wijze present doet zijn voor hen die geloven.*
Het is nu niet meer zo moeilijk een omschrijving te geven van wat
Augustinus in verband met de komst van de Geest onder 'geestelijk' verstaat. Men mag het niet gelijkschakelen met onlichamelijk, ofschoon de
lichamelijke afwezigheid van de Heer voorwaarde is tot de vergeestelijking van Pinksteren. Deze gaat echter dieper. Augustinus' opvatting
1 En.inps. 108,26 (CCL 40,1598) : Et caro mea, inquit, immutata est propter oleum ut eos ( =
in eius passione deficientes), mea morte deficientes, mea morte deficientes, mea resurrectione firmarem, et misso Spiritu sancto ungerem, qui non ad eos venisset, nisi ego
abiissem. Vgl. En.inps.36,s.2,14 (CCL 38,356)·
2 5е.гуо,2 (PL 38,1238) : Volebat autem eos affectum potius habere divinum, atque ita
de camalibus faceré spirituales : quod non fit homo nisi dono Spiritus sancii. Hoc ergo
ait: Mitto vobis donum, quo efficiamini spirituales; donum scilicet Spiritus sancii.
Spirituales autem fieri non poteritis, nisi camales esse destiteritis. Carnales vero esse
destitetis, si forma camis a vestris oculis auferatur, ut forma Dei vestris cordibus inseratur...
3 In Io.Ευ. Tr.¡00,1 (CCL 36,591): Quod enim ait: lile me clarificabit, potest intellegi,
quia diflundendo in cordibus credentium caritatem, spiritualesque faciendo, declaravit
eia quomodo Filius Patri esset aequalis, quem secundum camem prius tantummodo
noverat, et hominem sicut homines cogitabant. De in het Johannescommentaar gesignaleerde gedachten over deze 'vergeestelijking' door de Geest komen ook al voor in
Se. r43,3-4> door Kunzelmann gedateerd in 410-412. Aanleiding is daar niet de afscheidsrede, maar het thema van het geloof in Christus in het algemeen. Zie ook En. in ps. 113,
s. 1,11 (CCL 40,1640).
4 In IO.EÜ. Tr.g4,4 (CCL 36,563) : Noverat autem ille (=Christus) quid eis potius expediret, quia visus interior ipse est utique melior, quo eos consola turns fuerat Spiritus
sanctus; non cementium corporibus ingesturus corpus humanum, sed seipsum credentium pectoribus infusurus...
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van wat die vergeestelijking inhoudt, blijkt immers ook uit hetgeen hij
denkt over Christus' verrijzenis als voorwaarde tot de komst van de
Geest. In zijn verheerlijkte lichamelijkheid wijst Christus de weg naar
hetgeen de Geest in caritas doet verlangen: de wereld van hier 'boven'
en het hiernamaals; 's mensen toekomstige verrijzenis en definitieve
godsontmoeting. Wij herinneren: ut in resurrectione nostra caritas nostra
flagret..., ut tota currat in Deum; caritate sursum habitemos; vitam aetemam
promisit. Het lichamelijke wordt niet verloochend, maar de vergeestelijkte
gelovige mikt op wat het louter lichamelijke, aardse en diesseitige over
stijgt. Dit heeft betrekking op het menselijk bestaan in het algemeen,
doch op Jezus Christus in het bijzonder. De Geest wil vooral het bovenlichamelijke en bovenmenselijke in Jezus openbaren en de leerlingen de
ogen openen voor de werkelijkheid van de Zoon Gods in hem. Het
'geestelijke' waar voortdurend sprake van is, is voor Augustinus met
name de werkelijkheid van het goddelijke dat bij hem wezenlijk het licha
melijke overstijgt.
Dat wordt bijzonder duidelijk in Tractatus дб uit het Johannescommentaar (ca. 420). Bij Christus' woorden uit Jo. 16,12 'Ik heb и nog veel te
zeggen, maar gij kunt het nog niet verdragen' tekent Augustinus aan : 'Zo zult
gij datgene wat de Heer toen niet wilde zeggen, niet van uitwendige
leraars vernemen, maar gij zult bij God zelf in de leer gaan. Datgene
wat gij door lezing en door preken die van buitenaf op u toekomen, hebt
geleerd en bent gaan geloven over het onlichamelijke wezen van God,
zult gij niet door schittering van kleuren, niet door uit lijnen samenge
stelde vormen, niet door schrifttekens, niet door opeenvolging van letter
grepen, maar met de geest zelf kunnen aanschouwen'. 1 Deze woorden
zijn tevens een commentaar op Christus' belofte dat de Geest 'a alle
waarheid zal Uren'. Nogmaals blijkt dus dat het 'geestelijke' dat Augus
tinus in verband met de komst van de Geest op het oog heeft, die werkelijkheidsdimensie is die in het menselijk leven en vooral in Jezus van
Nazareth het lichamelijke en louter menselijke overstijgt tot het niveau
van resp. het menselijk 'hiernamaals' in verrijzenis en definitieve gods
verbondenheid, Jezus' Zoonschap en tenslotte het 'onlichamelijk wezen
van God' zelf. In onze laatste geciteerde passage bleek bovendien dat
voor Augustinus het predicaat 'geestelijk' niet slechts van toepassing is op
1 In I.Ev. Tr.g6,f (CCL 36,571): Sic fiet ut non a doctoríbus exterioribus illa discatis,
quae noluit Dominus tunc dicere, sed sitis omues docibiles Deo; ut ea ipsa quae per
lectiones atque sermones extrínsecus adhibitos didicistis et credidistis de natura Dei non
corporea, nec loco aliquo inclusa, nec per infinita spatia locorum quasi mole distenta,
sed ubique tota et perfecta et infinita, sine nitoribus colorum, sine figuris lineamentorum,
sine notis litterarum, sine serie syllabarum, ipsa mente conspicere valeatis.
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een objectieve geloofsinAoM¿, maar ook op de subjectief-menselijke benadering ervan. Hierin zou men onderscheid kunnen maken tussen geloof
en liefde.
Dat de Geest van Pinksteren uitnodigt tot geloof, vernemen wij al erg
vroeg. In zijn commentaar op de Brief aan de Galaten (394-395) spreekt
Augustinus over zichtbare tekenen waarmee tn novitate invitationis ad
fidem de Geest ten tijde van de apostelen zijn aanwezigheid betuigt. Ten
overvloede verwijst hij daarbij uitdrukkelijk naar het Pinksterverhaal
uit de Handelingen.1 Merken wij hierbij terstond op dat, terwijl in
394-395 de 'uitnodiging tot geloof' nog plaatsvindt sensibilibus miraculis,
Augustinus in latere jaren de aandacht vooral zal vestigen op de inwendige verlichting van het menselijk hart, op visus interior, op geloven
zonder te hebben gezien. Tot de zichtbare tekenen waardoor de menigte
tot geloven wordt uitgenodigd, behoort o.a. het spreken in vreemde talen.
Hierover 'verbaasd zocht de menigte van hen ja die hem gekruisigd
hadden, raad ten heil, ontving die, geloofde...'.2 'Ja zelfs sommigen van
hen die gezien hadden en toch nog haatten, heeft hij (de Geest) door zijn
spectaculair optreden bekeerd tot het geloof dat werkzaam is door de
liefde'. Augustinus verhaalt hoe zij, met stomheid geslagen bij het talenwonder, tot inkeer kwamen. Had de Heer, toen hij zei: 'Odio habuerunt
me gratis...', niet bedoeld: 'Zij zullen mij haten..., maar zulk een getuigenis zal de Paracleet over mij afleggen dat hij hen in mij doet geloven ook
zonder dat zij zien'.3
Op het getuigenis van de Geest door de mond van de apostelen komt
Augustinus vaak terug. Alvorens hier dieper op in te gaan willen wij
echter eerst bezien wat de bisschop zegt over het 'Ule arguet mundum' uit
de afscheidsrede, daar zijn interpretatie van deze tekst onmiddellijk
aansluit bij wat wij hierboven signaleerden : de komst van de Geest als
uitnodiging tot geloof en als openbaring van het ongeziene.
Dezelfde Geest namelijk die opwekt tot geloof in het ongeziene, tot
geloof in de aan zichtbaarheid en tastbaarheid ontstegen Zoon, beschuldigt de wereld van déze zonde: dat zij niet gelooft. Dit leert Christus
1 ^>.Ga/.M/i.io(PL35,2ii7-2ii8).
3 En.inps.g6,s·. zie p. 37, v. 1.
3 In Ιο. Ευ. Tr.92,1 (CCL 36,556) : Immo vero etiam aliquos ex Ulis qui viderunt, et
adhuc oderant, ad fidem quae per dilectionem operatur, sui manifestatione converrit(.)
...plures ex his qui oderant, tanto miracolo stupefacti... compuncti corde conversi sunt...
Hoc ergo intuens Dominus dicebat: Odio habuerunt nu gratis, cum autem venerii Paracletus,
Ule perhibebit testimonium de me, tamquam diceret: Odio me habuerunt.. sed tale de me
Paracletus testimonium perhibebit, ut eos facial in me credere non videntes Vgl. In Io.
Ev. Тт.109,3 (CCL 36,620) ; Se.204,3 (PL 38,1038).
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zelf reeds! Augustinus zegt het hem vanaf 410 op verschillende plaatsen
in telkens andere bewoordingen na. 1
In een tekst van 411 brengt hij de inhoud van het 'arguet' in onmiddel
lijk verband met de 'gerechtigheid-uit-het-geloof' die de beloofde Geest zal
schenken. Augustinus laat Christus tot de leerlingen zeggen: 'Gij zult
niet rechtvaardig kunnen leven uit het geloof - wat u door mijn Gave,
d.i. door de heilige Geest, zal worden vergund - als ik niet datgene wat
gij ziet, van uw ogen wegneem...'. En de bisschop vervolgt: 'Sprekend
over de heilige Geest brengt Christus deze rechtvaardigheid uit het
geloof andermaal ab volgt onder de aandacht: '...arguet mundum de pec
cato, de iustitia, de iudicio...'.1 De overige teksten waarin Augustinus het
'arguet' uit het Johannesevangelie becommentarieert, zijn weinig verras
send. In Tractatus p j (ca. 420) vraagt hij zich af, waarom nu juist van de
Geest wordt gezegd : 'arguit mundum', terwijl toch op veel plaatsen in het
Nieuwe Testament blijkt dat ook Christus de wereld heeft aangeklaagd.
De gesuggereerde oplossing van dit probleem lijkt nogal spitsvondig:
omdat Christus slechts in een joods milieu het woord heeft gevoerd, ter
wijl het woord dat de Geest sprak door de mond van de apostelen, werd
gehoord tot aan de grenzen der aarde. Het 'arguere mundum' is, zegt
Augustinus, getuigen over Christus.3 In dezelfde Tractatus legt hij bij
zijn bespreking van de 'iustitia' waardoor de Geest de wereld aanklaagt,
nogmaals de nadruk op het ongeziene karakter van de geloofswaarheid.
De in Jo. 16,8 bedoelde 'iustitia' is de rechtvaardigheid van hen die gelo
ven. Door deze gerechtigheid wordt hun de mond gesnoerd die zeggen:
'Hoe zouden wij geloven wat wij niet zien? Daarom moest de gerechtig
heid van hen die geloven, aldus worden omschreven: "Omdat ik naar de
vader ga en gij mij niet meer zult zien" '. En Augustinus laat Christus besluiten:
'... en door dit geloof van u, dat wil zeggen door uw gerechtigheid, zal de
heilige Geest de ongelovige wereld aan de kaak stellen'.•
1 Zie Se.143,1 (PL 38,785); De pccc.mer.II,XXXII.52 (CSEL 60,122-123); En.in ps.
109,8 (CCL 40,1607-1608); C.duas ep.pel.III,III.4 (CSEL 60,489-490); In lo.Ev.Tr.
95,1-4 (CCL 36,564-568).
2 De pecc.mer.II,XXXII.52 (CSEL 60,122-123): ...non poteritis juste vivere ex fide,
quod de meo dono, id est de sancto spiritu, habebitis, nisi a vestris oculis hoc quod intuemini abstulero... Hanc ex fide iustitiam identidem loquens de spiritu sancto ita commendat. Ille, inquit, arguti mundum de peccato, de iustitia, de iudicio...
3 In Io. Ее. Ττ.95, I (CCL 36,565) : Et multa alia reperiuntur in sancto evangelio, ubi de
his Christus arguit mundum. Quid est ergo quod tamqua proprie tribuit hoc Spiri tui sancto?
An forte, quia Christus in ludaeorum tantum gente locutus est, mundum non videtur
arguisse, ut ille intellegatur arguì qui audit arguentem? Spiritus autem sanctus in discipulis eius tot orbe difíusis, non unam gentem intellegitur arguisse, sed mimdum(.) ...et
eritis mihi testes... usque infinestenue. Hoc est arguere mundum.
4 In lo.Ev.Tr.95,2 (CCL 36,566): Volens enim aperire quid dixerit: De iustitia vero.
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Er zouden nog meer teksten aan te halen zijn, maar uit het vooraf
gaande is wel duidelijk geworden dat Augustinus' interpretatie van de
aanklacht die de Geest van Pinksteren richt tegen een ongelovige wereld,
slechts de keerzijde is van zijn visie op het positieve heilswerk van de te
zenden Geest. Dit bestaat immers hierin dat hij de ogen van het hart
opent voor de ongeziene werkelijkheid van Christus, aan wie men zich
slechts in geloof kan overgeven. In een geloof wel te verstaan dat gedra
gen wordt en werkzaam is door de liefde.

SINAI E N P I N K S T E R E N :

TIMOR E N

CARITAS

Dit laatste hebben wij al gezien, toen er sprake was van de 'gerechtigheiduit-het-geloof' waarmee de Geest de wereld aan de kaak stelt, maar blijkt
nog duidelijker op de vele plaatsen waar Augustinus zich, o.a. naar aan
leiding van Jo.j,3g, uitspreekt over het verschil tussen Pinksteren en
vroegere openbaringen van de Geest, met name zijn wetgeving op de
Sinai. Eerder citeerden wij reeds De Тгіп.І ,ХХ.гд. Daar geeft Augus
tinus toe dat er vóór Jezus' verheerlijking ook Geestschenking of Geestzending heeft plaatsgehad, maar nooit zodanig als ná de verrijzenis van
de Heer: sed talis nonfuerat...1. Daarom heeft de Geestzending van Pinksteren quandam proprietatem suam in ipso adventu, qualis nunquam fuit. 'Wij
lezen immers nergens', vervolgt Augustinus, 'dat mensen, bij de komst
van de heilige Geest over hen, talen spreken die zij tevoren niet kenden.
Dit gebeurde, toen door zichtbare tekenen zijn komst bekend gemaakt
moest worden, opdat duidelijk werd dat heel de aarde en alle volken, die
verschillende talen spreken, in Christus zouden geloven door de gave van
de heilige Geest'.2 Dit is niet de enige keer dat Augustinus in de openinquit, quia ad Patrem vado, et tam non oidebitts me... Quantum enim malum sit eorum qui
non credunt, non solum per seipsum, verum etíam ex bono potest eorum apparere qui
credunt. Et quoniam ¡sta vox infidelium esse consuevit: Quomodo credimus quod non
videmus? ...ideo credentium iustitiam sic oportuit definire: Quia ad Patrem vado, et tam
non vidtbitis me... Quid ergo est: Ad Patrem vado, et iam non videbitis me, nisi quomodo sum,
cum vobiscum sum? ...Erit itaque, inquit, vestra iustitia, qua mundus argue tur; quia
vado ad Patrem, et iam non videbitis me, quoniam in cum quem non videbitis creditis in me...
et de hac fide vestra, id est, de iustitia vestra, arguet Spiritus sanctus incredulum mundum.
ι PI 42,908: Et quod dicit evangelista: Spiritus nondum erat datas, quia Jesus nondum erat
glorificatus, quomodo intelligitur, nisi quia certa illa Spiritus sancti dado vel missio post
clarificationem Christi futura erat, qualis nunquam antea fuerat? Ñeque enim antea
nulla erat, sed talis non fuerat.
2 Ibid. : Nusquam enim legimus. Unguis quas non noverant homines locutos, veniente in
se Spiritu sancto, sicut tunc factum est, cum oporteret ejus adventum signis sensibilibus
demonstran, ut ostenderetur totum orbem terrarum atque ornes gentes in Unguis varus
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baarheid van het Pinkstergebeuren een proprietas ziet van de Geestschenking na Jezus' verrijzenis.
Zo lezen wij reeds in De div. quaest. LXXXIII, 62 dat de Geest vroeger
'op verborgen wijze' gegeven werd, na Jezus' verheerlijking echter 'meer
in het openbaar'. Daarvóór 'was hij nog niet zo verschenen dat door allen
beleden werd dat hij gegeven was'. Zijn komst met Pinksteren wordt omschreven als een demonstratio... ipsis etiam oculis cameis. Er is echter nog
meer. Wat Augustinus tenslotte duidelijk wil maken, is 'dat juist door
deze zichtbare manifestatie van de heilige Geest... zijn volheid op onuitsprekelijke, ja ondenkbare wijze in ruimer mate in de harten van de
mensen is uitgestort'.1 Hiermee komt overeen wat de bisschop jaren later
zegt in Tractatus 52 van zijn commentaar op Johannes. Dat 'de Geest nog
niet gegeven was', moet niet absoluut worden opgevat. Maar hij was nog
niet gegeven 'met die overvloed van geestelijke genade waardoor degenen
die bijeen waren, alle talen zouden spreken en waardoor aldus, in de
talen van alle volken, de toekomstige Kerk zou worden aangekondigd...'.
Door deze Kerk zouden - 'dankzij geestelijke genade' - volken verenigd,
zonden vergeven en duizenden en nog eens duizenden met God verzoend
worden.2 Openbaarheid en zichtbaarheid van Geestschenking, aankondiging van een wereldkerk, bestemd voor alle volken: hierdoor wordt de
'nieuwe wijze' gekenmerkt waarop na Jezus' verheerlijking de Geest
wordt meegedeeld, maar ook door een breder uitstromen van Geest en
caritas en door een overvloed aan 'geestelijke genade'.
Sprekend over de genadebedeling van Pinksteren tekent Augustinus
deze vaak af, vooral tussen 411 en 420, tegen de wetgeving van de Sinaï.
De wetgeving van de Sinaï (door de 'vinger Gods', d.i. de heilige Geest) en
de komst van de Geest met Pinksteren hadden beide plaats op een vijftigste dag, resp. na de slachting van het paaslam tot viering van het
pascha in Egypte en na de slachtoffering van Jezus Christus tot voltrekconstitutas, credituras in Christum per donum Spiritus sancii... Vgl. /π lo.Ev. Тт.63,г
(CCL 36,452-453) ·
ι PL 40,53-54: ...Spiritus sanctus latenter dabatur ante Domini claríficationem;
post manifestationem autem divinitatis ejus manifestíus datus est. Et hoc dictum est,
Spiritus autem nondum erat datus: id est nondum sic apparuerat, ut omnes cum datum esse
faterentur(.) ...ad ven tus Spiritus sancti demonstratio Spiritus sancti est ipsis etiam
oculis cameis, quando visus est ignis divisus super eos, et coeperunt loqui linguis(.) ...Ita
sane hoc diximus, ut intelligamus etiam ista ipsa visibili demonstratione Spiritus sancii,
qui adventus ejus dicitur, ineffabili modo largius in hominum corda vel etiam incogitabili plenitudinem ejus infusara.
2 In Io.Εν. Тт.¡2,8 (CCL 36,449) : Sed Spiritus sanctus nondum erat datus; id est, illa abundantia gratiae spiritalis, qua congregati Unguis omnium loquerentur, ac sic in Unguis
omnium gentium futura praenuntiaretur ecclesia qua gratia spiritali populi congregarentur, qua longe lateque peccata dimitterentur, et millia millium Deo reconciliarentur.
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king van het nieuwe en definitieve Pasen. Een vergelijking tussen beide
gebeurtenissen ligt voor de hand. Zeker voor een man als Augustinus,
die, bedreven in het laatantieke spelen met woorden en getallen, ook heel
wat minder vanzelfsprekende overeenkomsten weet te ontdekken tussen
bepaalde passages resp. uit de Boeken van het Oude en het Nieuwe
Testament. Reeds in 400 schrijft hij dat vijftig dagen na het voorafbeeldend pascha 'de heilige Geest wordt gegeven ad caritaterrí .l Tien jaar later
zal hij uitvoeriger op het gesignaleerde verschil tussen Sinaï en Pinksteren ingaan, de tegenstelling timor-caritas krachtiger beklemtonen en
haar in onmiddellijk verband brengen met de vervulling van de Wet.
Zo lezen wij in Sermo 8 van 411 dat tien dagen na Jezus' hemelvaart
('als werd hierdoor herinnerd aan de tien geboden') de Geest kwam,
'omdat niemand de Wet vervult tenzij door de genade van de heilige
Geest'.2
Het psalmvers 'Angelis suis mandamt de te... In manibus tollent te...' is voor
Augustinus in 412 aanleiding om in een preek aan Christus' hemelvaart
te herinneren. 3 Opgestegen zond Christus de Geest die Pentecostés. Dit
doet Augustinus denken aan het Sinaïgebeuren, dat ook plaatsvond op
een vijftigste dag: et data est lex in tabulis scripta digito Dei. 'Maar die Wet
werd gegeven tot vrees, niet tot liefde... Vanaf de dag van 's Heren
Pascha — zoals vanaf het pascha van het geslachte lam — verlopen vijftig
dagen en de heilige Geest komt, nu in volheid van liefde, niet met de
foltering van vrees.'4
Er zouden nog andere teksten uit dejaren 411-420 zijn aan te halen
1 Ep.55,2g (CSEL 34,2,203) : Occiditur ovis, celebratur pascha et interpositis quinquaginta diebus datur lex ad timorem scripta digito dei: occiditur Christus, qui tamquam
ovis ad immolandum ductus est, sicut Esaias propheta testatur, celebratur verum pascha et
interpositis quinquaginta diebus datur ad caritatem spiritus sanctus... Vgl. Ep.55,28
(CSEL 34,2,201-202).
2 Se.8,iy (CCL 41,96) : Quadraginta enim diebus hie ( = dominus) conversatus est cum
diseipulis suis; quadragesimo die ascendit in caelum, et peractis ibi decern diebus,
tamquam decern praeeeptorum signo venit spiritus sanctus, quia nemo implet legem
nisi per gratiam spiritus sancii. Vgl.&.fl,rí (CCL 41,97-99); C.Fau.XIX,?? (CSEL
25.529)·
3 Ps.go,ii, door Augustinus geciteerd in En.inps.90,s.3,8 (CCL 39,1273).
4 En.inps.go,s.2,8 (CCL 39,1274): Digito ergo Dei scripta lex data est die quinquagesimo ab occisione agni, et Spiritus sanctus venit die quinquagesimo a passione Domini
nostri lesu Christi. Occisus est agnus, factum est Pascha, impleti sunt quinquaginta dies,
data est lex. Sed lex illa ad timorem, non ad amorem; ut autem timor converteretur in
amorem, occisus est iustus iam in ventate ; cuius typus erat ille agnus quem occidebant
ludaei. Resurrexit; et a die Faschae Domini sicut a die Paschae agni occisi, numerantur
quinquaginta dies; et venit Spiritus sanctus, iam in plenitudine amoris, non in poena
timorìs. Quare hoc dixi? Ad hoc ergo resurrexit Dominus et glorificatus est, ut mitteret
Spiri tum sanctum.
SO

waarin telkens ongeveer dezelfde gedachten voorkomen : de caritas van
Pinksteren tegenover de timor van de Sinai; de wet geschreven in het
hart tegenover de wet op stenen tafelen ; slaafse overtreding van de wet,
voerend tot zonde en dood, tegenover vervulling van de wet in vrijheid
en liefde. Vermeldenswaard is een preek uit 418 waarin Augustinus enige
Schriftteksten aanhaalt om daarmee het verschil tussen het optreden van
de Geest met Pinksteren en dat op de Sinai aan te duiden. Welke tek
sten vindt de bisschop karakteristiek voor de nieuwtestamentische Geest
schenking? Het antwoord is niet onbelangrijk voor de beoordeling van
Augustinus' pneumatologie in het algemeen. 'De wet bewerkte vrees',
zegt hij, 'en let op, wat daarom de apostel, toen hij zei: "Allen die door de
Geest van God geleid worden, zijn kinderen Gods", hieraan toevoegde. Omdat
men, wanneer men door de Geest van God geleid wordt, door de liefde
wordt geleid - "de liefde Gods is immers uitgestort in onze harten door de heilige
Geest die ons is gegeven" - voegde hij er vervolgens aan toe: "Gijhebt immers
niet nogmaals de Geest van slavernij ontvangen in vrees".1 Uit dit 'nogmaals' leidt
Augustinus af dat het over een en dezelfde Geest gaat. 'Het is dus dezelfde
Geest, maar: op stenen tafelen in vrees, op de tafelen van het hart in
liefde.' Over de Geestschenking van Pinksteren vervolgt hij : 'Nu niet
meer in vrees, maar in liefde, opdat wij geen slaven, maar kinderen
zijn...'. Paulus verder citerend: 'Maar gij hebt een Geest van aanneming tot
kinderen ontvangen in wie wij roepen: Abba, Vader', licht de bisschop toe:
'Een heer wordt gevreesd, een vader bemind'. 2 Het zal niemand verba
zen dat de 'pneumatologische* Schrifttekst die bij Augustinus het vaakst
voorkomt — vooral in preken en verhandelingen met een antipelagiaanse
tendens - door Augustinus in 418 wordt aangehaald om het nieuwtes
tamentische karakter van de Geestschenking van Pinksteren aan te dui
den : 'de liefde tot God immers is in onze harten uitgestort door de heilige Geest...'.з
Eerst door cantas worden voor Augustinus de vrees overwonnen en de
wet vervuld. Dit is de nieuwheid van Pinksteren: dat God zich in zijn
Geest openbaart en doet ervaren als een God die de mens ontwapenend
nabij wil zijn en werft om zijn genegenheid.
1 Se. 156,1 φ (PL 38,857): Lex tìmorem dedit: et videte quid hinc subjunxit Apostolus,
cum diceret, Quotquot enim Spiritu Dei aguntur, hifilii sunt Dei: quia cum Spiritu Dei aguntur, chántate aguntur: Charitas enim Dei diffusa est in cordibus nostrisper Spiritum sanctum qui
datus est nobis : aecutus adjunxit. Non enim acepistis spiritum servitutis itentm in timore.
2 Idem ergo spiritus, sed in tabulis lapidéis in timore, in tabulis cordis in dilectione(.)
...Jam ergo non in timore, sed in dilectione; ut non servi, sed filii simus... Denique quid
sequitur? Quid ergo accepimus, quasi díceres: Sed accepistis Spiritum adoptionisfiliorum, in
quo clamamus, Abba, Pater. Dominus timetur, pater amatur.
3 Vgl. A.-M. La Bonnardière, Le verset paulinUn Rom., V.55 dans l'oeuvre de saint Augustin,
in AM ΙΙ,ρρ. 65J-665.
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Na het voorafgaande bieden de weinige latere teksten waarin Augustinus de sinaïtische wetgeving met Pinksteren vergelijkt, niet veel nieuws
meer. In zijn Tractaat tegen de Joden weidt Augustinus uit over de belangrijke plaats die Jerusalem inneemt in de heilsgeschiedenis. In dat
verband citeert hij Jes. 2,3: 'Ex Sion enim lex prodiet, et verbum Domini ex
Jerusalem'. Dáár immers, verklaart hij, daalde de Geest neer over de
apostelen en deed hij hen alle talen spreken. 'En van die plaats trokken
zij er op uit om het evangelie te verkondigen en bekend te maken aan
alle volken'. Dit evangelie is de 'wet' van het Nieuw Verbond: 'Zoals
immers de wet... op de vijftigste dag na de viering van het pascha geschreven werd door de 'vinger Gods', waarmee de heilige Geest wordt bedoeld, zo werd déze wet... niet op stenen tafelen, maar door de heilige
Geest - bij heilige verkondigers van het evangelie - geschreven op de
tafelen van het hart...'. 1 Wij zullen nog in de gelegenheid zijn ruimer
aandacht te besteden aan het aandeel dat de Geest heeft in de verkondiging van het Woord. Het is echter reeds een grootse gedachte, de boodschap van het Nieuwe Testament als een door de Geest in het hart geschreven woord vanaf díe plaats de wereld te laten veroveren waar hij
de bang geworden leerlingen vervulde met zijn overtuigingskracht.
Behalve op plaatsen waar Augustinus Pinksteren vergelijkt met de
wetgeving van de Sinai of spreekt over Christus' heengaan als voorwaarde
tot de Geestzending van Pinksteren, beschouwt hij ook elders de mededeling van de cantas als het belangrijkste 'heilseffect' van die Geestzending. Als hij in het Oude Testament - dat hij tegen Faustus verdedigt als
profetie van het Nieuwe Testament - leest dat de breedte of latitudo
van Noë's ark vijftig el bedraagt, ziet hij daarin een verre aankondiging
van wat Paulus later zal schrijven: 'сот nostrum dilatatum est'. Op de vijf
tigste Dag immers werd het hart van de mens verruimd 'door geestelijke
liefde', d.i. door de caritas Dei die in onze harten werd uitgestort door de
met Pinksteren neerdalende Geest.2 In Tractatus 32 over het Johannesevangelie rekent Augustinus de caritas tot de maxima beneficia van de
1 Tract, adv. lud. ІІ,д (PL 42,58) :... et inde exierunt praedicare Evangelium in notitíam
omnium gentium. Sicut enim Lex ilia, quae processit de monte Sina, quinquagesimo die
post celebratum Pascha conscripta est digito Dei, quo significatur Spiritus sanctus: ita
Lex ista quae processit de Sion et Jerusalem, non in tabulis lapidéis, sed in tabulis cordis
sanctorum Evangelistarum scripta est per Spiritum sanctum, quinquagesimo die post
verum Pascha passionis et resuirectionis domini Christi...
2 C.Fau.XII,i4 (CSEL 25,344): Quem non moveat ad salubrem fidem... quod cubitds
quinquaginta latitudo eius (—arcae Noe) expanditur: sicut dicit apostolus: cor nostrum
dilatatum est? Unde nisi cantate spiritali? Propter quod ipse item dicit: Caritas dei diffusa
est in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus est nobis. Quinquagesimo enim die post
resurrectionem suam Christus sanctum spiritum misit, quo corda credentium dilatavit...
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Pinkstergeest.1 In De Тгіп.Х ,ХХ І.4б vraagt hij zich af waarom
Christus na zijn verrijzenis de Geest tweemaal geschonken heeft. Hij sug
gereert: quia per ipsum donum diffunditur chantas in cordibus nostris. Deze
chantas is immers een tweevoudige liefde, waardoor de gelovige zowel
God als zijn naaste bemint. 2
Ook hier zouden wij het arsenaal getuigenissen nog met vele kunnen
uitbreiden. Maar reeds is duidelijk geworden dat de Pinkstergeest voor
Augustinus een Geest va.n fides en van caritas is. Hierin bestaat zijn 'ver
geestelijking' : dat hij doet geloven in een werkelijkheidsdimensie die het
zintuigelij к verifieerbare overstijgt en dat hij genegenheid voor God en
de naaste opwekt in het hart van de gelovige. In onze hoofdstukken over
geloofeverlichting en begenadiging door de Geest komen wij op deze
zaken uitvoerig terug. Wat ons hier bezighoudt, is de historische aan
vang van deze begenadiging. Natuurlijk, reeds onder het Oud Verbond
verlicht en begenadigt de Geest, maar Pinksteren heeft als een nieuwe
doorbraak toch ook een eigen betekenis. Deze tracht Augustinus in het
licht te stellen door Pinksteren te vergelijken met de wetgeving op de
Sinaï. Toch bevredigt dit niet helemaal. Het ware ons liever geweest dat
de bisschop de historische samenhang van Pinksteren met het leven van
Jezus nader had uitgewerkt. Door Pinksteren te stellen tegenover het
Sinaïgebeuren beschrijft en karakteriseert hij wel het eigene van Pinksteren, maar geeft er nauwelijks een verklaring voor. Hij laat niet of
nauwelijks zien dat door Jezus' aardse bestaan zo iets als een Geestzending van Pinksteren wordt opgeroepen. Dit bedoelen wij als wij zeggen dat Augustinus het heil van Pinksteren eerder beschrijft als actuele
heilswerkelijkheid dan dat hij Pinksteren inzichtelijk maakt als heilshistorisck gebeuren, vanuit heilshistorische achtergronden.

DE CARITAS VAN PINKSTEREN EN HET APOSTOLISCH GETUIGENIS
OVERCHRISTUS

Meermalen wordt door Augustinus de liefde die de door Christus
beloofde Geest aan de leerlingen schenkt, in verband gebracht met het
getuigenis dat zij over Christus hebben af te leggen, of met de vervolging
die zij omwille van Christus zullen moeten ondergaan. In psalm 96 leest
1 In Ιο. Ευ. Tr.ggfÇ) : zie p. 41, ν. ι.
2 PL 42,1093: Quid vero fuerit causae, ut post resurrectionem suam, et in terra prius
daret, et de coelo mitteret Spiritum sanctum, hoc ego existimo, quia per ipsum donum
diffunditur chantas in cordibus nostris, qua diligimus Deum et proximum, secundum
duo ilia praecepta in quibus tota Lex pendet et Prophetae.
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hij: 'Ignis ante eumpraeibit, et inflammabit in circuitu inimicos eius'.1 Dit vuur
dat aan Christus' wederkomst zal voorafgaan, kan men beschouwen als
aangericht tot bestraffing van de bozen, maar evengoed als ontstoken tot
heil van de verlosten. Aldus de bisschop in een preek tegen 400. 2 Het
vuur dat Christus op aarde is komen brengen, is als het zwaard dat hij
met zich voerde. Immers, zoals het zwaard ons scheidt van het kwaad,
kan het vuur de mens louteren door het slechte in hem te verbranden.
Dit vuur - dat Christus op aarde is komen brengen - is de liefde van de
Geest waarvan de apostelen bezield waren bij de verkondiging van het
Woord. De bisschop preekt: '"Ik ben een vuur op aarde komen brengen.'
Mensen ontbrandden en geloofden in hem ; zij werden aangegrepen door
het vuur van de liefde. Daarom ook verscheen de heilige Geest, toen hij
tot de apostelen gezonden werd, aldus: "Hun verschenen", staat er, "tongen
als van vuur...". Door dat vuur ontvlamd begonnen zij de wereld te door
kruisen'. 3
Hier is de caritas waarmee de Geest de apostelen tot verkondiging aan
zet, het enthousiasme van zendelingen en wereld veroveraars. Meestal
echter heeft de caritas die de leerlingen op de Vijftigste Dag ontvingen,
te maken met belijdersmoed. Omdat het Petrus - voordat hij vervuld
werd met de Geest - aan waarachtige liefde ontbrak, was hij niet in staat
een waarachtig getuigenis over Christus afte leggen, toen hij ondervraagd
werd over zijn betrekkingen met de Heer. Zelfs toen hij na Jezus' verrij
zenis door de Heer zelf ondervraagd werd en zijn drievoudige verlooche
ning uitboette door een drievoudige liefdesbetuiging, 'was zijn liefde nog
zwak en zeer beperkt, totdat de heilige Geest haar zou versterken en ver
ruimen'. 4 Opdat de liefde van de leerlingen zou standhouden in de ver
volging, was het niet genoeg, zegt Augustinus in Tractatusg^, dat Christus
hen op het lijden voorbereidde door zijn woord en sterkte door zijn voor
beeld, 'als hij hen tevens niet vervulde met zijn Geest'.5 En ook hier her
innert Augustinus aan Petrus. Na gesterkt te zijn door de Geest 'verkon-

1 Ps.g6,3.
2 En.inps.96,6-7 (CCL 39,1358-1360).
3 En. in ps.g6,7 (CCL 39,1359) : Ignem veni mittere in terram. Exarserunt homines credentes
in eum ( = Christum), acceperunt flammam caritatis; propterea et ipse Spiritus sanctus
cum missus esset apostolis, sic apparuit : Visae sunt Ulis, inquit, linguae divisae velut ignis, qui
et insedit super unumquemque illorum. Isto igne inflammati coeperunt ire per mundum, et
inflammare, et incendere in circuitu inimicos eius.
4 In lo.Ev. Тт.дв,2 (CCL 36,557) : Sed adhuc tunc amor ipse infirmus fuerat et angustus,
donee eum roboraret et dilataret Spiritus sanctus.
5 In Ιο. Εν. Тт.дз, i (CCL 36,558) : Parum quippe fuerat eos adhortan exemplo suo,
nisi impleret Spiritu suo.
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digde hij tot aan zijn dood hém die hij uit vrees voor de dood had verloochend'.1
Zo staat de caritas die de door Christus beloofde Geest zal uitstorten,
onmiddellijk in verband met het getuigenis dat hij door de mond van de
apostelen zal uitspreken over de Heer. Het getuigenis van de leerlingen
zelf namelijk wordt gedragen en is eerst mogelijk door de liefde van de
Geest, die hun Christus doet kennen naar zijn ware grootte en aldus appelleert op de nieuw-geschonken, vlees en bloed overstijgende dimensie
van hun genegenheid. Hun aanhankelijkheid is thans - uit kracht van de
door de Geest ingestorte caritas — sterker dan de dood die zij omwille van
hun getuigenis over de Heer hebben te doorstaan. Waren zij vóór Pinksteren bang om te spreken, nu dragen de leerlingen onverschrokken het
Woord Gods uit tot aan de grenzen der aarde. Timor heeft plaats gemaakt
voorfiducia.Vaak worden deze twee begrippen tegenover elkaar geplaatst
waar het gaat over de apostolische verkondiging die met Pinksteren een
aanvang neemt.
Dat begint al in een preek uit het begin van de negentiger jaren. 'Caeli
marrant gloriam Dei et opera manuum eias annunciatfirmamentum', leest Augustinus in ps.i8,2. De 'gloria' die verkondigd wordt, is 'de roem van onze
Heer Jezus Christus of de eer waarmee de Zoon op aarde de Vader heeft
verheerlijkt'.2 Er wordt dus getuigd OOer Jezus Christus door de 'caeli', d.i.
de verkondigers van het evangelie. ' "En de machtige daden des Heren oerkondigt hetfirmament":door defiduciavan de heilige Geest is hemel geworden wat vroeger door timor aarde was'.3 Ongeveer tien jaar later is een
ander psalmvers aanleiding tot ongeveer dezelfde affirmatie. Het luidt:
'Verbo Domini caelifirmatisunt, et spiritu oris eius omnis virtus eorum'A Ook
hier worden de 'caeli' - behalve als het toekomstige vaderland - opgevat
als de verkondigers van het evangelie: 'heilige apostelen van God, verkondigers van het woord der waarheid, door welke hemelen wij beregend
zijn opdat de graanakker van de Kerk over heel de wereld rijke vrucht zou

ι Ibid. : Prius enim exemplo quidem fuerat edoctus, ut quod fieri convenerat nosset; sed
nondum fuerat virtute fultus, ut quod noverai facerét; ïnstructus erat ut staret, sed non
erat firma tus ne caderci. Quod posteaquam per Spiritum sanctum factum est, annuntiavit usque ad mortem, quern negaverat timens mortem. Vgl.In Ιο.Ευ. Ττ.93,2 (GCL 36,
558-559)·
a En. in ps. ¡8,2 (CCL 38,102) : Caeli manant gloriam Dei. lusti Evangelistae in quibus
Deus tamquam in caelis habitat, exponunt gloríam Domini nostri lesu Christi, sive
gloriam qua glorifica vit Patrem Filius super terrain.
3 Ibid. : Et facta virtutum Domini annuntiat Jtrmamenittm, fiducia Spiritus sancii et caelum
factum, quod antea timore terra erat.
4 Ps.32,6.
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voortbrengen...' 1 . De moed om als schapen temidden van wolven te getuigen ontvangen zij van de Geest.2
Ook na 410 is Augustinus onverminderd overtuigd gebleven van de
bijdrage die de Geest van Pinksteren levert tot de aanzet van de apostolische verkondiging. Sterker dan voorheen legt hij, vooral rond 420, de
nadruk op de caritas als door de Geest geschonken beginsel van een christelijk getuigenis dat de gehele persoon opeist.
Niet alleen heeft de Geest de apostelen begeesterd voor het getuigenis
over Christus en hen vervuld met belijdersmoed tot het uiterste, maar hij
heeft dit getuigenis en deze belijdersmoed ook vruchtbaar doen zijn in
bekering en wereldhervorming. Christus 'zond de heilige Geest opdat de
apostelen, van hem vervuld, onbevreesd het Woord Gods zouden verkondigen en de zonden van de mensen vrijmoedig aan de kaak zouden stellen', preekt Augustinus in de negentiger jaren. 3 Door het vuur van
Pinksteren ontvlamd begonnen de apostelen 'de wereld te doorkruisen en
overal om zich heen zijn (Christus') vijanden te doen ontvlammen en in
brand te steken... Deze werden ak zij slecht waren, in brand gestoken tot
vernietiging; als zij goed waren, tot herstel...'. Aldus verklaart Augustinus
tegen 400 het psalmvers 'Ignisanteeumpraeibit...'.*
Ruim tien jaar later schrijft de bisschop: 'Vervuld van de heilige Geest
spreken zij plotseling de taal van alle volken, onthullen onbevreesd dwalingen, verkondigen heilzaamste waarheid, sporen tot boete aan voor een
zondig verleden en beloven vergeving uit goddelijke genade'. 5 Overigens
zijn de apostelen slechts uit kracht van de Geest in staat om zonden te
vergeven, betoogt Augustinus met nadruk in een preek rond 417. 'Want
om dit duidelijker te laten blijken... zei de Heer na zijn verrijzenis uit de
doden: "Ontvangt de heilige Geest", en voegde hij, toen hij gezegd had:
"Ontvangt de heilige Geest", er onmiddellijk aan toe: "Als gij iemand zijn zonden vergeefl, zijn ze hem vergeven" '.' Bij die woorden blies Christus over hen 1 En.in ps.32,s,s.s,6
(COL 38,259-260): Sane, fratres, exceptis illis caelis superioribus... Interim exceptis illis caelis, habeo de quibus hie utcumque disseram, nobis próximos cáelos sanctos Dei apostólos, praedicatores verbi veritatis, per quos cadi compiuti
sumus, ut per totum mundum seges ecclesiae pullularet...
a ZieEn.inps.32,¡¡,s.2,8{CCL
38,260-261). Vgl. De eiv. XVII,4 (CCL 48,561). Zie verder
nog voor dejaren 395-400: En.in ps.63,15 (CCL 39,817); Se. 352,10 (PL 38,11177);
En.inps,8,3 (CCL 38,50) ; En.inps.9,7 (CCL 38,61).
3 En.inps.9,7, ζ ί ε Ρ- З 8 , v. 2.
4 En. in ps.g6,7 (CCL 39,1359) : Isto igne inflammati coeperunt ire per mundum, et
inflammare, et incendere in circuitu inimicos eius. Quos inimicos eius? Qui deserto Deo
a quo facti erant, adorabant simulacra quae fecerant. Ірзі incendebantur, si mali erant,
ad consumtionem; si boni erant, ad reparationem...
5 Ep. 137,16 (CSEL 44, 119).
6 Se. 100,9 (PL 38.600) : Nam ut hoc evidentius ostenderet Dominus : ab Spiritu sancto
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hij die de eerste mens de levensadem had ingeblazen om hem op te richten van de aarde - 'opdat zij zouden opstaan uit het slijk en aan de werken van het slijk zouden verzaken'.1
De genade van Pinksteren - zondenvergeving, gerechtigheid, beginsel
van eeuwig leven - werd door het woord van de apostelen het eerst aangeboden aan Christus' moordenaars zelf: 'de bewogen menigte van hen
ja die hem gekruisigd hadden, zocht raad ten heil, ontving die, geloofde...'. Zo preekt Augustinus tussen 396 en 400.2 En in En. in ps.45
van ongeveer dezelfde tijd horen wij hem zeggen : 'Zij die hem met eigen
handen hadden gekruisigd, bedachten... hoe hoog en verheven hij bij
God wel was gemaakt, dat hij ongeletterden vervulde met de heilige
Geest en de tongen van onmondigen welbespraakt maakte. En met een
vermorzeld hart zeiden ze : " Wat moeten wij doen?" '.3 Nog vaker zal Augustinus herinneren aan de bekering van Christus' vervolgers, getroffen als
zij waren door de openbaring van de Geest van Pinksteren, doch de geciteerde uitspraken lijken ons voldoende.
Vermelden we evenwel nog enige uitlatingen van de bisschop waarin
hij beklemtoont dat de leerlingen weliswaar verkondigen, doch dat het
uiteindelijk de Geest zelf is die door hen getuigt en heil bewerkt. Zo in
Tractatusgs uit het Johannescommentaar (ca. 420). Christus beloofde dat
de Geest zou komen om over hem te getuigen en dat ook de apostelen
zelf zijn getuigen zouden zijn. 'Dit zou ongetwijfeld in hen worden bewerkt door de heilige Geest', verduidelijkt de bisschop. Vervolgens parafraseert hij Christus' belofte aldus: 'omdat hij (de Geest) getuigenis zal
afleggen, zult ook gij getuigen: hij in uw hart, gij met uw woord; hij door
te inspireren, gij door luid te verkondigen...'.• Tenslotte heeft Augustmus
quem donavit fidelibus suis, dimitti peccata, non mentis hominum, quodam loco sic ait
resurgens a mortuis· Accipite Sptntum sanctum; et cum dixissef Acápite Spintum sanctum,
continuo subjecif Si сиг dtmistntcs peccata, dimittuntur et. hoc est, Spiritus dimittit, non vos.
1 In Ιο Εν. Tr 32,6 (CCL 36,303) · Et insufflavi! in faciem eorum, qui flatu pnmum
hominem vivificava, et de limo erexit, quo flatu ammam membri s dedit, significane
cum se esse qui msufflavit m faciem eorum, ut a luto exsurgerent, et luteis openbus
renuntiarent.
2 En in ps 96,2 (CCL 39,1355) Nam post resurrectionem et adscensionem eius, accepto
Spmtu sancto, loquentibus apostohs varus linguis, commota multitudo eorum ipsorum
qui eum crucifixerant, consilum quaesivit salutis, accepit, credidit. .
3 En m ps. 45,4 (CCL 38,520). Uh quem ipsi crucifixerant manibus suis, cogitantes
quam contemtibilis esset, cum ab eis occideretur, quam altus et excelsus apud Deum
factus esset, qui Spintu sancto idiotas impleret, et Imguas mfantium faceret disertas,
compuncti corde, dixerunt· Quidfacicmus*
4 In Io.Eu. Tr дз,і (CCL 36,558) : .. prominens eis quod venturus esset Spintus sanctus,
qui de ilio testimomum perhiberet, et adiciens quod et ipsi fièrent testes eius, hoc utique
in eis operante Spiritu sancto. Utique quia ille perhibebit, etiam vos perhibebitis: ille
in cordibus vestns, vos in vocibus vestns, ille inspirando, vos sonando...
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het in De cw. XVIII,54 over de efficacia spiritus sancti waardoor het christendom een aanvang nam - niet magicis artibus, zoals sommige leeghoofden
verzonnen - en waardoor duizenden mensen, met wonderbaarlijke gretigheid bekeerd tot de naam van Christus, hun goederen verkochten om
de opbrengst uit te delen aan de armen en in een heilig voornemen en
met de vurigste liefde tot vrijwillige armoede overgingen'.1
UNIVERSALITEIT

VAN

DE

PINKSTER-VERKONDIGING,

EENHEID

VAN DE KERK

Het apostolisch getuigenis van Pinksteren dat zich in eerste instantie
tot de joden richtte die te Jerusalem aanwezig waren, was uiteindelijk
bestemd voor heel de wereld. Dat is natuurlijk een zeer bijbelse gedachte
en wij komen deze dan ook al tegen in Augustinus' eerste preken. In zijn
enarratio over psalm 7 zegt hij dat Christus, opgestegen ten hemel, de heilige
Geest zond. Van deze vervuld 'vervulden de verkondigers van het evangelie heel de aarde met kerken'.2 Zij predikten het woord Gods 'opdat de
kerken verzameld zouden worden' .3 Eerder had de bisschop de woorden
'fructum dabit in tempore suo' uit psalm 1 al toegepast op Christus, er in
lezend: constituet ecclesias. En wel 'in tempore suo', d.w.z. met Pinksteren:
'Toen immers, na de heilige Geest tot de apostelen te hebben gezonden,
na hen te hebben versterkt in hun vertrouwen op hem en na hen tot de
volken te hebben uitgezonden, bracht hij vrucht van kerken voort'.«
Op de Kerkstichting van Pinksteren en op de wereldwijdheid van de
apostolbche verkondiging, die door toedoen van de Geest een aanvang
neemt, richt Augustinus meer dan ooit de aandacht ab hij strijd voert
tegen het donatisme. Wat hij de donatisten vóór alles verwijt, is dat zij
zich van de wereldkerk hebben losgescheurd en slechts een africaanse
kerk vormen. De ware Kerk toch is een universele Kerk, die als zodanig
1 De cio. 18,54 (CCL 48,654) : Ibi haec fides tam insignibus initiis incanduit, ut aliquot
hominum milia in Christi nomen mirabili alacritate conversa venditds suis rebus, ut
egenis distribuerentur, proposito sancto et ardentissima cantate ad paupertatem voluntariam pervenirent...
я En.in ps.7,6 (CCL 38,40); Regressus ergo in altum propter congregatíonem populorum, misit Spiritum sanctum; quo impleti praedicatores evangelii orbem terrarum
ecclesiis impleverunt.
3 En.inps.8,3 (CCL 38,50) : Tunc enim misit Spiritum sanctum, quo impleti discipuli,
cum fiducia praedicaverunt verbum Dei, ut ecclesiae congregarentur.
4 En.inps.1,3 (CCL 38,3): ...fructum dabit, hoc est, constituit ecclesias; in tempore suo, id
est, postquam clarificatus est resurrectione et adscensione in caelum. Tunc enim Spiritu
sancto misso apostolis et eis in fiducia sui confirmatis et directis in populos, fructifìcavit
ecclesias.
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werd aangekondigd in het talenwonder van Pinksteren: in deze ene
Kerk van Pinksteren zouden uiteindelijk a l l e volken worden verzameld.
Met zijn nadruk op de eenheid en universaliteit van de Kerk zal Augustinus na 400 dan ook niet langer het m e e r v o u d van 'kerk' gebruiken als
hij spreekt over de kerkstichting van Pinksteren.
In 397 zei de bisschop al in een preek dat de apostelen, over wie de
Geest was neergedaald, 'door de verscheidenheid van talen de onder alle
volken verspreide Kerk aankondigen'. 1 Thans spreken de individuele
gelovigen die in de Kerk de Geest ontvangen, geen vreemde talen meer,
aldus Sermo Den. 19 uit 404, omdat reeds in vervulling is gegaan wat
door het talenwonder werd aangekondigd: '...ook nu spreekt de Kerk
alle talen'. 2 Tien jaar lang blijft deze gedachte regelmatig in Augustinus'
preken terugkeren.3 En in de universele Kerk die alle talen spreekt 'alleen in de katholieke Kerk' 4 - deelt de Geest zich nog steeds mee aan
allen die geloven. Alleen deze universele Kerk is de Kerk van Pinksteren : 'het begon te Jerusalem, daar kwam de heilige Geest, daar waren
de apostelen, toen hij over hen neerdaalde ; van daar uit begon het evangelie verkondigd, van daar uit onder alle volken verbreid te worden, van
daar uit kwam het naar Africa'.s Ook dit : dat de Kerk een aanvang nam
in Jerusalem (en niet in Africa!) en van daar uit zich verbreidde over de
hele wereld, vernemen wij na 404 nog vaak van Augustinus.6
Behalve dat het talenwonder van Pinksteren de universaliteit van de
1 Se.8g,i (PL 38,554): ...posteaquam sancto Spiritu impleti dùcipuli, et qui cum eb
erant, linguis omnium gentium loquebantur, et per omnes gentes futuram Ecclesiam
illa liguarum diversitate quodam modo praenuntiabant.
2 Sc. Den. 19,11 (MA 1,109-110) : Quid enim praenuntiavit Spiritus sanctus commovens
corda eorum quos tune impleverat, et docens eos linguas omnes? ...Quid ergo tune ostendebat Spiritus? Die mihi, quare modo hoc non facit, nisi quia aliquid significando faciebat? Quid significabat, nisi evangelium per omnes linguas futurum? Audeo dicere, et
modo loquitur ecclesia omnibus linguis: in omnibus enim linguis clamât evangelium...
3 Voor de preekactiviteit uit dejaren 393-412 zie En.in ps.g^s (COL 39,1331-1332);
Se.Mai 86,3 (MA 1,326); InIo.Ep.Tr.2,3 (PL 35,1990-1992); Se.268,1-2 (PL 38,12321233); Se.269,1 (PL 38,1234-1235); En.inps.147,19 (COL 40,2155-2156); Se.271 (PL
38,1245-1246); Se.175,3 (PL 38,946); Se.267,3 (PL 38,1230-1231). Vgl. J. Stoop, Die
Pinksterprediking van Augustinus, in Kerk en Eredienst 7, i9S2,p.68: 'Die eenheid van die Kerk
is dan 00k die hooftema van sy Pinksterprediking'.
4 Se. Den. 19,11 (MAI, 109): Etilli ( = donatistae) utique fatentur dari fidelibus Spiritum
sanctum; et nos hoc dicimus, hoc credimus, hoc maxime et in sola ecclesia catholica
fieri assentamur.
5 Se.Den. 19,12 (MA 1,110) : Coepit ab Hierusalem: ibi venit Spiritus sanctus; ibi erant
apostoli, quando in illos supervenit; inde coepit evangelium praedicari, inde diffundi per
omnes gentes, inde postea venit in Africam.
6 Zie Se.Mai 86,3 (MA 1,326); Ep.ad cath.io,26 (CSEL 52,261); ib.11,29 (GSEL
•52,267); Ep.93,21 (CSEL 34,2,466); Se.46,38 (CCL 41,565-566); En.in ps.49,4-5
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Kerk aankondigt, is het voor Augustinus teken en beginnende realisering
van de eenheid van de Kerk. Dít teken stelde de Geest bij zijn komst: 'dat
degenen die hem ontvangen hadden, de talen van alle volken spraken,
daar hij aankondigde dat de Kerk onder alle volken zou wonen en dat
niemand de heilige Geest zou ontvangen dan hij die zich met haar eenheid zou verbinden'. 1 Augustinus schrijft dit in zijn Contra Cresconium uit
de jaren 405-406 en herhaalt een dergelijke gedachte nog verschillende
malen in volgende jaren. Een enkele maal schrijft hij de eenmaking van
de Kerk toe aan de caritas die de Geest van Pinksteren over de wereld
uitstort. Zo zegt hij in een preek tegen 412 dat 'de verstrooide ledematen
van het menselijk geslacht... door de liefde samengesmeed werden tot de
eenheid van het heilige Lichaam'. 2
Het hoeft geen betoog dat Augustinus de universaliteit van de apostolische verkondiging en de eenheid van de Kerk die vanuit Jerusalem niet vanuit Africa - zich in de kracht van de Geest verbreidt tot aan de
grenzen der aarde, vooral tegenover de donatisten heeft beklemtoond.
De chronologie van de in aanmerking komende teksten alleen al bevestigt dit. Dat de eenheid en universaliteit van de Kerk hem zeer ter harte
blijken te gaan ook daar waar het talenwonder van Pinksteren niet aan
de orde is, hopen wij nog aan te tonen in ons volgend hoofdstuk, speciaal
gewijd aan de verhouding tussen de Geest en de Kerk. Daar zullen wij
ook dieper moeten ingaan op het karakter van de eenheid die de Geest in
de Kerk tot stand brengt.

SAMENVATTING

Overzien wij Augustinus' uitlatingen over de heilsactiviteit van de Geest
(CCL 38,577-579); En.m ps.66,9 (CCL 39,866-867); Se.10,6 (CCL 41,157-158);
C.part.Don.II,s (CSEL 53,99) ; &.i7D,j-£(PL 38,1243-1243) ; Deäv. XVIII,49 (CCL48,
647-648) ; De du. XX, 17 (CCL 48,727-729).
1 C.CTtsc.IIyXIV.iy (CSEL 52,376): Hic sanctus spiritus veniens in eos tale signum
primitus dedit, ut, qui eum acceperant. Unguis omnium gentium loquerentur, quia
portendebat ecclesiam per omnes gentes futuram nee quemquam accepturum spiritum
sanctum, nisi qui eius unitati copularetur.
2 Se. 271 (PL 38,1245-1246): Sicut enim post diluvium superba impietas hominum
turrim contra Dominum aedificavit excelsam, quando per Hnguas diversas dividi meruit
genus humanum, ut unaquaeque gens lingua propria loqueretur, ne ab aliis intelligeretur: sic humilis fidelium pietas earum linguarum diversitatem Ecclesiae contulit unitati;
ut quod discordia dissipaverat, colligeret charitas, et humani generis tanquam unius
corporis membra dispersa ad unum caput Christum compaginata redigerentur, et in
sancii corporis unitatem dilectionis igne conflarentur. Ab hoc itaque dono Spiritus
sancti prorsus alieni sunt, qui oderunt gratiam pacis, qui societatem non retinent unitatis... Wij citeren de vertaling van Chr. Mohrmann, a.w., p. 453.
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vóór Pinksteren, d a n valt op hoe christocentrisch de bisschop over deze
heilsactiviteit heeft gedacht. De toekomstgerichte openbaring door de
Geest onder het O u d Verbond was vóór alles georiënteerd op Christus
en de Kerk. D e oudtestamentische begenadiging door de Geest was
bovendien geconditioneerd door Christus' middelaarschap, dat als een
gave v a n de Geest a a n de mens Jezus zou worden geschonken tot heil
van allen. Augustinus' christologie is in wezen een soteriologie : dit komt
vanaf 390 tot in 430 toe overal tot uitdrukking waar in verband m e t
Christus sprake is van de Geest. D e begenadiging van de mens Jezus is
een 'gave' van de Geest a a n óns, zegt Augustinus reeds in 393.
Deze visie op de incarnatie is de bisschop steeds trouw gebleven, al is
zijn zicht op het aandeel v a n de Geest in Jezus' begenadiging m e t de
j a r e n verdiept. Ook in pneumatologisch opzicht : door Christus' geboorte,
die het werk is van de Geest, wordt de genade zelf, ipsa gratia, geopenbaard, omdat de Geest 'gave Gods' in persoon is. Aldus het Enchiridion
uit het begin v a n de twintiger jaren. Fundamenteler kan het belang van
de heilsactiviteit van de Geest niet worden aangegeven. Even fundamenteel blijft de bisschop, als hij in een niet gedateerde preek zegt d a t in
Christus, die geboren werd uit de Geest en een maagd, de Spiritu soneto
de Kerk herboren wordt. Een dergelijke formulering is karakteristiek
voor Augustinus' gerijpte opvatting. I n discussie immers met het pelagianisme is hij de begenadiging van allen steeds sterker gaan verbinden m e t
de oergenade die de mens Jezus ontvangt op het m o m e n t van de incarnatie. Aldus wint de Geest, die vanaf het begin gezien wordt als degene
door wie God zich schenkt a a n de mens en door wiens heilsactiviteit zich
volgens het late Enchiridion de genade zelf openbaart, met de j a r e n a a n
heilshistorische belangrijkheid. O p zijn effectieve heilbewerking wordt
tegenover pelagianen en semipelagianen steeds sterker de nadruk gelegd,
terwijl in gelijke m a t e Augustinus' pneumatologie meer en meer christologisch wordt.
Een andere trek v a n Augustinus' pneumatologie die a a n het licht is
getreden, is een zeker gebrek a a n historische belangstelling in de gebruikelijke zin van het woord. D e bijbelse geschiedenis b.v., onder leiding v a n
de Geest opgetekend, interesseert de bisschop slechts voorzover Christus
en de Kerk erdoor worden aangekondigd. D e Geest openbaart verleden
noch toekomst omwille v a n deze zelf, doch slechts in functie van het heil
dat in Christus en de Kerk a a n de gelovigen, zowel van het O u d e als het
Nieuwe Testament, wordt aangeboden: wie op het woord van de Geest
gelooft in de Middelaar, wordt gerechtvaardigd, hetzij vóór of n á Christus' komst op aarde. H e t ' O u d e Testament' blijkt geen kader te zijn
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waardoor de activiteit van de Geest aan banden wordt gelegd (evenmin
als door een onwaardige bedienaar of een bestaande sacramentele heilsorde, zoals wij nog zullen zien).
Wel is voor Augustinus een nieuwe heilsfase begonnen, als de Geest
verschijnt in de geruchtmakende tekenen van zijn universele, grenzen- en
talenoverschrijdende liefde. Vooral de mededeling van de caritas is karakteristiek voor de Geestschenking van Pinksteren, hebben wij geconstateerd. In dat opzicht steekt de theofanie van Pinksteren scherp af tegen
de wetgeving van de Sinai door de 'vinger Gods'. In zijn 'antipelagiaanse'
jaren heeft Augustinus daar meer dan ooit de nadruk op gelegd. Daarvóór, b.v. in het tweede en derde Boek van De Trinitate, had hij het verschil tussen Pinksteren en vroegere Geestschenkingen eerder gezocht in de
mate van openbaarheid waarin de Geest werd meegedeeld: latenter en
manifestius.
Is Augustinus zich inderdaad bewust geweest van het verschil tussen
Pinksteren en vroegere mededelingen van de Geest, daarentegen valt op
hoe weinig of hoe oppervlakkig de bisschop zich uitlaat over het historisch
verband tussen oudtestamentische Geestschenkingen en Pinksteren.
Over een geleidelijke evolutie aan Geestschenking onder het Oud Verbond b.v. verneemt men weinig of niets. Met 'Oud' en 'Nieuw' Testament duidt de bisschop vaak eerder een bepaalde mentaliteit dan een
bepaalde periode uit de heilsgescheidenis aan. Veel meer dan de historie
(als verleden) interesseert de bisschop de actuele heilsactiviteit van de
Geest waardoor de gelovige - de gelovige Augustinus en de gelovigen van
Hippo - in Chrktus verbonden wordt met God.
Hiermee hangt waarschijnlijk ook samen dat de Geestschenking van
Pinksteren zo zeldzaam en summier in verband wordt gebracht met
Jezus' aardse leven, zelfs met zijn verrijzenis. Bij de historische achtergronden waardoor Pinksteren zo dan niet 'verklaard' dan toch enigszins
als historisch feit inzichtelijk gemaakt zou kunnen worden, staat Augustinus in het geheel niet stil. De grootste aandacht kreeg in dit opzicht nog
het heengaan van de mens Jezus, maar dan als voorwaarde dat de leerlingen de Geest konden ontvangen, niet als voltooiing van Jezus' menselijke historie. Tenzij men... juist in het scheppen van die voorwaarde de
eigenlijke vervulling van Jezus' historie ziet. Dit laatste is misschien
Augustinus' dieptse en vanzelfsprekende overtuiging geweest, maar hij
heeft dat dan nergens hardop uitgesproken. Meer dan Christus' historie
of het persoonlijke lot van de verrezen Heer interesseert Augustinus de
actuele Kerk.
Dat wil niet zeggen dat Augustinus in andere opzichten niet christo6г

centrisch over Pinksteren dacht. Het tegendeel is waar inzover ni. ι. het
steeds weer de Middelaar Christus (relatief zeldzaam de Vader of de
Zoon Gods) is die de Geest zendt; 2. aan deze Middelaar alle heilbewerking van Pinksteren indirect wordt toegeschreven; 3. de heilbewerking
van de Pinkstergeest zelf geconditioneerd wordt door de heilsbemidde
ling van Jezus Christus; 4. Christus - maar dan als degene die door zijn
verrijzenis blijkt méér te zijn dan de mens Jezus — voorwerp is van het
geloof en de liefde waartoe de Geest van Pinksteren niet alleen uitnodigt,
maar ook in staat stelt. Al wordt dan ook weinig aandacht besteed aan
Christus' heilsbemiddeling voorzover deze tot het verleden behoort, die
heilsbemiddeling zelf, vooral in haar actuele consequenties, wordt allerminst geloochend. Dat Augustinus' belangstelling vooral naar die actuele
consequenties uitgaat, zou geïllustreerd kunnen worden aan een tekst die
wij nog niet citeerden, nl. In Ιο. Εν. Tr. 17,4-5, waar Augustinus de vijftig
dagen tussen Pasen en Pinksteren ziet als door Christus gewild teken van
het christelijk bestaan. De veertig dagen tot aan de Hemelvaart duiden
het door inspanning getekend leven van de christen in dit tranendal aan,
de volgende tien dagen herinneren aan de tienling die de rechtvaardige
na dit leven als loon voor zijn werken zal ontvangen.1
De nieuwe, nog steeds actuele heilswerkelijkheid waarvan Pinksteren
het begin was, zou men nu onder drie noemers kunnen samenvatten:
1. universaliteit van de Kerk, die wezenlijk gemeenschap is; 2. 'vergees
telijkende' uitnodiging tot geloof in Jezus Christus die meer is dan vlees
en bloed, en de 'vleselijke', d.i. louter medemenselijke genegenheid van
zijn leerlingen verre overstijgt; 3. overvloedige mededeling van caritas
die onverschrokken van Christus getuigt en in vrijheid de Wet vervult.
Het eerstgenoemde thema dat vooral tegenover de donatisten wordt
beklemtoond, zal nog nader worden uitgewerkt in ons volgend hoofdstuk.
Het thema van de 'uitnodiging tot het geloof' komt al in het begin van
de negentiger jaren voor, maar wint met de jaren aan christelijke en
christocentrische diepte. Ontvingen volgens De div. quaest. LXXXII1
uit de negentiger jaren de apostelen de Geest ad invisibilia capiendo, later
- vooral in het commentaar op de afscheidsrede rond 420 - staat veel
meer de levende persoon van Christus als 'geloofsobject' op de voorgrond.
Meer dan door zichtbare wondertekenen overtuigt in het latere Johannescommentaar de Geest door inwendige verlichting van het menselijk
1 In Ιο. Ευ. Tr. /7,5 (CGL 36,172) : Significavit hoc et ipse Dominus Jesus multo apertius,
quando post resurrectionem quadraginta diebus conversatus est in terra cum discipulis
suis; quadragesimo autem die cum ascendisset in caelum, peractis decern diebus misit
mercedem Spiritus sancti(.) ...Operarli enim sumus, et adhuc in vinca laboramus;
finito die, finito opere, merces restituetur.
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hart. Fides en caritas worden dan ook steeds nauwer met elkaar verweven.
Geloven wordt meer en meer: in aanhankelijkheid zich geheel en al aan
Christus toevertrouwen. Zie overigens ons hoofdstuk over geloofsverlichting door de Geest.
Dat tot de caritas die metßducia over Christus getuigt en uit innerlijke
aandrang zijn geboden onderhoudt, de mens niet uit zichzelf in staat is,
doch slechts in kracht van de Geest die met Pinksteren verscheen, leert de
bisschop vooral in zijn antipelagiaanse periode. Aldus krijgt Pinksteren
met de jaren rijkere en diepere betekenis. Sloeg de verzuchting in de
Belijdenissen dat Christus de Geest inderdaad had gezonden, vooral op de
persoonlijke situatie van Augustinus zelf, na 400 is de Pinkstergeest veel
meer de Geest van een wereldkerk geworden, een Geest die in onderlinge gelegenheid allen één doet zijn. Nog later, na 411, verinnerlijkt de
pneumatologie van de bisschop: niet tot een wereldvreemd mysticisme,
maar tot een gerijpt inzicht in de menselijke ontoereikendheid met betrekking tot het geloof en daadwerkelijke liefde. Het Jerusalem van
Pinksteren, de stad waar de Geest in vurige tongen de liefde heeft uitgestort, wordt dan ook steeds lichtender afgetekend tegen het dreigend
silhouet van de Sinai. Vanuit dit Jerusalem verbreidt het getuigenis over
Christus zich tot aan de grenzen der aarde en sticht het woord van God
gemeenschap tussen alle volken : niet op stenen tafelen geschreven, maar
door de Geest gegrift in het hart van de mens.
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II Geest en kerk

INLEIDING

Over Augustinus' visie op de Kerk is al heel wat geschreven.1 Minder
over het onderwerp van dit hoofdstuk. Toch 'ist der Heilige Geist das
letzte und tiefste Prinzip der Kirche, ihres Lebens, ihrer Lebensverbundenheit, ihrer inneren und äusseren Einheit', zegt F. Hofmann in zijn
bekend werk over de ecclesiologie van Augustinus.2 Iemand die vanuit
de pneumatologie Augustinus' ideeën over de verhouding tussen Geest
en Kerk benadert, zal een enthousiaste formulering als die van Hofmann
graag onderschrijven. Natuurlijk, hij zal andere accenten leggen, als hij
spreekt over de Geest en de Kerk. En vooral : hij zal verbanden trachten
te leggen met andere pneumatologische affirmaties, die in een zuiver
ecclesiologische beschouwing niet of nauwelijks aan de orde komen. Hiermee lijkt ons dit pneumatologisch hoofdstuk over de Geest en de Kerk in
princiep althans gerechtvaardigd. Het biedt ons tevens de gelegenheid
om ons onderzoek, dat wij tot hiertoe richtten op de activiteit van de Geest
tot en met Pinksteren, in harmonie met het voorafgaande voort te zetten.
Wij zouden (in volgende hoofdstukken) moeilijk over persoonlijke begenadiging of over geloofsverlichting door de Geest kunnen spreken, als
daarvóór niet de fundamentele plaats van de Geest in de Kerk bezien
was en zijn aandeel in haar verkondiging en sacramentsbediening.
Hiermee zij tevens de bescheiden opzet van dit hoofdstuk aangegeven.
Het is nl. niet onze bedoeling een alzijdige uiteenzetting te geven over
Augustinus' kerkopvatting, doch slechts de pneumatologische dimensie
hiervan bloot te leggen. Dat door deze keuze andere facetten van Augustinus' ecclesiologie, bij voorbeeld zijn aandacht voor het institutionele
in de Kerk, minder aandacht krijgen dan in een bij uitstek ecclesiologische studie het geval zou zijn, lijkt ons door het bestaan van vele dergelijke studies temeer gerechtvaardigd. Behalve op de onderzoekingen die
Lamirande vermeldt in zijn Essai bibliographique van 1962,3 zou nog ge1 Vgl. É. Lamirande, Un siciU et derm d'études sur l'ecclésiologie de saint Augustin. Essai
bibliographique, Paris, 1962. Deze bibliografie strekt zich uit over de jaren 1809-1954.
Speciaal gewijd aan de verhouding tussen de Kerk en de Geest zijn slechts: S. J. Grabowski. The Holy Ghost in the Mystical Body of Christ according to St. Augustine, in Theological
Studies 5, ¡944,453-483; 6,1945,62-84 en A. Poppi, Lo Spirito Santo e l'unità del corpo mistico
in S. Agostino, Roma, 1955.
2 F. Hofmann, a.w., p. 134.
3 Zie v. 1.
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wezen kunnen worden op L'Églùe céleste selon saint Augustin van dezelfde
auteur (Paris, 1963). In een uitvoerige bespreking van dit werk vestigt
G.F.D.Locher de aandacht op de complexiteit van Augustinus' кегкidee en op de contrasten in diens denken. 1 Ons vooral bezighoudend met
de pneumatologie van de bisschop zullen wij ons met zijn ecclenologische con
trasten nauwelijks kunnen bezighouden.
DE GEEST OP ACTIEVE WIJZE TEGENWOORDIG IN DE KERK

Dat de Geest blijvend werkzaam is in de Kerk, formuleert Augustinus in
telkens andere bewoordingen. Hier volgen allereerst enige vrij algemene
uitspraken.
In 391 vernemen Augustinus' toehoorders al dat de Kerk de sleutels
van het Rijk ontvangen heeft, 'opdat in haar door het bloed van Christus,
operante spiritu sancto, vergeving van zonden plaatsvindt'. 2 Rond dezelfde
tijd schrijft Augustinus dat de broodvermenigvuldiging waardoor Chris
tus met zeven broden een grote menigte spijzigt, duidt op de genade van
de Kerk, die, zoals iedereen weet, door de zevenvoudige operatie van de
Geest verkwikt wordt. 3 Niet alleen wordt de Kerk door de zevenvoudige
werking van de Geest als een levend organisme op peil gehouden - refecta
-, maar ook als het huis van de Zoon Gods en als door zeven zuilen in
zijn voegen gehouden, letterlijk 'samengehouden': continetur.* Aldus
Augustinus in zijn commentaar op Paulus' brief aan de galaten. Dat
was in dejaren 394-395· In zijn onvoltooid commentaar op de romeinenbrief uit diezelfde tijd schrijft Augustinus dat heidenen, joden, ketters en
scheurmakers door zich te verzetten tegen het christendom en de Kerk
niemand minder dan de Geest zelf weerstreven.' Ook nog van vóór 400
1 G. F. D. Locher, 'De htmelse Kerk' in haar aardse toestand volgens Augustinus, in Nederlands
Theologisch Tijdschrift 21,1966-1967,pp.285 e.v.
2 Se.214,11 (PL 38,1071) : Haec ( = Ecclesia)... claves accepit regni coelorum; ut in illa
per sanguinem Christi, operante Spiritu sancto, fiat remissio peccatorum.
3 De div. qu. LXXXIH 61,4 (PL 40,51): Haec ergo pastio de panibus Septem ad gratiam
pertinet Ecclesiae, quae notissima illa septenaria sancti Spiritus operatione refecta
cognoscitur.
4 Ep.Gal.exp.13 (PL 40,2113): ... Septem: qui numerus vel ad unitatem Ecclesiarum
refertur... vel certe ad septenarium Operationen! Spiritus sancti magis refertur septenarius numerus columnarum, sapientiae et intellectus..., quibus operationibus domus
Filii Dei, hoc est, Ecclesia continetur.
5 Ep. Rom. inch. exp. 22 (PL 35,21 o) : Si ergo nee Paganis, nee Hebraeis, nee haereticis aut
schismaticis nondum baptizatis, ad baptismum Christi adi tus clauditur, ubi condemnata
vita priore in melius commutentur; quamvis Christianitati et Ecclesiae Dei adversantes
antequam christianis sacramentis abluerentur, etiam Spiritui sancto quanta potuerunt
infestatione restiterint... Vgl. Ep.R0m.inch.exp.15 (ib.2099); Se.7/,j;2Ìep. 68, ν. ι.
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is een uitspraak waarin Augustinus zegt dat de Kerk door de zevenvou
dige gave van de Geest puteas satietatis is geworden, 'omdat hij in haar
haar "bron van water is geworden dat opwelt ten eeuwigen leven". Wie dat heeft
ontvangen, "zal in eeuwigheid geen dorst hebben"'.1 Al eerder had Augustinus
over de levenschenkende Kerk gezegd, dat zij... dono Spiritus sancii 'zich
als de vruchtbare moeder van alle heiligen over heel de wereld uitbreidt'. 2
Als Augustinus rond 413 - hij is het donatisme dan nog niet vergeten
- spreekt over de activiteit van de Geest in de Kerk, legt hij, bij alle ver
scheidenheid van gaven, de nadruk op de eenheid in de Kerk, van welke
eenheid de Geest de 'wortel' is. Overigens zijn de verschillende Geestes
gaven in de Kerk als de 'vingers' waarmee zij - naar Psalm 143,1 (volgens
de interpretatie van Augustinus) - tegen ongeloof en begeerlijkheid ten
strijde trekt.3 In En. in ps. 67,17 dragen de verschillende Geestesgaven bij
tot de veelkleurige schoonheid van de Kerk Gods ; deze gaven laat Augus
tinus met Paulus door een en dezelfde Geest geschonken worden 'ad
utilitatem' .*
Mogelijk heeft Augustinus ook de Geest op het oog, als hij schrijft dat
Ule spiritus interioris lenitatis er voor waakt, dat de Bruid van Christus in
geen van haar leden bezoedeld wordt. 5 Hiermee wil de bisschop voor een
kerkelijke praktijk - het handhaven van de tucht door disciplinaire maat
regelen — een bijbeltheologisch fundament aanwijzen. Meer positief
wordt, in de uitvoerige Sermo γι, ook de heiliging van de Kerk aan de
1 C.Fau.XXIIyS? (CSEL 25,692): Nam in canticis canticomm sponsa illa ecclesia est,
quae vocatur putois aquae vivat. Et huic puteo septenarii numeri nomen in spiritus sancii
significatione conjungitur propter rationem pentecostes, quo die de coelo missus spiritus
sanctus venit... Dono i taque spiritali, hoc est septenario, facta est ecclesia puteus satieta
tis, quia factus est in ел/от aquae salientis in vitam aetemam quam qui habuerit, non situi in
aetemum.
a Ep.R0m.inch.exp.15 (PL 35,2099): Ipsa denique catholicae Ecclesiae tam insignia
auctoritas, quae in eodem dono Spiritus sancii omnium sanctorum mater toto foecunda
orbe diflunditur...
3 N.a.v. Ps. 143,1 : 'Benedictus Dominus Deus meus, qui docet manus meas in proelium, digitos
meos ad bellum', zegt Augustinus in En. in ps. 143,1 (CCL 40,2074-2075) : Verumtamen in
digitis agnoscimus divisionem operationis, et tarnen radicem unitatis. Vide illam gratiam; dicit apostolus: Alii quidem per Spiritimi datur seme sapientiae, alti senno scientiae
(I Kor. is,8 e.v.)... Alii illud, alii hoc; divisiones sunt operationis: Omnia haec operatur unus
atque idem Spiritus; radix est unitatis. His ergo digitis pugnat corpus Christi, procedens in
bellum, procedens in proelium. Vgl.En.inps. 146,10 (CCL 40,2128-2129).
4 En.in ps.6y,i7 (CCL 39,880) : ... o vos qui dividimini speciei domus, per manifestationem Spiritus ad utilitatem, ut alii quidem detur per Spiritum sermo sapientiae, alii
sermo scientiae secundum eundem Spiritum, alii fides, alii genera curationum in eodem
Spiritu et cetera...
5 C.litt.Pet.III,IV.5 (CSEL 52,166): Non ergo malum est correptionis poena, cum sit
malum culpa... ille spiritus interioris lenitatis ardet zelo dei, ne virgo casta uni viro desponsata Christo in aliquibus suis membris... corrumpatur a castitate quae est in Christo.
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Geest toegeschreven. Dat was in 417, dus in een periode waarin Augustinus het princiep van menselijke heiliging zeer nadrukkelijk legt: niet in
de mens, maar in de levendmakende Geest Gods. Hij zegt dat alwie 'de
gave van Christus en de heiliging van de Kerk tegenspreken', zich schuldig maken aan zonde tegen de heilige Geest. Ook zij die weliswaar het
bestaan van de heilige Geest aannemen, 'maar ontkennen, dat hij in
Christus' Lichaam is, dat wil zeggen in zijn enige Kerk', lasteren tegen
de Geest.1 Volgens Epistula 185 uit 417 is de door Christus bedoelde
'zonde tegen de heilige Geest': de verstoktheid des harten waarmee
iemand 'weigert in de eenheid van Christus' Lichaam - dat de heilige Geest doet leven- vergeving van zonden te ontvangen'. 2
In Tractatus 57 van Augustinus' commentaar op het Johannesevangelie doet Christus op zijn Kerk, die in sommige van haar leden zich
wijdt aan rust en contemplatie, een beroep om hem te verkondigen aan
de wereld. Christus klopt aan om binnengelaten te worden: 'Doe mij
open, gij door mijn bloed mijn zuster, door mijn toenadering mijn zeer
nabije, door mijn Geest mijn duif'.3 'Mijn Geest' moet hier wel de heilige
Geest betekenen, anders heeft 'door mijn Geest' weinig zin; door de
heilige Geest zijn Christus en de Kerk in intieme liefde met elkaar verbonden.
Jaren eerder had Augustinus al geleerd, dat door de nederige komst
van haar Bruidegom in deze wereld de virgo Ecclesia het onderpand, d.i.
de heilige Geest, heeft ontvangen. Hierdoor leert zij, in afwachting van
Christus' tweede komst, nu reeds 'in aenigmate et ex parte* de boodschap
van de Schrift verstaan.4 Augustinus legt geen expliciet verband tussen
1 Se.71,5 (Verbr.69-70): Quis enim non convincitur dixisse verbum contra spiritum
sanctum, ante quam christianus vel catholicus fieret? Primo, ipsi qui pagani appellantur...
cum quotídie nostrani sanctificationem blasphémant, quid aliud blasphémant quam
spiritum sanctum? Quid iudaei... Nonne usque adhuc verbum contra spiritum sanctum
loquuntur, sic eum negantes esse in christianis, sicut illi in Christo esse negaverunt?
...iudaei et quicumque haeretici spiritum sanctum confìtentur, sed eum negant esse in
Christi corpore, quod est unica eius ecclesia, non utique nisi una catholica. Procul dubio
similes sunt pharisaeis, qui tunc etiam si esse spiritum sanctum fatebantur, negabant
tarnen eum esse in Christo... Vgl. Se.yi,g (Verbr. 73).
a Ep. 183,49 (CSEL 57,42-43): Hoc (=peccatum in spiritum sanctum) est autem
duritia cordis usque in finem huius vitae, qua homo récusât in unitale corporis Christi,
quod vivificat spiritus sanctus, remissionem accipere peccatorum.
3 In lo.Ev. Ττ.5γ,4 (CCL 36,471) : ...Aperi mihi de sanguine meo sóror mea, de accessu
meo próxima mea, de spiritu meo columba mea...
4 De div. qu. LXXXIII, 5$, 4 (PL 40,48) : Ipsum autem in aenigmate et ex parte nunc in
Scripturis aliquid cernere, quod tarnen sit secundum catholicam fidem, ex ilio pignore
contingit, quod accepit virgo Ecclesia humili adventu sponsi sui, quae illi ultimo adventu
cum veniet in claritate nuptura est, cum jam facie ad faciem contuebitur. Dedit enim
nobis pignus Spiritum sanctum, sicut dedit Apostolus.
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het nu reeds ontvangen onderpand en het toekomstig schouwen 'van
aangezicht tot aangezicht' dat voor de Kerk zal aanvangen bij Christus'
wederkomst. Duidelijker op de toekomst betrokken is het 'onderpaniT in
En. inps. 131,16. Die toekomst is hier: de verrijzenis van Christus' ledematen, waaraan die van het Hoofd vooraf is gegaan.1 Wat het verstaan
van Gods spreken betreft, in Tractatus 20 van zijn Johannescommentaar
laat Augustinus zich uit over het 'katholiek geloof, firmata Spiritus Dei in
Sanctis eius...'2 en in C.duas ep. Pel. 1,14.28 over de fidei catholicae sanitas
quam sanctus ubique seminal spiritus.3
Dat de Geest zelfs deel heeft aan de meer uitwendige organisatie van
het kerkelijk leven, suggereert Augustinus in enige terloopse opmerkingen. Zo 'heeft het aan de heilige Geest behaagd', het ieiunium eucharisticum in te stellen, dat door de hele Kerk over de gehele wereld in acht
wordt genomen. Het ingrijpen van de Geest beperkt zich hierbij echter
niet tot een louter uitwendige maatregel. Wat hem 'behaagd' heeft, is,
'dat ter ere van zo'n groot sacrament het Lichaam des Heren vóór andere
spijzen de mond van de christen binnen zou gaan'.*
Dat in de Kerk het Paasfeest gevierd wordt a quarta decima luna, is beschikt door de Geest. En dat was evenmin een willekeurig ingrijpen
in het leven van de Kerk. Met zijn keuze van de veertiende dag van de
maand immers - waarop de maan zich opnieuw tot de zon keert — heeft
de Geest de visibilibus ad invisibilia et de corporalibus ad spiritualia sacramenta
nmilitudinem ducens, de aandacht willen vestigen op de betekenis van
Pasen, dat 'overgang van het ene naar het andere leven' is, en op de
Ommekeer van het uitwendige naar het inwendige'.s
Nog een aantal historische gevallen vermeldt Augustinus waarbij de
Geest heeft ingegrepen in het leven van de - vooral vroegste - Kerk.
Zo was het de Geest die de leugen van Ananias en Sapphira op indruk1 Te exsurgente a mortuis, et eunte ad Patrem, regale illud sacerdotium induatur fidem
quia Justus ex fide vivit; et accepte pignore Spiritus sancii, laetentur membra spe resurrectionis, quae praecessit in capite (CCL 40,191 g). Vgl. Ep.^,3 (CSEL 34,2,173).
2 Catholica fides hoc habet, firmata Spiritu Dei in Sanctis ejus... (CCL 36,204).
3 CSEL 60,447.
4 Ep.54,8 (CSEL 34,2,166-167): Ex hoc enim placuit spiritui sancto, ut in honorem
tanti sacramenti in os christian! prius dominicum corpus intraret quam celeri cibi ; nam
ideo per universum orbem mos iste servatur.
5 Ep.55,g (CSEL 34,2,179): Ac per hoc spiritus sanctus de visibilibus ad invisibilia et
de corporalibus ad spiritualia sacramenta similitudinem ducens transitum illum de alia
vita ad aliam vitam, quod pascha nominatur, a quarta decima luna voluit observan, ut
non solum propter tempus tertium, quod supra commemoravi, quia inde incipit hebdómada tertia, sed etiam propter ipsam conversionem ab exterioribus ad interiora de
luna similitudo adsumeretur...
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wekkende wijze bestraft heeft. Aldus een niet gedateerde preek.1 In de
tijd van de apostelen heeft de Geest zich meer dan eens buiten de sacramentele handoplegging óm meegedeeld aan wie hij wilde: aan de door
Filippus gedoopte ethiopiër, aan de honderdman Cornelius en de zijnen.
Aldus openbaarde hij dat ondanks kerkelijke sacramentsbediening geen
mens macht over hem heeft, doch dat hij in soevereine vrijheid zélf de
mens begenadigt.2 De uitstorting van de Geest over de ongedoopte
Cornelius was tevens openbaring aan de Kerk dat ook onbesnedenen in
haar schoot moesten worden opgenomen.3 Paulus en de Twaalf hebben
hun missionair werkterrein onderling verdeeld procul dubio admonente
spiritu sancto.* Te Antiochië in Pisidië wendden Paulus en Barnabas in
eodem Spiritu Dei zich van de joden af en verkondigden de evangelische
boodschap direct aan de heidenen. Uit de context is duidelijk dat onder
'dezelfde Geest Gods' de heilige Geest wordt verstaan.5 'Vervuld van de
heilige Geest' kwamen profeten uit Jerusalem Paulus waarschuwen dat
hij in die stad veel zou te lijden hebben.6
Augustinus stelt de Geest ook verantwoordelijk voor het feit dat niet
alle vier evangelisten uit het college van de Twaalf voortkomen, 'opdat
ι Se. 148,1 (PL 38,799) : Nonnullis videtur nimis severa ista fuisse correctio, ut propter
pecuniam de re sua subtractam, homines morerentur. Non hoc Spiritus sanctus avaritia
fecit, sed Spiritus sanctus mendacium sic punivit.
2 Se.266,4 (PL 38,1227): Posteaquam ascenderunt (Philippus et Eunuchus) ab aqua,
venit super Eunuchum Spiritus sanctus. Ecce Philippus ibi erat, qui in Samaria bapti
za verat, et ad eos baptízalos Apostolus duxerat, baptizavit, nee manus imposuit : sed ut
ostenderet Spiritus non verum suspicatum esse Simonem, quod donum hominum esset
Spiritus Dei, in hominem venit liberaliter, et liberum fecit. Voor het geval van Cornelius
zie Se.266,7 (PL 38,1228) : Evangelizante Petro, Cornelius et orrmes qui cum ilio erant
gens, hoc est gentiles, crediderunt; et subito antequam baptizarentur, impleti sunt
Spiritu sancto. Q,uid hic responde! humana praesumptio? Non solum ante impositas
manus, sed ante ipsum Baptismum venit Spiritus sanctus; de potestate non de necessitate.
Vgl. Se.9g,io-i2 (PL 38,600-602); En.in ps.96,13 (CCL 39,1365-1366); C.Ep.Parm.
ІІ,Х
.з4(С5ЕЬ5і,8В).
3 Se.266,7 (PL 38, 1228-1229) : Venit ante ablutionem Baptism!, ut auferret controversiam circumeisionis. Posset enim a calumniantibus vel non intelligentibus dici Petro:
Male fecisti dare Spiritum sanctum. Ecce impletum est, ecce demonstratum est, quod
Dominus ait, Spiritus ubi vult inspirât. Vgl. En. inps.g6,13 (CCL 39,1365-1366).
4 Deop.mon.XX.24 (CSEL 41,569).
5 En.in ps.i03,s.i,ii
(CCL 40,1485): Et factum est: venerunt apostoli ad Judaeos, respuerunt eos; et dixerunt illis: Ad vos missi eramus, sed quia repulisti verbum Dei, imus ad
gentes. Videos quomodo in eodem Spiritu Dei, ilio jubente intrinsecus qui habitat in
cordibus suorum, mandatum sit nubibus ne compluerent vineam... De 'wolken' zijn
volgens En.in ps. 103,5.ι,io (CCL 40,1483) de apostelen, vervuld van de liefde van de
Geest.
6 En.in ps.36,s.2,6 (CCL 38,351): Descenderant quidem prophetae de Jerosolyma, et
impleti Spiritu sancto prophetaveruni eidem Paulo quod multa passurus esset in Jerusa
lem... Vgl. Hand.21,10-H.
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men niet zou menen, dat de gratia evangelizandi slechts tot aan de apostelen zou zijn doorgedrongen en dat de bron der genade in hen zou zijn
opgedroogd'.1 Dat de Geest, die door de mond van de apostelen getuigd
heeft over Christus, ook daarna in zijn Kerk is blijven spreken, horen wij
telkens weer.2 In 429-430 vernemen wij nog dat 'de leraren van de Kerk
door de Geest Gods, die door hen gesproken heeft', de pelagianen veroordeeld hebben door te leren dat ieder mens bij zijn geboorte besmeurd
wordt door de zonde van Adam. 3
Als wij Augustinus' meer algemene uitspraken omtrent Geest en Kerk
overzien, kunnen wij samenvattend zeggen dat de Geest actief en heilzaam tegenwoordig is in de Kerk. Hij is er bron van leven, wortel van
eenheid, beginsel van heiligheid. Hij grijpt oriënterend, nooit zonder
heilsbedoeling, in de geschiedenis van zijn Kerk in en spreekt door haar
leraars wat waar is. Tenslotte is de Geest als onderpand aan de Kerk gegeven. Hierdoor anticipeert de bruid van Christus niet alleen reeds ten
dele een uiteindelijk volledig kennen van Gods waarheid, maar weten
Christus' ledematen zich ook vervuld van de Geestkracht die zich openbaarde in de opstanding van hun Hoofd.
DE KERK, ÉÉN 'TEMPEL* VAN DE GEEST
Zijdelings laat Augustinus zich over het verband tussen de Geest en de
Kerk uit in een aantal uitspraken waarin hij de godheid van de Geest
tracht te bewijzen. Daartoe citeert hij of verwijst hij naar I Kor. 6,15 :
'C/HJ lichamen zijn ledematen van Christus' en I Kor. 6, ig: ' Weet gij dan niet, dat
uw lichamen een tempel in и vormen van de heilige Geest, die gij van God ontvangen

hebt?'. Welnu, redeneert Augustinus, als de ledematen van Christus, van
wie iedereen aanneemt dat hij God is, een tempel van de heilige Geest
vormen, moet ook de Geest zelf wel God zijn: 'Maar wat is er waanzin
niger en meer heiligschennend dan dat iemand durft te zeggen, dat de
ledematen van Christus een tempel zijn van een schepsel dat minder is
volgens hen (de bestrijders van de godheid van de heilige Geest) dan
Christus?'.··
I Se. 239,1 (PL 38,1127): Ideo namque voluit Spiritus sanctus etiam ex his qui inter
duodecim non fuerunt, eligere ad Evangelium conscribendum duos, ne putaretur gratia
evangelizandi usque ad Apostólos pervenisse, et in illis fontem gratiae defecisse. Vgl.
De cons. ev. I, I. a (CSEL 43,3).
3 Zie hoofdstuk III.
$C.sec.Jul.II,2¡4
(PL 45,1233): ...dixerunt doctores Ecclesiae, párvulos secundum
Adam camaliter natos, contagium mortis antiqua prima nativitate contrahere: nec
Manichaei fuerunt, sed Pelagianos, Dei Spiritu, qui per eos locutus est, damnaverunt.
4 De Trin.I, VI. 13 (PL 43,838): Quid autem insanius magisque sacrilegum est, quam

?!

Dat Augustinus de ene tempel van de heilige Geest op het oog heeft, die
gevormd wordt door de gezamenlijke ledematen van Christus - en niet
vele tempels die door de afzonderlijke gelovigen worden gevormd -, is
uit De Trin. I, VI. 13 misschien niet strikt bewijsbaar. Geen twijfel echter
laat.?«. Mor.3,4: 'Wat toont hij die zegt: "Uw lichamen zijn ledematen van
Christus", anders aan dan dat onze lichamen en ons Hoofd - dat is Christus - samen één tempel Gods vormen?'. Vervolgens citeert Augustinus
I Kor. 6, ig 'corpus vestrum templum in vobis est spiritus sancii...'. En hij besluit :
'...is hij geen God die een tempel heeft van ledematen Gods?'.1 De Kerk
- Hoofd en ledematen — vormt dus één tempel van de Geest, waaruit
blijkt dat deze inderdaad God is. Vooral om dit laatste te bewijzen is het
Augustinus te doen, wanneer hij spreekt over de ledematen van Christus
als over een tempel van de Geest. Minder gaat zijn aandacht uit naar de
werkelijkheid van de Kerk ak gemeenschap van alle gelovigen in en met
Christus. Dit geldt evenzeer, zo niet in sterkere mate, voor de zeldzame
overige teksten waarin Augustinus met dezelfde argumenten als hierboven de godheid van de heilige Geest verdedigt. Buiten de apologetische werken Contra Sermonem Arianorum1 en Contra Maximinum3 en de samenvatting van de christelijke leer die het Enchiridion is,4 komt dat alleen nog
maar voor in twee niet nauwkeurig te dateren Epistulae.s Bijna ongevariëerd komt steeds opnieuw hetzelfde argument terug; van een chronologische ontwikkeling is geen sprake. Als Augustinus in Ench.XV.56 preciseert, dat de Geest niet alléén, doch met de Vader en de Zoon in zijn
tempel woont, kunnen wij moeilijk zeggen dat daarmee de verhouding
tussen de Kerk en de Geest veel aan duidelijkheid gewonnen heeft.6
ut quisquam dicere audeat membra Christi templum esse creaturae minons secundum
ipsos, quam Christus est? Vgl. De Trin. VII, III. ff (PL 42,938-939).
1 Qui dicit, Corpora vestra membra sunt Christi, quid ostendit, nisi quia corpora nostra et
corpus nostrum, quod est Christus, simul unum templum est dei? Corpus Christi et
corpora nostra templum dei confidamus, et erimus : nam si non crediderimus, nee erimus.
Ergo cum corpora nostra membra sint Christi, audite aliud quod dixit apostolus : Nesàtis, quia corpus vestrum templum in vobis est spiritus sancti, quern habetis a deo? Ecce, templum
habet: et deus non est? Si de lignis et lapidibus haberet? deus esset: si manufactum
templum haberet, deus esset : et non est deus, qui templum habet de membris dei? (MA
1,598-599). 2
ZicC.Serm.AT.XX{7i.4r4,b^).
3 Zie C.Max.haer.II.III (PL 42,760); U,XXl.i-s (ibid. 790-792); II,XXIII.i-7
(ibid.
795-802) ; I, XXVI. 34 (ibid. 702) ; ΙΙ,ΧΧΥΙ. 14 (ibid. 814).
4 ZieEnehir.XV.56(Scheel 36-37)
5EP.173A (CSEL 44,649-650), door Goldbacher gedateerd in 416, door J. Huyben
{De sermoenen over het evangelie van Johannes, in Miscellanea augustiniana, s.l., 1930, pp. 25Θ274) rond 419. A.-M. La Bonnardière durft in haar Recherches geen jaartal te noemen.
Ер.із8,гі (CSEL 57,549-550), door Goldbacher gedateerd in de zestiger jaren van
Augustinus. Zie ook nog Se. 161,3 (ÏL· 38,878).
6 Quomodo ergo deus non est, qui templum habet? aut minor Christo est, cujus membra
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Wat tenslotte van dit 'tempelbewijs' de moeite waard is te onthouden,
komt hierop neer dat de gezamenlijke ledematen van Christus' Lichaam
één tempel vormen waarin, mét de Vader en de Zoon in eenheid verbonden, Gods Geest woont. Voorlopig willen wij hier niet lyrisch over worden. Straks misschien wel, als de betekenis van het in deze paragraaf gevondene duidelijker wordt door de samenhang met andere, nog te achterhalen, gegevens.1 De 'inwoning' van de Geest in de individuele gelovige
komt nog in een volgend hoofdstuk ter sprake.

DE GEEST, 'ZIEL' VAN DE KERK, D.W.Z. BEGINSEL

VAN

GEMEEN-

SCHAPPELIJKE DEELNAME AAN HET ENE HEIL IN DE KERK

Een dynamischer beschrijving van de tegenwoordigheid van de Geest in
de Kerk geeft Augustinus in een tweetal Pinksterpreken uit zijn antidonatistische periode.2 In beide benadrukt hij de universaliteit en de eenheid van de Kerk die in het talenwonder van Pinksteren werden aangekondigd. Thans spreekt de over de gehele wereld verbreide Kerk zélf
alle talen. Alleen in deze universele Kerk - de met Pinksteren aangekondigde - deelt de Geest zich mee.
'Daarom immers', verklaart Augustinus, 'heeft de heilige Geest zich
gewaardigd in de talen van alle volken te verschijnen, opdat degene die
zich binnen de eenheid van de alle talen sprekende Kerk bevindt, begrijpe, dat hij de heilige Geest heeft. "Eén Lichaam", zegt de apostel Paulus,
"één Lichaamenéén Geest'". Welnu, in ons menselijk lichaam, dat vele ledematen telt, worden al deze in leven gehouden, in beweging gebracht, aan
het werk gezet, gecoördineerd door één menselijke geest. Zo is het ook in
het Lichaam van Christus, de Kerk: 'Wat onze geest, dat wil zeggen
onze ziel, met betrekking tot onze ledematen is, dat is de heilige Geest
met betrekking tot de ledematen van Christus, met betrekking tot het
Lichaam van Christus dat de Kerk is'.3 Met andere woorden, ook de
templum habet? Ñeque enim aliud templum ejus, aliud templum dei est, cum idem
dicat apostolus: Nescitis quia templum dei estis. Qiiod ut probaret, adjecit. Et spiritus dei
habitat in Dobis. Deus ergo habitat in tempio suo, non solum spiritus sanctus, sed etiam
pater et filius... (Scheel 36-37). Vgl. С. Max. hoer. II,XXI.3 (PL 42,792).
ι Vgl. F. Hofmann, a.w., p.¡35: 'Dieses Innewohnen des Heiligen Geistes und mit ihm
auch des Vaters und des Sohnes ist das tiefste Geheimnis der Kirche ; darin besteht das
Ziel und der letzte Sinn ihres Daseins, die Menschen in ihrem tiefsten Sein in eine lebendige communio mit Gott zu bringen...'. Weinig of niets voor de pneumatologie biedt:
D. Sanchis, Le symbolisme communautaire du Temple chez S. Augustin, in RAM37,
196Ι,ΡΡ·3-30
137-472 Se.s68,i-s (PL38,1232-1233);81.1167,4 (PL38,1231).
3 5е.я68,г (PL 38,1232) : Ideo enim Spiritus in omnium liguis gentium se demonstrare
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Geest houdt in leven, brengt in beweging, zet aan het werk, coördineert.
Augustinus probeert zo duidelijk mogelijk te zijn, als hij zegt dat de
Geest in de Kerk is, wat de menselijke geest in het lichaam van de mens
is. Om te achterhalen wat de bisschop in de onderhavige tekst bedoelt,
hoeven wij de studie van Schumacher over de betekenis van 'spiritus' in
de sermones nauwelijks te raadplegen.1
Augustinus vervolgt zijn preek door er de aandacht op te vestigen dat
het lichaam waar Paulus over spreekt, een levend lichaam is. Nu let op :
zolang wij leven en gezond zijn, vervullen alle ledematen hun taak. Is
één lidmaat ziek, de andere lijden mee. Zolang als het maar in het lichaam is, sterft het niet. Maar wat gebeurt er, als er een lidmaat van het
lichaam wordt afgesneden? Volgt de geest het? Wel is het lidmaat als
zodanig nog herkenbaar, maar het is levenloos : 'het heeft de vorm, maar
niet het leven. Zo is het ook met een mens, afgescheiden van de Kerk'. 2
Nu is duidelijk, waar Augustinus naar toe wilde door te verklaren, dat
de Geest de 'ziel' van de Kerk is ! Van hém leven weliswaar de ledematen,
doch slechts op voorwaarde dat zij verbonden zijn met de andere ledematen, met het universele Lichaam. Deze gedachte overheerst. Augustinus wil niet zozeer een beschrijving geven van een 'innerlijk leven' dat
de Kerk leidt in de Geest, wanneer hij hem 'ziel' van de Kerk noemt,
maar veeleer de aandacht richten op de universele eenheid van de Kerk.
Zeker, een levende, organische en dynamische eenheid!3.
Dit laatste wordt door Augustinus nog levendiger geschilderd in een
dignatus est, ut ille se intelligat habere Spirítum sanctum, qui in unitale Ecclesiae continetur, quae unguis omnibus loquitur. Unum corpus, Paulus dicit Apostolus: unum
corpus et unus Spiritus. Membra nostra attendite. Multis membris constitutum est corpus,
et végétât membra omnia unus spiritus. Ecce humano spiritu, quo sum ego ipse homo,
membra omnia colligo: impero membris ut moveantur, intendo oculos ad videndum,
aurea ad audiendum, linguam ad loquendum, manus ad operandum, pedes ad ambulandum. Officia membrorum dispartita sunt, sed unus spiritus continet omnia. Multa
jubentur, multa fiunt : unus jubet, uni servitur. Quod est spiritus noster, id est anima
nostra, ad membra nostra ; hoc Spiritus sanctus ad membra Christi, quod est Ecclesia,
ι W. A. Schumacher, Spiritus and spiritualis : A Study in the Sermons of Saint Augustine, Mun
delein, 1957.
2 Se.368,2 (PL 38,1232) : Ideo Apostolus, cum corpus unum nominasset, ne intelligeremus mortuum corpus: Unum, inquit, corpus. Sed rogo te, vivit hoc corpus? Vivit. Unde?
De uno spiritu. Et unus spiritus. Attendite ergo, fratres, in nostro corpore, et dolete eos
qui de Ecclesia praeciduntur... Jam vero si membrum praecidatur de corpore, numquid
sequitur spiritus? Et tarnen membrum agnoscitur quid est: digitus est, manus est, brachium est, auris est: praeter corpus habet formam, sed non habet vitam. Sic et homo ab
Ecclesia separa tus.
3 Ab S. J. Grabowski, The Church. An Introduction to the Theology of St. Augustine, p.133, als
eerste reden opgeeft waarom juist de Géést (en niet de Vader of de Zoon) door Augustinus 'ziel' van de Kerk wordt genoemd : 'By virtue of His procession from the first and
the second person by the divine will, the third divine person is called a "Spirit", a Holy
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Pinksterpreek uit 412. 'Als gij de heilige Geest in u wilt hebben, let op,
broeders: onze geest, waardoor... elk mens leeft, wordt ziel genoemd...'. 1
Daarna volgt een beschrijving van 'wat de ziel in het lichaam doet'. Aan
de afzonderlijke ledematen vertrouwt zij aangepaste functies toe; aan
alle gezamenlijk schenkt zij het ene, gemeenschappelijke leven: officia
diversa sunt, vita commutas. 'Zo is het in de Kerk Gods : in sommige heiligen
verricht zij wonderen, in andere heiligen spreekt zij de waarheid; in
sommige heiligen bewaart zij de maagdelijkheid, in andere heiligen on
derhoudt zij de echtelijke eerbaarheid; in sommigen dit, in anderen dat:
ieder doet het zijne, maar leven doen allen gelijk. Wat de ziel is voor het
lichaam van de mens, is de heilige Geest voor het Lichaam van Christus
dat de Kerk is..Λ2 De veelsoortige activiteit van de Kerk wordt bezield
door de ene Geest die aan de vele ledematen het ene leven schenkt. Ook
in deze tweede preek ligt het accent op de eenheid van de wereldkerk:
'dít doet de heilige Geest in de totale Kerk, wat de ziel doet in alle ledematen in het ene lichaam'. 3 En ook hier waarschuwt Augustinus tegen
afscheiding van het Lichaam, wil men blijven leven van de Geest: 'Als
gij dus wilt leven van de heilige Geest, bewaar dan de liefde, bemin de
waarheid, verlang naar eenheid...'.*
Spirit. Whence it's fitting that this divine person be the spirit, the soul of the mystical
body', geeft hij o.i. blijk, Augustinus' eigenlijke bekommernis niet te hebben begrepen.
Alsof Augustinus het er wél in de eerste plaats om te doen was een 'innerlijk leven' van
de Kerk te beschrijven. Grabowski verwijst overigens naar geen enkele tekst van Augustinus zelf. Verder komt wel de uitdrukking anima ecclesia bij Augustinus voor op plaatsen
waar hij niet de heilige Geest op het oog heeft, maar 'l'Eglise en sa réalité la plus élevée
et la plus parfaite'. Aldus É. Lamirande (tegen Grabowski, die die uitdrukking niet
schijnt te kennen), Anima ecclesiae chez saint Augustin, in REA 13,1967^.320.
ι Se.267,4 (PL 38,1231): Si vultis habere Spiritum sanctum, intendite, fratres mei:
spiritus noster quo vivit omnis homo, anima vocatur; spiritus noster quo vivit singulus
quisque homo, anima vocatur...
2 Ibid.: ...et videtis quid facial anima in corpore. Omnia membra vegetai; per oculos
videt, per aurea audit... omnibus simul adest membris, ut vivant; vitam dat omnibus,
officia singulis. Non audit oculus, non videt auris, non videt lingua, nee loquitur auris et
oculus; sed tarnen vivit: vivit auris vivit lingua; officia diversa sunt, vita communis.
Sic est Ecclesia Dei : in aliis Sanctis facit miracula, in aliis Sanctis loquitur veritatem, in
aliis Sanctis custodit virginitatem, in aliis Sanctis custodii pudicitiam conjugalem, in
aliis hoc, in aliis illud: singuli propria operantur, sed panter vivunt. Quod autem est
anima corpori hominis, hoc est Spiritus sanctus corpori Christi, quod est Ecclesia...
3 Ibid. : ...hoc agit Spiritus sanctus in tota Ecclesia, quod agit anima in omnibus membris
uni us corporis.
4Λύ/. : Sed videtecaveatis... Contingit ut in corpore humano, imo de corpore aliquod
praecidatur membrum, manus, digitus, pes; numquid praecisum sequitur anima? Cum
in corpore esset, vivebat; praecisum amittit vitam. Sic et homo christianus catholicus
est, dum in corpore vivit; praecisus haereticus factus est, membrum amputatum non
sequitur spiritus. Si ergo vultis vivere de Spiritu sancto, tenete charitatem, amate
veritatem, desiderate unitatem, ut perveniatis ad aetemitatem.
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Gaat in de geciteerde preken de aandacht dus vooral uit naar de een
heid van de Kerk, niet anders is het in de weinige overige teksten over het
vivere de (una) spiritu. In De bono vid.XIX.24 и^ 4 I 4 spoort Augustinus zijn
correspondenten Juliana, haar dochter en schoonmoeder aan: 'Tracht
daarom onverdeeld en eendrachtig aan de ene Bruidegom van de ene
Bruid te behagen, in wiens Lichaam gij van één Geest leeft...'.1 Aan een
dame die zich geërgerd heeft over het onstichtelijk gedrag van een bisschop, schrijft hij: '...in het Lichaam van onze Heer Jezus Christus, dat
de Kerk is, en in de eenheid van zijn ledematen bent u ons een allerdierbaarste zuster geworden, die als een eerbiedwaardig lidmaat in zijn organisme wordt bemind en met ons leeft van zijn heilige Geest'.2
Leven uit de Geest die Christus' Lichaam bezielt, к ook in Epistula
185 geconditioneerd door verbondenheid met de Kerk. Toen Petrus zijn
Heer verloochende, schrijft Augustinus in 417, had hij de Geest nog niet
ontvangen. Maar nog veel minder hebben de donatisten hem ontvangen,
'waar zij, afgescheiden van het organisme van het Lichaam - het enige
Lichaam dat de heilige Geest doet leven -, buiten de Kerk en tegen de
Kerk vasthielden aan de sacramenten...'. 3 Er is echter nog hoop, meldt
de bisschop even verderop, 'want ze zijn nog in het lichaam'. Hij bedoelt
hier natuurlijk hun eigen menselijk lichaam, niet de Kerk : dat blijkt uit
het voorafgaande en uit wat volgt. Zolang zij nog in leven zijn, is er nog
hoop op bekering, wil de bisschop zeggen. Hij vervolgt: 'Maar laten zij
de heilige Geest nergens zoeken dan in het Lichaam van Christus...
Buiten dit Lichaam doet de heilige Geest niemand leven, "omdat", zoals
de apostel zelf zegt, "de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de
heilige Geest, die ons is gegeven". Maar aan de goddelijke liefde heeft
geen deel : wie een vijand is van de eenheid. Derhalve hebben de heilige
Geest niet: "zij die buiten de Kerk zijn...".4 Eerder in de brief had de

1 CSEL 41,335: Omnes itaque pariter atque concorditer uni viro unius coniugis, in
cuius corpore uno spiritu vivitis, placete moribus...
2 Ερ.ιοβ,ι (CSEL 57,343): ...in domini nostri lesu Christi corpore, quod est ecclesia
eius et unitas membrorum eius, germanissima nobis facta es, quae tamquam honorabile
membrum in eius compage diligeris et nobiscum illius sancto spiritu vivis.
3 Ep,i85,46 (CSEL 57,40): apostolus Petrus quando salvatorem negavit... nondum
acceperat promissum spiritum sanctum; sed multo magis isti eum non acceperunt, ubi
a corporis compage divisi, quod solum corpus vivificai spiritus sanctus, extra ecclesiam
et contra ecclesiam ecclesiae sacramenta tenuerunt.
^Ep.185,50 (CSEL 57,43-44) : Isti autem (=donatistae)... non sunt desperandi; adhuc
enim sunt in corpore. Sed non quaerant spiritum sanctum nisi in Christi corpore, cuius
habent foris sacramentum, sed rem ipsam non tenent intus cuius ¡Ilud est sacramentum...
Extra hoc corpus neminem vivificat spiritus sanctus, quia sicut ipse dicit apostolus, caritas
dei diffusa est in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus est nobis. Non est autem parti-
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bisschop al gezegd, dat iemand, 'zolang hij van de eenheid van dit Lichaam (van Christus) gescheiden is', ook geen deel heeft aan de gerechtigheid van Christus. Hij legt uit: 'Evenmin immers als een lidmaat de
levensgeest kan behouden, wanneer het wordt afgesneden van het lichaam
van een levend mens, kan een mens die wordt afgesneden van het Lichaam van de rechtvaardige Christus, de Geest van rechtvaardigheid
behouden, ook al bewaart hij van een lidmaat het voorkomen dat hij in
het Lichaam heeft aangenomen'. 1 Dat Augustinus hier onder 'de Geest
van rechtvaardigheid' de heilige Geest verstaat, is uit deze tekst alléén
weliswaar niet op te maken, maar de overeenkomst met hiervóór geciteerde uitlatingen over de levendmakende Geest in 's Heren Lichaam
laat geen enkele twijfel. Hiermee wordt tevens duidelijk dat Augustinus
reeds in De spiritu et littera de heilige Geest op het oog had, toen hij verband legde tussen de incorporatie van de gelovigen in Christus per spiritum en de beoefening van de gerechtigheid door dezelfde gelovigen. De
bisschop schrijft : 'dat de mens deze (geboden van de Wet) kan volbrengen, bewerkt God in de mens door het geloof in Jezus Christus, die vervulling is tot gerechtigheid voor alwie gelooft. Dat wil zeggen: in hem
geïncorporeerd door de Geest en zijn lidmaat geworden, kan ieder, als
gene ( =God) van binnen wasdom geeft, de gerechtigheid beoefenen'.2
Dat Augustinus onder iustitia hier de fundamentele gerechtigheid van de
verloste mens en niet enige ruilrechtvaardigheid verstaat tussen mensen,3
blijkt uit de context waar men enkele grote thema's uit Paulus' rechtvaardigingstheologie kan signaleren: vervulling van de Wet, slechts
mogelijk door Gods heilbewerking; rechtvaardiging perfidemJesu Christi;

ceps divinae carítatis, qui hostis est unitatís. Non habent itaque spiritum sanctum, qui
sunt extra ecclcsiam...
ι Ep. 185,4a (CSEL 57,36-37): Ac per hoc nemo potest esse iustus, quam diu fuerit ab
unitale huius corporis (Christi) separatus. Quem ad modum enim membrum, si praecidatur ab hominis vivi corpore, non potest tenere spiritum vitae, sic homo, qui praeciditur
de Christi iusti corpore, nullo potest spiritum tenere iustitiae, etiamsi figuram membri
teneat, quam sumpsit in corpore.
2 De spir.et litt.XXIX.50 (CSEL 60,206): Quae (=mandata legis) ut possit homo faceré,
deus operatur in homine per fidem lesu Christi, qui finis est ad iustitiam omni credenti,
id est cui per spiritum incorporatus factusque membrum cius potest quisque ilio incrementum intrinsecus dante operari iustitiam. Vgl. С. Madrigal, L'incorporation au Christ
selon Saint-Augustin. Extrait d'une dissertation soumise a la Fomiti de Théologie de l'Université de
Montréal, Montréal, 1950, p. 4 e.v.
3 Vgl. A. F. N. Lekkerkerker, Studiën over de rechtvaardiging bij Augustinus, A'dam, 1947,
рр.уб e.V., waar de rechtvaardiging volgens De spiritu et littera aan de orde is. Zie ook
Ph. Platz, Der Römerbrief in der Gnadenlehre Augustins, Würzburg, 1938. Platz laat zien,
hoe Augustinus' uitleg van de Romeinenbrief een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zie
verder hoofdstuk V.
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Jezus Christus, àie finis ad iustitiam omni credenti is. 1 D a t de incorporatie in
Christus 'door de Geest' ook betrekking heeft op de Kerk, kunnen wij
behalve uit de onmiddellijke context - 'en zijn lidmaat geworden' - met
grote waarschijnlijkheid afleiden uit de weliswaar latere, hierboven a a n gehaalde Epistula 185, waarin gerechtigheid en lidmaatschap van de
Kerk eveneens met elkaar in verband worden gebracht. 2 D a a r valt
overigens sterker d a n in De spiritu et littera de n a d r u k op de noodzakelijkheid van verbondenheid met de Kerk, wil men, levend van de Geest,
delen in Christus' verlossende gerechtigheid.
Dit accent overheerst ook in een korte passage in Tractatus 27 van het
Johannescommentaar. Unitas en caritas komen d a a r meermalen voor
3
rond deze kern van Augustinus' betoog: 'AÍÍ is de Geest die levend таак?.
I n de bewuste passage staat Augustinus een ogenblik stil bij het 'in me
manet' d a t Christus verbindt aan het eten en drinken v a n zijn vlees en
bloed. D e bisschop h o u d t zijn gelovigen voor: 'Wij blijven in hem, zo
lang wij zijn ledematen zijn; hij blijft in ons, zolang wij zijn tempel zijn.
O p d a t wij zijn ledematen zijn, bindt ons de eenheid samen. E n d a t de
eenheid s a m e n b i n d t : door wat anders wordt d a t bewerkt d a n door de
liefde? En v a n w a a r de liefde Gods? Vraag het de apostel. "De liefde Gods",
zegt hij, "is in onze harten uitgestort door de heilige Geest, die ons is gegeven". Dus
"het is de Geest die levend maakt", w a n t d e Geest m a a k t de ledematen levend.'
Vervolgens laat Augustinus zijn gedachten g a a n over de plaats die de
menselijke 'geest' of 'ziel' inneemt in het lichaam v a n de mens en ten
aanzien v a n de afzonderlijke ledematen. Daarbij stuurt hij bewust a a n
op de conclusie d a t een van het lichaam gescheiden l i d m a a t niet langer
bezield wordt door de menselijke geest. E n om geen andere reden derft
zo'n l i d m a a t het leven van de geest d a n juist hierom d a t het 'niet ver
bonden is m e t de eenheid van het lichaam'. Zo is het ook m e t een chris
t e n : 'Als hij zich immers afscheidt van het Lichaam van Christus, is hij
diens lidmaat niet ; als hij diens lidmaat niet is, wordt hij niet in leven ge
houden door diens Geest...'.*

1 Rom.7,i e.V.; Gal.i,i6e.v.; Iiom.3,22; 10,4.
а Ер. івз, 43 (GSEL 57,36-37) : zie p. 77, ν. ι. Vgl. In Ιο. Εν. Tr.52,6 (CCL 36,448).
3 Jo. 6,63 : 'Spiritus est qui vivificai...'
4 In Io.Ev.Tr.27,6 (CCL 36,272-273): Manemus autem in ilio, cum sutnus membra
eius ; manet autem ipse in nobis, cum sumus templum eius. Ut autem simus membra
eius, unitas nos compaginat. Ut compaginet unitas, quae facit nisi caritas? Et caritas
Dei unde? Apostolum interroga I Caritas, inquit, Dei diffusa est in eordibus nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis. Ergo Spiritus est qui vivificai ; Spiritus enim facit viva mem
bra. Nee viva membra spiritus facit, nisi quae in corpore quod vegetal ipse spiritus,
invenerit... Haec dicuntur ut amemus uni ta tern... Si enim separatur (christianus) a
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Als er nu een samenvatting gegeven moet worden van wat Augustinus
toeschrijft aan de Geest als ziel van de Kerk, moet dít vooropstaan : dat
in alle betreffende passages 'leven uit de Geest' leven in gemeenschap is
met de overige ledematen van Christus. Het uitvoerigst over dit 'leven
uit de Geest' is Augustinus in teksten met een duidelijk antidonatistische
tendens, waar tevens de sterkste nadruk valt op de absolute voorwaarde
van bereidheid tot gemeenschap. Dat Augustinus in de uitwerking en de
formulering van zijn ideeën vooral teruggrijpt op Paulus, bleek uit de
gesignaleerde Schriftteksten duidelijk genoeg.
Alleen wie tot eenheid, tot onderlinge liefde bereid is, heeft door de
Geest deel aan de werkelijkheid van het heil, dat de afgescheidenen
slechts in schijn bezitten. Dezen kunnen worden beschouwd als afgesneden lichaamsdelen die nog wel enige tijd aan hun vorm herkenbaar zijn,
doch niet langer bezield worden door de menselijke levensgeest. Vivere de
spiritu betekent derhalve: deelhebben aan de werkelijkheid van het heil
dat Christus door zijn levendmakende Geest in de Kerk sacramenteel
realiseert. Sacramenteel: niet in feilloos effectieve, bij elke dreiging van
het noodlot ter beschikking staande menselijke formules, maar in door
de Geest bezielde tekenen van Gods liefde. Immers, 'Spiritus est qui vivificat, caro autem non prodest quidquam'. Dit woord van Christus accentueert
Augustinus daar waar hij met Johannes zijn gedachten laat gaan over
het eten en drinken van Christus' lichaam en bloed. Waar dit geschiedt
zonder de liefde van de Geest, verschaft het geen toegang tot de heilswerkelijkheid van dit eten en drinken. Alleen wie zich door de liefde van
de Geest als lidmaat laat invoegen in het onverdeelde Lichaam van
Christus, kan, Christus' vlees etend, in hem blijven; elders: kan in gemeenschap met Christus 'de gerechtigheid beoefenen'. Dit laatste komt
voor in een antipelagiaanse context.
In de tweede plaats moet er aan herinnerd worden dat de Geest bij
Augustinus ook 'ziel' van de Kerk is, inzover hij de veelsoortige activiteit
van de Kerk op gang brengt, over de ledematen verdeelt en coördineert.
Maar bij de zeldzame gelegenheden dat deze veelsoortige, over de ledematen verdeelde activiteit ter sprake komt, vestigt Augustinus er toch
met enige nadruk de aandacht op dat de ledematen weliswaar van elkaar
verschillende, hun door de Geest opgedragen taken uitvoeren, maar
nochtans een en hetzelfde 'leven' delen, dat zij putten uit een en dezelfde
levensbron, de heilige Geest.
corpore Christi, non est membrum; si non est membrum eius, non vegeta tur Spiritu
eius... VgUn lo.Ev. Tr.36,13 (CCL 36,266) ; Ep.31,3 (CSEL 34,2,3).
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DE GEEST NIET ONTVANGEN BUITEN DE CATHOLIGA?

Meer dan eens zegt Augustinus dat men de Geest alleen in de catholwa
kan ontvangen. Zo goed als altijd echter - en dat is dan uiteraard verhelderend voor zijn eigenlijke visie — licht Augustinus toe, waaróm men de
Geest niet buiten de Kerk kan ontvangen.1
Meestal wijt Augustinus het ontberen van de Geest door hen die buiten de Kerk zijn, aan hun gebrek aan liefde of zelfs aan hun verzet tegen
de liefde, de vrede of de eenheid. Hierbij moet men bedenken dat in dit
verband onder hen die 'buiten de Kerk' zijn, bijna steeds afgescheidenen
worden verstaan: kaeretici en schismatici, die moreel op één lijn worden
gesteld met maligni binnen de Kerk. Bezien wij echter, alvorens verdere
beweringen uit te spreken, enige teksten van dichterbij.
In De baptismo stemt Augustinus met 'onze voorvaderen' in die uit
Rom.5,5 'daar de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de heilige Geest...'
aflezen dat door de handoplegging de heilige Geest 'alleen maar in de
catholica wordt meegedeeld'. In onze tekst wordt buiten de catholtca
slechts het vijandig gebied van de afgescheidenen,freían, waargenomen;
een soort neutrale zone van eventueel welwillenden komt niet in het
perspectief. Welnu, 'wie de eenheid van de Kerk niet bemint, heeft de
liefde Gods niet. En daarom begrijpt men dat terecht gezegd wordt dat
de heilige Geest alleen maar in de catholica ontvangen wordt.' 2 En als
1 Over Augustinus' opvattingen omtrent: 1. heilsmogelijkheden buiten de Kerk; a. lidmaatschap van de Kerk; 3. verhouding zichtbare - onzichtbare Kerk hebben vele
onderzoekers het hunne reeds gezegd. Vgl É. Lamirande, Un stiele et demi d'études sur
l'ecclésiologie de saint Augustin. Essai bibliographique, Paris, 1962. Van meer recente datum
zou men daar o.a. aan kunnen toevoegen : S. J. Grabowski, The Church. An Introduction to
the Theology of St. Augustine, St. Louis - London, 1957 (veel materiaal, weinig diepgang) ;
M. Seybold, Sozialtheologische Aspekte der Sünde bei Augustinus, Regensburg, 1963, pp. 194
e.V.·, É. Lamirande, L'Eglise céleste..., vooral pp. 11 e.V.; G. Bavaud, Le mystère de la sainteté
de l'Eglise. Saint Augustin arbitre des controverses actuelles?, in Recherches augustiniennes, vol. III,
Paris, 1965, pp. 161-166; R. Crespin, Ministère et sainteté. Pastorale du clergé et solution de la
crise donatiste dans la vie et la doctrine de saint Augustin, Paris, 1965, pp. 253 e.V.; D. Faul,
Sinners in the Holy Church. A problem in the ecclesiology of St. Augustine, in Studia Patristica,
Vol.IX,Part IH, ed. by F. L. Cross, Berlin, 1966, pp.404-415; G. F. D. Locher, a.a.,
pp. 286 e.v. Het is niet onze bedoeling, aan de vele interpretaties van Augustinus' uitlatingen over genoemde zaken een nieuwe toe te voegen. Wanneer wij terloops toch over
de grenzen van de Kerk moeten spreken, doen wij dat vanuit pneumatologisch standpunt
en vragen naar het pneumatologisch waaróm de Geest zich al dan niet buiten de administratieve grenzen van een zichtbare Kerk meedeelt.
2 De bapt.II,XVI.2i (CSEL 51,212) : Spiritus autem sanctus quod in sola catholica per
manus inpositionem dari dicitur, nimirum hoc intellegi majores nostri voluerunt quod
apostolus ait : Quoniam caritas dei diffusa est in cordibus nostris per spiritum sanctum qui dolus
est nobis. Ipsa est enim caritas, quam non habent qui ab ecclesiae catholicae commu80

daar iemand de handen worden opgelegd, wordt hem de goddelijke
liefde ingestort Omwille van de band van de vrede'. De handoplegging
waar Augustinus hier over spreekt, is kennelijk die handoplegging waardoor mensen die reeds eerder gedoopt waren, met de Kerk verzoend
worden. Er wordt vrede gesloten en Omwille van (met het oog op) de
band van de vrede' wordt in de harten liefde uitgestort.1 Opmerkelijk
is de formulering waarmee die liefde enkele regels verder wordt omschreven: '....wat ketters ook (aan gaven van de Geest) mogen ontvangen, de
liefde "die een menigte zonden bedekt", is een gave, eigen aan de katholieke
eenheid en vrede...'. De bisschop suggereert tenslotte dat 'de vrede van
de Kerk zonden vergeeft' of ook dat 'de eenheid vergeeft'.2 Eerder in de
tekst had hij al geopperd dat door de gebeden van de rechtvaardigen
zonden vergeven worden, 'als iemand van heresie of schisma tot de katholieke vrede komt'.*
Over zondenvergeving door de Geest en over verzoening in de Kerk
valt straks nog meer te zeggen. Voorlopig kunnen wij volstaan met vast
te stellen, dat voor Augustinus in De baptismo het ontvangen van de heilige Geest geconditioneerd wordt door bereidheid tot eendracht, vrede
en liefde. De mededeling van de Geest door de Kerk heeft niets van een
automatisme, alsof wie maar binnen de veilige muren van de katholieke
Kerk is,4 zonder zich te engageren wórdt geleefd uit de Geest. Zegt de
bisschop niet dat de liefde, die eigen is aan de katholieke eenheid en
vrede, 'niet in allen' is binnen de Kerk, doch alleen in hen die 'goed'
nione praecisi sunt... Non autem habet dei caritatem, qui ecclesiae non diligit unitatem, ac per hoc recte intellegitur dici non accip ¡nisi in catholica spiritus sanctus. Vgl. Ер.
Rom.inch,exp.22: p. 56, v. 5.
ι Ibid. (CSEL 51,213) : Quis enim nunc hoc exspectat, ut hi, quibus manus ad accipiendum sanctum spiritum inponitur, repente accipiant Unguis loqui? Sed invisibiliter et
latenter intellegitur propter vinculum pacis eonun cordi bus divina caritas inspiran, ut
possint dicere : Quoniam caritas dei diffusa est in cordibus nostris per spiritum sanctum qui datas
est nobis. Dat het over handoplegging-tot-verzoening gaat, wordt al gesuggereerd door
het propter vinculum pacis in de tekst, en blijkt bovendien uit de context: die handopleg
ging is niets anders dan een o r a t i o super hominem (ibid.), en even verderop schrijft
Augustinus: cur non ergo per eorum (=sanctorum spiritualium) o rationes, cum quisque
ab haeresi aut schismate ad pacem catholicam venit, ejus peccata solvuntur? (ibid. XVII.
22). Vgl.D« bapt. ν,ΧΧΙΙΙ.33 (GSEL 51,290): propter cantato autem copulationem...
manus haereticis correctis inponitur.
2 De bapt. III, XVI. 21 (CSEL 51,213): ... quodlibet haeretici et schismatici accipiant,
caritas quae cooperit multitudinem peccatorum proprium donum est catholicae unitatis
et pacis...
3 Ib.XVII.22 (CSEL 51,214-215) : ...pax ecclesiae dimittit peccata et ab ecclesiae pace
alienato tenet peccata... uni tas tenet, uni tas dimittit.
4 Vgl. P. Courcelle, Parûtes /aduni cfaistianos?, in Mélanges d'archéologie, d'ipigraphie et
d'histoire offerts à Jérânu Carcopino, Paris, 1966, pp. 246 e.v.
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zijn9.1 In De bapt. VI, XII. ig zegt hij letterlijk, dat 'het binnen de Kerk
zelf kan gebeuren, dat heiligen ... en onreinen... niet één (en dezelfde)
Geest bezitten'. 1
Ook in Contra Crescomum van 405-406 is het duidelijk dat voor Augustinus het ontberen van de Geest door hen 'die buiten de Kerk het doopsel
van de Kerk ontvangen hebben', samenhangt met hun (verondersteld)
gebrek aan liefde en hun onwil tot vrede. 'Buiten de Kerk' betekent ook
hier weer : bij de afgescheidenen ! Zij zullen de Geest slechts ontvangen,
'als zij zelf zich met de band van de vrede en door de eenheid van de
liefde aan de Kerk hechten...'.3 Wie 'buiten' begint lief te hebben, caritas
begint te hebben, wordt in de Kerk binnengebracht, zoals de olijftak in
Noe's ark werd binnengebracht door de duif, zegt de bisschop in een
preek uit 406-408.*
Als in de primitieve Kerk iemand de Geest ontving, begon hij talen te
spreken. Dit was een zeker teken van de aanwezigheid van de Geest.
Maar hoe kan tegenwoordig, nu deze tekenen niet meer plaats hebben,
iemand weten of hij de Geest inderdaad ontvangen heeft, vraagt Augustinus zijn toehoorders in zijn commentaar op de eerste Johannesbrief.
1 Ib. XVI 21 (CSEL 51,213): ...cantas quae coopent multitudinem peccatorum propnum donum est catholicae umtatis et pacis пес eius in omnibus, quia nee omnes sunt
ems, sicut suo loco videbimus. Ib. aliud operatio eiusdem spiritus, quam nisi bom habere
non possunt, sicut est finis praecepü cantas de corde puro el conscientia bona etfidenon ficta...
3 CSEL 51,310-311:... sicut fien potest in ipsa intus ecclesia, ut non habeant unum
spiritum sancii per lustitiam et immundi per avantiam et tarnen habeant unum baptisma In Augustinus' antidonatistische uiteenzettingen in het algemeen 'gehort der
Gedanke der Cantas zum ersten was er sagt', schrijft J. Ratzinger (Volk und Haus Gottes
m Augustms Lehre von der Kirche, München, 1954, p. ¡36). Het eaníot-begnp zelf heeft 0.1. v.
het donatisme een enigszins gewijzigde inhoud gekregen: 'Jetzt (in tegenstelling tot de
tijd van de 'Jugendschriften') ist es die Liebe der Kirche zu ihrem göttlichen Bräutigam,
aus der der Mensch in einem wahren Sinne neu geboren wird und sein neues Leben,
seine innerste Verwandlung besteht im Insem des Heiligen Geistes der Liebe in ihm.
Dieser Geist ist aber der Geist der Kirchengemeinschaft...' (a.w ,ρ.150). Zie ook J. P.
Keleher, Samt Augustine's notion of Schism in the Donatisi Controversy, Mundelein, 1961,
pp.53-55, R. Brunei, Chanté et Communion des Samts chez S. Augustin, in RAM 31,1955,
386-398
3 C.Cresc.IIfXII 15 (CSEL 52,374) : Cantas coopent multitudinem peccatorum. . Haec vero
unde sit audi dicentem apostolum : Cantas, rnquit, dei diffusa est m cordibus nostns per
spintum sanctum qui datus est nobis. Unde mento creduntur hi, qui extra ecclesiam baptismum ecclesiae perceperunt, non habere spintum sanctum, nisi cum ipsi ecclesiae in
vinculo pacis per conexionem cantatis adhaerescunt... Vgl. С Стс5С.ІІ,ХПІ.і6 (CSEL
5 2 , 3 7 4 - 3 7 5 ) ; ^ . ^ ^ . ^ · (CSEL52,277-278);IV, Г.5(CSEL52,505-506).
4 En. m ps.2i,s.2,19 (CCL 38,127). Sacramenta sibi haeretici dividere potuenmt, caritatem non dmserunt. Et quia dividere non potuerunt, recesserunt; illa autem manet
integra. Sorte obvemt quibusdam, qui habet hanc, secums est; nemo ilium movet de
ecclesia cathohea, et si fons illam incipiat habere, intronuttitur, quomodo ramus ohvae
a columba. Vgl. A.-M. La Bonnardière, a.w., pp.52 e.v. over de datum van deze
Enarralto.
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Zijn antwoord luidt: 'Hij ondervrage zijn hart. Als hij zijn broeder bemint, blijft de Geest Gods in hem. Laat hij nagaan... of de liefde tot de
vrede en de eenheid, de liefde tot de Kerk, die over heel de wereld verbreid is, in hem is'. 1 . De Geest bezitten niet: 'ketters en alwie zich van de
Kerk afscheiden'. Doch evenmin: 'al degenen die zich niet openlijk afscheiden, maar door slechtheid zijn afgescheiden; al degenen die binnen
als kaf ronddwarrelen en geen graankorrels zijn'.2 Ook al belijden ketters
en scheurmakers met de mond 'dat Jezus Christus in het vlees is gekomen', en
zouden zij daarom met een beroep op Johannes - 'elke geest die belijdt dat
Jezus Christus in het vlees is gekomen, is uit God'3 - er prat op gaan de Geest
te bezitten, zij maken het woord van hun belijdenis niet waar door hun
daden. Christus is immers in het vlees gekomen uit liefde. 'Dus alwie de
liefde niet heeft, ontkent dat Christus in het vlees is gekomen.' Dit doen
zij die verdeeldheid zaaien in de Kerk en het Lichaam van Christus verscheuren.4
Er zijn verschillende preken aan te halen waarin Augustinus dezelfde
ideeën verkondigt als in de hierboven aangehaalde teksten. In een preek
uit 411 speurt Augustinus naar verbanden tussen de tien plagen in
Egypte en de tien geboden van de Sinaï. Bij de derde plaag, die van de
muggen, trachtten de tovenaars van de Pharao de rust in het land te herstellen door het ongedierte, dat niemand rust gunde, van de aardbodem
te verdelgen. Zonder succes! Met deze tovenaars nu worden door de
1 In lo.Ep. Ττ.6,10 (PL 35,2025-2026): Si ergo per haec miracula non fiat modo testi
monium praesentiae Spiritus sancti ; unde fit, unde cognoscit quisque accepisse se Spiritum sanctum? Interroget cor suum: si diligit fratrem, manet Spiritus Dei in ilio. Videat...
si est in ilio dilectio pacis et unitatis, dilectio Ecclesiae toto terrarum orbe diffusae. Non
adtendat eum solum diligere fratrem quem adtendit ante se: multos enim non videmus
fratres nostros, et in unitale Spiritus ¡His copulamur... Ergo si vis nosse quia accepisti
Spiritum, interroga cor tuum ; ne forte sacramentum habes, et virtutem sacramenti non
habes. Interroga cor tuum : si est ibi dilectio fratris, securus esto. Non potest esse dilectio
sine Spiritu Dei...
2 Ibid,6,11 (PL 35,2026): Aqua sacramenti visibilis est; aqua Spiritus invisibilis. Ista
abluit corpus, et significai quod fit in anima : per ilium Spiritum ipsa anima mundatur
et saginatur. Ipse est Spiritus Dei, quern non possunt habere haeretici, et quicumque se
ab Ecclesia praecidunt. Et quicumque non aperte praecidunt, sed per iniquitatem
praecisi sunt, et intus tamquam paleae volvuntur, et grana non sunt, non habent istum
Spiritum... Vgl. In Io. Ер. Тт. 8, is (PL 35,2043) ; In Io. Εν. Tr. 6,4 (CCL 36,55).
3 I Jo.4,2·. '...onaàs Spiritus qui confitetur Jesum Christum in carne venisse, ex Deo est.' Zo bij
Augustinus: Inlo.Ep. Tr.6,12 (PL 35,2027).
4 In Io.Ер. Тт.6,іг (PL 35,2027) : Caritas ergo illum adduxit ad carnem. Quisquís ergo
non habet caritatem, negat Christum in carne venisse. Hic nunc jam interroga omnes
haereticos: Christus venit in carne? Venit; hoc credo, hoc confiteor. Immo hoc negas...
Tu non habes caritatem; quia pro honore tuo dividís unitatem. Ergo hinc intelligite
spiritum ex Deo.
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apostel Paulus de ketters op één lijn gesteld.1 Deze onruststokers zondigen
nl. tegen de rust en de vrede van de Geest die worden voorgeschreven in
het derde gebod van de decaloog: de rust en de heiligheid van de zevende
dag zijn op speciale wijze verbonden met de h e i l i g e Geest, die r u s t
'super kumilemet quietumet trementem verba mea'. En de bisschop wijst er op
'dat zij die zich verzetten tegen de eenheid, de heilige Geest níet bezitten'. 2 In dezelfde preek had hij reeds naar aanleiding van het Pinkstergetal Vijftig, dat is samengesteld uit zeven maal zeven plus één - dit plus
één vanwege de eenheid waartoe de gelovigen door de Geest verzameld
worden -, gezegd dat 'alwie zich niet aansluit bij de eenheid van Christus, alwie loopt te blaffen tegen de eenheid van Christus, beschouwd
moet worden als iemand die de heilige Geest níet bezit'.3
In een andere preek uit 411 betoogt Augustinus dat iemand die gedoopt is, daarom nog niet per se de Geest bezit. Dat is niets nieuws, maar
let op de formulering: de Geest heeft met Pinksteren de talen van alle
volken gesproken om ons te doen begrijpen, dat 'alwie zich van de
eenheid van alle volken afscheidt', de Geest niet bezit.* Hieruit blijkt eens
te meer dat Augustinus' voortdurend herhaalde stelling, nl. dat de Geest
alleen in de katholieke Kerk ontvangen kan worden, niets enghartigs,
bekrompens of geslotens heeft. De Kerk, buiten welke de Geest niet ontvangen kan worden, is voor Augustinus wezenlijk wereldkerk die alle talen
spreekt en die bestaat dank zij de eenmakende liefde van de Geest.
Om te bewijzen, dat niet ieder die gedoopt is, ipso facto de Geest bezit,
herinnert Augustinus er aan dat 'zelfs binnen de eenheid (van de Kerk)
zo'n groot onderscheid heeft bestaan' : aan de ene kant gedoopte samari1 Vgl. II Tim.3.5 ел.
2 Se.8,i8 (CCL 41,97-98): Videte iam quod promisi, quid apostolus consequenter
adiungat: Siati autem iarrmes et mambres restitervnt Moysi, sic et isti resistimi veritati: homines
menie compii, reprobi circafidem. Quid deinde? Sed ultra non proficient. Merito in tertio
signo deficiunt, sed ultra non proficiunt. Q,uare non proficiunt? Dementia enim eorum
manifesta erit omnibus, sicut et illorum fuit. lam videte quare in tertio signo defecerint.
Mementote eos, qui adversantur unitati, non habere spiritum sanctum... Tertium praeceptum de sabbato, pertinens ad spiritum sanctum propter sanctificationem, quae prima
in sabbato sonuit : quod vobis paulo ante vehementer, quantum potuimus, commendavimus. Huic praecepto contraria inquietudo in muscis de corruptione nascentibus, in
oculos irruentibus; unde et illi dicti sunt homines mente corrupti. Ideo in hoc tertio
signo defecerunt, qui unitatis inimici spiritum sanctum non habuerunt. Op Jes.66,г
'super humilem etc.', maakt Augustinus een duidelijke toespeling in Se.8,17 (CCL 41,95).
3 Se.8,17 (CCL 41,96): Quisquís autem non cohaeret unitati Christi et oblatrat adversus
unita tem Christi intellegendus est non habere spiritum sanctum.
4 Se.269,2 (PL 38,1235): Proinde veraciter sapimus, ideo Unguis omnium gentium
demonstrarse ilio tempore praesentiam suam Spiritum sanctum, ut etiam hoc tempore,
quo se non ita demonstrat, non eum intelligatur habere, quamvis sacramento Baptismi
imbuatur, quisquís ab unitale omnium gentium separator.
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tanen die de Geest nog niet bezaten; aan de andere kant Cornelius aan
wie de Geest zich had meegedeeld vóór het doopsel. Dit moet ons leren,
aldus Augustinus, dat van onze rijkdom aan Geest niets aan menselijke
verwaandheid, doch alles aan Gods genadige heilswil moet worden toegeschreven.1 Ook uit deze interpretatie blijkt nogmaals dat voor Augustinus een Kerk die ook maar in de verste verte iets heeft van een handelinstituut met het alleenverkooprecht van de Geest Gods, een ondenkbare
zaak is. In goddelijke vrijheid en uit genade deelt de Geest zich mee aan
wie hij wil en aan wie zijn hart openstelt voor liefde, gemeenschapszin en
vredelievendheid. Wie 'buiten' begint lief te hebben, wordt door de Duif
binnengebracht. 2 Zij echter die nog 'uit zijn op onenigheid', zullen de
Geest niet ontvangen, vóórdat zij zich in oprechte liefde bij de ene gemeenschap aansluiten.3
Dat ook het begin van de liefde het werk van de Geest moet zijn, wordt
door de betreffende tekst niet uitdrukkelijk geaffirmeerd. Dateerde hij
van, laten wij zeggen, 417 of later, dan zou dat misschien wel gebeurd
zijn.4 Vanaf die tijd herinnert de bisschop er immers meer dan eens aan
dat wij niet uit eigen kracht beminnen, doch 'dat de liefde Gods in onze
harten is uitgestort door de Heilige Geest, die ons is gegeven'*. Hóe de Heilige
Geest nondum inhabitans6 mensen tot geloof en liefde en daarmee tot de
1 Ibid. (PL 38,1235-1236): Et ne putaretur consequens esse ut quisquís Baptismum
Trinitatis habuerit, habeat etiam Spiri tum sanctum; propterea etiam in unitale facta
est tanta distinctio, ut inveniamus quosdam baptizatos Spiritum sanctum postea meruisse, cum ad illos in Samariam venissent Apostoli, quibus absentibus fuerant baptiza ti :
alios autem, quod singulare occurrít exemplum, eum ante Baptismum percepisse; sicut
loquente Petro Cornelio et eis qui cum ilio erant, superna potestate concessum est, cui
homo contradicere nihil potest... Cur igitur modo sie, modo autem sic, nisi ne aliquid
hinc humanae superbiae, sed totum divinae gratiae potestatique tribuatur?
2 En.inps.11,5.2,19: ziep. 8a,v.4.
3 Se.26g,3 (PL 38,1236): Sicut enim spirituales unitale gaudent, sic animales dissentionibus student. De his et Judas apostolus apertissime scribens: Hi sunt, inquit, qui
segregan! semetipsos, animales, spiritum non habentes. Quid evidentius? quid expressius?
Desinant itaque insipientes sibi blandiri, nobisque dicere: Quid aeeepturi sumus, cum
ad vos accesserimus, cum jam nos Baptismum Christi habere fateamini? Respondemus
eis: Habetis Baptismum Christi: venite ut habeatis et Spiritum Christi. Vgl. M. Seybold,
a.w., p. /97, v. 135: '...wenn er (Augustinus) also den Aussenstehenden in De bapt.11,13,
18 die chantas abspricht, so sagt er damit noch nicht notwendig, dass sie ausserhalb
jeden Einflusses des Heiligen Geistes wären. Vielmehr haben sie nicht teil am heiligen
Geiste, sofern er die chantas wirkt... Dennoch stehen sie, weil im Glauben, auch unter
dem Einfluss des Heiligen Geistes'.
4 Zie A.-M. La Bonnardière, Le verset paulinien Rom. V.¡ dans l'œuvre de saint Augustin, in
AM II,p. 65g. De teksten die La Bonnardière opsomt waarin Augustinus Rom.5,5 citeert
rond het thema 'Liberté et gratuité des dons divins: l'initiative vient de Dieu', dateren
van 417 of later.
5 Rom.5,5.
6 Ep. 1 c/t, 18 (CSEL 57,190) : Sed, quod fatendum est, aliter adiuvat nondum inhabitans.
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Kerk uitnodigt,1 zal voorwerp van studie zijn in onze hoofdstukken over
geloofsverlichting en begenadiging.1 Dat buiten de administratieve gren
zen van de katholieke Kerk de Geest niet alleen uitnodigt, maar zich vol
gens de bisschop, zij het in uitzonderingsgevallen, ook meedeelt, blijkt
niet alleen uit Augustinus' uitbundigheid over de Geestschenking aan de
ongedoopte Cornelius'3 maar bovendien uit zijn waardering voor het
oprecht ontvangen doopsel, dat, л quem forte coegerit extrema nécessitas,
iemand ontvangt uit de handen van een afgescheidene.4
Erger zijn er aan toe die, geregistreerd en wel, in feite met geveinsde
liefde alleen maar lichamelijk in de Kerk verblijven en daar scheuringen
teweegbrengen. In zijn gepreekt commentaar op de eerste Brief van
Johannes vermaant Augustinus zijn gelovigen dat zij die de liefde van de
Geest niet bezitten, wel naar de kerk kunnen gaan, maar daarom nog
niet onder de kinderen Gods worden geteld. Zij zijn immers, weerspannig als zij zijn tegen de liefde Gods, verstoken van de levensbron zelf, de
heilige Geest.5 Tegen geveinsde liefde in de Kerk waarschuwt Augustinus
aliter inhabitans; nam nondum inhabitant adiuvat, ut sint fidèles, inhabitans adiuvat
fidèles.
ι Vgl. M. Seybold, a.w., р.гго: 'Ihm (de H. Geest) fallt also sowohl das 'perducem in
Christo', ab auch das 'perducere ad Christum' zu... Zie ook S. Tromp, Corpus Christi
quod est Ecclesia,!!!. De Spiritu Christi anima, Romae, i960, pp. 173-176; S. J. Grabowski,
a.w., p.216; pp.248 e.v. ('ТЫ Holy Ghost outside of the Church1); C. Romeis, Das Heil des
Christen ausserhalb der wahren Kirche nach der Lehre des hl. Augustin, Paderborn, 1908, p. 110.
я Hoofdstuk IV-V.
3 Vgl S. J. Grabowski, a.w., pp. 251-254, waar het geval Cornelius beschouwd wordt als
een bijzonder geval van begenadiging door de Geest buiten de Kerk. 'The pagan cen
turion attained a certain inchoate stage of sanctification... A salutary degree of sancti
fication cannot be obtained without belonging to the body of Christ' (p. 252). Grabowski
verwijst hierbij naar De bapt.IV,XXII.2$ (CSEL 51,257-258).
4 Dt bapt.1,11.3 (CSEL 51,147): Nam si quem forte coegerit extrema nécessitas ubi
catholicum per quem accipiat non invenerit et in animo pace catholica custodita per
aliquem extra unitatem catholicam positum acceperit quod erat in ipsa catholicae
unitale accepturus, si statim etiam de hac vita emigraverit, non eum nisi catholicum
deputamus. Vgl. De bapt. VI, V.7 (CSEL 51,302); De bapt. VII,UI.ioo (CSEL 51,372).
Zie R. Crespin a.w.,p.266. Het is duidelijk dat Augustinus een heilzaam doopsel buiten
de Kerk als een uitzonderingsgeval beschouwt: si quem forte coegerit extrema nécessitas.
Als Crespin (a.w.,p.254), met een verwijzing naar De Ьарі. ,ХХ ІІІ.зд (!), zonder
reserve schrijft : 'Or, on peut être corde intus sans avoir été dans l'Eglise', interpreteert hij
Augustinus te ruim en De bapt. V,XXVIII.3g te statisch. Augustinus bedoelt dat iemand
die buiten de Kerk gedoopt is, in de toekomst tot de Kerk kan gaan behoren : Potest ergofieri,ut
et quidam foris baptizatiper deipraescientiam vertus intus baptizati deputentur... Vgl. F. Refoulé,
Situation des pécheurs dans l'Église d'après saint Augustin, in Studia théologien, VIII, II, 1954,
p. 102: '... en (de la sonetos sanctorum) font également partie les pécheurs, schismatiques
ou hérétiques qui entreront dans l'édifice plus tard et que Dieu déjà connaît dans sa
prescience...'. Zie verder S.J. Grabowski, a.w.,pp. 181 e.v.
5 In Іо.Ер.Тт.7,6 (PL 35,2032): Quia vero dicit Apostolus: Caritas Dei diffusa est in
cordibus nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis, intelligamus in dilectione Spiritum
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ook in Epistula 185 (uit hetzelfde jaar als waarin Sermo yi wordt gedateerd) : 'Maar evenmin ontvangt hem ( = d e Geest) hij die veinzend in
de Kerk is... Wie dus de heilige Geest wil bezitten, hoede zich ervoor buiten de Kerk te blijven, hoede zich ervoor veinzend in haar binnen te
komen of hoede zich ervoor, indien hij zo reeds binnengekomen ís, in die
veinzerij te volharden...'. 1 Het is duidelijk: voor Augustinus is het habere
spiritum sanctum meer dan een goedkope registratie in een gesloten, exclusief lichaam. Waar het integendeel op aankomt, is : waarachtige universaliteit en bereidheid tot liefde die alle talen spreekt. Dit bedoelt
Augustinus als hij zegt dat de Geest alleen maar in de katholieke Kerk
ontvangen kan worden. Zelfs al bezitten wij geen van de veelsoortige
gaven die de Geest aan zijn Kerk schenkt, tenzij de liefde, dan nog bezitten wij in de liefde de Geest en is al wat der Kerk is, het onze. Aldus
Trac latus 32 uit het Johannescommentaar : 'Want als gij de eenheid bemint, heeft alwie in haar iets heeft, dit ook voor u'. 2 Geen spoor van enig
sanctum esse. Ipse est enim Spiritus sanctus, quem non possunt accipere mali; ipse est
ille fons de quo dicit Scriptura : Fons aquae tuae sit tibi proprius, et nemo alùnus amrmmicet
tibi. Omnes enim quem non diligunt Deum, alieni sunt, antichristi sunt. Et quamvis
intrent basilicas, non possunt numerari inter filios Dei; non ad illos pertinet fons ille
vitae.
1 Ep. 185,50 (CSEL 57,44) : Non habent itaque spiritum sanctum, qui sunt extra ecclesiam; de illis quippe scriptum est: Qui se ipsos segregante animales, spiritum non habentes.
Sed nee ille eum percipit, qui fictus est in ecclesia, quoniam et inde scriptum est: Sanctus
enim spiritus disciplinae effugietfictum.Qui ergo vult habere spiritum sanctum, caveat
foris ab ecclesia remanere, caveat in earn simulatus intrare aut, si iam talis intravit,
caveat in eadem simulatione persistere... Vgl. De nat. et or.an.Ill,П.2 (CSEL 60,361);
ook Se. 71,30 (Verbr. 98—99), waar Augustinus onderscheid maakt tussen afgescheidenen
en hen die, nog niet afgescheiden, binnen de Kerk quaedam Schismata bewerken. Voor de
eersten geldt het woord van de apostel Judas: 'spiritum non habentes' (Jud.ig); over de
laatsten laat Augustinus de apostel Paulus zeggen: 'Animalis autem homo non percipit quae
sunt spiritus dei' (I Kor. 2,14). Jud.tg wordt door Augustinus wel meer toegepast op afge
scheidenen; zie Se.26g,3 e.v. (PL 38,1236 e.V.); Se.265,10-12 (PL 38,1223-1224). Met
betrekking tot de 'grenzen van de Kerk' schrijft F. Refoulé, α,α.,ρρ.ιοο-ιοι: 'Ce texte
tardif (Civ.20,g) nous semble très remarquable. Augustin y trace nettement lui-même
les frontières entre l'Église visible et la Cité de Dieu-Corps du Christ. Les méchants appartiennent et à l'une et à l'autre. L'appartenance au Corps présuppose celle à l'Église
visible, mais la réciproque n'est pas vraie. Telle était déjà la position d'Augustin lors des
grandes oeuvres anti-donatistes'. Verder uitwerking van dit thema valt buiten het kader
van deze studie. Een uitvoerige bibliografie vindt men in het vermelde werk van R.
Crespin.
2 In Ιο. Ευ. TV. J?, S (CCL 36,304) : Credamus, fratres, quantum quisque amat ecclesiam
Christi, tantum habet Spiritum sanctum. Datus est enim Spiritus, sicut apostolus dicit,
ad manifestationem. Quam manifestationem? Sicut idem ipse dicit : Quia alii datur per
Spiritum sermo sapientiae, olii sermo scientiae secundum eumdem Spiritum (I Kerr. 12,7 ел.)...
Multa enim dantur ad manifestationem, sed tu forsitan eorum omnium quae dixi nihil
habes. Si amas, non nihil habes: si enim amas unitatem, edam tibi habet quisquís in illa
habet aliquid. Vgl. J. Ratzinger, α.ιν.,ρ. 184: 'Das eigentlich Heilschaffende an der
Kirche ist die caritas. Sie ist äusserlich dargestelt im Sakrament des Herrenleibes,
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'katholiek', eng-confessioneel triomfalisme valt hier te ontdekken.
Had Augustinus trouwens niet jaren eerder die ene zin geschreven
waar geen enkel institutionalisme van terug heeft: 'Daarom ook bete
kent... wat er geschreven staat: "...de bron van uw water zij voor и alleen
gereserveerd..." ¡niet het zichtbaar doopsel dat ook"vreemden" hebben, d.w.z.
zij die het Rijk Gods niet zullen bezitten, maar duidt die gave van de
heilige Geest aan die eigen is aan hen alleen die met Christus in eeuwigheid zullen heersen. "De liefde is immers in onze harten uitgestort door de Heilige
Geest..,"'.1 Augustinus schrijft dit weliswaar naar aanleiding van donatistische beweringen, maar in zijn repliek overstijgt hij verre de confessionele grenzen van twee met elkaar strijd voerende aardse Kerken. De
liefde en de bron der liefde, de Geest, zijn Gods gave aan de 'heiligen',
aan wie deze gave in eeuwigheid niet zal ontnomen worden.2 En speciale
aandacht verdient, bijna aan het einde van deze paragraaf over de exclusiviteit die de universele Kerk zou genieten in de mededeling van de
Geest, de betekenis van de term 'alieni' in de hierboven geciteerde tekst.
Worden onder de 'alieni', die geen toegang hebben tot 'de bron van uw
water', door Augustinus meestal afgescheidenen verstaan, hier is de begripsinhoud veel ruimer: 'zij die het Rijk Gods niet zullen bezitten'!
Maar toch: de diepere reden waarom al dezen 'vreemden' worden genoemd, is dezelfde ab wanneer het uitdrukkelijk over ketters of scheurmakers gaat: hun tekortschieten in of hun verzet tegen de liefde.3
Ditzelfde kunnen wij ook nog aflezen uit een tekst van ruim tien jaar
later, waar de benaming 'alienus' uit Spreuken 5, /7 evenmin beperkt is tot
de afgescheidenen. Ook daar komen de 'alieni' hierin met elkaar overeen,
dat zij de liefde niet bezitten. Na te hebben uitgelegd dat de 'wateren'
van Pi. 103,3 e n Spreuken j , 17 de liefde aanduiden die is uitgestort door
de Geest, zegt Augustinus letterlijk: 'want allen die "vreemd" zijn aan de
weg der waarheid, hetzij heidenen, hetzij joden, hetzij ketters, en alle
mogelijke slechte christenen kunnen vele gaven bezitten, doch niet de
besteht aber ihrer inneren Wirklichkeit nach in der Gemeinschaft des Christusgeistes'.
1 Ep.ad cath.23,66 (CSEL 52,313): Unde et illud... quod scriptum est: ...et fans aquae
tuae sit tibi profmus..., non visibilem baptismum, quem habere et alieni, id est qui regnum
dei non possidebunt, sed hoc donum commendat spiritus sancii, quod proprium est
eomm tantum, qui regnabunt cum Christo in aeternum, quoniam caritas dei... diffusa est
in cordibus nostrisper spiritum sanctum qui datus est nobis...
2 Vgl. É. Lamirande, L'Église céleste selon saint Augustin, Paris, 1963, p. 114: '... la"congregatio sanctorum" est avant tout une réalité céleste... Pour saint Augustin comme
pour nous, en effet, l'Eglise des prédestinés est l'Eglise de l'avenir, celle qui, dans la
gloire apparaîtra enfin sans tache ni ride'. Zie ook R. Bernard, La prédestination du
Christ total selon saint Augustin, Paris, 1965.
3 Vgl. J. Ratzinger, a.w.,p.¡84
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liefde (caritatem)'.' Allerlei gaven Gods worden vervolgens opgesomd die
goeden en slechten gemeenschappelijk kunnen bezitten, maar de liefde is
tenslotte 'de "bron", eigen aan de goeden, eigen aan de heiligen" dat wil
zeggen aan 'hen die in eigenlijke zin behoren tot het Rijk der hemelen'.
Geen toegang tot deze 'bron' hebben de 'vreemden1 : 'allen die vernemen:
"Ik ken и niet". Want als zij niet gekend worden, zijn zij immers vreemden
tot wie gezegd wordt: "Ik ken и niet" '.2
Uit het voorafgaande in deze paragraaf moge gebleken zijn dat Augus
tinus met zijn vaak herhaalde stelling, dat men buiten de katholieke
Kerk de Geest niet kan ontvangen, in de meeste gevallen au fond eerder
de universaliteit van Gods Kerk dan de exclusiviteit van een bepaald
heilsinstituut wil verdedigen. 'Buiten de Kerk' is in verreweg de meeste
teksten: dáár, waar de universaliteit van de ene Kerk die alle talen
spreekt, hoogmoedig en liefdeloos doorbroken wordt ten gunste van op
autonomie aanspraak makende deelkerken. Slechts in een enkel geval
worden onder 'alieni' uitdrukkelijk ook heidenen en joden verstaan, die
overigens evenmin - 'vreemd' aan de waarheid als zij zijn - de liefde van
de Geest kunnen ontvangen. Even verderop tenslotte in de betreffende
tekst wordt onder 'vreemden' verstaan: zij tot wie gezegd wordt: 'Ik ken и
niet'. Welnu, waar geen liefde heerst, daar is ook de Geest niet die in
liefde verzamelt en één maakt wat door hoogmoed werd verstrooid.
Dat waar geen liefde heerst, de Geest niet is, geldt zelfs binnen de
ι En.inps.i03,s.I,g (CCL 40,1481): lam nomine diffusionis intellege aquas in cari tate
Spiritus sancti. Hae sunt aquae, de quibus dicitur in quadam scriptura: Et in plateis
tuis discurrant aquae tuae; nemo alienus communicet tibi. Alieni enim omnes a via
veritatis, sive pagani, sive ludaei, sive haeretici, et mali quique christian!, habere multa
dona possunt, caritatem non possunt. Vgl. S. J. Grabowski, a.w.,pp.z43 e.V.: Bona fide
dwalenden worden door Augustinus niet ab haeretici beschouwd (pp. 343—244). 'Wether
a schismatic can be in good faith, remain outside the Church, and yet really belong to
the Church and thereby attain salvation, St. Augustine nowhere explicitly determines'
(p. 247). Zie ook S. Tromp, Corpus Christi quod est Ecclesia, III: De Spiritu Christi anima,
Romae, ідбо, p.194 'Non videtur Augustinus sibi quaestionem poneré, numetiam de
scelere loqui fas sit, ubi v.g. infans in schismate baptizatus ignorantia inculpabili in
eodem perseveret'.
S Ibidem (CCL 40,1482-1483): In omnibus scripturis supereminentissimam viam,
superenunentissimum locum caritas obtinet; non ad earn adspirant nisi boni, hanc
nobiscum non communicant mali; possunt communicare baptismum, possunt communicare cetera sacramenta, possunt communicare orationem, possunt communicare istos
parietes, et istam conjunctionem : caritatem nobiscum non communicant. Ipse est enim
fons proprius bonorum, proprius sanctorum, de quo dicitur: Летпв alienus communicet tibi.
Qui sunt alieni? Omnes qui audiunt: JVon novi vos. Si enim non cognoscuntur, utique
alieni sunt, quibus dicitur: Non novi vos. Supereminens ergo via caritatis tenet eos qui
proprie pertinent ad regnum caelorum.
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Kerk : wie daar niet liefheeft, bezit evenmin de Geest. Dit kan men lezen
in teksten met een overigens duidelijk antidonatistische strekking. Zelfs
in het heetst van de strijd heeft Augustinus zich kunnen vrijwaren voor
enghartig exclusivisme, omdat voor hem de Kerk van Pinksteren wezenlijk wereldkerk is die in de liefde van de Geest alle volken weet te verbroederen. Uit de vermaning dat liefdelozen ook binnen de Kerk niet
deelachtig zijn aan de Geest, bleek tevens dat voor de bisschop de katholieke Kerk geen 'heilsinstituut' is, binnen welks veilige muren men zonder
overgave van het hart en zijns ondanks gered wordt. De Kerk hééft geen
muren, tenzij die waarmee liefdeloze 'vreemden' voor zichzelf de toegang
versperren tot de 'fans proprius' der Kerk, tot de Geest die liefde uitstort in
de harten der mensen. Oók in de harten van 'vreemden', zodra zij ophouden te zondigen tegen de Geest; zolang zij immers in leven blijven, staat
ook voor hen de weg open tot bekering des harten, leert Augustinus in
417.
De 'vreemden' echter 'die het Rijk Gods niet zullen bezitten', of 'tot wie
gezegd wordt: "Ik ken и niet" ', schijnen hier op aarde reeds voorbestemd
in eeuwigheid de Geest te ontberen door hun gebrek aan liefde. De Kerk
buiten welke de Geest niet ontvangen wordt, is in deze niet eens zo heel
late teksten een Kerk-op-weg, een Kerk van voorbestemden in wie een
dynamische Geest van caritas zijn intrek heeft genomen; uiteindelijk is
alleen de liefde bepalend voor het ongeveinsd en heilzaam behoren tot
het Lichaam van Christus. Dat deze liefde en de bron ervan, de Geest,
niet gevonden worden bij heidenen, joden en afgescheidenen, is voor
Augustinus in zijn antidonatistische periode geen probleem. Dat had het
vele jaren later misschien kunnen worden - toen hij nl. intens werd
beziggehouden door theologische vragen over de voorbeschikking - ware
het niet dat de door het donatisme opgeroepen ecclesiologische kwesties
in latere jaren op de achtergrond waren geraakt. In 417 is er nog niets
aan de hand : als niet-christenen en joden de Geest niet bezitten, ligt dat
niet aan de beperktheid van het heil of van de Kerk, maar aan hen zelf.
Wordt in Sermo ji en in Epistula 185 immers niet met vanzelfsprekendheid
aangenomen dat, omdat zij heiden ofjood blijven, zij zelf zondigen tegen
de heilige Geest?

DE EENHEID VAN DE KERK: PROPRIUM OPUS VAN DE GEEST

Dat de eenheid van de Kerk het werk is van de Geest, zegt Augustinus
behalve waar hij over Pinksteren spreekt, ook op andere plaatsen. Zo
reeds in zijn commentaar op de galatenbrief (394—395)· Het getal zeven,
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schrijft hij daar, 'heeft ofwel betrekking op de eenheid van de Kerken...
ofwel heeft het zevental zuilen (uit Spreuken g, i) eerder betrekking op de
zevenvoudige uitwerking van de heilige Geest... door welke uitwerkingen
het huis van de Zoon Gods, d.i. de Kerk, wordt samengehouden'. 1
In C. Fau. XII, 15 van enige jaren later is zeven opnieuw het getal van de
eenheid. Augustinus citeert daar Ef.4.,3 (een tekst die in verband met de
eenheid van de Kerk vaak zal terugkeren), waarin sprake is van unitas
spiritus in vinculo pacis. Dat Augustinus onder spiritus de heilige Geest verstaat, is in C. Fau. XII, 15 duidelijk uit de context af te lezen :... boni servant
'unitatem spiritus in vinculo pacis'. Sanctum autem Spiritum divina Scriptura in
septiformi operatiom commendai... Daarom is het Pinkstergetal ook vijftig, dat
is samengesteld uit zeven maal zeven plus één, propter quod dictum est:
'studentes servare unitatem spiritus in vinculo pacis'...2.
In Contra Cresconium parafraseert Augustinus de Paulustekst eenvoudig
aldus: '...in de heilige Geest wordt de eenheid van de liefde en de vrede
bewaard...'. Bedoeld is de eenheid van de Kerk, want zij wordt verstoord
door hem, qui schisma committit.3 In Sermo Denis 8 van rond 400 komt
de boven geciteerde Paulustekst ook voor en in deze preek stelt Augustinus uitdrukkelijk dat 'de Geest daar de bewerker' is van alles wat door
Paulus wordt opgenoemd: verdraagzaamheid, liefde, eenheid, vrede.4
Onder de 'Geest' die dit bewerkt, moet door Augustinus wel de heilige
Geest zijn verstaan, gezien ook de parafrase in Contra Cresconium van iets
latere datum. Als de donatisten tot de Kerk terugkeren, schrijft Augustinus verder in hetzelfde werk, Ontvangen zij... in de eerste plaats de
Kerk zelf en in haar : vrede, eenheid en liefde door de haar eigen en onzichtbare bron, de Heilige Geest...'.'
1 Ep. Gal.exp. 13: zie p. 66, v. 4,
2 C.Fau.XII, 14-15 (CSEL 25,344-345): ...quem non moveat ad salumbrem fidem...
quod et munda et immunda ibi ( = i n arca Noe) sunt ammalia... quod septena sunt
munda et bina immunda: non quia pauciores sunt mali quam boni, sed quia boni servant unitatem spiritus in vinculo pacis. Sanctum autem spiritum divina Scriptura in
septiformi operatione commendai sapientiae et intellectus, consilii et fortitudinis,
scientiae et pietatis et timoris dei. Unde et ille numerus quinquaginta dierum ad adventum sancti spiritus pertinens in septies septenis, qui fiunt quadraginta novem uno addito
consummatur; propter quod dictum est: studentes servare unitatem spiritus in vinculo pacis...
3 C.Cresc.IV, VIH.io (CSEL 52,511): ...in spiritu sancto servatur unitas dilectionis et
pacis, dicente apostolo: sustinentes invicem in dilectione, studentes servare unitatem spiritus in
vinculo pacis, quam prefecto violât qui schisma committit.
4 Se. Denis 8,3 (MA 1,37-38): ...sustinentes invicem in dilectione, studentes servare unitatem
spiritus in vinculo pacis. Numera quae dixit: sustinentiam, dilectionem, unitatem spiritus,
pacem. Spiritus illic operator omnium, qui nominatus est, quern tu non habes.
5 C.Cresc.IIyXVI.ig (CSEL 52,378): Cum ergo veniunt ad nos vestii (=donatistae)...
accipiunt quod non habebant... Accipiunt enim primitus ipsam ecclesiam et in ea
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De nederdaling van de Geest in de gedaante van een duif bij gelegenheid van Christus' doopsel vergelijkt Augustinus in zijn Johannescommentaar met de theofanie van de vurige tongen. Deze laatste verspreidden zich over velen; duidden echter geen verdeeldheid aan, doch de
universaliuit van de apostolische verkondiging. De eenheid daarentegen die
de Geest bewerkt, werd geopenbaard in het teken van de ene, onverdeelde duif. 'De apostelen werden tot de volken gezonden', zegt Augustinus
in zijn zesde Tractatus. En hij vervolgt: 'Indien tot de volken, dan ook
tot alle talen: dit duidde de Geest aan, verdeeld in tongen, één in de
duif'.1 In één woord : in columba unitas, in Unguis gentium societas.1 Door de
liefde van de Geest werden de vele talen, die verstrooid waren door hoogmoed, verzameld in de ene, onverdeelde Kerk. Daarom moest de Geest,
'een zekere eenheid aanduidend', verschijnen in de gedaante van een
duif, 'opdat tot de in vrede verkerende Kerk zou worden gezegd : "Eén is
mijn duif"'.* De Geest verscheen ook hiertoe in de gedaante van een eenvoudige duif: 'dat iedereen begrijpe dat hij, zo hij de heilige Geest bezit,
eenvoudig moet zijn als de duif, d.w.z. met zijn broeders ware vrede
moet bewaren, die wordt aangeduid in de kusjes van de duiven'.4
De nadruk die Augustinus in Tractatus j en (Hegt op de eenheid van de
Kerk, concentreert zich rond het antwoord op de vraag: Wat leerde
Johannes de Doper van de neerdalende duif? Niet dat Jezus de Heer of
de £oon Gods was, noch dat Christus zou dopen in de heilige Geest. Dit
wist Johannes al vóórdat de duif neerdaalde. Doch wat hij niet wist en
pacem unitatem caritatem per fontem eius proprium atque invisibilem spiritum sanctum, sine quibus utique nullo dubitante interiasent...
ι In Io.Ev.Tr.6,3 (CCL 36,58): Nee moveat, quia linguae divisae sunt. Distant enim
linguae, ideo divisis Unguis apparuit. Linguae, inquit, divisae velut ignis, qui et tnsedit super
unumquemque eorum. Distant inter se linguae, sed linguarum distantia non sunt Schismata.
In Unguis divisis noU dissipationem timere, unitatem cognosce in columba. Ib.6,10 (CCL
36,58): Ad gentes apostoli missi sunt; si ad gentes, ad omnes linguas. Hoc significa vit
Spiritus sanctus divisus in Unguis, unitus in columba. Hae linguae dividuntur, hac
columba copulai.
2 Ibid.
3 In Іо.Е .Тт.6,іо (CCL 36,58-59): De una Ungua faetae sunt multae; noli mirari,
superbia hoc fecit. De multis Unguis fit una ; noli mirari, caritas hoc fecit. Quia etsi soni
diversi linguarum sunt, in corde unus Deus invocatur, una pax custoditur. Unde debuit
ergo, carissimi, demonstrari Spiritus sanctus, unitatem quandam designans, nisi per
columbam, ut pacarne ecclesiae diceretur : Una est columba mea? Unde debuit humilitas,
nisi per avem simplicem et gementem, non per avem superbam et exaltantem se sicut
corvus? Vgl.Inlo.Ev. Тт.5,10-11 (CCL 36,46).
4 In lo.Ev. Тт.6,4 (CCL 36,55) : Sic ergo, sic oportebat demonstrari Spiritum sanctum
venientem super Dominum, ut intellegat unusquisque, si habet Spiritum sanctum,
simplicem se esse debere sicut columbam: habere cum fratribus veram pacem, quam
significant oscula columbarum.
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wat hij leerde van de duif, was dat Christus de eigenlijke macht om te
dopen aan zichzelf hield, ofschoon hij wel de bediening van het doopsel
aan anderen toevertrouwde. Welnu, op deze macht berust 'de eenheid
van de Kerk die wordt aangeduid door de duif, waarvan gezegd is: "Eén
is mijn duif..."'.'Op die aan Christus voorbehouden macht rust de eenheid
van de Kerk hierom, omdat aldus door allen, ondanks de verscheidenheid van bedienaren, één en hetzelfde doopsel ontvangen wordt, nl. dat
van Christus. Met dit beginsel trekt Augustinus ten strijde tegen de
theorie van de herdoop en hij heeft daarbij in het bijzonder de donatisten
op het oog. Als er nl. ondanks vele bedienaren maar één doopsel is, dat
van Christus, moet ook het doopsel dat 'een of andere traditor' heeft toegediend, zoals de donatisten smalend over de katholieke bisschoppen
spreken, het ene doopsel van Christus zijn en niet van deze of gene
katholieke bedienaar. Dit openbaarde in de gedaante van een vredelievende duif de Geest, door wiens liefde de talen van alle volken werden
verzameld in de ene duif, de Kerk van Christus.2
Enkele maanden later preekt Augustinus in Tractatus 14 over Jo.3,2g
e.v. Naar aanleiding van Christus' zending door de Vader merkt Augustinus op dat beiden God zijn en dat in God zo'n grote liefde van de Geest
heerst dat de drie personen één God zijn. Als liefde tussen mensen reeds
één van geest en hart doet zijn, hoe groot moet dan niet de liefde zijn
die Vader, Zoon en Geest één God doet zijn?.3 In de bewuste passage van
Tractatus 14 is in de eerste plaats de eenheid tussen de goddelijke personen
aan de orde en indirect slechts de eenheid tussen mensen die door cantas
één van hart en ziel zijn; de Kerk wordt daarbij niet uitdrukkelijk genoemd. Dezelfde opmerking geldt voor De Tun. VI, V.J, waar deze
ideeën al eerder waren geformuleerd : eenheid van Vader en Zoon in de
liefde van de Geest. Deze eenheid moeten de gelovigen door de liefde,
1 In Ιο. Ευ. Tr.6,6 (CCL 36,56) : Hoc cnim in ilio (=Christo) vidit Johannes, et cognovit
quod non noverai; non quia ...hoc non noverai quia ipse baptizaturus esset in aqua et
Spiritu sancto... sed quia ita ut sibi teneret ipsam potestatem, et in neminem ministrorum
cam transferret, hoc est quod didicit in columba. Per hanc enim potestatem... per hanc
stat unitas ecclesiae, quae significatur in columba, de qua dictum est: Una est columba
mea, una est mairi suae.

2 InIo.Ev.5,8e.v. (CCL36,44e.V.). Vgl.Decern.tv.II,XV(CSEL43,133).
3 In Io.Ev. Tr.i4,g (CCL 36,147): ...Deus (Pater) misit Deum (Filium). Junge ambos,
unus Deus, Deus verax missus a Deo. De singulis interroga, Deus; et de ambobus inter
roge, Deus. Non singuli Deus et ambo dii, sed singulus quisque deus et ambo Deus.
Tanta enim ibi est caritas Spiritus sancii, tanta pax unitatis, ut de singulis cum interrogatur. Deus tibi respondeatur; de Trinitate cum interrogatur. Deus tibi respondeatur.
...Nostis quam multi crediderunt... Erat Ulis anima una et cor unum in Domino. Si Caritas de
tot animis fecit unum animam et de tot cordibus fecit cor unum, quanta est caritas inter
Patrem et Filium?
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zowel jegens God als de medemens, navolgen. Het is door Gods 'gave' ongetwijfeld de heilige Geest - , dat wij Onderling één' en 'met hem
(God) één geest zijn'.1
Het is in Tractatus 14 overigens niet voor het laatst dat Augustinus
over de liefdeseenheid die heerst tussen Vader, Zoon en Geest - zodat
zij één God zijn — iets zinvols tracht te zeggen met het 'cor unum et anima
una' van Hand. 4,3г.2 Er is in het bijzonder nog een aantal teksten aan te
halen waarin hij meer uitdrukkelijk de eenmaking van de Kerk toeschrijft
aan de Geest in wie Vader en Zoon één zijn.
In zijn Ad Donatistas post collationem vraagt Augustinus zich af, hoe
men, nadat te Carthago in 411 het ongelijk van de donatisten overtuigend is bewezen, de eenheid nog zou willen ontvluchten. Hij brengt deze
eenheid in verband met God zelf: 'Die ons geschapen heeft, is één God ;
die ons verlost heeft, is één Christus; die ons in gemeenschap moet verbinden, is één Geest'.3 Uit de antidonatistische intentie van de tekst is af
te leiden, dat met de 'gemeenschap' waartoe de Geest ons samenbindt,
de Kerk bedoeld wordt.
Speciaal de liefde van de Geest wordt als princiep van kerkelijke eenheid voorgesteld in Tractatus гу en in Tractatus 3g van het Johannes-commentaar. 'Opdat wij zijn (=Christus') ledematen zijn', aldus Tractatus
27,6, 'bindt ons de eenheid samen. Dát de eenheid ons samenbindt, door
wat anders wordt dat bewerkt dan door de liefde? En vanwaar de liefde
Gods? Vraag het de apostel ! "De liefde Gods", zegt hij, "is in onze harten uitgestort door de heilige Geest, die ons is gegeven" '.• In Tractatus 59 grijpt Augustinus weer terug op Hand. 4,32, volgens welke tekst christenen, één van
hart en ziel, hun bezittingen onder elkaar verdeelden, opdat niemand
onder hen gebrek zou lijden. Door het groot aantal bekeringen dat gemaakt werd, Ontstond er één, niet weinig talrijk volk. Daarin begonnen
1 PL 42,927-928: Quapropter etiam Spiritus sanctus in cadem imitate substantiae et
aequalitate consistit. Sive enim sit unitas amborum, sive sancii tas, sive chantas, sive ideo
unitas quia chantas, et ideo charitas quia sanctitas, manifestum est quod non aliquis
duorum est quo uterque conjungitur, quo genitus a gignente diligatur, generatoremque
suum diligat, sintque non participatione, sed essentia sua, ncque dono superioris alicujus,
sed suo proprio servantes unitatem spiritus in vinculo pacis. Quod imitan per gratiam,
et ad Deum, et ad nos ipsos jubemur. In quibus duobus praeceptis tota Lex pendet et
Prophetae. Ita sunt illa tría, Deus imus, solus, magnus, sapiens, sanctus, beatus. Nos
autem ex ipso, et per ipsum, et in ipso beati ; quia ipsius muñere inter nos unum, cum
ipso autem unus spiritus, quia agglutinatur anima nostra post eum.
a Zie R. Brunei, α.α.,ρ.,395, в. ja.
3 Ad Don.post coll.35,48 (CSEL 53,161-162) : Ecce factum est, ecce convicta est falsitas,
ecce apparuit Veritas. Quid adhuc fugitur unitas...? Qui nos creavit unus est deus, qui
nos redemit unus est Christus, qui nos sociare debet unus est spiritus.
4 In Io. Ev. Tr. s?, 6: zie p. 78, v. 4.
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allen, na de heilige Geest te hebben ontvangen door wie geestelijke liefde
ontbrandde, en na door de liefde zelf en de gloed van de Geest één gemaakt te zijn, in de eenheid zelf van de gemeenschap alles te verkopen...
En dit zegt de Schrift over hen: dat zij één van ziel en één van hart op
God gericht waren'. 1 Augustinus heeft ook hier aan dit stuk vroege kerkgeschiedenis herinnerd met de bedoeling dat zijn toehoorders 'op enige
wijze vatten', 2 wat hij gezegd had over de verhouding van Vader, Zoon
en Geest. Als nl. duizenden door de liefde van de Geest 'één hart en één
ziel waren', hoeveel te meer dan moeten Vader, Zoon en Geest zelf niet
één zijn? 'AL· vele zielen die tot God naderen', verklaart Augustinus,
'door de liefde één ziel zijn en vele harten één hart, wat doet dan de bron
zelf der liefde wel niet in de Vader en de Zoon? Is daar de Drieëenheid
niet op intenser wijze één God? Want vandááruit, van de heilige Geest
zelf, ontvangen wij de liefde, zoab de apostel zegt: "De liefde Gods is in
onze harten uitgestort door de Heilige Geest..." '.3
In deze tekst, waarin Augustinus slechts terloops over de Kerk als over
het Lichaam des Heren spreekt, gaat zijn eigenlijke belangstelling evenwel niet uit naar de eenheid van de Kerk, maar naar de eenheid van
Vader, Zoon en Geest. Deze laatste eenheid is voor Augustinus eenheid
van Vader en Zoon in de heilige Geest, 'de bron zelf der liefde'. Welnu, hij
die in de schoot van de Drieëenheid bron is van de liefde waarin Vader
en Zoon op onzegbare wijze één zijn, is vanuit de Drieëenheid {inde) bron
van liefdeseenheid voor allen die in de Kerk zijn. Gods onderlinge liefde
heeft zich in het vuur van de Geest op aanstekelijke wijze meester gemaakt van de harten van mensen: omnes accepta spiritu sancto, quo amor
spiritalis accensus est... De eenheid van de Kerk is daarom geen andere dan
de eenheid van Vader, Zoon en Geest; zij vloeit uit geen andere bron
voort: ipse forts caritatis; alleen is zij beperkt tot de intensiteit van een
menselijk hart: 'diffusa in cordibus nostrL·...'.* In hem in wie Vader en Zoon
één zijn, openbaart God zijn beminnelijkheid op zulk een wijze aan het
hart van de mens, dat zich in het diepst van de mens, als uit goddelijke
ι In lo.Ev. 7>.jt9,5 (CCL 36,347) : ...facta est plebs una non parva, in qua omnes accepto
Spiritu sancto, quo amor spiritalis accensus est, caritate ipsa et fervore spiritus in unum
redacti, coepenint in ipsa societatis unitate vendere omnia... Et hoc de Ulis scriptura
dicit, quod erat eis anima una et cor unum in Deum. Vgl. Ер. ¡86,25 (CSEL 57,65).
a In Io. Ευ. Тт.зд,5 (CCL 36,347) : Accipite aliquid de scripturis Sanctis, unde hoc quod
dicitur (ni. over de Drieëenheid) utcumque capiatis.
3 Ib. (CCL, 36,348) : Si accedentes ad Deum, multae animae per caritatem una anima
est et multa corda unum cor; quid agit ipse fons caritatis in Patre et Filio? Nonne ibi
magis Trinitas unus est Deus? Inde enim nobis caritas venit, de ipso Spiritu sancto, sicut
dicit apostolus : Caritas Dei diffusa est in cordibus nostrìsper Spirìtum sanctum...
4 Аил.5,5.
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grond, het verlangen, de moed en het vertrouwen losmaken, op Gods uitnodiging in te gaan. En waar God en mens elkaar in de ene liefde van
de Geest ontmoeten, dáár ontstaat ook gemeenschap van mens tot mens,
het Lichaam van de Heer: 'Laten zij tot Godnaderen, en het wordt één ziel
van velen. Als veel zielen, wanneer zij tot God naderen, door de liefde één
ziel zijn en vele harten één hart, wat doet dan de bron zelf van de liefde in de Vader en de Zoon? Is daar de Drieëenheid soms niet op intenser
wijze één God? Want vandaaruit, van de heilige Geest zelf, ontvangen wij
de liefde...'. In deze paar zinnen, zo maar ergens in een preek, vat Augustinus op levendige wijze het belangrijkste van zijn pneumatologie samen:
de Geest in wie Vader en Zoon één zijn, doet ook God en mens, doet
ook medemensen, Christus' ledematen, 'één van hart en geest' zijn in
daadwerkelijke genegenheid voor elkaar.
Over de eenmaking van de Kerk door de Geest is Augustinus nergens
uitvoeriger dan in Sermo 71 uit het jaar 417, die handelt over de zonde
tegen de heilige Geest. Tegen de Geest zondigt hij die wanhoopt aan de
vergeving der zonden, welke door toedoen van de Geest plaatsheeft in de
Kerk. Door de eenmakende Geest wordt in de ene universele Kerk de
'tegen zichzelf verdeelde geest' uitgedreven. Zo in Se. Ji, 19 : 'in de heilige
Geest immers, door wie het godsvolk tot eenheid wordt verzameld, wordt
de onreine geest uitgeworpen, die tegen zichzelf verdeeld is'.1 Hij zondigt
tegen de Geest, 'die met een onrouwmoedig hart de eenheid van de
Kerk weerstreeft'.2 Ook wordt de eenmaking van de Kerk toegeschreven
aan Christus, die de Kerk 'vergadert in de heilige en niet tegen zichzelf
verdeelde Geest'.з
In Sermo ji blijft Augustinus echter niet bij deze eenvoudige affirmatie
staan. Ook hier, evenals in Tractatus 3g van het Johannescommentaar,
tracht hij de eenheid van de Kerk te gronden op de eenheid van Vader
en Zoon in hun beider Geest. 'Door wat dus gemeenschappelijk is aan
Vader en Zoon', formuleert Augustinus, 'wilden zij dat wij een gemeen
schap zouden vormen, zowel onder elkaar als met hen, en door die Gave
1 Ed. Verbraken 85: In spiritu enim sancto, quo in unum dei populus congregatur,
eücitur spiritus immundus, qui in se ipsum dividitur.
§1.&.7/,гв (Verbr. 96-97) ;
Ib.34 (Verbr. 102-104) ; Ib.37 (Verbr. 106-108).
2 Se.71,36 (Verbr. 105): In hac vero lectione secundum Mathaeum (Mt.is) multo
manifestius aperuit dominus, quid hic veUet intellegi: id est, quod ipse dicat verbum
contra spiritum sanctum, qui unitati ecclesiae corde impaenitenti resistìt, ubi in spiritu
sancto fit remissio peccatonun. Vgl.De serm. dom. 1,XXII.75 (PL 34,1267).
% Se.71,37 (Verbr. 106): ...ideo peccatum orrme atque omnis blasphemia dimittitur
hominibus in hac congregatione, quam in spiritu sancto et non advenus se ipsum diviso
congregai Christus...
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die zij beiden gemeenschappelijk hebben, dat wil zeggen door de heilige
Geest, God én Gave Gods, wilden zij ons tot eenheid samenbrengen'.
Dat deze intermenselijke eenheid voor Augustinus in nauw verband
staat met menselijke bekering of toenadering tot God - zoals in Tractatus
3g - , is uit het onmiddellijk vervolg van de tekst afte leiden: 'Hierdoor
immers (in hoc: door deze Godsgave) worden wij met de Godheid verzoend en vinden wij in haar onze vreugde'. 1
De eenheid van de Kerk wordt in de hierboven geciteerde regels weliswaar niet uitdrukkelijk genoemd, maar daarnaast staan de vele malen
dat dit in Sermo γι wel het geval is. In γι. 28 bij voorbeeld wordt 'de ge
meenschap waardoor wij één Lichaam van de enige Zoon Gods worden',
speciaal toegeschreven aan de heilige Geest.2 Zo ook in 71.2g·. 'Aan wie
anders dus in de Drieëenheid zou de communio van deze gemeenschap
proprie pertinere dan aan die Geest die communis is aan Vader en Zoon?' 3
In 71.34 is de eenmaking van de Kerk proprium opus Spiritus sancii, 'omdat
de heilige Geest zelf op zekere wijze gemeenschap is tussen Vader en
Zoon'.*
Doen de uitweidingen over de eenmaking van de Kerk in Sermo 71
meer schools aan dan de eerder indirecte, maar ook levendiger en sprankelender uitlatingen van Tractatus 3g, de grondgedachte is dezelfde: de
eenheid van de Kerk moet worden beschouwd als het werk van de Geest,
omdat in hem Vader en Zoon één zijn. Door de uitstorting van de Geest
1 Se.71,18 (Verbr.82): Qpod ergo commune est patri et filio, per hoc nos voluerunt
habere communionem et inter nos et secum, et per illud donum nos colligere in unum
quod ambo habent unum, hoc est per spiritum sanctum deum et donum dei. In hoc
enim reconciliamur divinitati eaque delectamur. Vgl. F. Hofmann, a.w.,p. 134; R. Brunet, a.w.,p.394 e.v.; M. Nédoncelle, іпіггsubjectivité humaine est-elle роит saint Augustin une
image de la Trinité?, AM. I, рр.дзд-бог; E. Franz, Totus Christus. Studien über Christus
und die Kirche bei Augustin, Bonn, 1956, рр.бг e.V.; R. Foley, The Communion 0/Saints, A
study in Saint Augustine, Bijdragen, го, ¡959,p. 270 ел.; F. Marcos del Rio, El Christo y la
communion de los Santos según San Agustín, in San Agustín. XV Centenario de su muerte (4301930) ('Separata' del Número extraordinario de 'Religiony Cultura'), pp. 430-441.
2 Verbr. 96 : Ad ipsum (spiritum sanctum) enim pertinet societas, qua efficimur in unum
corpus unici filii dei.
3 Verbr. 97: Ad quem ergo in trinitate proprie pertineret huius communio societatis,
nisi ad eum spiritum qui est patri filioque communis?
4 Verbr. 102: ...societas unitatis ecclesiae dei, extra quam non fit ipsa remissio peccatorum, tamquam proprium opus est spiritus sancti, patre sane et filio cooperantibus,
quia societas est quodam modo patris et filii ipse spiritus sanctus. Wij kunnen het moeilijk eens zijn met de interpretatie van S. Trom-p,a.w.,p. 131: 'Agitur enim de mysterio
unionis Spiritus Sancti cum Ecclesia, et de hac unione valet quod etiam valet de eius
causa exemplari, unionem hypostaticam dico, quod tres sunt qui uniunt, dum unus
unitur; tres vestientes, sed unus tantum vestitus'. Tegen deze interpretatie pleit de massa
teksten die wij in onze paragraaf over de eenmaking van de Kerk verzamelden en waarin
het telkens weer de heilige Geest is die verzamelt en één doet zijn.
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deelt Gods eenheid zelf zich mee aan mensen, wordt gemeenschap geschapen tussen God en mens en daarmee tussen mensen onderling. Dit
laatste suggereert Augustinus waar hij verband legt tussen de eenmaking
van de Kerk, in het bijzonder toegeschreven aan de Geest, enerzijds en
de verzoening van de gelovigen met God anderzijds. Dat in de Kerk zondenvergeving plaatsheeft door toedoen van de Geest, is Augustinus constante overtuiging. Reeds in 391 verkondigt hij in een van zijn eerste
preken dat de Kerk de sleutels van het Koninkrijk ontvangen heeft,
'opdat in haar door het bloed van Christus en door de werking van de
heilige Geest vergeving van zonden plaatsheeft'.1 En in het Enchiridion
van ruim dertig jaar later kan men, in een context waar het over zondenvergeving in de Kerk gaat, lezen dat de Kerk 'proprie de heilige Geest als
onderpand ontvangen heeft, zonder wie geen enkele zonde vergeven
wordt'. 2
Op de gedachte dat de eenmaking van de Kerk als proprium opus aan de
Geest moet worden toegeschreven, werden wij al enigszins voorbereid,
toen wij in een vorig hoofdstuk ons bezighielden met Augustinus' ideeën
over Pinksteren. Die ideeën - grote nadruk op het talenwonder als teken
van eenmaking en Kerkstichting - werken natuurlijk door waar Augustinus meer in het bijzonder over de eenheid van de Kerk spreekt. Daar
grijpt hij vooral terug op Paul us; heel vaak citeert hij in dit verband
E/. 4,3 'studentes servare unitatem spiritus (waarop volgt: Unum corpus et unus
spiritus, wat Augustinus meer dan eens citeert, als hij over de Geest als
'ziel' van de Kerk spreekt). Dat vooral in antidonatistische teksten sprake
is over de eenheid van de Kerk als het werk van de Geest, is begrijpelijk.
Maar dat hij daar de eenheid van de Kerk grondt op de eenheid en de
liefde die in de gemeenschap van God zelf heersen, overstijgt verre de
alledaagsheid van een interkerkelijke discussie. Een eerste aanzet daartoe
vinden wij reeds in het zesde Boek van De Trinitate. Of de nadere uitwerking van Augustinus' opvatting voor het eerst voorkomt in ecclesiologisch dan wel in trinitarisch verband, hangt af van de datum die men
aan Tractatus 3g van het Johannescommentaar toekent : met Le Landais
vóór of met La Bonnardière ná Sermo γι.3

ι Se. 214, ri: zie p. 66, v. 2.
2 Enck.XVII.65 (ed. Scheel 41-42): Ірза (ecclesia) namque proprie spiritum sanctum
pignus accepit, sine quo non remittuntur ulla peccata, ita ut quibus remittuntur, vitam
consequantur aetemam.
3 Zie M. Le Landais, Deux armées de prédication de Saint Augustin. Introduction à la lecture de
fin Joannem, in Études attgustiniennes, Paris 1953,9-95; A.-M. La Bonnardière, Recherches
de chronologie augustinierme, Paris, 1965.
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OEEST EN ZONDENVEROEVING IN DE KERK
Tegen het einde van onze vorige paragraaf herinnerden wij er aan,
dat Augustinus verband legt tussen de eenmaking van de Kerk door de
Geest enerzijds en de verzoening met God anderzijds. Wij citeerden een
zeer vroege en een zeer late tekst waarin hij de zondenvergeving toe
schrijft aan de Geest des Heren. Bij nader onderzoek blijkt nu dat het
geen Augustinus in meer algemene uitlatingen over Geest en zondenver
geving in de Kerk zegt (concretiserende teksten waarin zondenverge
ving door doopsel of handoplegging aan de orde is, worden in een vol
gend hoofdstuk besproken), de moeite waard is om in een afzonderlijke
paragraaf onder te brengen. Wij doen dit in nauwe aansluiting bij onze
uiteenzetting over de eenheid van de Kerk als proprium opus van de Geest
gezien het nauwe verband dat Augustinus zelf legt tussen eenmaking
door de Geest en vergeving van zonden. Suggereert ons citaat uit het
late Enchiridion niet dat ook de zondenvergeving voor Augustinus geldt
als een proprium opus? Hij schreef immers in een context over zondenver
geving dat de Kerk 'proprie de Heilige Geest als onderpand ontvangen
heeft, zonder wie geen enkele zonde vergeven wordt...'. 1
Onze belangrijkste tekst over de Geest en zondenvergeving is Sermo γι
uit 417. Daar spant Augustinus zich in, duidelijk te maken waarin de
zonde tegen de Geest bestaat. Niet elke zonde tegen de Geest is onver
gefelijk, doch alleen die waardoor iemand heel zijn leven lang met een
onrouwmoedig hart zich verzet tegen de vergeving der zonden. 2 Geen
wonder dat er in deze sermo zoveel sprake is van zondenvergeving door
toedoen van of in de Geest. Deze vergeving, waardoor een tegen zichzelf
verdeelde geest wordt uitgedreven, heeft plaats in de onverdeelde, door
de Geest één gemaakte Kerk. Maar dan alleen ook dáár, omdat slechts
deze éne, onverdeelde Kerk de Geest bezit. Zondenvergeving is voor
Augustinus blijkbaar - en dit nog in 417 - ten nauwste verbonden met
kerkelijke eenheid. Want let op: als hij uitsluit, dat 'elders' vergeving
plaats heeft, betekent dat 'elders' : dáár, waar een geest van verdeeldheid
heerst, in een Kerk die verstrooit en daarom tegen Christus is. De bisschop zegt letterlijk: 'Want wie niet met hém (Christus) verzamelt, hoe
hij verder ook onder diens naam verzamelt, bezit de heilige Geest niet.
1 Ench. XVII. 65. Zie p. 98, v. я.
2Se.yi,37 (Verbr. 106-107) : ...peccatum omne atque omnis blasphemia dimittetur
hominibus in hac congregatione, quam in spiritu sancto et non adversus se ipsum diviso
congregai Christus ; ipsius autem spiritus illa blasphemia, qua fit ut corde impaenitenti
huic tanto dei dono usque in fìnem vitae istius resistatur, non remittetur. Vgl. &. 7/, до
(Verbr. 86-87) ; «*-У (Verbr. 89-90).

99

Hier voorzeker, hier dwong hij ons in te zien (in Mt. 12,30 e.V.), dat elders
van géén zonde noch van enige godslastering vergeving kan plaatsvinden,
doch alleen in de vergadering van Christus, welke niet verstrooit. Zij
wordt immers vergaderd in de heilige Geest, die niet tegen zichzelf verdeeld is zoals die onreine geest, en daarom horen al die vergaderingen of
liever verstrooiingen, die zich Kerk van Christus noemen en onder
elkaar verdeeld zijn... niet tot zijn vergadering'.1 Omdat zondenvergeving in de Kerk plaats heeft door toedoen van de Geest, zondigt diegene
reeds tegen de Geest, die zich met een onrouwmoedig hart verzet 'tegen
de vergeving van zonden, die geschiedt in de Kerk...' 2 of tegen de eenheid
van de Kerk... 'waar in de heilige Geest vergeving van zonden plaats
heeft'.3
In Tractatus 121 van zijn Johannescommentaar laat Augustinus de
vergeving van zonden niet slechts ín de Kerk plaats hebben, maar het is
de liefde van de Kerk zelf die vergeeft, zij het een liefde, die haar door de
heilige Geest wordt geschonken. Deze liefde vergeeft de zonden van
hen die haar deelachtig zijn; behoudt ze echter van hen die geen deel
aan haar hebben.4 Dat het uiteindelijk niet de kerkelijke bedienaren zijn
die vergeven, doch de Geest die God is, leert Augustinus uitdrukkelijk in
Senno 100, die chronologisch niet al te ver van Tractatus 121 af staat. Met
betrekking tot Jo.20,22-23 lezen wij daar: '... en toen hij gezegd had:
"Ontvangt de heilige Geest", voegde hij er onmiddellijk aan toe: "als gij
iemand zijn zonden vergeeft, worden zij hem vergeven", d.i. de Geest vergeeft,
niet gij. De Geest nu is God. Dus God vergeeft, niet gij'. 5 Dat deze over1 Se.71,36-37 (Verbr. 106-107) : —Qui non est mecum, inquit, contra me est... Deinde subiunxit: Ideo dico vobis: orme peccatum et blasphemia remittttur hominibus; spiritus autan blasphemianonremittetur... Qui enim non cum ilio ( = Christo) congregat, quomodolibet sub
eius nomine congreget, non habet spiritum sanctum. Hic omnino, hic nos compulit non
alibi intelligere fieri posse remissionem omnis peccati omnisque blasphemiae, nisi in
Christi congregatione, quae non spargit. Congregatur quippe in spiritu sancto, qui non
est contra se ipsum divisus, sicut ille immundus spiritus. Et propterea orrmes congregationes, vel potius dispersiones, quae se Christi ecclesias appellant, et sunt inter se
divisae... non pertinent ad eius congregationem. Vgl. Se.yi,28 (Verbr.96-97).
2 Se.γι,22 (Verbr.Sg) ...quisquís... quaecumque verba vel ore vel sola cogitatione
locutus fuerit corde impaenitenti contra remissionem peccatorum quae fit in ecclesia,
verbum dicit contra spiritum sanctum.
3 Se.? 1,36 (Verbr. 105): In hac vero lectione secundum Mathaeum (Mt. 12) multo
manifestius aperuit dominus, quid hie vellet intellegi: id est, quod ipse dicat verbum
contra spiritum sanctum, qui unitati ecclesiae corde impaenitenti resistit, ubi in spiritu
sancto fit remissio peccatorum.
4 In Io. Ευ. Tr. I2i,4 (CCL 36,667): Ecclesiae caritas quae per Spirtum sanctum diffunditur in cordibus nostris, participum suorum peccata dimittit: eorum autem qui non
sunt eius participes, tenet.
5 Se.ioo,g (PL 38,600) : Datums erat Dominus hominibus Spiritum sanctum, et ab ipso
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tuiging van Augustinus overigens niet eerst in zijn antipelagiaanse
periode ontstaan is, blijkt uit Ep. Parm. II, XI. 24 van 400, waar hetzelfde
argument gebruikt wordt als in Sermo 100.1
Zondenvergeving door de Geest heeft onmiddellijk te maken met de
gemeenschap die God door de Geest sticht tussen hemzelf en de mens en
tussen mens en medemens. Dit zagen wij boven al, toen wij in het bijzonder de eenmaking van de Kerk bestudeerden. In de Geest die gemeenschappelijk is aan Vader en Zoon en door wie zij ook ons één wilden
maken, 'worden wij immers met de Godheid verzoend en vinden wij in
haar onze vreugde'. 2 Feitelijk worden onze zonden vergeven, worden wij
met God verzoend, doordat de liefde Gods in onze harten wordt uitgestort door de heilige Geest.3 En Augustinus besluit zijn uiteenzetting door
de Vader 'oorsprong', de Zoon 'waarheid' en de Geest de aan Vader en
Zoon 'overvloedig ontstroomde goedheid' te noemen.4 Zondenvergeving en Kerkeenheid ontstromen beide aan de communio tussen Vader en
Zoon, welke communio mensen met God en mensen met elkaar verbindt.
In Se. 71,33 zegt Augustinus dan ook dat 'dáárom de vergeving der zonden, waardoor het rijk van de tegen zichzelf verdeelde geest wordt uitgedreven; dat dáárom de gemeenschap van de eenheid der Kerk, buiten
welke geen vergeving van zonden plaatsheeft, als het eigen werk van de
Geest moet worden beschouwd (waarbij Vader en Zoon voorzeker meewerken) : omdat de heilige Geest zelf op een of andere wijze gemeenschap
is tussen Vader en Zoon'.5
Schijnt Augustinus aldus de zondenvergeving in de Kerk in het bijSpiritu sancto fidelibus suis dimittj peccata, non mentis honinum volebat intelligi dimitti
peccata... Nam ut hoc evidentius ostenderet Dominus, ab Spiritu sancto quem donavit
fidelibus suis, dimitti peccata, non meritis hominum, quodam loco sic ait resurgens a
mortuis, Acápite Spiritum sanctum; et cum dixisset, Acápite Spiritum sanctum, continuo
subjecit. Si cui dimiseritis peccata, dimittuntur ei: hoc est, Spiritus dimittit, non vos. Spiritus
autem Deus est. Deus ergo dimittit non vos. Sermo 100 wordt door Kunzelmann gedateerd rond 417.
1 CSELs^a-;^
a Se.71, /3:ziep. 97, v. 1.
3 Se.y¡,i8 (Verbr.83) : Caritas porro diffusa est in cordibus nostris per spiritum sanctum,
qui datus est nobis. Et quia peccatis alienabamur a possessione verorum bonorum
caritas cooperuit multitudinem peccatorum.
4 Ibid: Est ergo pater filio ventati origo verax, et filio de veraci patre orta Veritas, et
spiritus sanctus a patre bono et filio bono effusa bonitas ; omnium est autem non impar
divini tas, пес separabilU unitas.
5 Verbr. 102: Sed, ut iam non semel diximus, ideo remissio peccatorum, qua in se
divisi spiritus evertitur et expellitur regnum, ideo societas unitatis ecclesiae dei, extra
quam non fit ipsa remissio peccatorum, tamquam proprium opus est spiritus sancii,
patre sane et filio cooperantibus quia societas est quodammodo patria et filli ipse spiritus
sanctus.
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zonder aan de Geest toe te schrijven, omdat door deze de liefde Gods 'die
een menigte zonden bedekt', in de harten wordt uitgestort en omdat hij de
aan Vader en Zoon ontstroomde goedheid is, in Se. γι, гв tracht de bis
schop het proprie pertinere van de zondenvergeving aan de Geest ten over
vloede te bewijzen met behulp van enige Schriftteksten. Binnen de
Drieëenheid, die de zonden vergeeft, is de heilige Geest, tllde Geest van
aanneming tot kinderen","'in wie wij roepen: Abba, Vader", opdat wij kunnen
zeggen: " Vergeef ons onze schulden"'. En "hieraan weten wij", zoals de apostel
zegt, dat Christus in ons blijft: "van zijn Geest die hij ons gegeven heefì". "De
Geest zelf getuigt aan onze geest dat wij kinderen Gods zijn". Aan hem behoort
de gemeenschap waardoor wij één Lichaam van de enige Zoon Gods
worden.''
Uit deze tweevoudige heilsactiviteit van de Geest, nl. dat hij tot de
Vader doet zeggen: hergeef ons onze schuld", en de gelovigen hun verbondenheid met Christus bewust doet zijn, leidt Augustinus af dat binnen
de Triniteit proprie aan de Geest de zondenvergeving in de Kerk moet
worden toegekend : hij voert tot de Vader en de Zoon ; door hém herkennen de gelovigen de Vader en ervaren zij dat Christus, de Zoon, inderdaad met hen is. In wezen komt hetgeen Augustinus in de aangehaalde
Schriftteksten leest, overeen met de ideeën die hij ook elders in Sermo 7/
ontwikkelt; de eenmakende liefde die in God heerst, deelt door de Geest
zich mee aan mensen. Het is niet onmogelijk, zo niet waarschijnlijk, dat
ook het proprie van Enchir. XVII. 65 in deze zin moet worden verstaan.
Niet alles wat met betrekking tot Augustinus' opvatting over zondenvergeving in de Kerk te zeggen valt, is in de voorafgaande regels aan
bod gekomen. Wij hebben ons bewust beperkt tot zijn meer algemene
affirmaties ; het overige reserveren wij voor ons hoofdstuk over de Geest
en de sacramentsbediening. Daar zullen wij in de gelegenheid zijn
Augustinus' idee relief te geven dat de zondaar vergeving ontvangt vanuit de door de Geest vervulde Kerkgemeenschap; een gedachte die wij
hierboven alleen aantroffen in Tractatus isi, ofschoon in Sermo yi aanwijzingen voorkwamen. Met klem leerde Augustinus immers dat zondenvergeving-in-de-Kerk alleen maar plaatsvindt in een onverdeelde Kerk.
En mét die zondenvergeving werd de eenmaking van de Kerk in één
adem als proprium opus toegeschreven aan de Geest in wie Vader en Zoon
1 Verbr. 96 : Quam remissionem cum trinitas faciat, proprie tarnen ad spiritum sanctum
intellegitur pertinere. Ipse est enim spiritus adoptionis filiorum, in quo clamamos
'Abba, pater', ut ei possimus dicere: Dimitte nobis debita nostra. Et In hoc cognoscimus, sicut
dicit apostolus Johannes, quoniam Christus manet in nobis, de spiritu диет dedil nobis. Ipse
spiritus testimonium reddit spiritui nostro, guia sumusfilii dei. Ad ipsum pertinet societas, qua
efficimur in unum corpus filii dei.
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één zijn en door wie zij de gelovigen hun eenmakende caritas schenken.
Daarom ook konden wij deze paragraaf over zondenvergeving in de
Kerk moeilijk uitstellen tot een volgend hoofdstuk.
Over het lot van afgescheidenen, joden en heidenen valt er niets nieuws
te beluisteren. Het is voor Augustinus geen probleem. Zolang zij niet tot
de Kerk toetreden, zijn het mensen die zondigen tegen de Geest. Niet in
de onherroepelijke zin van Mt. 12,32, maar in zoverre zij zich niet gewonnen geven aan het getuigenis en de liefde van een door de Geest vervulde wereldkerk.
CHRISTUS EN DE

OEEST IN DE KERK:

ACTUELE

HEILSBEMID-

DELING EN ESCHATOLOGISCHE SPANNING

Tot hiertoe hebben wij nauwelijks stilgestaan bij de verhouding tussen
Christus en de Geest in de Kerk. In ons vorig hoofstuk stelden wij echter
vast dat volgens Augustinus de heilsactiviteit van Christus en die van de
Geest zeer nauw met elkaar verweven zijn. De oudtestamentische openbaring van de Geest was vóór alles gericht op Christus en de Kerk. Aan
de andere kant kon de Geest onder het Oud Verbond en ook met Pinksteren slechts begenadigend optreden in verbondenheid met Christus'
immer actuele middelaarschap.
Aan het historisch verband echter tussen Pinksteren en Jezus' verleden
heilsdaden schenkt Augustinus weinig aandacht, zagen wij. Des te meer
aan Jezus' heengaan, dat dan niet zozeer begrepen wordt als een opgaan
tot de Vader, doch eerder als een weg-gaan uit het midden van de leerlingen, opdat zij, aldus berooid van Jezus' lijfelijke aanwezigheid, ontvankelijk zouden worden voor de Geest. In andere opzichten denkt Augustinus echter zeer christocentrisch over de Geestzending van Pinksteren: het is Christus (veel vaker dan de Vader) die de Geest zendt; de
heilbewerking van Pinksteren wordt behalve aan de Geest ook aan
Christus zelf toegeschreven; het getuigenis van de Pinkstergeest tenslotte
heeft in eerste instantie betrekking op de verrezen Heer. Wij kunnen met
betrekking tot de actuele heilsverwerkelijking in de Kerk hieraan toevoegen dat als de Geest vanaf Pinksteren de Kerk bezielt, dit dus in
zekere zin ook het werk is van Christus, die de Geest zónd en aan wie
Augustinus de heilbewerking van Pinksteren meer dan eens uitdrukkelijk
toeschrijft. Door de Geest te zenden heeft Christus 'vrucht van kerken
voortgebracht', zegt de bisschop rond 4.00.1 Maar hier en op andere
1 En. in ps. 1,3: zie p. 38, ν. 1.
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plaatsen waar Augustinus de heilbewerking van Pinksteren toeschrijft
aan Christus die de Geest zond, heeft hij het niet over een actuele heilsactiviteit van Christus in de Kerk, d.i. over een heilsactiviteit van Christus ná Pinksteren. Natuurlijk, omdat Christus de Geest zond, blijft zijn
invloed in de Kerk voortduren, doch direct heïlsactief is in Augustinus'
uitlatingen over Christus en de Geest slechts deze laatste.
Dit komt o.a. tot uitdrukking waar Augustinus de Geest beschouwt als
het Onderpand' dat Christus bij zijn heengaan aan de Kerk schonk.
Niet zozeer de pneumatische heilsactiviteit van de verrezen Heer wordt
in de betreffende teksten (alle van vóór 413) gesignaleerd, doch eerder
de trouw van de Bruidegom die heengaat. Na de Kerk met zijn bloed te
hebben vrijgekocht heeft hij haar, in afwachting van de definitieve
liefdesontmoeting die zal plaatsvinden bij zijn terugkeer, tot Onderpand'
niets of niemand minder geschonken dan de Geest. Christus is heengegaan, maar de Geest is in de Kerk werkzaam: met het oog op de actuele
liefdesverbondenheid van de individuele gelovigen met Christus; met
het oog op de eschatologische ontmoeting van de Kerk in haar geheel
met Christus; met het oog op de definitieve bestemming van de gelovigen
waarvan de Geest zelf het hoopgevend en geruststellend Onderpand' is.
In een van zijn vroegste preken waar Augustinus in verband met de
Kerk iets zegt over de heilsinvloed van Christus en de Geest, wordt het
'pignus' niet uitdrukkelijk genoemd. Doch de werkzaamheid van de
Geest wordt gesitueerd in een Kerk die op weg is, in een Kerk die haar
definitieve staat nog niet heeft bereikt, maar als de akker van het evangelie nog onkruid tussen het koren telt. Omwille van dit koren heeft de
Kerk nu reeds de sleutels van het Koninkrijk ontvangen, ut in illa (ecclesia) per sanguinem Christi, operante Spiritu sancto,fiat remissio peccatorum.1 Niet

Christus, maar de Geest wordt hier als actu werkzaam voorgesteld, zij
het dat de efficiëntie van zijn heikwerk geconditioneerd wordt door
Christus' historische heilsdaad van zijn lijden en sterven.
Dat Augustinus een fundamenteel verband ziet tussen Geest en zondenvergeving, zagen wij in een van onze voorafgaande paragrafen. Hierboven signaleerden wij een samenhang tussen zondenvergeving door
toedoen van de Geest enerzijds en eschatologisch op-weg-zijn van de
Kerk anderzijds. Deze samenhang treft men ook nog aan in het late
Enchiridion, waar het 'pignus' wél uitdrukkelijk wordt genoemd. De bis1 Se.214,11 (PL 38,1071): Haec (se. Ecclesia) propter sua fnimenta inter paleas modo
gementia, quorum in novissima ventilatione massa horréis debita declarabitur, claves
accepit regni coelorum; ut in illa per sanguinem Christi, operante Spiritu sancto, fiat
remissio peccatorum.
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schop schrijft daar dat de Kerk de Geest 'tot onderpand heeft ontvangen,
zonder hetwelk geen enkele zonde vergeven wordt. En wel zo, dat zij
wier zonden vergeven worden, het eeuwig leven verwerven'.1 Nog dui
delijker dan in de vroege Sermo 214 wordt de zondenvergeving die door
toedoen van de Geest plaatsvindt, hier gesitueerd in een Kerk die op
weg is. Er is immers uitdrukkelijk sprake van 'onderpand' en van nog te
verwerven 'eeuwig leven'.2
Van 'pignus' is eveneens sprake in De div. quaest. LXXXIII,5g,4. Dit
naar aanleiding van / Kor. /3,10 'videmus nunc in aenigmate, tune autem facie
adfaciem'. Dit voorlopig zien 'in aenigmate' geschiedt nl. ex Ulo pignore...
quod accepit virgo Ecclena humili adventu sponst sui. Het verband tussen de
heilsactiviteit van de Geest en Christus' historische heilsdaden - zijn
'nederige komst' in deze wereld - is maar zwak aangegeven. Maar ver
der is ook hier duidelijk dat hetgeen de Geest bewerkt, slechts een voor
lopig karakter draagt; in afwachting nl. van het ogenblik dat de Kerk
bij Christus' tweede komst UU... nuptura est, cum jam facie adfaciem contuebiturJ Een vijftal quaestiones verder worden de komst van Christus in deze
wereld en het feit dat hij het 'pignus', de Geest, schonk, onderdelen ge
noemd van een en dezelfde dispensatio. Deze dispensatie, deze heilsecono
mie, was er op gericht, ut ad palmam supemae vocationis sine defectu virium
pervenirepossimus.* Opdat de gelovigen zonder onderweg te bezwijken hun
bestemming bereiken, worden zij - wordt de Kerk - door de zevenvou
dige werking van de Geest op peil gehouden, zegt de context.5 Evenals
in de voorafgaande teksten gaat Gods actuele, op het eschaton gerichte
1 Enchir.XVII.65 (ed. Scheel, 41-42): Ipsa (ecclesia) namque proprie spiritum sanctum
pignus accepit, sine quo non remittuntur ulta peccata, ita ut quibus remittuntur, vitam
consequantur aetemam.
г Daarentegen vestigt Augustinus nauwelijks de aandacht op de eschatologische gericht
heid van de zondenvergeving die de Geest in en door de Kerk bewerkt, in Sermo ji van
417. 'Zonde tegen de heilige Geest' in strikte zin is weliwaar ten einde toe zich verzetten
tegen de zondenvergeving die door toedoen van de Geest - in wie Christus de Kerk ver
zamelt en één doet zijn — in de Kerk plaatsvindt, maar die zondenvergeving zelf ziet
Augustinus in de antidonatistisch gezinde Sermo 7/ veel eerder a b actueel gebeuren
(opname of heropname van donatisten in de catholica) dan a b toekomstgericht. Veel
meer wordt het verband tussen zondenvergeving en katholieke eenheid dan tussen zondenvergeving en 'eeuwig leven' geaccentueerd.
3 De div.quaest, LXXXIII,¡g,4
(FL 40,47-48): Sed videmus mme in aenigmate, tune autem
facie adfaciem; et nunc ex parte, tunc autem ex toto. Ipsum autem in aenigmate et ex
parte nunc in Scripturis aliquid cernere, quod tarnen sit secundum catholicam fidem,
ex ilio pignore contingit, quod accepit virgo Ecclesia humili adventu sponsi qui, quae
Uli ultimo adventu cum veniet in claritate nuptura est, cum jam facie ad faciem contuebitur.
4 Dedw.quaest.LXXXIII,6i,7
(PL40,52).
5 De div. quaest, LXXXIII, 61,4: zie p. 66, v. 3.
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heilsactiviteit in de Kerk dus onmiddellijk uit van de Geest, zij het in
organische samenhang met de dispensatie, qua nobis Dominus temporaliter
et vinbiliter apparere dignatus est.1 Over de Geest die de heengaande Bruide
gom aan zijn Kerk schenkt, is opnieuw sprake in Quaest. Ευ. II, i8 uit de
jaren 400-410. Aanleiding is Luc.¡,33 e.V. over het vasten van Jezus' leerlingen. Dezen zullen vasten en treuren na het heengaan van de Bruidegom, donec eis per Spiritum sanctum gaudio consolatoria retribuantur.2 De troost
die de Geest van Pinksteren schenkt, is slechts voorlopig, in afwachting
nl. van de hereniging van de aardse Kerk met de Bruidegom. Behalve uit
eerder geciteerde uitspraken kan dit worden afgeleid uit een preek van
enige tijd later. De bisschop zegt daar dat de Bruidegom, door aan de
Kerk als onderpand zijn bloed en de Geest te schenken, locupletavit nos
interim in uta peregrinatione.3 De troost is - als troost - slechts voorlopig,
maar de liefde van Christus voor zijn Kerk is blijvend. Dit blijkt juist
hieruit dat hij aan de Kerk als onderpand van zijn trouw zijn bloed en
de Geest geschonken heeft : Si non amaret, taliapignora non daret.*
Bloed en Geest ab teken of als onderpand van Christus' liefde voor de
Kerk worden in dejaren 400-410 nog enige malen meer genoemd. Door
zijn bloed heeft Christus zijn bruid vrijgekocht5 en hij heeft haar als
onderpand de Geest geschonken opdat zij zich haar afwezige Bruidegom
zou blijven herinneren, hem trouw zou blijven en hem haar Wederliefde
zou schenken.6 De Geest die de heengaande Bruidegom aan de Kerk na1 Dediv.quaest,LXXXIII,6i,7 (PL 40,53).
2 Quaest. Evang.II,18 (PL 35,339-340) : Cum ergo Dominus mteirogatua esset cur discipuli ejus non jejunarent, de utroque jejunio respondit. Namque ad illud quod in tribulatione jejunari solet, pertinet quod ait, spensi filias tunc jejunaturos, cum ab eis ablatus
fuerit sponsus: tunc enim desolabuntur, et in moeroreac luctu erunt, donec eis per
Spiritum sanctum gaudia consolatoria retribuantur. Quo dono percepto, etiam jejunii
alterum genus, quod fiet per laetitiam, jam renovati in vitam spiritualem convenientissime celebrabunt.
3 En. in ps.84,2 (CCL 39,1162): Ille quippe sponsus, dans arrham sponsae suae, sanguinem suum et Spiritum sanctum, quo locupletavit nos interim in ista peregrinatione...
4 En.in ps.go,5.2,13 (CCL 39,1278): Sponsus absens est, sustíneamus: veniet quern
desideramus. Tantum pignus dedit, non timeat sponsa ne deseratur ab spomo: non
dimittit pignus suum. Quod pignus dedit? Sanguinem suum fudit. Quod pignus dedit?
Spiritum sanctum misit. Talia pignora dimittet ille sponsus? Si non amaret, talia pignora
non daret. lam amat.
5 In lo.Ev. Tr.8,4 (CCL 36,83) : Habet ergo hie sponsam quam redemit sanguine suo,
et cui pignus dedit Spiritum sanctum. En.inps. 117,8 (CCL 40,1872): Absens est quodam modo cui desponsati sumus, absens est qui nobis arrham dedit Spiritum sanctum,
absens est qui nos redemit sanguine suo...
En.in ps.137,8 (CCL 40,1872): Quam rem amamus in Christo? Membra crucifixa,
latus perforatum, an caritatem? Quando audimus quia passus est pro nobis, quid amamus? Caritas amatur. Amavit nos, ut redamaremus eum; et ut redamare possemus,
visitavit nos Spiritu suo.
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liet, waakt er tenslotte voor 'dat de reine maagd die aan één man, Christus, verloofd is, niet in sommige ledematen... verderfelijk afwijkt van de
kuisheid die in Christus is'.1
Maar Christus, die aan de Kerk de Geest schonk, is niet slechts de
afwezige; hij is ook de verrezene in wiens verheerlijkt lichaam de verrijzenis van allen werd aangekondigd. Vervuld van '<fe Geest van hem die
Christus opwekte uit de dodetC (Rom.8,13), ziet de Kerk, quae inperegrinatione
mortalitatis inventa est, uit naar haar eigen opstanding op het einde van de
tijden.2 De Kerk, dat zijn de gelovigen, Christus' ledematen; zij mogen
zich - accepta pignore Spiritus sancti - verheugen in de verwachting van de
verrijzenis 'die in het Hoofd reeds heeft plaatsgehad'.з
Bij de verrijzenis van de doden zal de Kerk, quae in peregrinatione morta
litatis inventa est, voorgoed verenigd worden met de gemeenschap der
gelukzalige engelen, waar die Kerk vóór de zonde toe behoorde en
waarheen zij, dankzij de verlossing door Christus, weer naar op weg is.*
Dat op-weg-zijn naar de civitas aetema wordt gestimuleerd en begeleid
door de Geest die ons het verlangen naar die Stad instort, ut ei suspiremos,
et in peregrinatione ingemiscamus, et ad Ulam venire desideremus...s. Overigens
1 C.liU.Pet.III,4,5 (CSEL 52,166): ...ille spiritus interioris lenitatis ardet zelo dei, ne
virgo casta uni viro desponsata Christo in aliquibus suis membris... comimpatur a
castitate quae est in Christo.
2 Ep.55,3 (CSEL 34, a, 173) : Si autem spiritus eius... qui suscitavit Christum a mertuis, habitat
in vobis, qui suscitavit Christum a mortuis, vivificabit et mortalia corpora vestra per inhabitantem
spiritum eius in vobis. Hoc igitur universa ecclesia, quae in peregri nationqmortali ta tis inventa
est, expectat in fine saeculi, quod in domini nostri lesu Christi corpore praemonstratum
est... Op Augustinus' ideeën omtrentperegrinatio, hoop en eschaton komen wij uitvoeriger
terug in ons hoofdstuk over de Geest en de begenadiging van de individuele gelovige.
Wij doen dit, omdat Augustinus zelf over Geest en hoop eerder in verband met het
laatstgenoemde thema - de begenadiging van de individuele gelovige - spreekt dan in
verband met specifiek ecdesiologische vraagstukken. Het is niet toevallig dat in een
recent werk, speciaal gewijd aan de hoop van de Kerk zoals die tot uitdrukking komt in
Augustinus' Enarralioms in psalmos, de Geest bijna nergens genoemd wordt (U. Occhiliani, La speranza della chiesa pellegrina nelle 'Enarrationes in Psalmos' di S. Agostino, Assisi,
1965), evenmin als in É. Lamirande's L'Église céleste... van 1963. Iets vaker wordt over
de samenhang tussen Geest en hoop gesproken in de dissertatie van C. F. D. Locher,
Hoop, tijd en eeuwigheid... Maar Locher merkt op dat dit verband bij Augustinus eerder
indirect en negatief wordt gelegd (p.202; vgl.pp.23-24), en bovendien gaat Locher's
genoemd werk niet speciaal over de hoop en de eschatologische verwachting van de
Kerk.
3 En. in ps. 131,16 (CCL 40,1919): ...accepto pignore Spiritus sancti, laetentur membra
spe resurrectionis, quae praecessit in capite.
4 Vgl. Y. M. -J. Congar, 'Civitas Dei' et 'Ecclesia' chez saint Augustin, in REA 3, i957,p. 12;
A. Wachtel, Beiträge zur Geschuhístheologie des Aurelias Augustinus, Bonn, i960,р.іоб;
É. Lamirande, L'Église céleste..., woralpp.Sje.o.; 132 ел.; G. F. D. Locher, a.a.,pp.297 e.v.
5 En. in ps. 147,6 (CCL 40,3143): Audiamus iam cantari (inps.147) civitatem illam, et
erigamur ad earn. Multum enim nobis earn commendai Spiritus Dei, infundens nobis
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spreekt Augustinus meer in zijn antipelagiaanse dan in zijn antidonatistische periode over op-weg-zijn, en dan nog eerder over het op-weg-zijn
van (individuele) gelovigen dan over het op-weg-zijn van de Kerk in
haar geheel. Een uitzondering vormt misschien een passage uit het
twaalfde Boek van De civitate dei uit 417-419. Bij de schepping van de
wereld voorzag God reeds de zonde, maar ook 'een volk van vromen' dat
door zijn genade de roeping zou ontvangen om ab zijn kinderen te wor
den aangenomen, door vergeving van zonden gerechtvaardigd zou wor
den en 'door de heilige Geest met de heilige engelen in eeuwige vrede
verenigd zou worden'. 1
Zo is de Geest in Augustinus' werken - vanaf de negentiger jaren tot
diep in De civitate dei - het Onderpand' dat de heengaande en verrezen
Bruidegom aan zijn ontheemde 2 Kerk schenkt en dat daarin hoopgevend,
opbeurend en begeleidend werkzaam is, op weg voerend naar opstan
ding en 'eeuwig leven'. En dit niet van buiten af, maar van binnen uit.
Ook dit is al een vroege gedachte van de bisschop. In Contra Faustum van
397 schrijft hij immers dat de bruid waarvan sprake is in het Hooglied,
de Kerk is. Deze kan daar 'puteus aquae vivae'* worden genoemd, omdat
de Geest die haar geschonken werd, in haar 'forts aquae salientis in vitam
aetemam' is. Deze levenschenkende Geest waardoor de Kerk 'puteus aquae
vivas' is, deelt zich niet per se mee aan allen die de doopwater-rite onder
gaan, doch slechts aan hen die bereid zijn tot liefde en gemeenschap en
derhalve regnabunt cum Christo in aeternum*
amorem illius, ut ei suspiremos, et in peregrinatione ingemiscamus, et ad illam venire
desideremus...
1 De civ. XII, 23 (CCL 48,380) : Sed praevidebat etiam gratia sua populum piorum in
adoptionem vocandum remissisque peccatis iustificatum Spiritu saneto Sanctis angelis in
aetema pace sociandum... Over die hereniging van de Kerk-op-aarde met de geluk
zalige engelen zie de literatuur, aangegeven ρ. 107.
я Vgl. É. Lamirande, L'Église céleste..., p. 163: 'le termeperegrinatio qu'on peut rendre par
"exil", "éloignement", et encore par "pèlerinage", en accordant bien alors à ce mot la
signification qu'il prend dans l'expression consacrée "pèlerinage terrestre". Zie ook
G. F. D. Locher, a.w.,pp. ¡6-ιγ.
3 C.Fau.XXII,8y (CSEL 25,692) : Bersabee ¡nterpretatur 'puteus satietatis' sive 'puteus
septimus' ; quamlibet autem harum nominis huius interpretationum in id, quod dicere
intendimus, adsumamus, satis congmit. Nam in canticis canticorum sponsa ilia ecclesia
est, quae vocatur puteus aquae vivae (Hoogl. 4,15). Et huic puteo septenariinumeri nomen
in spiritus sancii significatione coniungitur propter rationem pentecostes, quo die de
cáelo missus spiritus sanctus venit (...) Dono ¡taque spiritali, hoc est septenario, facta est
ecclesia puteus satietatis, quia factus est in eafons aquae salientis in vitam aetemam...
4 Ep.ad cath.23,66 (CSEL 52,313): Unde et illud... quod scriptum est:... et f ons aquae
tuae sit tibi pToprius..., non visibilem baptismum, quem habere et alieni, id est qui regnum
dei non possidebunt, sed hoc donum commendai spiritus sancii, quod proprium est
eorum tantum, qui regnabunt cum Christo in aetemum, quoniam caritas dei... diffusa
est in cordibus nostrisper spiritum sanctum qui dolus est nobis...
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Boven citeerden wij een passage uit De dioersis quaestionibus LXXXIII
waarin Augustinus het aardse bestaan van de Heer en het feit dat hij bij
zijn heengaan tot onderpand de Geest schonk, onderdelen laat zijn van
één dhpensatio. Deze was er op gericht dat wij zonder onderweg te bezwijken zouden komen ad palman supernae vocationis.1 Op enige andere
plaatsen in hetzelfde werk legt Augustinus eerder een verband tussen
Christus' veertigdaags verblijf op aarde na zijn verrijzenis en zijn Geestschenking aan de Kerk, tien dagen later. Het veertigdaags aards verblijf
van de verrezen Heer duidt op het tijdelijke en zichtbare dat als zodanig
uitgangspunt en houvast is voor het geloof, terwijl de Geestschenking tien dagen later - bedoeld was : non ad humana et temporalia, sed ad divina et
aeterna contuenda.1
Omdat nu deze 'vervolmaking' van de gelovigen - die geschiedt door
toedoen van de Geest die de heengaande Christus aan de Kerk schenkt cum ipsa dispensatione temporali copulatur, is het getal vijftig tekenend voor
de Kerk. In de Kerk immers worden het geloof in de zichtbare heilseconomie, aangeduid in de veertig dagen van Christus' aardse verblijf, en de
hoop op de toekomstige eeuwigheid, waarop het perspectief geopend
werd tien dagen later, in de liefde met elkaar verenigd. De bedoelingen
van de tijdruimtelijke heilseconomie in Jezus van Nazareth, waaraan het
geloof een eerste houvast heeft, worden duidelijk gemaakt door de Geest
die de heengaande Christus aan de Kerk schenkt en die doet uitzien naar
de aetemitas futura.3 Wat hier gezegd wordt over de verhouding tussen
Christus en de Geest in de Kerk, is dus een logisch vervolg op hetgeen wij
in ons hoofdstuk over Pinksteren vaststelden: naar zijn tijdruimtelijkheid
ι Ziep. 105.
2 De div.quaest.LXXXIII,8¡,2
(PL 40,97): Propterea, posteaquam Dominus noster
resurrexit a mortuis, quadraginta diebus peractis cum discipulis suis, eadem ipsa scilicet
per hune numerum insinuata temporali dispensatione, quae ad fídem pertinet, ascendit
in caelum, et decern aliis diebus peractis misit Spiritum sanctum: id est, ut non ad
humana et temporalia, sed ad divina et aetema contuenda quodam amoris et charitatis
spiramento et incendio, quadragenario denarius adderetur. Vgl. De div. quaest. LXXXIII,
57,2 (PL 40,40-41); 61,7 (PL 40,52). Zie verder Ep.55,28 (CSEL 34,2,201-202); In
lo.Ev. Tr.17,4-5 (CCL 36,171-173).
3 De div.quaest.LXXXni,57,i
(PL 40,40-41): Peractis ergo Dominus quadraginta
diebus post resurrectionem cum discipulis suis, id est, commendans eis quod pro nobis
temporaliter gestum est, ascendit in coelum: et post alios decern dies misit Spiritum
sanctum, quo perficerentur spiritualiter ad invisibilia capienda, qui visibilibus temporalibusque crediderant... Ergo quoniam perfectie quae fit per Spiritum sanctum, quamdiu
adhuc in came ambulamus, quamvis non vivamus camaliter, cum ipsa dispensatione
temporali copulatur, recte videtur quinquagenarius numerus ad Ecclesiam pertinere,
sed jam purgatam atque perfectam, quae temporalis dispensationis fidem atque aetemitatis futurae spem chántate amplexatur, id est, quasi quadragenarium numerum denario
numero copularía.
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gaat Christus heen, opdat de Geest de leerlingen de ogen kan openen
voor de werkelijkheid waar het uiteindelijk op aan komt. Wij zien nu
dat dit niet alleen maar geldt voor Jezus' onmiddellijke leerlingen, maar
voor de Kerk van alle tijden zolang zij op weg is.
Wat zegt Augustinus, afgezien van het voorlopig en eschatologisch
karakter van Christus' Onderpand' in de Kerk, nog meer over de relatie
tussen Christus en de Geest in de Kerk? Opvallend weinig, ofschoon
over zo goed als alles iets! Doordat Augustinus het 'heilseffect' van
Pinksteren niet alleen aan de Geest, maar ook onbekommerd toeschrijft
aan Christus, die de Geest zónd, 1 wordt ook Christus verantwoordelijk
gesteld voor hetgeen de Geest fundamenteel doet in de Kerk, met name
voor Kerkstichting en eenmaking. Beide heilswerkingen worden ook uitdrukkelijk toegeschreven aan Christus, werkzaam door de Geest. In En.
in ps. 1,3, door Augustinus definitief geredigeerd rond 400, zegt Augustinus over Christus: Spiritu soneto muso apostolis... fructificamt ecclesias.1 In
Sermo yi uit 417 lezen we dat Christus tn spiritu soneto de Kerk verzamelt,'
maar elders in dezelfde sermo schrijft de bisschop de eenmaking van de
Kerk als proprium opus toe aan de Geest.* Uit dit laatste blijkt dat ín spiritu
soneto niet louter instrumenteel moet worden verstaan. De Geest is meer
dan heilsinstrument van Jezus. Weliswaar wordt de Geest in zijn kerkelijke heikactiviteit geconditioneerd door de historische tussenkomst van
de Middelaar, zoals wij eerder vaststelden, maar uiteindelijk is Jezus'
middelaarschap zelf het werk van de Geest. En ook in de Kerk is de Geest
werkzaam vanuit een goddelijk midden,' zoals hij als 'gave Gods' werkzaam was in de mens Jezus. 6 In dit verband zij herinnerd aan de ongedateerde, maar zeker late Sermo 215. Hierin laat Augustinus Maria tot de
engel zeggen: Fiat... nascatur de Spiritu soneto et integra f emina, in quo renascatur de Spiritu soneto integra ecclesia...7. Wij hebben deze tekst al besproken
i.v.m. de heikactiviteit van de Geest vóór Pinksteren. Niet de actuele
saamhorigheid van de Geest en Christus wordt in ons citaat aangegeven,
maar Jezus' fundamentele Geest-vervulling die aan de Kerk ten grondslag ligt. Slechts vervuld van de Géést kan de mens Jezus in princiep
begin zijn van een nieuw godsvolk, dat op zijn beurt slechts onder de

1 Zie pp. 37 e.v.
a CCL 38,2.
3 Zie p. 96, v. 3.
4 Ziep. 97, v. 4.
SZiep.gs.v.Sîp.g^v. 1.
6 Zie p. 24.
η Se. г ¡s, f ( Revue Bén. 68, ι&β,ρ. гг).
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bezielende adem van dezelfde Geest in Christus' genadevolheid delen
kan.
Ook na 417 blijft Augustinus over Christus en de Geest spreken in
verband met de eenheid van de Kerk. Zo in Tractatus 26 en Tractatus 27
van zijn Johannescommentaar (circa 420 volgens La Bonnardière in
haar Recherches). Wie van Christus' Geest wil leven, moet in Christus'
Lichaam, de Kerk, blijven: De Spiritu Christi non muit, nin corpus Christi...
VL· ergo et tu vivere de Spiritu Christi? In corpore esto Christi.1 Dit naar aanleiding van Christus' rede over het eten en drinken van zijn vlees en bloed
in Jo. 6,26 e.v. In Tractatus 27 gaat Augustinus daar over door. De gelovigen moeten Christus' lichaam en bloed niet nuttigen tantum in sacramento,
zoals 'veel slechten' doen, sed usque ad spiritus participationem... ut in Domini
corpore tamquam membra maneamus, et eius spiritu vegetemur...2. Met eius spiritu
moet de heilige Geest zijn bedoeld, gezien de vele andere teksten waarin
Augustinus spreekt over het vioere de (uno) spiritu in verband met de
trouw van de individuele gelovige aan de Kerkgemeenschap. Dit verband is ook hier aanwezig : 'opdat wij als ledematen in Christus' Lichaam
blijven'.
De band tussen Christus en zijn Geest is, eveneens met betrekking tot
de eenheid van de Kerk en het leven uit de Geest van Christus, misschien
iets duidelijker aangegeven in Tractatus 52 van hetzelfde jaar. Aanleiding
is Jo. 12,31: 'Липе iudicium est mundi...'. Door het geloof in Christus worden
duizenden gelovigen van de macht van de duivel bevrijd, met het Li
chaam van Christus verbonden et sub tanto capite uno eius spiritu fidelia
membra vegetantur.* De betekenis van sub tanto capite wordt jammer genoeg
niet nader uitgewerkt. Gezien de actuele heilsinvloed die rond 420 elders
aan Christus wordt toegekend, zouden wij sub tanto capite echter liever
dynamisch dan statisch willen opvatten. 4 Eerder lijkt ons een invloeds
sfeer aangegeven - wat met het latijnse voorzetsel sub zeer goed mogelijk
1 In Ιο. Ευ. Тг.зб, 13 (CGL 36,266).
a In Io. Εν. Тт. zy, il (COL 36,276) :... hoc ergo totum (sc. quod Dominus de came et de
sanguine suo locutus est) ad hoc nobis valeat, dilectissimi, ut carnem Christi et sanguinem Christi non edamus tantum in sacramento, quod et multi mali; sed usque ad
spiritus participationem manducemus et bibamus, ut in Domini corpore tamquam
membra maneamus, ut eius spiritu vegetemur...
3 In Io.Ev.Tr.53,6 (CCL 36,448): Possidebat ergo diabolus genus humanum... per
Christi autem fidem, quae morte eius et resurrectione firmata est, per eius sanguinem,
qui in remissionem fusus est peccatorum, millia credentium a dominatu liberantur
diaboli, Christi corpori copulantur, et sub tanto capite uno eius Spiritu fidelia membra
vegetantur. Hoc vocabat iudicium, hanc discretionem, hanc a suis redemptis diaboli
expubionem.
4 Wij vinden het iets overdreven als G. Philips (L'influence du Christ-Chef sur son Carps
mystique, in AM II,p.805) stelt, dat Augustinus' 'théorie du Corps mystique... ignore
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is - dan de statische ondergeschiktheid van de ledematen aan het Hoofd.
De actuele heilsinvloed van Christus wordt immers ook hierdoor aangegeven dat zijn ledematen door zíjn Geest verkwikt worden.
Van de actuele heilsinvloed van het Hoofd is veel minder te merken
in En. in ps. 132,7, een tekst die dan ook ongeveer vijftien jaar vroeger
ligt. In Ps. 132,2 leest Augustinus : 'ítcuí mguentum in capite, quod descendit
in barbam, barbam Aaron...'. In het 'hoofd'' uit het psalmvers ziet Augustinus
het Hoofd van de Kerk, Christus, aangeduid. Van dit Hoofd, opgestegen
ten hemel, is de heilige Geest neergedaald. Ad barbam, dat wil zeggen op
de 'sterken', op hen die de eerste aanvallen van de 'wereld' op het christendom doorstonden en door de liefde overwonnen. De 'sterken' overwonnen, omdat het mguentum, de Geest, op hen was neergedaald.1 Zeker, a capite, maar aan Christus zelf wordt geen directe actuele heilsinvloed
toegekend. De nederdaling van de Geest heeft slechts eenmaal in het verleden plaatsgehad,2 en verder wordt Christus' invloed in onze tekst beperkt tot het goede voorbeeld dat hij vroeger gegeven heeft: Etenim et
caput iam possum praecesserat, unde descendit mguentum. Praecedente tali exemple, quis viceret barbam?.>

SAMENVATTING

Als wij aan het einde van dit hoofdstuk Augustinus' ecclesiologie trachten samen te vatten, dringt zich uit de veelheid van bij veel gelegenheden
en in velerlei omstandigheden uitgesproken getuigenissen één idee meer
dan alle andere aan ons op : eenheid. En de keerzijde er van : universaliteit ; de eenheid van de Kerk wordt immers gerealiseerd door een cantas
die over de hele wereld bijeenbrengt wat door hooghartige zelfgenoegzaamheid verstrooid was.
jusqu'à Ia fin le thème de l'instrumentalité efficiente des mystères du Christ et ses sacrements, exception faite pour la seule resurrection des corps'.
1 Vgl.En.inps. 132,7 (CCL 40,1931-32): In capite ipsius (sc.Christi) unguentum, quia
totus Christus cum ecclesia: sed a capite venit unguentum. Caput nostrum Christus est;
crucifbtum et sepultum, resuscitatum adscendit in caelum; et venit Spiritus sanctus a
capite. Quo? Ad barbam. Barba significai fortes... Ergo illud primum unguentum descendit in apostólos, descendit in illos qui primos impetus saeculi sustinuerunt: descendit
ergo in illos Spiritus sanctus.
г Blijkt uit de tekst: Caput nostrum... crttcifixum et sepultum, resuscitatum adscendit in caelum; et
venit Spiritus sanctus a capite. De heilige Geest is neergedaald op de apostelen, op hen die
de eerste aanvallen op de Kerk doorstonden. Van deze - niet van het Hoofd - is het
unguentum vervolgens neergedaald op degenen die na hen kwamen : Sed si ruque a barba
descendisset unguentum, modo monasteria nonhaberenuu {En.inps.132,9 (CCL 40,1932)).
3 En.inps.i3a,7 (CCL40,1932).
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Deze hoofdideeën - eenheid en universaliteit van een door de Geest
bezielde wereldkerk - zijn vanaf het begin aanwezig. Dat zij tot het einde
toe Augustinus' denken over Geest en Kerk bleven karakteriseren, zullen
wij in ons volgend hoofdstuk kunnen vaststellen in verband met de handoplegging tot kerkelijke verzoening en met de kinderdoop. De begrippen
eenheid en universaliteit ontmoetten wij overigens reeds veelvuldig in
Augustinus' interpretatie van het Pinkstergebeuren. De Geest van Pinksteren immers was het die volken en talen verzamelde in de ene Kerk van
Christus. Door de mond van getuigen die hij met geestkracht en met belijdersmoed om Christus' wil vervulde, proclameerde hij de boodschap
van het heil aan alle vlees en stortte hij caritas uit in de harten van alle
mensen.
Deze eenmakende Geest is ook nu nog in de Kerk werkzaam. Zodanig
dat wie de Kerk weerstreeft, wie met name zich verzet tegen de eenheid,
vrede en liefde in de Kerk, zondigt tegen de Geest zelf. Niet door een toevallige confessionele situatie blijft ieder die de Geest ontbeert, van hem
verstoken, maar door zijn schuldige onwil om te delen in de universele
liefde van de Kerk.1 Met evenveel klem als waarmee hij niet-christenen
en afgescheidenen uitsluit van het bezit van de Geest, waarschuwt hij
eigen geloofsgenoten tegen een liefdeloos en daardoor Geest-loos ontvangen der sacramenten.
Desacramentstheologiedieaan deze vermaning ten grondslag ligt, zal
ons in een hoofdstuk over Geest en sacramentsbediening uitvoeriger
bezig moeten houden. Ook Augustinus' opvatting over begenadiging
van de individuele gelovige, waar wij ons in het voorafgaande slechts
zijdelings mee konden inlaten, zal een grondiger bespreking moeten
krijgen. Wat wij hierboven vonden over de werkzaamheid van de Geest
ι Over Augustinus' theoretische en praktische houding tegenover heidenen, joden en
'andersdenkenden' zijn de laatste jaren meerdere artikelen verschenen. Uit de betere
ervan (vooral die van Brown) blijkt hoe gevaarlijk het is om, afgaande op een aantal
theoretische affirmaties van de bisschop over een alleenzaligmakende catholica, een con
stante praktische houding te veronderstellen die blind zou zijn gebleven voor alle reli
gieuze en sociale goodwill bij niet-katholieken. Zie H. Jans, De verantwoording van geloofsdwang volgens Augustinus' correspondentie, in Bijdragen 22, ig6i,pp. 133-159; 247-265;]. Vodopivec, Irenieal Aspects of S . Augustine's Controversy with the Donatists, in Studia Patristica,
Vol.VI,Part IV,Ed.by F. L. Cross, Berlin, ¡962^.519-532; H. Maisonneuve, Croyance
religieuse et contrainte: la doctrine de saint Augustin, in Mélanges de science religieuse 19,1962,
pp. 49-68; F. Brown, Religious coercion in the later Roman Empire: the case of North Africa, in
History 48, і9бз,рр. 283-305; Idem, S . Augustine's attitude to religious coercion, in The Journal
of Roman Studies 54, ідб4,рр. іоу-і16; P.-Y. Emery, Les psaumes et l'unité de l'Eglise selon
saint Augustin. 'Habiter en frères tous ensemble, in Verbum Сото, vol. ΧΙΧ,η.75,1965, vovral pp.
122 e.V.; J. Alvarez, St. Augustine and Antisemitism, in Studia Patristica, Vol. IX, Part III, ed.
by F. L. Cross, Berlin, гд66,рр.340-3^.

"3

in een Kerk-op-weg, in tot de zaligheid voorbestemden, wekt weliswaar
bepaalde verwachtingen met betrekking tot Augustinus' eschatologie,
maar moet straks in breedte en diepte worden aangevuld.
Dat vooral door zijn polemiek met de donatisten Augustinus' waardering voor de eenheid en universaliteit van de Kerk zo'n geprononceerde trek werd in zijn pneumatologie, zal men, ook zonder zijn werken
te hebben gelezen, gemakkelijk geloven. In ieder geval is het zo dat
Augustinus tegen 420 het belangrijkste over de verhouding tussen Geest
en Kerk heeft gezegd. Ook daarna komen nog wel belangrijke uitspraken
voor, zoals ons hoofdstuk over Geest en sacramentsbediening nog moet
aantonen, maar aan de eigenlijke Kerkomschrijving zal in pneumatologisch opzicht weinig of geen nieuws meer worden toegevoegd. Het hoogtepunt in de ontwikkeling van Augustinus' reflectie op de verhouding
tussen Geest en Kerk ligt rond 417. In die jaren komt hij er immers toe,
de eenheid en liefdevolle saamhorigheid die de Geest aan de Kerk schenkt
te gronden op de onderlinge liefde van God zelf, op de communio tussen
Vader en Zoon in de geborgenheid van de Geest, 'de bron zelf der liefde'.
Door hem, de aan Vader en Zoon Overvloedig ontstroomde goedheid',
wordt - vanuit een ondeelbare, doch mededeelzame goddelijke verbondenheid - gemeenschap gesticht tussen God en mens in vergeving en
verzoening; wordt gemeenschap gesticht tussen mens en medemens in
het onverdeelde, alle talen sprekende, alle volken omvattende Lichaam
van Christus, waarin door de liefde van dezelfde Geest 'vele harten één
zijn'.
Als dit een proprium opus is van de Geest, in wie Vader en Zoon één
zijn, vragen wij ons af of Augustinus' godsidee in werkelijkheid zo weinig
'heilshaft' is als soms wordt voorgesteld.1 Wij zullen nog even geduld
moeten oefenen voordat wij tot een bespreking van de triniteitstheologie
van de bisschop van Hippo over kunnen gaan. Het komt ons echter nu
reeds niet geheel geloofwaardig meer voor dat de latijnse kerkvader een
griekse, heilseconomische tnniteitsopvatting die kon functioneren in
vroomheid en levend geloof, verrationaliseerd heeft tot een filosofie van
binnentrinitarische relaties.
Wat de ecclesiologische relatie tussen Christus en de Geest betreft hebben wij gezien dat Augustinus zich eerder voor actuele dan voor 'historische' verbanden in de gebruikelijke zin interesseert. De Geest is de
I Zie b.v. M. Schmaus, Das Fortwirken der augusttnischen Tnnitätspsychologu bis zur Karolingtschen Zat, in Vitae et ventati. Festgabt fur Karl Adam, Dusseldorf, 1950,/>/P. 44-56. Maar
ook : M. Schmaus, Du Denkform Augustins tn seinem Werk de Trmitate. Bayerische Akadcmit
der Wissenschaften. Philos.-htst.Klasse.SüzungsberKhte,Jhrg. ig6z,Heß 6, München, 1962.
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dynamisch aanwezige, Christus is de heengegane Bruidegom, die echter
als Hoofd van de Kerk zijn invloed door de Geest blijft uitoefenen: sub
tanto capite uno eius spiritu fidelia vegetantur. Het verband tussen de werkzaamheid van de Geest in de Kerk en Christus' historische, verleden
heilsdaden wordt slechts zeer summier aangegeven. De Geest is eerder
het 'onderpand' dat de Heer bij zijn heengaan als waarborg van zijn
trouw aan de Kerk schonk. Deze Geest doet, in afwachting van Christus'
terugkeer, de aardse Kerk met verlangen uitzien naar de opstanding, de
hereniging met de gelukzalige engelenwereld in de civitas aeterna en naar
de bruiloft van het Lam. Aldus, maar ook op vele andere wijzen, is het
'onderpand' na Christus' heengaan in zevenvoudige, d.i. alomvattende
operatie werkzaam in de Kerk : haar de ogen openend ad invisibilia capiendo, haar in liefde verbindend met de tijdelijk Afwezige, haar hoop gevend
en troost biedend tijdens haar eeuwenlange peregrinatio, haar bemoedigend en sterkend op haar weg naar een uiteindelijke bestemming.
Na 415 krijgt Augustinus meer en meer oog voor de actuele Christusdimensie van de door de Geest bezielde Kerk. Maar ook dan kan de
mens Jezus slechts vervuld van de Géést begin zijn van een nieuw godsvolk, dat op zijn beurt slechts onder de bezielende adem van de Geest
kan delen in Christus' volwaardig mens-zijn.

"5

I l l De Geest in de woord- en sacramentsbediening
van de Kerk
DE GEEST IN DE VERKONDIGING VAN DE KERK
Dat de Geest aan de Kerk de verkondiging van het evangelie en het getuigenis over Christus heeft toevertrouwd, weet Augustinus geopenbaard
en in aanvang reeds verwerkelijkt door de theofanie van Pinksteren.
Wij gaan deze vaststelling niet nogmaals stofferen met citaten en verwijzingen naar teksten. 1 Doch ook ná Pinksteren blijft de Geest de verkondiging van de Kerk bezielen. Zo bewerkte hij dat de vier evangelisten
niet uitsluitend uit het college van de Twaalf voortkwamen, 'opdat men
niet zou denken dat de genade om te evangelizare slechts tot aan de apostelen zou zijn doorgedrongen en dat in hen de bron der genade was opgedroogd'. 2 Paulus en zijn medeapostelen hebben de evangelizandi provincias onder elkaar verdeeld Ongetwijfeld op aansporing van de heilige
Geest'.J
Dat bij Augustinus verkondiging en begenadiging twee facetten zijn
van één heilswerkelijkheid, leert ons een passage uit zijn Enarratio in
ps.62 van 412. In Ps.62,3 leest Augustinus: 'In terra deserta et sine via et
sine aqua'. Dit 'terra deserta' is voor hem beeld van 's mensen aards bestaan. Maar de bisschop herinnert er zijn toehoorders aan dat God hun
in de woestijn van dit leven een Weg heeft gebaand : Jezus Christus. Ook
'heeft hij ons in de woestijn troost bereid door de verkondigers van zijn
woord tot ons te zenden. En water heeft hij ons in de woestijn geschonken door zijn praedicatores te vervullen met de heilige Geest, opdat deze
in hen bron van water zou worden dat opspringt ten eeuwigen leven'. 4
Niet elk beroep op het evangelie is echter uit de heilige Geest, doch alleen de rechte, zuivere leer. Deze wordt in de Kerk geëxpliciteerd door
de Geest zelf, die door de 'leraars van de Kerk' onderscheid maakt tussen
waar en vals. Zo hebben dezen 'door de heilige Geest, die door hen gesproken heeft', de pelagianen veroordeeld. 5 Ook Augustinus zelf, in
1 Zie hoofdst.I.
г Зе.гзд.і: p.71, ν. ι; Vgl. Decons.eu. i,I.s (GSEL43,a).
3 De op. mon.XX. 14: p. 70.
4 En. in ps. 62, δ (COL) 39,799) : Et tarnen Deus misertus est nostri, et fecit nobis viam in
deserto, ipsum Dominum nostrum Jesum Christum; et fecit nobis consolationem in
deserto, mittendo ad nos praedicatores verbi sui; et dedit nobis aquam in deserto, tmplens
Spiritu sancto praedicatores suos, utfieretin eis fona aquae salientis in vi tarn aetemam.
Vgl. En. mps.3S,2, s.g,5-6 (CCL 38,259-або).
5 С. su. M.II,2i4: p. 71, v. 3.
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openbare discussie met de manichese priester Felix, rekent op de bijstand van de Geest Gods, als het er op aankomt de dwalingen van het
manichéisme bloot te leggen.1 Doch niet alleen bisschoppen die officiële
uitspraken doen of als vertegenwoordigers van hele kerkprovincies openbare disputen met andersdenkenden houden, staat de Geest bij, maar
allen die zich in welke vorm dan ook wijden aan het christelijk onderricht. Deze behoren zich weliswaar toe te leggen op spreekvaardigheid,
maar als het uur van spreken daar is, moeten zij bedenken dat Christus
heeft gezegd: 'niet gij zijt het die spreekt, maar de Geest van uw Vader...Λ2 Als
de Geest spreekt in hen 'die omwille van Christus worden overgeleverd
aan hun vervolgers, waarom dan ook niet in degenen die Christus over
leveren aan hun leerlingen?'.3 Dit betekent echter niet dat men de ge
lovigen die aan catechese willen doen, niet mag voorhouden 'wat en hoe
zij moeten onderrichten'. 4 Bij alle vrijgevigheid waarmee de Geest zélf
de leraren onderwijst, mag menselijke inspanning geenszins achterwege
blijven. Niet de jeugdige hulpgeesteüjke van Hippo die onlangs nog
welsprekendheid doceerde, schrijft dit, maar een zeventigjarige in dagelijkse zielzorg vergrijsde herder, die meer dan wie ook de verwerving van
het heil toeschrijft aan Gods barmhartige genade en, in discussie met
Pelagius, het onvermogen van puur menselijke inspanning in dit opzicht
ten sterkste heeft beklemtoond.
Tenslotte bezielt de Geest ook hetgeen christenen in het leven van
elke dag elkaar tot troost en opbeuring toespreken. Is het wel juist geformuleerd: dat de Geest dat wóórd bezielt? Is de Geest niet veeleer
werkzaam : niet in dat woord dat slechts van buitenaf de toehoorder benadert, maar in de toehoorder zelf tot wie dat woord gericht wordt?
'De heilige Geest werkt van binnen', zegt Augustinus in De civ.XV,6,
'opdat de medicijn die van buitenaf wordt toegediend, enig effect heeft.
Anders... dient alle verkondiging van de waarheid de mens tot niets'.5
Dat de Geest de Kerk in haar verkondiging begeleidt, vernemen wij
ι С Fel. 1,6 (CSEL 25,808) : . . . quantum mihi dominus de ipso spiritu suo largiri dignatus est, evacuo doctrinam Manichaei...
2 Mt. 10,20.
3
í)«í¿x:<r.í;Ar./K,APK.ja(CCL32Ii39):...adhoramveroipsiusdictíonis,'illudpotiusbonae
menti cogitet (vir ecclesiasticus) convenire quod dominus ait: NoliU cogitare...; non enim
vos estis qui loquimini, sed spiritus patris vestri, qui loquitur in vobis. Si ergo loquitur in eis
spiritus sanctus, qui persequentibus traduntur pro Christo, cur non et in eis, qui tradunt
discentibus Christum?
4 De doctr.chr.IV,XVI.33 (CCL 32,139): Quisquís autem dicit non esse hominibus
praecipiendum, quid vel quemadmodum doceant, si doctores sanctus efficit spiritus,
potest dicere nee orandum nobis esse, quia dominus ait: Seit pater vester quid vobis necessariumsit...
5 De cw.XV,6 (CCL 48,459): Spiritus autem sanctus operatur intrinsecus, ut valeat
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vooral in Augustinus' preken. Als hij met een zeker gezag - 'dan durf ik
u zeggen...' - prekend de Schrift verklaard, beroept hij zich niet op
eigen schranderheid of geleerdheid, maar op de Geest: 'ik meen toch dat
ik in de Geest Gods tot u spreek'.1 Of, eveneens bij Schriftverklaring:
'De Geest Gods zal ons nabij zijn, opdat ik verkondig en gij begrijpt'.2
Op de feestdag van de scilitaanse martelaren spreekt Augustinus aan het
begin van zijn preek de wens uit dat Christus, die de martelaren verzekerd heeft dat de Geest zélf in hen zal spreken, 'ons verlene dat wij tot u
zeggen wat goed voor u is'.3 Prekend getuigt en leert Augustinus dus
door de Geest. Of ook : de Geest zelf spreekt door de bisschop tot diens
gehoor.
Daarnaast treft men de gedachte aan dat de Geest de gelovigen van
binnen uit onderricht, opdat de uitwendige verkondiging die zij aanhoren,
geen steriel gedruis van alleen maar woorden blijft. De schrijver van
De magistro kon al moeilijk over I Jo.2,27 heen lezen: '...quia unctio ïpsius
docet vos de omnibus1. Maar... als Gods 'zalving' de gelovigen in alles onderwijst, waartoe dan nog gepreekt, vraagt Augustinus zich af. Ofschoon:
bezaten ook de christenen tot wie Johannes zich lerend richtte, niet de
heilige Geest? Hij zegt het zelf: 'quia unctio ipnus docet vos de omnibus''. En
toch verkondigt hij (zoals Augustinus op dit moment aan zijn toehoorders) het evangelie. Een verheven sacramentum : 'De klank van onze stem
bereikt het oor; binnen is de Meester. Meent niet dat iemand iets leert
van een mens. Wij kunnen ergens de aandacht op vestigen door het gedruis van onze stem. Maar als er in u niet iemand is om u te onderwijzen,
is ons gedruis vergeefs... Wat mij betreft, ik heb tot u gesproken. Doch zij
die niet van binnen door deze "zalving" worden aangesproken, zij die niet
worden onderwezen door de heilige Geest, gaan naar huis zonder iets te
hebben geleerd'.4
aliquid medicina, quae adhibetur extrimecus. Alioquin... nihil prodest homini omnia
praedicatio veritatis.
1 Se.8,16 (CCL 41,93): Si sumus tamquam populus Israel in Aegypto in hoc mundo,
certe audeo vobis dicere - puto enim quia spiritu dei loquor ad vos - tollite aurum, argentum, vestum aegyptiis.
2 Se.4,33-24 (CCL 41,38): Et ille ( =Esau): Benedic et me, pater: non enim una tibi est benedictio. Isaac autem sciebat unam. Quare imam? Aderii spiritus ut edicam et inteüegatis.
Vgl. En. inps.95,3 (CCL 39.i344- I 345)·
3 Sermo 'In natale sanctorum martyrum sciliUmorum1 (ed. С. Lambot, Rev. Віп.50,ізз8,го-з:) :
De martyribus Christi... dies hujus sollemnitatis hortatur. Qui eis dixit: Nolite cogitare
quid loquamini, Spiritus enim sanctus docebit vos quid oporteat loqui, det nobis ut loquamur ad vos
quod expedit vobis. Vgl. Se. 238 (ed. C. Lambot, Rev.
Віп.5і,ідзд,і6-іу).
4 In Io. Ер. Тт.з,із (PL 3 5 > 2 0 o 4 ) : ^і unctio ejus docet vos de omnibus, quasi nos sine
causa laboramus. Et ut quid tantum clamamus? Dimittamus vos unetione illius, et doceat
vos unctio ipsius. Sed modo mihi facio quaestionem, et illi ipsi Apostolo fació : dignetur
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Het is hier niet de plaats Augustinus' verlichtingsleer voor de zoveekte
maal te analyseren.1 Wel kunnen wij opmerken dat hij de inwendige
onderrichting, waarbij de uitwendige woorden van de verkondiging
slechts 'een zekere hulp en admonitio zijn', niet uitsluitend aan de Geest,
maar ook aan Christus, de 'ene meester' uit Mt. 23,8, en aan God, die
'wasdom geeft'' toeschrijft.2 Met de term 'zalving' evenwel wordt bij
Augustinus expliciet de Geest aangeduid. 3 Wanneer hij spreekt over de
van binnen onderwijzende 'zalving' van Christus of van God, heeft hij
derhalve ook daar waarschijnlijk de Géést van Christus, de Géést van
audire parvulum quaerentem a se ; ipsi Joanni dico : Unctionem habebant quibus loquebaris, Tu drxisti, quia unctto ipsius docet vos de omnibus. Ut quid talem epistolam fecisti?...
Jam hic videte magnum sacramentum, fratres : Sonus verborum nostrorum aurea percutit, magister intus est. Nohte putare quemquam aliquid discere ab homine. Admonere
possumus per strepitum vocis nostrae; si non sit intus qui doceat, inams fit strepitus
noster... Quantum ad me pertinet, omnibus locutus sum : sed quibus unctio ilia intus non
loquitur, quos Spiritus sanctus intus non docet, indocti redeunt.
1 Over Augustinus' ideeën omtrent prediking en 'verlichting' zie A.D.R. Polman, De
theologie van Augustinus. Dogmahistonsche studies. Het Woord Gods bij Augustinus, Kampen,
1955, pp.164-165. Over Augustinus' ideeën omtrent christelijke prediking überhaupt zie
A.D.R. Polman, a.w., pp.iS4-is8; M. Pontet, Vexégèse de samt Augustm prédicateur, Paris,
1944, F. van der Meer, Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een Kerkvader,
Utrecht-Brussel, 1947, pp.358-412; Chr. Mohrmann, Sint Augustinus. Preken voor het volk
handelend over de Heilige Schrift en het eigen van dm tijd, Utrecht-Brussel, 1948, pp. XL VIILXVIII; Samt Augustm prédicateur, in Études sur le latin des chrétiens, t.I., Roma, 1958,
pp. 391-402 ( = La Maison-Dieu 39,83-96) ; Praedicare - Tractare - Sermo, in Études sur le
latm des chrétiens, t. II, Roma, 1961, pp. 63-72 ( = La Maison-Dieu 39,97-107).
2 In Io. Ер. Tr.3,13 (PL 35,3003) : Cathedram in caelo habet qui corda docet. Propterea
ait et ipse in Evangelio : Nolite vobis dicere magtstrum in terra; unus est magister vester Chnstus.
Ipse vobis ergo intus loquetur, quando nemo hominum illic est; quia etsi aliquis est a
latere tuo, nullus est in corde tuo ; unctio ipsiusait in corde, ne sit in solitudine cor sitiens,
et non Habens fontes quibus irngetur. Interior ergo magister est qui docet: Chnstus
docet, inspiratio ipsius docet... Audite agricolam Apostolum, et videte quid sumus, et
audite magistrum intenorem : Ego piantasi. Apollo ngavit; sed Deus incrementum dédit... Hoc
ergo vobis dicimus: Sive plantemus, sive rigemus loquendo, non sumus aliquid, sed ille
qui incrementum dat Deus, id est unctio illius quae docet vos de omnibus. Over het aandeel van zowel de Vader als de Zoon als de Geest in de inwendige verlichting die met de
uitwendige prediking gepaard gaat, zie Α. D. R. Polman, a.w., pp.154—165. Z i e daaren
tegen ook В. Capelle, Le progrès de la connaissance religieuse d'après samt Augustin, in RTAM
2,1930,410-419, waar Capelle Augustinus' commentaar op Jo.16,12-13 bespreekt. Op
pag. 419 schrijft Capelle: „Le principe, le 'maître intérieur' de l'illumination des âmes,
est l'Espnt Saint: lui seul enseignera aux disciples toute vérité'. Daartegenover E.J.
Hughes, The participation of the faithful m the regal and prophetic mission of Christ according to
Samt Augustine, Mundelein, 1956, p.45: "It seems certain that Augustine reserves the
role of internal Teacher properly to Christ... Augustine could not deny that the Holy
Spirit is an illuminator in some way; nor does he. But it certainly seems evident that he
reserves the principal role of teacher to Christ'.
3 Zie In Io. Ер. Tr.3,13 (PL 35,2004) : .. .sed quibus unctio ilia intus non loquitur, quos
Spiritus sanctus intus non docet... Ibid. 4,2 (PL 35,2005) : Et verax est, inquit eadem
unctio, id est, ipse Spiritus Domini qui docet homines, mentili non potest.
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God, d.i. de heilige Geest op het oog. Te meer daar hij over de 'zalving'
van Christus schrijft als over dorstlessend water, bij Augustinus meer dan
eens als bijbelse aanduiding voor de heilige Geest gesignaleerd. Hij zegt
letterlijk: '...zijn (Christus') 'zalving' zij in uw hart, opdat uw hart in de
woestijn (van dit leven) geen dorst lijdt en niet verstoken zij van bronnen
om te worden gedrenkt'. 1 Vervolgens spreekt hij over de inwendig onderwijzende inspiratici van Christus, dat linguistisch natuurlijk dichter staat
bij spiritus dan het nederlandse 'inspiratie' bij 'Geest' en bij Augustinus
bovendien in één adem genoemd wordt met Christus' 'unctio'.2 Ook met
die inspiratio bedoelt hij dus wellicht de Geest. Tenslotte wordt behalve
Christus en de Geest ook 'God' genoemd als degene die de gelovigen,
wanneer zij zich openstellen voor het Woord van de verkondiging, inwendig onderwijst; God, 'die door het geloof en zijn Geest in u woont'. 3
Intussen is duidelijk geworden dat voor Augustinus de openbarende
Geest niet quasi exclusief verbonden is met het leergezag van de Kerk.
Bij Augustinus bezielt de Geest ook het troostwoord van de 'gewone'
gelovige en waar bisschoppen het woord voeren (die door Augustinus
meer als zielzorgers onder de mensen dan als bestuurders van bovenaf
beschouwd werden), is de Geest ook, ja misschien méér werkzaam in de
gelovig toehorende gemeente dan in de man die 'gedruis' van woorden
voortbrengt. Dat voor Augustinus de Geest eerder de gemeente dan het
gezag in die gemeente bezielt en samenhoudt, leert ons ook de sacramentstheologie van de bisschop.
In zijn vierde preek over de Eerste Brief van Johannes geeft de bisschop aan waaruit blijkt dat de verkondiging zonder inwendige belering
door God of zijn 'zalving' vruchteloos is. Dat openbaart zich nl. hierdoor
'dat, terwijl velen luisteren, niet allen door wat gezegd wordt, overtuigd
worden, doch alleen zij die door God in hun binnenste worden aangesproken'. Hiertoe wordt van de mens echter gevraagd dat hij in zijn hart
ruimte schept voor Gods aanspreking.4 Het woord dat de door de Geest
ι In Io. Ер. Tr.3,13 (PL 35,2004): ....unctío ipsius ( = Christi) ait in corde, ne sit in
solitudine cor si tiens, et non Habens fontes quibus irrigetur.
2 Ibid.: Interior ergo magister est qui docet: Christus docet, inspiratio ipsius docet. Ubi
illius inspiratio et unctio Uli us non est, forinsecus inaniter perstrepunt verba.
3 In Io. Ep. Tr.4,1 (PL 35,2005): ...nos qui forinsecus loquimur ad aures vestras, ita
sumus quasi operarli, adhibentes culturam forinsecus ad arborera, sed incrementum dare
non possumus, пес fructus formare; ille autem qui vos creavit, et redemit, et vocavit, per
fidem et Spiritum suum habitans in vobis, nisi loquatur vobis intus, sine causa nos
perstrepimus.
4 Ibid.: ...cum multi audiant, non omnibus persuadetur quod dicitur; sed illis solis qui
bus intus loquitur Deus. Illis autem intus loquitur, qui ei locum praebent; UH autem Deo
locum praebent, qui diabolo locum non praebent...
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bezielde Kerk richt tot de wereld, is slechts een uitnodiging, die door
geen inwendige 'zalving' tot overgave dwingt. Evenals in zijn sacramentstheologie, zoals wij nog zullen zien, onderkent Augustinus ook in zijn
visie op de verkondiging een zekere spanning tussen goddelijke heilswil
en menselijke vrijheid. Het uit de Geest gesproken woord heeft niets van
een heilbewerkend mechanisme evenmin als de sacramentele rite ma
gisch beslag kan leggen op de gunst van een door vet, bloed en walm
omkoopbare God.
Zeker, de Geest is in de verkondiging van het evangelie werkzaam 'om
in het doopsel geestelijke kinderen voort te brengen', lezen wij in
С. Ер. Pam. II, XI. 23 van het jaar 40ο,1 maar in een preek over de
Eerste Brief van Johannes (406-408) houdt Augustinus zijn toehoorders
voor dat uit water en Geest niemand kan herboren worden nm valens,1
terwijl hij in een andere preek rond diezelfde tijd zegt dat alleen hij die
nederig is, uit de Geest herboren wordt, 'daar de Heer hen nabij is die
vermorzeld zijn van hart'.'
Hóe de Geest doet herboren worden, hoe hij niet alleen in de verkondiging van het woord de Kerk opbouwt, maar ook in heilzame, door
Christus ingestelde tekenen de geloofsovergave van de Kerk intensiveert,
is een vraag waaraan wij hierna volop aandacht willen schenken.
DE GEEST EN DE SACRAMENTSBEDIENING VAN DE KERK IN HET
ALGEMEEN

Is de Kerk een gemeenschap waarin door de Geest de mens met God
wordt verzoend en gaat delen in zijn eenmakende liefde, dit geschiedt in
zichtbare, verstaanbare, menselijke tekenen: water, chrisma, brood en
wijn, gebaar en zingevend woord. Zo heeft Christus het gewild. Vaak is
al geschreven over Augustinus' sacramentsopvatting. Wij gaan hier
vooral niet proberen een nieuwe omschrijving te geven van wat de bisschop onder een 'sacrament' verstaat. Wel willen wij de pneumatologische dimensie van Augustinus' vaak intuïtief, weinig exact en nooit
schook geformuleerde ideeën omtrent sacramentele begenadiging wat
meer reliëf geven als gewoonlijk gebeurt. Daarbij trachten wij eerder
1 Quasi nos dicamus per se ipsum quemlibet hominem spiritales filios generare et non
per evangelium, in cuius praedicatione spiritus sanctus operatur ad gignendos in baptismo filios spiritales... (CSEL 51,72).
2 In Io. Ер. Тт.з, ι (PL 35,1997-8) : Nemo ex aqua et Spiritu nascitur nisi volens.
3 In Ιο. Εν. Тт. is, 6 (CCL 36,123): Nemo ex Spiritu nascitur, nisi humilis fuerit, quia ipsa
humilitas facit nos nasci de Spiritu; quia ргоре est Dominus obtritis corde. Dit zegt
Augustinus n.a.v. Christus' gesprek met Nicodemus in J0.3; het gaat in onze tekst dus
over de hergeboorte uit water en Geest.
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oog te hebben voor hoofdgedachten en grondideeën dan dat wij door het
aanbrengen van velerlei distincties en subdistincties een levende en
daarom nooit grijpbare theologie willen bevriezen tot voor eeuwig
'bruikbare en hanteerbare' begrippen.
Aanvankelijk heeft het soms de schijn dat Augustinus vooral de relativiteit van het sacrament wil beklemtonen. De Geest kan zich ook buiten het sacrament óm aan een mens meedelen en waar het sacrament
wordt toegediend, is het niet de individuele bedienaar die over de Geest
beschikt en hem naar believen 'meedeelt'. Noch is de Geest gebonden
aan de materiële rite: waar een christen het sacramentele teken stelt
zonder zich godsdienstig en medemenselijk te engageren, trekt de Geest
zich terug.
Na Pinksteren 'begon de heilige Geest meegedeeld te worden door de
bediening van de apostelen'. Aldus Augustinus in een preek, volgens
Lambot gehouden in het jaar 397.' De bisschop preciseert: 'Zíj legden
de handen op en híj kwam. Maar dit lag niet in de macht van mensen.
De bedienaar matige zich niet meer aan dan wat hij als bedienaar vermag. De gever is een ander dan de bedienaar'. 2 De apostelen door middel
van wie de Geest geschonken werd, hadden hem zelf ontvangen. Híj was
het die hen tot zijn bedienaren maakte. 3 Augustinus haalt vervolgens
verschillende gevallen aan uit de oudste kerkgeschiedenis — Simon de
Tovenaar, de ethiopische eunuch, de honderdman Cornelius - waaruit
blijkt dat de Geest zich in vrijheid aan een mens schenkt, niet gebonden
door enige sacramentsbediening.4
In C.Ep.Parm.II,XV.34 uit 400 stelt Augustinus uitdrukkelijk 'dat
het mogelijk is dat iemand ook zonder tussenkomst van een mens door
goddelijk ingrijpen iets ontvangt'. Volgt dit niet hieruit dat er, ook voordat Christus op aarde verscheen, reeds van God vervulde heiligen bestonden? En met Pinksteren vervulde de Geest honderdtwintig mensen,
'zonder dat op aarde iemand de handen oplegde'. Maar zelfs constitute
tam ordine ecclenae (toen er dus al sacramentele riten van de Kerk voorhanden waren) deelde de Geest zich 'vóór het doopsel zelf, vóór de hand1 Se.266,3 (PL 38,1226) : Deinde ( = vanaf Pinksteren) coepit Spiritus sanctus dari per
ministerium Apostolorum. Wat de datum betreft, zie C. Lambot, Un 'ieiunium quinquagesimae' en Afrique auIVe siècle et date de quelques sermons de S. Augustin, in Rev. Bin. 47,1935,
114-124.

2 Ibid.: Uli manus imponebant, et ille veniebat. Sed hoc non erat hominum: nonsibi
arroget minister plus quam quod ut minister. Alius est donator, alius ministrator.
3 Se. 266, f (PL 38,1226) : Per manus impositionem Apostolorum datus est multis Spiritus :
sed per quos dabatur, acceperant. ...orantibus supervenit, orantes implevit, impletos
ministros fecit, et per ipsos suum dedit.
4 Ibid. (PL 38,1227) : zie p. 70, v. 2.
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oplegging' mee aan de honderdman Cornelius en die bij hem waren.1
In hetzelfde werk laat Augustinus zich ook uit over sacramentsbediening door onwaardige bedienaars. Is de morele onwaardigheid van de
bedienaar voor Parmenianus en de zijnen een beletsel voor sacramentele
begenadiging, dan komt dit, omdat zij van deze begenadiging een al te
menselijke voorstelling hebben : als zou het de menselijke bedienaar zijn
die begenadigt en niet, in soevereine vrijheid, God zelf door middel van een
mens. Of om Augustinus' eigen woorden te gebruiken: 'Alsof wíj (katholieken) zeggen dat een mens, wie hij ook moge zijn, door eigen toedoen
geestelijke kinderen voortbrengt en niet door het evangelie, in de prediking waarvan de heilige Geest werkzaam is om door het doopsel geestelijke kinderen te doen geboren worden, ook al vlucht hij de onoprechte
bedienaar...'. 2 De bisschop weidt vervolgens uit over doopsel en zondenvergeving en stelt dan dat de Geest door middel van de bedienaar, of
deze waardig of onwaardig is, in ieder geval het heil bewerkt van hem
die zich met een oprecht hart voor de sacramentele heiliging of de evangelische verkondiging openstelt. Is de bedienaar oprecht gelovig en is
zijn overig gedrag niet in strijd met zijn heilig dienstwerk, dan zal de
Geest bovendien hém zijn bediening aanrekenen 'tot zijn eeuwig heil' ; is
de bedienaar een onwaardige, dan trekt de Geest zich wel van zijn persoon, maar niet van zijn bediening terug.3 Even verderop schrijft Augustinus dat evenmin als de heiligheid van de sacramenten bezoedeld kan
worden door verdorven en misdadige lieden, de Geest kan worden 'uitgedoofd', al schrijft Paulus letterlijk: 'Spiritum nolite extinguere'S Het is duii CSEL 51,88 : . . . etsi dicit filius accepisse se a patre spiritum sanctum de suo accipere...
posse tarnen hominem non interposito homine divinitus aliquid accipere exemplo suo
lohannes (Baptista) ipse testatur et tot sancti, antequam dei filius homo fieret, et posteaquam resurrexit et ascendit in caelum centum viginti homines qui simul congregati
erant, quos nullo in terra manum imponente de caelo veniens spiritus sanctus implevit, et
constituto iam ordine ecclesiae Cornelium centurionem ante ipsum baptismum, ante
impositionem manus cum eis qui secum erant eodem sancto spiritu repletum Petrus ipse
mira tus est.
я С. Ер. Pam. II, XI. 23 (CSEL 51,72) : Quasi nos dicamus per se ipsum quemlibet homi
nem spiritales filios generare et non per evangelium, in cuius praedicatione spiritus sane
tus operatur ad gignendos in baptismo filios spiritales, etiam cum fugit fictum ministrum...
3 С Ер. Parm.II,XI.S4 (CSEL 51,73) : Spiritus autem sanctus in ecclesiae praeposito vel
ministro sic inest, ut si fictus non est, operatur per eum spiritus et eius mercedem in salutem sempitemam et eorum regenerationem vel aedificationem, qui per eum sive consecrantur sive evangelizantur, si autem fictus est, quoniam verissime scriptum est: Sanctus
enim spiritus disciplinae fügtet fictum, desit quidem saluti eius et auferat se a cogitationibus
eius quae sunt sine intellectu, ministerium tarnen eius non deserai, quo per eum salutem
operatur aliorum.
4 C. Ep. Parm.II,XIII.30 (CSEL 51,82-83): Et quod dicuntur ea ( = sacramenta) mali
polluere, quantum in ipsis est dicuntur, cum illa inpolluta permaneant. Sed in bonis per123

delijk dat Augustinus in zijn Contra epistulam Parmeniani de sacramentele
heiliging vóór alles wil onttrekken aan de directe invloed die, volgens de
consequent doorgedachte leer van de donatistische herdoop, de gesteltenis van een menselijke bedienaar daarop zou hebben. De sacramentele
heiliging zelf schrijft Augustinus toe : niet aan een mens, maar aan God
en zijn heilige Geest."
Dat hij echter ook - rond 400 reeds, dus lang voordat hij tegen de
pelagianen de heilsnoodzakelijkheid van de kinderdoop had te verdedigen - geloofde in de objectieve heiligheid van de sacramenten, blijkt uit
enkele passages van De baptismo. In De bapt.IV,XXI.28 zegt hij de voorkeur te geven aan een goede catechumeen boven een slechte gedoopte;
aan de ongedoopte Cornelius, aan wie de Geest zich had meegedeeld,
boven de gedoopte Simon. Maar, vervolgt hij, als Cornelius na de Geest
te hebben ontvangen het doopsel geweigerd had, 'zou hij zich schuldig
hebben gemaakt aan minachting voor zo'n groot sacrament'. 2 In hetzelfde Boek IV van De baptismo verdedigt hij de kinderdoop door te herinneren aan het bevel dat Abraham van God ontving 'om voortaan elk
mannelijk kind dat nog niet met het hart kon geloven, op de achtste dag
te besnijden, opdat dit het kind tot gerechtigheid zou worden aangerekend...'. Zou God soms, vraagt Augustinus zich af, dit bevel gegeven
kunnen hebben, nm quia et ipsumper se ipsum sacramentum multum valebat?3
manent ad praemium, in malis permanent ad iudicium. Nam et de spiritu qui nullo modo
extinguí potest dictum est tarnen : Spiritum nolite extingúete, id est : 'quantum in vobis est
nolite sic agere, tamquam conemini extmguere spiritum aut tamquam extinctum spiritum
deputetis'.
1 Zie L. Villette, Foi et sacrement. Du Nouveau Testament à saint Augustin, s.l., s.d., p. 265:
'La foi constitutive des sacrements est en effet pour lui (Aug.) non un acte individuel du
sujet ou du ministre, mais une donnée objective, d'origine transcendante, s'exprimant
dans un acte hiérarchique et communautaire de l'Eglise. Cette foi est le fruit et la manifestation de la présence invisible de l'Esprit dans le corps social du Christ.. Λ Vgl. P. В.
Neunheuser, Handbuch der Dogmengeschichte, hrsg. von M.Schmaus u.a., Bd.IV, Fasz.2:
Taufe und Firmung, Freiburg, 1956, pp.51 ел.
г De bapt.IV,XXI.28 (CSEL 51,255): Sed etiam in ipsa intus catholica bonum catechumenum malo baptízalo ante ponimus, nee ideo tarnen sacramento baptismatis, quo
iste nondum, ille iam inbutus est, faeimus iniuriam aut catechumeni sacramentum sacramento baptism! praeferendum putamus, cum aliquem catechumenum aliquo baptízalo
fideliorem melioremque cognoseimus. Melior enim centuno Cornelius nondum baptizatus
Simone baptízalo. Iste enim et ante baptismum saneto spiritu impletus est, ille et post
baptismum inmundo spiritu impletus est, ille et post baptismum inmundo spiritu inflatus
est. Verumtamen Cornelius si etiam spiritu saneto iam accepte baptizan noluisset, contempli tanti sacramenti reus fieret.
3 De bapl.IVjXXIV.gi (CSEL 51,259): ...tarnen veraciter conicere possumus, quid
valeat in parvulis baptismi sacramentum, ex circumeisione camis quam prior populus
accepit, quam priusquam acciperet iustificatus est Abraham, sicut Cornelius etiam dono
spiritus sancii priusquam baptizaretur ditatus est... Cur ergo ci praeceptum est, ut
omnem deinceps infantem masculum octavo die dreumeideret, qui nondum poterai corde
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Hoe is het in later jaren? Christus zelf, betoogt de bisschop in De
Triti. XV, XXVI. 46, deelde niet ah mens, maar aL· God de Geest mee. Van
zijn leerlingen schonk niemand deze: 'zij baden immers dat hij in hen zou
komen die zij de handen oplegden, niet zelfgaven zij hem'. Zo is het ook
nu nog in de Kerk, besluit de bisschop.1 In De Trinitate JTFwas het echter niet zozeer Augustinus' bedoeling de aandacht te vestigen op de relativiteit van de sacramentele rite als wel op de verhouding tussen de Zoon
en de Geest ! Onze geciteerde passage moet verstaan worden in het licht
van de context waar het gaat over de binnentrinitarische voortkomst van
de Geest: dat Christus met Pinksteren de Geest meedeelde, is voor
Augustinus een aanwijzing dat de Geest niet alleen van de Vader, maar
ook van de Zoon voortkomt.
Overigens kunnen uit de tijd van Augustinus' discussie met de pelagianen en semipelagianen meerdere teksten worden aangewezen waarin de
bisschop het 'zichtbaar sacramentum' wel degelijk respecteert.2 Zo in
Quaest. Hept. IV,54 uit 419: God beval aan Mozes Josuë de handen op te
leggen (ofschoon deze reeds vervuld was van de heilige Geest), 'opdat
niemand, zich machtig voelend door welke genade dan ook, de sacramenta consecrationis durft te weigeren'.3 Tenslotte heeft Augustinus zich in
een passage uit hetzelfde werk expliciet beziggehouden met de verhouding tussen 'zichtbaar sacrament' en 'onzichtbare begenadiging'. Aanleiding hiertoe was hoofdstuk 21 uit Leviticus over de heiligheid van de
priesters. In vers 15 leest Augustinus: 'ego dominus qui sanctißcabo eum
(sacerdotem)'. Maar in vers 8 had de Heer tot Mozes gesproken: 'et sanctificabis eum'. Hoe kan dat, vraagt Augustinus zich af: heiligen én Mozes
credere, ut ei deputaretur ad iustitiam, nisi quia et ipsum per se ipsum sacramentum
multum valebat?
1 PL 42,1093: Quomodo ergo Deus non est qui dat Spiritum sanctum? Imo quantus
Deus est qui dat Deum? Ncque enim aliquis discipulorum ejus dedit Spiritum sanctum.
Orabant quippe ut veniret in eos quibus manus imponebant, non ipsi eum dabant. Quem
morem in suis praepositis etiam nunc servai Ecclesia... et Dominus ipse Jesus Spiritum
sanctum non dedit ut Deus...
a Zie P.B. Neunheuser, a.w.,p.54'. M. b. t. de verhouding tussen subjectieve instelling en
objectief sacramenteel heilssymbool 'wechselte Augustins Auffassung mit der Zeit hinüber
zu immer stärker Betonung des objektiven Geschehens der Erlösung durch Christus und
einer vor menschlicher Unzulänglichkeit gesicherten Wirksamkeit der sakramentalen
Zeichen. Anlass dazu gab ihm sein Kampf gegen die Pelagianer und das Problem der
Kindertaufe'.
3 Quaest. Hept.IV,54 (GCL 33,269-370) : Notandum est, quod cum ¡am haberet spiritum
in sc ipso lesu Nave, sicut scriptura testatur - ubi quid aliud quam spiritum sanctum
debemus aeeipere? Non enim de spiritu hominis hoc diceret, quem nullus erat qui non
habebat - iussus est tarnen Moyses ei manus inponere, ne quisquam homo qualibet
praepollens gratia sacramenta consecrationis audeat recusare. Over de betekenis van
consecrationis zie pp. 162-163.
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én de Heer? Het antwoord volgt onmiddellijk: Mozes heiligt 'door zijn
bediening met zichtbare sacramenten, de Heer echter met onzichtbare
genade door de heilige Geest, waar alle vrucht gezocht moet worden ook
van de zichtbare sacramenten'. 1 Zonder de onzichtbare heiliging dienen
de zichtbare sacramenten nergens toe. Maar de bisschop vervolgt: 'Toch
mag men daarom het zichtbare sacramentum nog niet minachten. Want
wie het minacht, kan in geen geval onzichtbaar worden geheiligd'. Ook
Cornelius en de zijnen, die buiten enige sacramentele rite óm de Geest
ontvingen, werden achteraf toch nog gedoopt. 'En de zichtbare heiliging,
die reeds door de onzichtbare was voorafgegaan, werd niet overbodig
geacht'. 2
Op Augustinus' onderscheid tussen zichtbare of rituele en onzichtbare,
met God verbindende 'heiliging' komen wij nog uitvoerig terug. Dat hij
de eerste relativeert om waarachtige godsdienstigheid en sociale Kerkverbondenheid bij zijn gelovigen aan te kweken, is gemakkelijk in te
zien. Moeilijker is aan te geven welke positieve waarde of welk belang hij
nochtans aan de rituele of 'zichtbare heiliging' blijft toekennen. Zeker,
het 'zichtbaar sacrament' is teken van 'onzichtbare heiliging' en als zodanig reeds te respecteren, maar verdere preciseringen worden al moeilijker.
Hoe moetfructus verstaan worden, ab Augustinus schrijft dat 'de Heer
heiligt met onzichtbare genade door de heilige Geest, ubi est totusfructus
etiam visibilium sacramentorum'? Wordt de onzichtbare heiliging door de
zichtbare sacramenten bewerkt of veroorzaakt?*
ι Quaest. Hept. Ill,84 (CCL 33,227-228) : Quomodo ergo et Moyses sanctificat et domi
nus? Non enim Moyses pro domino, sed Moyses visibilibus sacramentis per ministerium
suum, dominus autem invisibili gratia per spiritum sanctum, ubi est totus fructus etiam
visibilium sacramentorum.
2 Ibid. (CCL 33,228): Nee tarnen ideo sacramentum visibile contemnendum est ; nam
contemptor eius invisibiliter sanctificari nullo modo potest, quod Cornelius et qui cum eo
erant, cum iam invisibiliter infuso sancto spiritu sanctificati adparerent, baptizati sunt
tarnen; пес superflua iudicata est visibilis sanctifìcatio quam invisibilis iam praecesserat.
3 P. Galtier, La consignation à Carthage et à Rome, in RSR 2,1911, p.366, signaleert in Quaest.
Hept. 111,84 'La doctrine bien connue de saint Augustin... que la vertu sanctidicatrice de
tous les rites religieux est l'oeuvre du Saint-Esprit...'. Vgl. J. Tixeront, Histoire des dogmes
dans l'antiquité chrétienne, t. II, Paris, 193110, p. 406: 'Le rôle du rite est de symboliser, de
signifier extérieurement l'effet de grâce directement produit par le Saint-Esprit ou par
Jésus-Christ plutôt que d'en être proprement la cause'. G.Philips betoogt (in AM II,
p.814) : 'L'Esprit... plutôt que d'agir par la chair du Christ, par l'Eglise et par les sacrements, il opère notre salut directement, en raison des mérites du Christ, dans l'Eglise et à
l'occasion des rites. Le baptême, l'Eucharistie, l'appartenance à l'Eglise sont de nécessité
de moyen, mais uniquement à cause de la présence de l'Esprit dont, seule, la Catholica
peut se prévaloir'. Vgl. de discussie die volgde op de voordracht die G. Philips te Parijs
hield op het Congrès international augustinien van 1954 (AM III, pp.szi-ssg). Zie ook
Th. Camelot, 'Sacramentum'. Notes de théologie sacrammtaire augustinienm, in Revue thomiste
J7,¡957,442-443: 'Dans Ie sacrament, le Verbe se rend visible et le rite extérieur est le
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Boven zagen we dat Augustinus het doopsel van onmondige kinderen, die zelf nog geen geloofsact kunnen stellen noch bewust kunnen intreden in de Kerkgemeenschap, expliciet verdedigt. Hij verwijst daarbij
naar het oudtestamentisch bevel van God zelf om onmondige kinderen
te besnijden, 'opdat dit het kind tot gerechtigheid zou worden aangerekend'. God zou dit bevel niet gegeven hebben, nisi et ipsum per se
ipsum sacramentum multum valebat! Toch moet men niet te gauw zeggen:
de waarde van dat zichtbaar sacramentum bestond blijkbaar hierin dat
die onmondige kinderen er door gerechtvaardigd werden afgezien van
enige gelovige overgave of sociaal engagement. Uit andere uitlatingen van de
bisschop over de kinderdoop blijkt nl. dat hij dit doopsel vooral niet als
een geïsoleerd teken wil verstaan of als een puur 'objectief' genademiddel, los van een bewuste geloofsovergave. Wij komen daar op terug in onze paragraaf over het aandeel dat de gelovige gemeenschap heeft in de
mededeling van de Geest.
Maar intussen hebben we nog steeds geen nauwkeurig antwoord gegeven op de vraag welk belang Augustinus precies hecht aan het 'zichtbaar sacramentum' dat hij van de Onzichtbare heiliging' onderscheidt.
Dat de bisschop de waarde van dat zichtbaar sacrament bewust relativeert, blijkt niet alleen uit zijn vaak herhaalde bevestiging dat de Geest
zich buiten de sacramentele rite óm aan een mens kan meedelen, maar
ook uit zijn even vaak voorkomende waarschuwing dat iemand door het
sacrament te ontvangen daarom nog niet per se de Geest ontvangt.
Deze tweede mogelijkheid houdt Augustinus vooral de donatisten voor
die de Geest niet in zich hebben, ook al ontvangen en dienen zij sacramenten toe. Het komt echter ook voor dat Augustinus geloofsgenoten
waarschuwt tegen een vermetel vertrouwen in het sacrament dat zonder
overgave van het hart wordt ontvangen.
Een eerste maal 1 dat bij Augustinus sprake is van het ontvangen
van sacramenten zonder dat men tevens de Geest ontvangt, signaleert
hij dit: niet buiten maar binnen de Kerk. Een katechumeen uit de heidenen zou, als hij boven zijn zonden aan zijn heil de voorkeur gaf, door
de vervulling van oudtestamentische voorzeggingen zeker tot het geloof
bewogen worden. 'En hij zou niet in de war worden gebracht door de
signe de son action intérieure, de Yirwisibilis sanctiñcatio qu'il opère au-dedans par son
Esprit'. Camelot verwijst hierbij naar Quatst.Hept.III,8f. Weinig diepgaand is P.
Komyljak, Sancii Augustini de efficacitale sacrammtorum doctrina contra Donatis tas, Roma-Philadelphia, 1953, pp. 117-110 ( = Caput IV, art.s: Spiritus sanctus gratiam per sacramenta com·
municat). Zie tenslotte nogB. Neunheuser, a.m., pp.54 e.V. met de daar geciteerde literatuur.
1 Of dat nu is in С Fau.XIH, ¡6 van 397-398 of in Sermo Den.8,3 uit de jaren 393-405
(volgens Kunzelmann).
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menigte van hen in wie hij datgene wat hun bevolen werd na te komen,
niet zou aantreffen, ofschoon zij lichamelijk met hem in de Kerk werden
verzameld en dezelfde sacramenten ontvingen'. Hij zou onderscheid
maken tussen het erfdeel Gods en de tekenen (signáculo) ervan. Hij zou
zich bewust zijn dat hij 'met weinigen de heiligheid van leven deelt en de
gave der liefde, "in onze harten uitgestort door de heilige Geest"..., met velen
slechts de heiligheid van het sacrament: wie dit onwaardig eet en drinkt,
eet en drinkt zijn veroordeling'. Dit zegt Augustinus in Contra Faustum
uit 397-398. ' Hij is dus niet op het onderscheid tussen sacrament en begenadiging gekomen door de grens tussen deze beide te laten samenvallen
met de grens tussen afgescheiden en universele Kerk. Als afgescheidenen
wel het sacrament, maar niet de Geest bezitten, is dat voor Augustinus
niet het gevolg van een toevallige confessionele situatie, maar (evengoed
als binnen de Kerk) van een menselijke houding, van de weigering nl.
om zich open te stellen voor de liefde en de gemeenschap die God wil vestigen tussen zichzelf en de mens, tussen mens en medemens.
Dat leert de bisschop ook in De baptismo (400-401), waar hij onderscheid maakt tussen verschillende operationes van de Geest: 1. de sacramenten, die ook een man als Simon de Tovenaar kon ontvangen; 2. de
gave der profetie, die zowel in goeden als in slechten kan voorkomen;
3. operationes die alleen in de rechtvaardigen werkzaam kunnen zijn, zoals
oprechte caritas. Van deze caritas, die door de Geest in de harten wordt
uitgestort, zegt Augustinus dat onmin zaaiende afgescheidenen haar
niet ontvangen, doch sommigen in de Kerk evenmin.* En wie geen caritas beoefent, heeft blijkbaar ook de Geest niet in zich, leert het commentaar op de Eerste Johannesbrief (406-408). Daarin spreekt de bis1 С Fau.XIII,i6 (CSEL 35,395-396) : His et talibus (argumentis) ...Ule gentilis, quem
nobis catechizandum proposuit, si salutem suam peccatis sub praeponerat, profecto moveretur ad fidem... Neque perturbaretur eorum multitudine, in quibus ca non inveniret,
quae observare iuberetur, quamvis cum eo corporaliter congregarentur in ecclesiam et
eadem sacramenta perciperent. Sciret cum paucis hereditatem dei, cum multis autem
signacula eius participanda : cum paucis communicare sanctitatem vitae et donum
caritatis diffusae in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui dolus est nobis, ad quern fontem
interiorem nullus alienus accedit; cum multis autem sanctitatem sacramenti, quod qui
manducai et bibit indigne iudicium sibi manducai et bibit...
a De bapt. Ill, X VI. 21-X VII. за (CSEL 51,213-214) : Multae autem sunt operationes spiri
tus sancii... Cum ergo aliud est sacramentum, quod habere etiam Simon magus potuit,
aliud operatic spiritus, quae in malis etiam hominibus fieri solet, sicut Saul habuit prophetiam, aliud operatio eiusdem spiritus, quam nisi boni habere non possunt, sicut est finis
praecepti caritas de corde puro et conscientia bona et fide non ficta, quodlibet haeretici
et schismatici accipiant, caritas quae cooperit multitudinem peccatorum proprium
donum est catholicae unitatis et pacis nee eius in omnibus... Numquid ergo ad eandem
columbam pertinent omnes avari, de quibus in eadem catholica graviter idem Cyprianus
ingemuit? Vgl. Dt bapt. VI, III. j(CSEL 51,301 ) ; En. inps. 103, s. 1,9 (CCL 40,148a).
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schop geen afgescheidenen, maar geloofsgenoten toe, mensen die met
hem in de ene universele Kerk wonen. Als iemand wil weten of hij de
Geest werkelijk ontvangen heeft, behoeft hij slechts na te gaan of hij zijn
broeders en de eenheid van de Kerk liefheeft. Wie bemint, bezit de heilige Geest.1 Nogmaak, Augustinus spreekt geloofsgenoten toe, ledematen
van de ene Kerk : ook binnen de Kerk is het blijkbaar mogelijk het sacrament te ontvangen zonder dat men tevens de Geest ontvangt. En het
criterium dat Augustinus het vaakst hanteert, is niet een wereldvreemde
godsliefde, maar de bereidheid om in eensgezindheid en vriendschap samen te leven met mensen.2
Dat een christen overigens, zelfs wanneer hij tot de sacramenten genaderd is, niet uit zichzelf bij machte is lief te hebben, maar hiertoe, als
hij liefheeft, niet anders dan door de Geest en 'uit verborgen genade
Gods' in staat wordt gesteld, zegt Augustinus in een preek die volgens
Kunzelmann kort voor 420 moet hebben plaatsgehad. In feite bezitten
niet allen die sacramenten ontvangen, een geloof dat door de liefde eenheid bewerkt, doch alleen zij aan wie het 'door verborgen genade Gods
als door het lot wordt toebedeeld. Over de liefde beschikten wíj niet; zij
werd "tn ons hart uitgestort door de heilige Geest..."'.3 Augustinus wil er zijn
toehoorders voor behoeden het heil dat in de Kerk hun deel werd, op
enigerlei wijze te zien als het onpersoonlijke effect van een rite en niet, of
niet genoeg, als de verrassende gunst van een God die op zeer persoonlijke
en onberekenbare wijze van de zijnen houdt: occulta Dei gratia tanquam
sorte donan.
Zo blijkt de relativiteit van het sacrament voor Augustinus niet alleen
hierin te bestaan dat de Geest ook buiten de rite óm zich aan een mens
kan meedelen, en dat in bepaalde concrete gevallen het sacrament ontvangen kan worden zonder dat daarbij tevens de Geest ontvangen wordt,
maar tenslotte ook hierin dat zelfs waar ik door het sacrament de Geest
inderdaad deelachtig word, dit moet worden beschouwd als de onberekenbare gunst van een God die uitgerekend míj, niet quoslibet, wil
vangen in de strikken van zijn liefde.
Het hoeft geen betoog dat in de zojuist geciteerde preek een theologie
van genade en predestinatie doorklinkt. Sermo 218 kan daarom niet van
1 In Ιο. Εν. Тт. 6, io: zie p. 83, ν. ι.
2 Zie hierover o.a. de vaak geciteerde Sermo 71 uit 41 η.
3 Se. 2¡8,9 (PL 38, ι ο86) : . . . satis demonstra tum est sacramenta vùibilia, quamvia et ipsa
indumenta sunt Christi, posse tarnen habere quoslibet haec, sive bonos, sive malos ; sincerissimam vero fidem, quae per dilectionem operatur unitatis integritatem, quia düectio
Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis, non pertinere ad
quoslibet, sed occulta Dei gratia tanquam sorte donan.
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zo heel vroege datum zijn. En nu we het toch over zo'n laat moment
hebben, kan het, na al deze nadruk op de 'relativiteitstheorie' van de
bisschop, goed zijn nog eens te herinneren aan die twee uitspraken van
419 waarin hij ons waarschuwt tegen onderschatting van het 'zichtbaar
sacrament'. 1 Een vermaning die overigens reeds voorkomt in De baptismo
van circa 400 !
Maar om welke redenen dat 'zichtbaar sacrament' gerespecteerd
moet worden, is nog niet geheel duidelijk geworden. Augustinus' expliciete bevestiging dát het gerespecteerd moet worden, was niet overbodig:
zijn talrijke relativeringen vroegen om een dergelijke matiging. Wij
spreken slechts van matiging. Schillebeeckx' uitspraak dat de 'efficaciteit der sacramenten ...door S. Augustinus sterk (wordt) geaffirmeerd',2
lijkt ons minstens eenzijdig. Hoe dan een suggestie verstaan moet worden
dat het besnijdenissacrament (en a fortiori de kinderdoop) per se ipsum
multum valebat, wordt misschien duidelijker in volgende paragrafen.
DOOPSEL EN MEDEDELING VAN DE OEEST

Dat de Geest zich buiten het doopsel óm aan een mens kan meedelen,
hoeft niet herhaald. Sprekend over de relativiteit van de sacramentsbediening in het algemeen haalt Augustinus immers meer dan eens het
voorbeeld aan van de honderdman Cornelius, die, terwijl de Kerk en
haar sacramentsbediening reeds bestonden, vóór het doopsel de Geest
ontving. Dat het voor Augustinus evenwel als normaal gold dat de Geest
niet buiten het doopsel óm deed herboren worden, blijkt alleen al uit de
wijze waarop hij de andere mogelijkheden verdedigt. Het geval Cornelius was duidelijk een uitzondering. 'Op niemand echter was de heilige
Geest neergedaald dan op wie gedoopt was...'.3 En het cons titulo iam
ordine ecclesiae accentueert het uitzonderlijke van Cornelius' geval nog
sterker.4 Dat in het Oude Testament iemand buiten het doopsel om de
Geest ontving, is begrijpelijk.5 Maar constitute iam ordine eccleñae!
Schenkt de Geest zich in het normale geval niet buiten het doopsel óm
aan een mens, aan de andere kant beschouwt Augustinus het als de
meest vanzelfsprekende zaak dat, als het doopsel ontvangen wordt, men
1 Quaest. Hept.III,8j; IV,54; z i e P· I 2 5· v · 3> P· I26> v · , - 2 ·
2 H. Schillebeeckx, De sacramentele heilseconomie, Antwerpen, 1952, p.98. Tot staving van
zijn bewering citeert Schillebeeckx slechts een enkele zin zonder ook maar in het minst op
enige context in te gaan.
3 En. inps.g6,i3 (CCL 39,1365): In nullum autem ceciderat Spiritus sanctus, nisi qui
fuerat baptiza tus...
4 С. Ер. Pam. II, XV.34•' z i e ρ. 123, ν. ι.
5 Vgl. Ερ.165,4 (CSEL 57.641).
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door het doopsel ook deelachtig wordt aan de Geest. Zo vanzelfsprekend
dat hij dit nergens ex professo verdedigt of met klem verkondigt : ieder
christen is van deze fundamentele christelijke waarheid natuurlijk overtuigd. Wanneer sommigen al een vraagteken plaatsen bij de uitwerking
van het doopsel dat wordt toegediend door een onwaardige bedienaar,
zoeken zij het vermoede tekort niet bij de sacramentele rite, maar bij die
bedienaar: 'Hoe geeft, daar niemand kan geven wat hij niet heeft, een
moordenaar de heilige Geest?'.1 Verondersteld wordt dus dat het normale heilseffect van het doopsel bestaat of onder andere bestaat in de
mededeling van de heilige Geest.2
Op de vraag of de offers die ouders voor hun onmondige kinderen opdragen aan demonen, deze kinderen schaden, antwoordt Augustinus dat
die ouders het woord van Paulus moeten overwegen: 'Spiritum nolite extinguere'.3 Niet dat zij in stáát zijn de Geest, 'uit wie de kinderen door
het doopsel herboren zijn', uit te doven, 'maar inzover het aan hen ligt,
worden zij terecht zijn uitdovers genoemd'.• Ook hier hebben wij weer
een bevestiging van de overtuiging dat door het doopsel de Geest zijn
intrek neemt, gaat leven in de gedoopte. Een dergelijke indirecte aanwijzing lezen wij ook in Tractatus дб van het Johannescommentaar, waar
terloops gesproken wordt over een catechumeen die, antequam baptizatus
Spiritum sanctum accipiat, de Schrift leest.5 Nog in het Imperfectum opus van
429-430 beschuldigt Augustinus de pelagianen van heresie, omdat zij
niet aannemen dat onmondige kinderen door het doopsel ontrukt wor
den aan de macht van de duisternis, terwijl toch heel de Oude Kerk met
het oog op de Geest die zij zullen ontvangen, door bezweringen de duivel
bij hen uitdrijft.6
Uit al deze, over veel jaren verspreide, affirmaties blijkt het dus Augus
tinus' constante overtuiging te zijn geweest dat men in het normale geval
1 De hapt. V, XX. 38 (CSEL 51,286) : Cum dare nemo possit quod non habet, quomodo
dat homicida spiritum sanctum?
a Vgl. De nat. et grat. 61 (CSEL 60,278). 3 ƒ Thess.5,19.
4 Ер.д8,з (CSEL 34,523): Recte Ulis (parentibus) dicitur, quando ab hoc scelere prohibentur : 'Nolite Decidere párvulos vestros', dicit enim et apostolus : Spiritum nolite extinguiré, non quia Ule extinguí potest, sed quantum in ipsis est, extinctiores eius merito dicuntur.
5 In Ιο. Ευ. Тт.д6,з (CCL 36,570): Sed omnia quae post adscensionem Domini canonica
ventate atque auctoritate conscripta sunt, quis fidelium vel etiam catechumenus, ante
quam Spiritum sanctum baptizatus accipiat, non aequo animo legit atque audit, etiamsi
nondum sicut oportet intellegit?
6 С sec. lul.IV,y (PL 45,1343) : ...quomodo vos non vis vocemus hareticos, qui negatis
párvulos erui de poteatate tenebramm, quando transferuntur ad Christum, in quibus
accepturis Spiritum sanctum tota antiquitas Ecclesiae... exsufflat et exorcizat spiritum
immundum?
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door het doopsel de Geest ontvangt. Een door niemand betwiste waar
heid ! Met des te meer nadruk vestigt Augustinus er de aandacht op dat
aan het sacrament van water en Geest nochtans elk automatisme vreemd
is. De Geest zoekt het hart van de mens. Waar liefdeloosheid, onvrede of
godsdienstige onverschilligheid dit afgrendelt, forceert hij geen gesloten
deuren noch opent hij die onbespied met de magische sleutel van een
sacrament. 'Niemand wordt uit water en Geest geboren nisi volens', zegt
Augustinus in een preek uit dejaren 406-408. • En naar aanleiding van
Jo.3,1 e.v. houdt de bisschop rond diezelfde tijd zijn gelovigen voor:
'Niemand wordt uit de Geest geboren, als hij niet nederig is, daar de
nederigheid ons uit God doet geboren worden; daar de Heer hen nabij
is die vermorzeld zijn van hart'. 2 Het lijkt ons overbodig alle teksten aan
te halen waarin Augustinus spreekt over de mogelijkheid van scheiding
tussen dooprite en het ontvangen van de heilige Geest. In hoofdzaak
komt het immers neer op wat hij gezegd heeft over de mogelijke on
vruchtbaarheid van sacramenten in het algemeen. Ook wat betreft het
doopsel is die scheiding niet onmogelijk, zowel binnen als buiten de Kerk. 3
B i n n e n d e K e r k bezitten respectievelijk wel of niet de heilige Geest:
de onschuldige en de moordenaar; defilii dilecti en defilii maligni;* zij die
zich met Christus bekleden door bij het doopsel ook de heiliging van
leven op zich te nemen en zij die zich met Christus bekleden door alleen
maar de dooprite te ondergaan;* zij die slechts in schijn de wereld ver
zaken en zij die in werkelijkheid heilig zijn.6 In De baptismo onderscheidt
1 In Io. Ер. Тт.з,і: zie р. і а і , v. 2. 2 Inlo. Ер. Тт.ія,6: zie p. 121, v. 3.
3 De hapt. V,XXIII.33 (CSEL 51,288) : Quemadmodum autem spiritum sanctum, sicut
habent fflii dilecti, non habent filii maligni et tarnen baptismum habent, sic et ecclesiam,
sicut habent catholici, non habent haeretici et tarnen baptismum habent.
4 Zie vorige voetnoot.
5 De bapt. ν,ΧΧΐν.34
(CSEL 51,290-291): Ñeque enim avari templum dei sunt, cum
scriptum sit : Quo; societas tempio dei cum idolis? Et avaritiam idolatriam esse testimonium
Pauli Cyprianus adsumpserit. Induunt autem homines Christum aliquando usque ad
sacramenti perceptionem, aliquando et usque ad vitae sanctificationem. Adque illud
primum et bonis et maus potest esse communis, hoc autem alterum proprium est bonorum et piorum... Quae societas tempio dei cum idolis? Si autem non habent avari spiritum
dei et tarnen habent baptisma, potest esse sine spiritu baptisma. Vgl. De bapt. III, XVI. siXVI.із (p. 128, v. 2), waar de man over wie Cyprianus zuchtte, binnen de AVrAzijn. Zie
ook De bapt. VI,XVII.29 (CSEL 51,315-316) ; A.ifip.j (PL 38,1236).
6 De bapt. VI, XII. ig (CSEL 51,310) : Aut si non nascitur ex spiritu nisi qui veraci con
versione muta tur, omnes qui saeculo verbis et non factis renuntiant non utique de spiritu,
sed ex aqua sola nascuntur, qui tamen et intus teste Cypriano sunt. Necesse est enim ut
unum de duobus conceda tur: aut illi qui fallaciter saeculo renuntiant nascuntur de spiri
tu, quamvis ad pemiciem, non ad salutem, adque ita possunt et haeretici, aut si illud,
quod scriptum est : Sanctus enim spiritus disciplinae effugietfictum, etiam hoc valet, ut fallaciter
saeculo renuntiantes non nascantui de spiritu, potest quis baptizan aqua et non nasci de
spiritu...
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Augustinus twee manieren waarop gedoopten Vader, Zoon en Geest in
zich hebben. In sacramento bezitten de Drieëenheid : allen die geldig werden gedoopt; vandaar dat iemand die uit heresie terugkeert tot de ware
Kerk, geen herdoop behoeft te ondergaan. In corde autem et in vita bezitten
de Drieëenheid niet: zij die weliswaar binnen de Kerk zijn, maar daar
een verderfelijk en schandelijk leven leiden.1
In Ep. ad cath.23,66-67 tegen 405 heeft Augustinus vooral afgescheid e n e n op het oog als hij schrijft dat zij die het Rijk Gods niet zullen bezitten, mogelijk wel het 'zichtbaar doopsel' hebben, doch niet 'de gave
van de heilige Geest die eigen is aan hen alleen die in eeuwigheid met
Christus zullen heersen', daar in het hart van dezen de liefde heerst van
de Geest.1 Het verzet tegen liefde, eenheid en vrede is ook in De baptismo
(400-401) en in Contra Cresconium (405-406) oorzaak dat met name de
afgescheidenen, ook al zijn zij gedoopt, de levendmakende Geest moeten
missen.3 Die oorzaak ligt dus niet bij hen die gedoopt worden, zelf. En
nogmaals, niet omdat zij ongewild verblijven buiten de ruimtelijke grenzen van een zichtbare Kerk, maar omdat zij zich verzetten tegen de
eenheid en de eensgezindheid die heersen in de universele Kerk van
Pinksteren. Dat het inderdaad niet de administratieve grenzen van een
zichtbare Kerk zijn die uiteindelijk iemand van de Geest verwijderd
houden, leert Augustinus, speciaal met betrekking tot het doopsel, in het
al vaker geciteerde De baptismo. Wij vinden daar een directe bevestiging
van wat wij uit minder directe affirmaties reeds afleidden. In De bapt. I,
II.3 schrijft Augustinus namelijk dat als iemand zich in extrema rucesntate
laat dopen door iemand die 'buiten de katholieke eenheid staat', terwijl
hijzelf in zijn hart met deze eenheid verbonden is, hij in feite tot de katholieke eenheid behoort.4 Zo iemand, aldus De bapt. VI, V.y kan het doopsel
salubriter ontvangen.'
OEESTSCHENKINO, BIJ HET DOOPSEL, VANUIT DE GEMEENSCHAP

Het verstoken blijven van de Geest, ook al wordt men gedoopt, kan nooit
1 De bapt. VI, XVII. 29 (CSEL 51,315-316): Huic (Monnulae a Girba) respondemus
patrem et filium et spiritum sanctum in sacramento dumtaxat omnes habere, qui baptismo verbis evangelicis consecrate baptizantur, in corde autem et in vita nee illos habere
qui intus perdite et execrabiliter vivunt.
3 Zie p. 88, ν. 1.
3 De bapt.V,XXIII.32 (CSEL 51,288); С Cresc.II,XII.is~XIII.i6 (CSEL 52,374);
С Cresc.II,XV.i8 (CSEL 52,377-378); C. Cresc.lV, V.6 (CSEL 52,505-506). Zie ook:
In Io. Ep. Tr.6,11 (PL 35,2026-2027); In Io. Ею. Тт.6,14 (CCL 36,60-61); Se.26g,3
(PL 38,1236). 4 Zie p. 86, ν. 4.
5 CSEL 51,302. Vgl. Debopt. VII,LII.ioo (CSEL 51,372).
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het gevolg zijn van de morele onwaardigheid van degene die het doopsel
toedient. Als de sacramentele begenadiging afhing van de verdiensten
van de bedienaar, zou de dopeling zijn heilsvertrouwen moeten bouwen
op een wankel en onbetrouwbaar fundament, werpt Augustinus de donatisi Parmenianus voor. De Geest is immers niet in de bedienaar die
slechts in schijn een verdienstelijk leven leidt, zoals Parmenianus beklemtoont.1 Maar de bisschop van Hippo gaat in de toepassing van
Wijsh. /,5 'Sanctus enim spiritus dtsciplinae fugiet fietum' niet helemaal met
Parmenianus mee, als het gaat over de sacramentsbedienaar die 'fictus' is.
De Geest trekt zich inderdaad van zo iemand terug wat zijn persoonlijke
heilssituatie betreft, doch verlaat niet zijn ministerium... quo per eum salutem operaretur aliorum.2 In Contra litteras Petiliani uit 401-405 keert hetzelfde
beginsel meer dan eens terug: de Geest trekt zich terug van de schijnvroomheid van de onwaardige bedienaar, niet van de sacramenten die
door deze worden toegediend.3
Speciaal met betrekking tot het doopsel heeft Augustinus zich meer
dan eens ingespannen om aan te tonen dat de bedienaar niet meer is dan
bedienaar en dat door hem Christus zelf doopt in de heilige Geest. De
bisschop citeert in dit verband Jo. 1,33 'Hic est qui baptizat in spiritu sancto'.
Boven zagen wij al dat Johannes de Doper dít van de nederdalende Geest
leerde: dat Christus de macht om te dopen, om de Geest mee te delen,
aan zichzelf hield.·4 Behalve in Augustinus' commentaar op het Johannesevangelie horen wij daar al eerder van in antidonatistische geschriften.' In De bapt. V, XX. 28 stelt Augustinus uitdrukkelijk dat het niet een
menselijke bedienaar, goed of slecht, maar God zelf is die door het doop1 Sap. ƒ,5: 'Sanctus enim spiritus disciplinae effugietfietum...' wordt aldus door Parmenianus
in zijn 'epistula' geciteerd (zo door Augustinus weergegeven in С. Ер. Рагт.ІІ,Х.зо;
CSEL 51,66). Maar Augustinus merkt in С Ер. Farm. II, X. li op : Quo privilegio muniuntur quicumque ibi ( = apud donatistas) ficti sunt, id est ¡ustitiae pelle obtegunt lupum,
ut non eos fugiat sanctus spiritus disciplinae? Aut si fugit eos sanctus spiritus, quomodo
per eos baptizatis da tur... Ab hoc ( = a ficto) igitur cum se auferat spiritus sanctus, quae
spes erit baptizati, si baptizantis hominis meritum in illa dei gratia cogitandum est?...
illi certe qui eiecti sunt ( = ex communione donatistarum), cum illic in eadem fictione
laterent et eos ftigeret spiritus sanctus de quo scriptum est : Sanctus enim spiritus disciplinae
fugiet fietum, quomodo baptizare potuerunt? Cur non recensentur saltern qui vivunt, ut
accipiant baptismum, quem utique a fìctis quos deserebat spiritus accipere nequiverunt?
(CSEL 51,69).
2 C. Ep. Parm.II,XI.24: zie p. 133, v. 3.
3 C. litt. Pet. II, XXVI.61 (CSEL 53,56): Fictos ergo istos ( = door donatisten afgezette
bisschoppen en priesters) cum sanctus spiritus fugeret, cur apud eos baptism! ventas erat,
nisi quia spiritus sanctus hominis fallaciam, non veritatem sacramenti fugiebat?
4 Zie pp. 92-93.
5 B.v. \nDebapt.IV,XII.i4
(CSEL 51,275); ν,ΧΙΙ.14 (CSEL 51,274-275); C. litt. Pet.
III,XLIX.59 (CSEL 52,211); С Cresc. Il, XXV. 30 (CSEL 52,389-390); ΙΙΙ,ΧΙ.14
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sel de Geest meedeelt. Hij schrijft: 'Hoe geeft, daar niemand kan geven
wat hij niet heeft, een moordenaar de heilige Geest? En toch doopt ook
híj binnen de Kerk. Dus God deelt de heilige Geest mee, ook al wordt
door gene gedoopt'.1 En even later: '...God deelt het sacrament van de
genade ook door slechten mee, de genade zelf echter alleen maar door
zichzelf of door zijn heiligen'.2
Wat betekent dit: 'door zijn heiligen'? Deelt nu toch weer de bedienaar zelf, op voorwaarde dan dat hij 'heilig' is, de Geest mee? Augustinus' opvatting wordt duidelijker, als wij rekening houden met een suggestie die hij in De baptismo III deed. 'Hoe doopten dus', vraagt hij,
'degenen die door arglistige bedriegerijen landerijen roofden en door de
uitbreiding van hun woeker hun winsten vermeerderden, indien alleen
die eenvoudige, kuise en volmaakte duif doopt, dat wil zeggen die (kerkelijke) eenheid waarvan men moet aannemen dat ze slechts in de goeden
gevonden wordt? Of wordt misschien door het gebed van de geestelijke
heiligen in de Kerk als door het onophoudelijk zuchten van de duif3 een
groot sacramentum voltrokken en de verborgen uitoefening van Gods
barmhartigheid bewerkt om ook de zonden te vergeven van hen die niet
door de duif maar door een roofvogel worden gedoopt, indien zij tenminste in vrede met de katholieke eenheid tot dat sacrament naderen?' 4 De
bijstand van dit gebed moet de bisschop op het oog hebben als hij in
De bapt. VfXXI.sg schrijft dat God, terwijl hij de sacramentele rite ook
wel door slechte bedienaren laat voltrekken, de sacramentele genade
niet schenkt dan door zichzelf of 'door zijn heiligen'. Het zijn de 'geestelijke heiligen in de Kerk' van De baptismo III, op wier voorspraak bezield door de Onuitsprekelijke verzuchtingen' van de Geest in de Kerk God barmhartigheid bewijst aan hem die met oprechte bedoelingen het
doopsel ontvangt uit de handen van een onwaardige.
Nog nauwer wordt de Kerk-gemeenschap bij de heiliging door het
(CSEL 52,421).
1 De bapt. V, XX. 28 (CSEL 51,286) : Cum dare nemo posait quod non habet, quomodo
dat homocida spiritum sanctum? Et tarnen etiam intus ipse baptizat, deus ergo dat etiam
ipso baptizante spiritum sanctum.
2 Debapt. V, XXI. 29 (CSEL 51,287):... sacramentum gratiae dat deus etiam per malos,
ipsam vero gratiam, non nisi per se ipsum vel per sanctos suos. Vgl. De bapt. VI, ХХШ. 41
(CSEL 51,319-320) 3 Vgl. Rom. 8,26.
4 De bapt. Ili, XVII. 22 (CSEL 51,214): Q,uomodo ergo baptizabant, qui fundos insidiosis
fraudibus rapiebant et usuris multiplicantibus faenus augebant, si sola illa columba, id
est illa imitas quae nisi in bonis intelligi non potest, simplex et casta et perfecta baptizat?
An forte per orationes sanctorum spintalium, qui sunt in ecclesia tamquam per columbae
creberrimum gemitum magnum geritur sacramentum et occulta dispensatio misericordiae dei? Ut eorum etiam peccata solvantur, qui non per columbam, sed per accipitrem
baptizantur, si ad illud sacramentum cum pace catholicae unitatis accedunt?
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doopsel betrokken in De hapt. VI, IV.6. Daar worden de zonden van
iemand die met oprechte bedoelingen het doopsel ontvangt uit de handen
van een onwaardige, 'vergeven door hen met wie hij door de waarach
tige bekering zelf reeds wordt verbonden'. 1 Een krasse uitspraak. Zeker,
er is een verklarende context: 'Zij worden immers vergeven door een en
dezelfde heilige Geest die gegeven is aan alle heiligen die door de liefde
innig met elkaar verbonden zijn, hetzij zij elkaar lichamelijk kennen of
niet'. 2 Zeggen wij nu niet overhaast dat door deze context Augustinus'
affirmatie 'ab eis dimittшιtur, ongedaan wordt gemaakt. Had hij enige
regels hiervóór niet gezegd dat Christus' woorden 'Als gij iemand de zonden vergeeft, worden ze hem vergevefC gericht zijn tot de heiligen en rechtvaardigen die de Geest in zich hebben secundum intimam et supereminentem
caritatem?3 In De bapt.III,XVIII.22 liet Augustinus Christus de geciteerde woorden uit Jo. 20,21-23 ze SK en t o t de Kerk, vertegenwoordigd op het moment dat Christus die woorden uitsprak - door de apostelen.4
Dat voor Augustinus de aardse gemeenschap der gelovigen op een of
andere wijze deelheeft aan de Geestschenking die plaatsvindt bij het
doopsel, bewijst ook zijn Epistulag8,s waarin hij vragen beantwoordt over
de heilsfunctie van ouders of andere volwassenen die onmondige kinderen aanbieden om te worden gedoopt. Hoe kan de bedoeling van volwassen gelovigen invloed uitoefenen op het heilsgebeuren dat zich voltrekt
aan kinderen? Augustinus schrijft: 'Dat iemand, wanneer hij wordt aangeboden om te worden geheiligd, kan herboren worden door toedoen van
een ander, bewerkt de ene Geest, uit wie degene die wordt aangeboden
herboren wordt'. Hoe dan? Augustinus' antwoord op deze vraag is merkwaardig genoeg en typerend voor zijn 'pneumatologische' Kerkopvat1 De hapt. VI,IV.6 (CSEL 51,301-302): Nam cum malus tradii (baptismum) bono, id
est in unitatis vinculo veraci conversione mutato, inter bonum sacramentum quod traditur et bonum fidelem cui traditur tradentis malitia superatur. Et cum illi veraciter ad
deum converso peccata dimittantur, ab eis dimittuntur quibus ipsa veraci conversione
coniungitur.
a Ibid. (CSEL 51,30a) : Idem quippe spiritus sanctus ea dimittit, qui datus est omnibus
Sanctis sibi cantate cohaerentibus, sive se novenni corporaliter sive non noverint.
3 De bapt. VI,III.5 (CSEL 51,301) : ...ilia autem columba unica ( = ecclesia) pudica et
casta... et cetera quae de illa similiter dicta sunt, quod non inteUegitur nisi in bonis et
Sanctis et iustis, id est non tantum secundum operationes munerum dei bonis malisque
communes, sed etiam secundum intimam et supereminenten caritatem spiritum sanctum
habentibus, quibus dominus dicit : Si cui dimiscritis peccata dimittentur ei et si cut temuritis
tmebuntur.
4 CSEL 51,214-215: Ergo si personam gerebant (apostoli) ecclesiae et sic eis hoc (Jo.
30,31-33) dictum est, tamquam ipsi ecclesiae diceretur, pax ecclesiae dimittit peccata et
ab ecclesiae pace alienato tenet peccata...
5 J. С. Didier, St. Augustin et le baptême des enfants, in REA г, 1956, іод-ізд, dateert Epistula
дв na 408. Goldbacher in CSEL niet vóór midden 408.
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ting in het algemeen. 'De Geest dus die doet herboren worden', verklaart
hij letterlijk, 'is in de volwassenen die het kind (ten doop) aanbieden, en
in het kind dat wordt aangeboden, gemeenschappelijk. Daarom strekt door
deze gemeenschap van een en dezelfde Geest de wil van hen die (het
kind) aanbieden, het kind tot voordeel'.1 Dit is nog niet alles. Op de
vraag namelijk of de offers die ouders voor hun kinderen opdragen aan
demonen, voor deze kinderen schadelijk zijn, antwoordt de bisschop dat
men door de wil van een ander geen deel krijgt aan diens zondeschuld,
quem ad modum communicator gratia per sancii spirìtus unitatem (te vertalen:
'door eenheid met die ander in de heilige Geest'). Want in deze mens
hier en in die daar kan, ook als zij elkaar niet kennen, één Geest zijn,
opdat zij beiden delen in dezelfde genade...'. 2
Zelfs als ouders hun kinderen aan de Kerk aanbieden met het oog:
niet op hergeboorte uit de Geest tot eeuwig leven, maar op het tijdelijk
welzijn waarvan zij menen dat het door het sacrament van het doopsel
wordt verzekerd, doet de Geest deze kinderen toch herboren worden. De
verklaring die Augustinus van dit heilsgebeuren geeft, verdient onze belangstelling. De Geest die woont in de gelovigen en hen samenbindt door
de liefde, bedient zich niet alleen van onwetenden, zoals in het zojuist genoemde geval, maar zelfs van onwaardigen, als dezen een kind zouden
aanbieden om te worden gedoopt. 'Kinderen worden immers aangeboden om geestelijke genade te ontvangen', verklaart de bisschop, 'niet
zozeer door hen op wier arm zij gedragen worden - ofschoon óók door
hen, als zij zelf goede gelovigen zijn - dan door de gehele gemeenschap
van de heiligen en gelovigen'.3 Welnu, door de onverdeelde liefde van al
ι Ep.98,2 (CSEL 34,3,531-522): Ut autem posait regeneran per officium voluntatis
alienae, cum offertur consecrandus, facit hoc imus spiritus, ex quo regeneratur oblatus.
Non enim scriptum est: 'Nisi quis rena tus fuerit ex parentum volúntate' aut 'ex oflerentium vel ministrantium fide' sed : 'Λϊη quis rtnatus fuerit ex aqua et spiritu'. Aqua igitur exhibens forinsecus sacramentum gratiae et spiritus operans intrinsecus beneficium gratiae,
solvens vinculum culpae, reconcilians bonum naturae régénérant hominem in uno
Christo ex uno Adam generatum. Regeneraos ergo spiritus in maioribus offerentibus et
párvulo oblato renatoque communis est; ideo per hanc societatem unius eiusdemque
spiritus prodest offerentium voluntas párvulo oblato. Vgl. E. R. Fairweather, St. Augustine's
Interpretation of Infant Baptism, in AM ΙΙ,ρ.903: 'As we enter more deeply into his thought,
however, it becomes plain that Augustine is not suggesting that any simply natural bond,
of kinship or friendship, can bring about the child's participation in baptismal grace. It is
the bond created by the Holy Spirit, who dwells in the sponsors, and comes to dwell in
the baptized, that makes it possible for others to stand for the child before God'.
2 lb. (CSEL 34,2,522): Non enim sic communicatur culpa per alterius voluntatem,
quern ad modum communicatur gratia per sancti spiritus unitatem. Potest enim et in hoc
et in ilio homine esse unus spiritus sanctus, etiam si invicem nesciant, per quern sit utrius
que gratia communis...
3 Ep.g8,5 (CSEL 34,2,526) : Spiritus autem ille sanctus, qui habitat in Sanctis, ex quibus
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dezen worden die kinderen bijgestaan, opdat zij met en in de gemeenschap deel krijgen aan de Geest.1 In het latijn staat er : (omnium) sancta atque
individua cantate ad commumcationem sancii spiritus adiuvantur. Gesuggereerd
wordt, dat de Geest zich aan de dopeling meedeelt vanuit de gemeenschap. Dat was trouwens al het geval in De baptismo: door het gebed van
de gelovige gemeenschap wordt Gods barmhartigheid geactiveerd ten
gunste van de neofiet die het doopsel ontvangt uit de handen van een
onwaardige; zijn zonden worden hem vergeven door diezelfde gemeenschap (waaraan Christus tot actieve zondenvergeving de Geest schonk).
Deze horizontale beweging - vanuit de Geestvervulde gemeenschap
naar de individuele gelovige - wordt nog duidelijker aangegeven in
Epistula g8. De heilsbedoeling van de ouders en van heel de gelovige gemeenschap komt de onmondige dopeling ten goede, omdat een en dezelfde Geest werkzaam is in de volwassenen en in het kind dat gedoopt
wordt: communicatur gratia per sancii spiritus unitatem. Het kind ontvangt
genade, wordt herboren op grond van de Geestesgemeenschap waarin
het komt te staan met allen die reeds gedoopt en herboren waren.
Maar hoe ontstaat die sancii spiritus unitas tussen Kerkgemeenschap en
dopeling? Deelt de Geest zich misschien toch éérst aan de dopeling mee,
opdat deze vervolgens kan opgenomen worden in de gemeenschap van
hen die reeds gedoopt waren? Dat is zeker Augustinus' opvatting niet.
Immers door de onverdeelde caritas van de Kerkgemeenschap worden de
dopelingen bijgestaan ad communkationem sancii spiritus. De Geest voegt
una illa columba deargentata caritatis igne conflatur, agit, quod agit, etiam per servitutem aliquando non solum simpliciter ignorantium verum etiam damnabiliter indignorum.
Ofleruntur quippe parvuli ad percipiendam spiritalem gratiam non tam ab eis, quorum
gestantur mambus, quamvis et ab ipsis, si et ipsi boni fidèles sunt, quam ab universa
società te sanctorum atque fidelium. Vgl. С. duos ер. Pel.IV,IV.4 (CSEL 60,524-525).
1 lb. : Ab omnibus namque offerri recte intelleguntur, quibus placet, quod ofleruntur, et
quorum sancta atque individua caritate ad communicationem sancii spiritus adiuvantur.
Met de geciteerde regels lijken ons de opmerkingen die F. Hofmann (α.ω.,ρ.ζβγ) bij Ер.
д8,2 plaatst, niet geheel verenigbaar: 'Das Kind wird abo wohl bei der Taufe, anlässlich
der Taufe, aber nicht durch die Taufe, sondern durch den Heiligen Geist geheiligt; das
äussere Sakrament und die innere geistige Wiedergeburt sind Paralellvorgänge, die zwar
gleichzeitig verlaufen, aber nicht kausal verbunden sind...'. Wij voelen meer voor de
interpretatie van M.-F. Berrouard, Similitudo et la définition du réalisme sacramental d'après
l'Epître д8,д-іо de saint Augustin, in Studia Patristica, Vol. VI, Part.IV, ed. by F.L.Cross,
Berlin, 1962, p-293: 'La lettre à Boniface reprend tous ces points (uit De bapt.) mais à
propos de chacun elle marque une nette avancée et souligne l'efficacité du sacrement: à cause
du sacrement de la foi, les parents peuvent répondre que l'enfant croit; le temps venu, le
petit baptisé se trouvera accordé comme tout naturellement à la vérité du sacrement et
s'il meurt, c'est par le moyen du sacrament que sur la recommendation de l'Eglise, il échappera au châtiment des fils d'Adam, (cursivering van mij). Zie ook L. Villette, а.и>.,р.зо8.
Met Ер.98,5 is nog te vergelijken Depecc. тег.Ш,ІІ,г (CSEL 6o, 130).
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niet van buitenaf nieuwe leden aan de Kerk toe, maar doet ze 'uit de
schoot van de Kerk' 1 herboren worden.
Uit De baptismo en Epistula g8 moge gebleken zijn dat wanneer Augustinus over het doopsel spreekt als over een geboorte 'uit de schoot van de
Kerk', dit voor hem inderdaad meer is dan een beeld en een zeer bepaalde inhoud heeft. De in het doopsel barende Kerk is niet een abstract
idee noch een onpersoonlijk heils-insdtuut, maar een levende gemeenschap die, bezield door de verzoenende en eenmakende liefdesadem van
de Geest, als zodanig leven schenkt en doet herboren worden. Na de
suggestie dat de onmondige dopelingen ad communkationem sancii spiritus
worden bijgestaan door de onverdeelde liefde van allen in de Kerk, volgt
onmiddellijk: Tota hoc ergo mater ecclesia, quae in Sanctis est, facit, quia tota
omnes, tota singulos parìt.1 Sprekend over de Kerk als 'moeder' heeft Augustinus dus inderdaad de gemeenschap op het oog: tota mater ecclesia; en wel
een gemeenschap van concrete personen : quae in Sanctis est ; niet een 'mystiek lichaam' dat ergens in de lucht hangt.
Dat deze gemeenschap vruchtbaar is door de eenmakende cantas van
de Geest, is ook de reden waarom buiten de Kerk, buiten deze gemeenschap van mensen die één zijn in de Geest, geen geestelijke hergeboorte
kan plaatshebben. Augustinus veronderstelt letterlijk dat 'alleen de eenheid waarvan men moet aannemen dat ze slechts onder de goeden
heerst', met vrucht doopt.3 Als binnen de eenheid van de zichtbare Kerk
een onwaardige bedienaar doopt, is het toch weer de gemeenschap die
door haar gebed als door het zuchten van de duif - zucht de Geest zelf
niet in haar met onuitsprekelijke verzuchtingen? - het sacrament voltrekt en Gods vergevende barmhartigheid activeert.*
Concluderend kunnen wij zeggen dat voor Augustinus de hergeboorte
'uit water en Geest' een geboorte is niet slechts in, maar ook vanuit de door
de Geest vervulde Kerkgemeenschap. Daarbij valt een zekere nadruk op
ι In Ιο. Ευ. Тт. 12,5 (CCL 36,123) : ... si propter hereditatem patria Dei sempiternam
(nascitur homo), nascatur ex visceribus ecclesiae. Vgl. In Io. Εν. Ττ. ιι,6 (CCL 36,113114).

2 £/>.pi,j(CSEL 34,2,526).
3 De bapt.III,XVII.2s (CSEL 51,213): Quomodo ergo baptizan t, qui fundos msidiosis
fraudibus capiebant et usuris multiplicantibus faenus augebant, si sola illa columba, id
est illa uni tas quae nisi in bonis intellegi non potest, simplex et casta et perfecta baptizat?
Vgl. De bapt.III,XVI,2i (CSEL 51,213):... caritas quae cooperit multitudinem peccatorum proprium donum est catholicae unitatis et pacis... Zie ook Se. 71, ig ( Verbr. 83-85).
4 De bapt.III,XVII.22 (CSEL 51,214): An forte per orationes sanctorum spiritalium, qui
sunt in ecclesia, tamquam per columbae creberrimum gemitum magnum geritur sacra·
mentum et occulta dispensatio misericordiae dei, ut eorum etiam peccata solvantur, qui
non per columbam, sed per accipitrem baptizantur, si ad illud sacramentum cum pace
catholicae unitatis accedunt?
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'gemeenschap', die één is door de in haar werkzame en vruchtbare liefde
van diezelfde Geest. Het verband tussen Geest en Kerk is met betrekking
tot de sacramentele begenadiging wezenlijker dan het verband tussen de
Geest en de sacramentele rite die slechts multum valere kan ab verbondsteken tussen God en een levende gemeenschap.
HET 'HEILSWERK'

VAN DE GEEST IN DE

INITIATIE-SACRAMENTA

a. hergeboorte voor het Rijk der hemelen

Zegt Augustinus behalve dat men door het doopsel de Geest 'ontvangt'.
over het aandeel van de Geest in de begenadiging door het doopsel nog
meer?
Om te beginnen affirmeert hij wat de Schrift zelf zegt, nl. dat de mens
om het Rijk der hemelen te kunnen binnengaan 'herboren wordt' uit water
en Geest; daartoe heeft Christus ter vervanging van de besnijdenis het
doopsel ingesteld.1 Deze hergeboorte uit water en Geest moet onderscheiden worden van de geboorte uit het vlees. Deze laatste is 'uit sterfelijkheid, de andere is uit eeuwigheid ; de ene is uit man en vrouw, de andere
is uit God en de Kerk'.* In Tractatus 12 van zijn Johannescommentaar
(406-408) komt Augustinus op dit onderscheid terug, maar geeft daar
met een enkel woord ook de onderscheiden finaliteit van beide geboorten
aan: 'Als men geboren wordt met het oog op het tijdelijk erfdeel van een
menselijke vader, moet men geboren worden uit de schoot van een vleselijke moeder; indien om een eeuwig erfdeel van een vader die God is,
moet men geboren worden uit de schoot van de Kerk. Een sterfelijke
vader brengt door zijn gade een zoon voort, opdat deze hem opvolgt;
God brengt door de Kerk zonen voort, niet opdat dezen hem opvolgen,
maar bij hem blijven'.3 Dit is nauwelijks meer dan een simpele parafrase
van het 'introire in regmtm Dei' uit het Johannesevangelie.4 Maar het is ook
1 Ep.265,4 (CSEL 57,641): ...pro circumcisione camis sanctum baptismum dedit
(Christus) et apertissime dixit : Si guis non renatusfumt ex aqua et spiritu soneto, non intrabit in
regnum caelorum...
3 In Ιο. Ευ. Tr.11,6 (CCL 36,114): Cum ergo sint duae nativitates. Ule (Nicodemus)
imam mtellegebat. Una est de terra, alia de cacio ; una est de came, alia de Spiritu ; una
est de mortalitate, alia de aetemitate; una est de masculo et femina, alia de Deo et
ecclesia.
3 In Ιο. Εν. Tr. 12,5 (CCL 36,123) : Si propter hereditatem patrís hominis temporalem
nascitur, nascatur ex visceribus ma tris camalis ; si propter hereditatem patria Dei sempitemam, nascatur ex visceribus ecclesiae. Generat per uxorem filium pater moriturus
successurum; general Deus de ecclesia filios non successuros, sed secum mansuros. Vgl.
En. inps.77,11 (CCL 39,1076-1077).
4 Jo.3,5- Vgl. Ep. 194,31 (CSEL 57,200-201) ; De nupU,XIX.2i (CSEL 42,233) ; En. in
ps.78,17 (CCL 39,1110-1 n i ) ; C.Max. haer.II,XXI.2 (PL 42,790-792).
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niet het enige dat Augustinus zegt over de sacramentele begenadiging
door het doopsel.
b. zonderwergeving

In Tractatus n van zijn Johannescommentaar (406-408) lezen wij b.v.
dat niemand het Rijk der hemelen zal zien die 'belast is met zonden' en
dat zonden alleen hem vergeven kunnen worden die 'herboren is uit
water en heilige Geest'.1 Dat in de Kerk zondenvergeving plaatsheeft in
en door de Geest, zagen wij al; zij moet zelfs als een proprium opus aan
hem worden toegeschreven. Dat Augustinus - niet anders dan de Schrift
zelf - zondenvergeving verbindt met het doopsel, is te verwachten. Hier
boven citeerden wij reeds De bapt.III,XVI.si ел., waar verschillende
operatiorus van de heilige Geest worden opgesomd; één daarvan is 'de
liefde die een menigte zonden bedekt'. Deze liefde, eigen aan de universele
Kerk, vergeeft zelfs zonden wanneer iemand met een oprecht hart het
doopsel ontvangt uit de handen van een onwaardige bedienaar. *
In zijn zesde preek over de Eerste Brief van Johannes (406-408) geeft
Augustinus zijn visie op de verhouding tussen het 'water' en de 'Geest'
waaruit de dopeling herboren wordt. De bisschop haalt Jo. 7,37-39 aan,
waar met 'water' de heilige Geest wordt aangeduid. Van dit 'water' dat de
Geest zelf is, moet 'het water van het sacrament' worden onderscheiden :
'Het water van het sacrament is zichtbaar, het water van de Geest is onzichtbaar. Het eerste wast het lichaam af en duidt slechts aan wat er gebeurt in de ziel; door de Geest wordt de ziel zelf gezuiverd en te goed gedaan'. 3 Over de 'afwassing' van de ziel door de Geest is Augustinus iets
uitvoeriger in EptstulagS. Hij schrijft dat de Geest de gelovige begenadigt
'door de boeien der schuld los te maken en het goed van de natuur te
herstellen'.4 Enige regels verder lezen we dat door de Geest een onmondig kind, voortgekomen uit het vlees van zijn ouders, kan herboren worden, 'opdat het van de schuld die het van hen heeft meegekregen, wordt

1 In Ιο. Ευ. Тт. 11, ι (COL 36,109): Nullus autem regnum caelorum videbit oneratus
peccatis ; quia nisi cui dimissa fuerint, non regnabit cum Christo ; dimitti autem non possunt, nisi ei qui renatus fuerit ex aqua et Spiritu sancto.
3 Zie pp. 135-136 met de in de voetnoten 4 en 4 aangegeven teksten.
3 In Io. Ер. Tr. 6,ii (PL 35> зозб) : Aliud est ergo aqua sacramenti, aliud aqua quae
significai Spiritum Dei. Aqua sacramenti visibilis est; aqua Spiritus invisibilis. Ista abluit
corpus, et signifìcat quod fit in anima: per illum Spiritum ipsa anima mundatur et
saginatur. Vgl. 81.258,3 (PL 38,1195); Se.2»6 (PL 38,1099); En inps.108,26 (CGL 40,
1598-1599); C. litt. Pet.III,XLVIII.58 (CSEL 53,210); De VIIIquaest. V. r.,Ä(CCL 33,
472)·
4 Ер.дв.г: zie p. 137, v. 1.
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verlost'.1 Letterlijk en nauwelijks te vertalen: ut ex Ulis obligatio contracta
solvatUT. Het is hier niet de plaats om uit te weiden over Augustinus' veel
omstreden opvatting over de erfzonde. Overigens worden door het doopsel ook 'de vrijwillige zonden' vergeven.2
Belangrijker is voor ons de vraag hóe de Geest door het doopsel zonden
vergeeft en hoe Augustinus deze zondenvergeving situeert in het gehele
heilsproces dat de gelovige van de kant van de Geest ondergaat. Op de
vraag naar het hoe geeft Augustinus geen uitgewerkt, maar wel weer
suggestief antwoord. Ook hier blijkt de bisschop het heilsgebeuren dat
de Geest in de gelovige bewerkt, niet te zien als een zuiver persoonlijke
aangelegenheid tussen God en de individuele gelovige, maar als een gebeuren dat heel de gemeenschap aangaat. Door de zondenvergeving nl.
die de Geest bij gelegenheid van het doopsel doet plaatsvinden en die
hem als proprium opus moet worden toegeschreven, komt de eenheid van de
Kerk tot stand - eveneens als proprium opus aan de Geest toe te schrijven of wordt zij geconsolideerd. Augustinus schrijft : 'de volmaakte liefde is
de volmaakte gave van de heilige Geest. Daarvóór echter ligt datgene
wat behoort tot de vergeving van zonden, door welke weldaad wij ontrukt worden aan de macht van de duisternis... In de heilige Geest immers, door wie het volk Gods tot eenheid wordt samengebracht, wordt
de onreine geest uitgeworpen die tegen zichzelf verdeeld is'.3 Deze laatste
zinsnede herinnert er aan dat Sermo ji sterk antidonatistisch gekleurd is.
ι Ep.98,2 (CSEL 34,2,522-523) : Ac per hoc potest parvulus semel ex parentum came
generatus dei spiritu regeneran, ut ex illis obligatio contracta solvatur...
2 CSEL60,20: ...regenerante autem spiritu non solum originalis, sed etiam voluntariorum fit remissio peccatorum. Vgl. De pece. mer. I, Χ V. ig (CSEL 6ο, ι g) ; t'A. Ill, Vili. ¡6
(CSEL 60,142) ; С. lul. РеІ.І,І .іг (PL 44.648).
3 Se. 71, ig (Verbr. 83-85) : Nam et illa regeneratio, ubi fit omnium praeteritorum remis
sio peccatorum, in spiritu sancto fit, dicen te domino : JVm quis renalusfuerit ex aqua et spiritu,
non potest introire in regnum dei. Sed aliud est nasci de spiritu ; aliud pasci de spiritu...
Primum i taque credendum beneficium est benignitatis dei in spiritu sancto remissio pec
catorum. Unde ita coepit et praedicatio lohannis baptistae... Ait autem lohannes inter
cetera quae locutus est ad eos qui venerunt ut ab ilio baptizaren tur: Ego quidem vos baptizo
aqua in poenitentia; qui autem post me venturus est... ipse vos baptizabit in spiritu sancto et igni...
Quod autem dixit lohannes Et igni, quamvis possit intellegi et tribulatio, quam pro nomi
ne Christi credentes fuerent perpessuri, tarnen non ab re est, eumdem spiritum sanctum
etiam nomine ignis significatum videri. Propter quod et in adventu eius dictum est: Visae
sunt Ulis linguae divisât, velut ignis, qui et insedi! super unumquemque eorum. Hinc et ipse dominus
ait: Ignem veni mittere in mundum. Hinc et apostolus dicit: Spiritu ferventes, quoniam hinc
fervet caritas. Difiunditur quippe in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus est
nobis. Cui fervori contrarium est, quod dominas ait, Refrigescet caritas multorum. Sed perfecta caritas perfectum est donum spiritus sancii. Prius est autem illud, quod ad remissionem pertinet peccatorum : per beneficium eruimur de potestà te tenebrarum, et princeps huius mundi mittitur foras fide nostra... In spiritu enim sancto, quo in unum dei
populus congregatur, eiicitur spiritus immundus, qui in se ipsum dividitur.
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Vergeving van zonden is herstel of begin van de eenheid, is ontrukt worden aan een tegen zichzelf verdeelde geest, is opgenomen worden in
liefdes-gemeenschap. Dergelijke gedachten leefden echter ook al in (het
eveneens antidonatistische) De baptismo van 400-401 : caritas quae cooperit
multitudinem peccatorum, proprium donum est catholicae unitatis et pacis. '

Als zondenvergever is de Geest tevens eenmaker, maar men kan evengoed zeggen dat hij als eenmaker van de Kerk zondenvergever is voor
allen die tot de Kerk toetreden. Immers de 'caritas die een menigte zonden
bedekt' is de caritas waardoor de Geest de Kerk één doet zijn en in De bapt.
III, XVII. 22 wordt deze caritas min of meer geïdentificeerd met de pax
ecclesiae.2 De zondenvergeving die de Geest in het doopsel bewerkt, bewerkt hij dus doordat hij Gods vergevende caritas door de Kerk laat uitstromen over hen die rouwmoedig tot haar komen.
En niet alleen óver hen, maar ook ín hen. Niet geheel van buiten af
vergeeft Gods caritas die in de Kerk werkzaam is, de zonden van dopelingen en poenitenten. In dezen zelf moet de caritas ontluiken, willen zij
inderdaad met God verzoend worden. In voorafgaande paragrafen en in
ons hoofdstuk over de Geest en de Kerk hebben wij uitvoerig laten zien
dat voor Augustinus het ontvangen van sacramenten geen enkel heilseffect heeft, wanneer men niet bereid is tot liefde en gemeenschap. Hij
maakt onderscheid tussen het erfdeel Gods en de signáculo ervan, tussen
'de heiligheid van leven en de gave der liefde' enerzijds en 'de heiligheid
van het sacrament' anderzijds,3 tussen sacrament enerzijds en caritas de
corde pura et conscientia bona et fide non ficta anderzijds. 4 Door deze caritas nu,

die de Geest oproept in het hart van de gelovige zelf, heeft zondenvergeving plaats, zegt Sermo 71: Caritas porro diffusa est in cordibus noslris per
spiritum sanctum, qui datus est nobis. Et quia peccatis alienabamur a possesñone
verorum bonorum, caritas cooperuit multitudinem peccatorum.*

Verderop in Serrno 71 vestigt Augustinus er evenwel de aandacht op
dat de zondenvergeving in het doopsel slechts het begin is van iemands
heil: Sed aliud est nasa de spiritu, aliud pasa de spiritu...6 O f ook: 'de vol-

maakte liefde is de volmaakte gave van de heilige Geest. Daarvóór echter ligt datgene wat behoort tot de vergeving der zonden...'. 7 Zondenvergeving en mededeling van de liefde worden echter niet als twee ge·
1 CSEL5i,ai3.
3 CSEL 51,213-215. Vgl. pp
3 Zie ρ. 128, ν. 1.
4 De bapt.III,XVI.si: ziep. 128, v.2.
5 Sermo 71,18 (Verbr.83).
6 Sermo 7/, ¡g: zie p. 142, v. 3.
7 Ibidem.
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scheiden heilsfasen beschouwd: naarmate het kwaad in iemand afneemt,
neemt het goede in hem toe.1
In die mate deelt de individuele gelovige ook in de caritas van de Geest
die de Kerk bezielt.2 Wanneer zondenvergeving plaatsvindt, wordt de
geest van verdeeldheid immers buitengeworpen door de heilige Geest,
quo unum dei populus congregatur.* Vergeving van zonden is opbouw van
kerkelijke eenheid. Beide heilswerkingen worden dan ook in één adem
en op dezelfde gronden toegeschreven aan de Geest, zagen wij in ons
vorig hoofdstuk: omdat hij liefde is tussen Vader en Zoon. Vandaaruit
sticht hij de liefdesgemeenschap van de Kerk en uit háár midden doet hij
mensen herboren worden. Veel vaker dan de caritas in het hart van de
individuele gelovige noemt Augustinus de caritas waarmee de Geest de
Kerk bezielt, princiep van zondenvergeving. Zeker in teksten waar het
over het doopsel gaat.
Tot nu toe hebben we m.b.t. de zondenvergeving door het doopsel
alleen geschriften of preken geciteerd die een antidonatistische tendens
vertonen. In antipelagiaanse teksten komt het thema zondenvergeving
door het doopsel natuurlijk ook ter sprake, maar het is opvallend hoe
weinig de antipelagiaanse geschriften zeggen over de wijze waarop of de
condities waaronder de Geest werkzaam is in de zondenvergeving. Formuleringen als 'gereinigd worden door de heilige Geest'4 of 'herboren
worden door de genade van de heilige Geest'5 maken ons niet veel wijzer.
Van schokkende originaliteit kan ook moeilijk gesproken worden, als wij
in het Imperfectum opus horen over de 'inwoning van de heilige Geest' die
door duivelbezwering in de dopeling wordt voorbereid,6 of over ons
'wonen in God' doordat wij, na geboren te zijn de came, herboren worden
de spiritu.'3 Iets uitbundiger is Augustinus in Sermo 226 uit 416-417, maar
1 Sermo 71,19 (Verbr.83): Non ¡taque nobis infert (deus) bona sua, nisi mala auferat
nostra. Et in tantum illa crescunt, in quantum ¡sta minuuntur; nec illa perficientur, nisi
ista finiantur.
2 Vgl. In Io. Ev. Тт. m, 4 (CCL 36,667).
3 Sermo yt, 19 (Verbr.85) : In spiritu enim sancto, quo in unum dei populus congregatur,
eicitur spiritus immundus, qui in se ipsum dividitur.
4 C. /ti/. Pel.II,I.3 (PL 44,673): ...quamvis hominum nemo mundus nascatur, et ideo
donec mundetur Spiritu sancto, sub spiritu immundo esse cogatur. Vgl. С. sec. Iul.IV,y
(PL 45,1343).
5 С. lul. Pel. VI, II.5 (PL 44,823) : Nascuntur enim per camis concupiscentiam, renascuntur per Spiritus gratiam.
6 С sec. lul. II, 181 (PL 45,1220) : ... et infantes cum baptizantur, eruuntur de potestate
tenebrarum : alioquin cum magna injuria Dei, sicut jam diximus, et saepe dicendum est,
exorcizatur et exsufflatur imago Dei, si non ibi ille exorcizatur et exsufflatur princeps
mundi, qui mittitur foras, ut sit illic kabitatio Spiritus sancii. Vgl. С. sec. lul.IV,? (PL
45. '343); Ep.i37,s6(CSEL 57,103-104); С. lul. Pel. VI,XVI.49 (PL44,851).
7 De pece. тег.ІІ,ХХІ .з8 (CSEL 60, ι io) : ...et verbum caro factum est et habitavil in nobis.
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ook daar is theologisch weinig winst te behalen : de Geest is in de pasgedoopten beginnen te wonen; degenen die hij ontledigd (van de Boze)
vond, vervult hij; die hij hongerend aantrof, verzadigt hij en maakt hij
dronken van vreugde in de Heer. '

Interessanter is Depraed. sanct. XV.y uit 429, waar Augustinus schrijft
dat door dezelfde genade waardoor Christus vrij van zonden geboren werd
uit de maagd en de Geest, de gelovigen herboren worden uit het water en
de Geest; door dezelfde Geest door wiens toedoen de mens Jezus van
zonden gevrijwaard bleef, ontvangen de gelovigen vergeving van zonden.2 Er is dus meer dan alleen maar een formele overeenkomst tussen
hun begenadiging en die van Christus: niet alleen zijn beide het werk van
een en dezelfde Geest, maar bovendien heeft de hergeboorte van de
gelovige plaats in afhankelijkheid van de oergenade die de mens Jezus
ontving.3 Die afhankelijkheid wordt misschien nog directer geformuleerd in een preek, gehouden in de Goede Week van men weet niet welk
jaar. Op de boodschap van de engel spreekt Maria haar 'fiat' uit: 'Fiat...
laat uit de heilige Geest en uit een ongerepte vrouw hem geboren worden
in wie uit de heilige Geest een ongerepte Kerk herboren worde...'.* De
hergeboorte uit de Geest is ook voor de latere Augustinus niet een aangelegenheid tussen God en de individuele gelovige alleen, maar een gebeuren van en in de Kerk: niet slechts op het horizontale, medemenselijk
vlak van uit één Geest levende ledematen (dit vooral in antidonatistische
teksten), maar bepaald ook door christocentrische betrokkenheid van de
ledematen op het Hoofd, vanwaar de genade van de Geest hun toevloeit.5
Alleen in verbondenheid met de Geestschenkende Christus kunnen de
ledematen uit de Geest en de Kerk herboren worden.

Per hoc, inquit (lohannes), factum est, ut nati de carne caro postea nascendo de spiritu
spiritus essemus et habitaremus in deo... Vgl. De symb. ad cat. V. 13 (PL 40,634-635).
ι Se. 2s6,4 (PL 38,1098) : Spiritus sanctus habitare coepit, non migret : nolite illum excludere de cordibus vestris. Bonus hospes, inanes invenit, implet vos : esurientes invenit, inebriat vos... Qui laetatur in Domino, et cantat laudes Domino magna exsultatione, nonne
ebrio similis est?
я PL 44,982 : Appareat itaque nobis in nostro capite ipse fons gratiae, unde secundum
uniuscuiusque mensuram se per cuneta eius membra diffudit. Ea gratia fit ab initio fidei
suae homo quicumque christianus, qua gratia homo Ule ab initio factus est Christus; de
ipso Spiritu fit in nobis remissio peccatorum, quo Spiritu factum est ut nullum haberet
ille peccatum. Vgl. In Ιο. Ευ. Тт. io8, i (CCL 36,616).
3 Zie pp. яа e.v.
4 Se.si5,f (Rev. Bén.68,1958,11): Ecce, inquit (Maria), ancilla domini,fiat mihisecumdum
verbum tuum. Fiat, inquit, sine virili semine conceptúa in virgine; nascatur de Spiritu
sancto et integra femina, in quo renascatur de Spiritu sancto integra ecclesia...
5 Zie in ons vorig hoofdstuk de paragraaf over Christus en de Geest.
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с. rechtvaardiging

Niet slechts tot vergeving van zonden, maar ook tot positieve rechtvaar
diging wordt de gelovige uit de Geest herboren. Dit laatste vernemen wij,
zoals te verwachten was, vooral in antipelagiaanse teksten. Tegenover de
eenzijdige verdedigers van het menselijk engagement beklemtoont de
bisschop immers dat de mens niet uit zichzelf zijn gerechtigheid kan be
werken.
In De pece. mer.I,XV. ig uit 411 lezen wij dat niet de menselijke na
volging van Christus 'rechtvaardigen maakt, maar de genade die door
de Geest doet herboren worden..Л 1 Uit de verbinding van spiritus met
régénérons gratia is - gezien de duidelijke reminiscentie aan J0.3, ι e.v. met zekerheid af te leiden dat onder spiritus de heilige Geest wordt ver
staan. Hieruit volgt dat waarschijnlijk dezelfde Geest wordt bedoeld,
wanneer wij in genoemd werk lezen dat Christus aan de gelovigen sui
spiritus occultissimam... gratiam schenkt die zelfs kinderen ontvangen. 2 El
ders wordt tegenover generatie camis peccati d e regeneratio spiritus gratiae

gesteld welke 'door de ene Jezus Christus leidt tot rechtvaardiging ten
eeuwigen leven' zoals de generatici camis peccati 'door de ene Adam tot ver
oordeling voert'. 3 Men kan erover twisten of onder spiritus gratiae de heili
ge Geest wordt verstaan. Gezien de overeenkomst met duidelijker tek
sten echter lijkt het waarschijnlijk dat een gedachte aan de heilige Geest
minstens heeft meegespeeld. Met spiritus gratiae is vergelijkbaar spiritus
justitiae uit het late C.sec. ep.IuLIII,ßi. Ook daar staan geboorte uit caro
en geboorte uit spiritus tegenover elkaar, maar spiritus is daar de 'Geest
Gods'.*
Overzien wij de weinige (antipelagiaanse) teksten waarin Augustinus
in verband met de hergeboorte uit de Geest spreekt over rechtvaardiging,
dan valt op dat hier - anders dan in antidonatistische geschriften - veel
duidelijker de heilsbemiddeling van Jezus Christus aan de dag treedt. Dat
hangt natuurlijk samen met de pelagiaanse stelling dat deze heilsbemid1 CSEL 60,20 : Porro si propterea Christus unus est in quo omnes iustifícentur, quia non
sola eius imitatio iustos facit, sed per spirítum regenerans gratia...
2 De pece. mer.I,IX.io (CSEL 60,11): Sicut ergo ille (Christus), in quo omnes vivificantur, praeter quod se ad iustitiam exemplum imitantibus praebuit, dat etiam sui spiritus
occultissimam fidelibus gratiam, quam latenter infudit et parvulis...
3 De pece. mer.II,XXVII.43 (CSEL 60,114): Sicut generatio carnis peccati per unum
Adam ad condemnationem trahit omnes qui eodem modo generantur, sic regeneratio
spiritus gratiae per unum lesum Christum ad iustificationem vitae aetemae ducit omnes
qui eo modo praedestinati regenerantur.
4 PL 45,1272: Homines hominum carne nascuntur, Dei Spiritu renascuntur. Quid ergo
mirum, si quemadmodum de Spiritu justitiae sumit homo justitiam, ita de came peccati
trahit originale peccatum?
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deling slechts hierin bestaat dat Christus ons een voorbeeld heeft gegeven.
Augustinus daarentegen stipuleert dat Christus ons 'de genade van zijn
Geest' schenkt; van het Hoofd verbreidt die genade zich over de lede
maten; 'door de ene Jezus Christus' voert de hergeboorte-uit-de-Geest
tot gerechtigheid.
In de antidonatistische Sermo γι werd al gesuggereerd dat de doopge
nade slechts een begin betekent van christelijk leven. Met name werd
daar de zondenvergeving die men door het doopsel ontvangt, gezien als
heilsbegin : zondenvergeving waardoor de gelovige ontrukt wordt aan de
macht van de duisternis en waardoor de tegen zich zelf verdeelde geest
in hem wordt uitgedreven. Aan de volmaakte liefde echter die 'de vol
maakte gave van de heilige Geest' is, is de gelovige op dat moment nog
niet toe. 1 In het antipelagiaanse De peccatorum meritis wordt als heilsbegin
echter niet slechts zondenvergeving, maar het kindschap Gods beschouwd
waartoe de gelovige uit water en Geest is herboren. De volledige aanne
ming tot kinderen zal eerst bereikt worden, als ook zijn lichaam wordt
verlost. Doch nu reeds bezitten de gelovigen de 'eerstelingen van de Geest'
en zijn zij in werkelijkheid kinderen Gods geworden, al woedt in hen nog
de tweestrijd tussen vlees en geest. In het bezit van de 'eerstelingen van de
Geest' zijn wij reeds begonnen op God te gelijken 'inzoverre wij door de
Geest die ons doet herboren worden, kinderen Gods zijn'. Door de resten
van onze vetustas blijven wij voorlopig nog van een volmaakte gelijkenis
met God verwijderd, maar deze vetustas zal verdwijnen; perficietur quod
fiilii dei et spiritu renati sumus.1 Betekent spiritu renati: 'herboren van geest'
of 'herboren uit de (heilige) Geest'? Waarschijnlijk spelen Augustinus
beide gedachten door het hoofd: i. spiritu renati staat tegenover filii
camis et saeculi en enige regek verder is sprake van reliquiae vetustatis; 2.
onder 'eerstelingen van de Geest' wordt elders bij Augustinus de 'eerstelingen'
van de h e i l i g e Geest verstaan (d.w.z. in en door toedoen van de Geest
3
ontvangen heilsbegin) ; 3. op spiritu renati in onze tekst volgt enige regels
verder regenerante spiritufiliidei: een geest die doet herboren worden, kan
alleen de heilige Geest zijn.
1 Se.71, ig (Verbr.83-85) : zie p. 14a, v. 3.
a De рис. mer. II, Vili, io (CSEL 60,81-82) : Adoptio ergo piena filiorum in redemptione
fiet etiam corporis nostri. Primitias itaque spiritus nunc habemus, unde iam filii dei re
ipsa sumus ; in ceteris vero spe sicut salvi... Consumetur ergo, quod filii camis et saeculi
sumus, et perficietur quod fìlli dei et spiritu renati sumus... Nunc ergo et similes ei (deo)
esse iam coepimus primitias habentes spiritus et adhuc dissimiles sumus per reliquias
uetustatis. Proinde in quantum similes, in tantum regenerante spiritu filii dei... Vgl. De
pece. mer.I, VII. 7 (CSEL 60,9).
3 Zie onze discussie (pp. 247 e. v.) met J. Pépin, 'Primitiae spiritus'. Remarques sur une citation
paulimenne des 'Confessions' de saint Augulins, in Revue de l'histoire des religions 40,1951,155-102·
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De hergeboorte uit de Geest, kunnen wij besluiten, is voor Augustinus
het begin van een dynamisch bestaan dat pas tot volmaaktheid komt,
wanneer de gelovige ook in verloste lichamelijkheid op God zal gelijken.
Dat dit dynamisch, door de Geest bezield bestaan geen natuurnoodzake
lijk groeiproces is dat zich onafhankelijk van 's mensen persoonlijke inzet
in hem voltrekt, leert de bisschop in latere antipelagiaanse geschriften.
Tegen de begeerlijkheid van het vlees, zegt hij in С duas ep. pel. I, XII. гу
(ca. 420), moet ook de gedoopte nog strijden en dat kan deze slechts, 'als
hij allerijverigst voortgang maakt en geleid wordt door de Geest Gods'. 1
Waarom, vraagt Augustinus zich in С lul. pel. VI,XV.ifj (423) af, zou
den de gelovigen hun vlees moeten versterven, 'als er in het doopsel niets
is overgebleven dat tegen de Geest begeert? Waarom, zeg ik, doet een
tempel van God zichzelf geweld aan, als daar niets is wat zich verzet
tegen Gods Geest?' 2 In het Imperfectum opus uit 429-430 lezen wij nog dat
de mens, zo hij niet herboren wordt, schuldig blijft aan de lex membrorum
waarmee ieder mens ter wereld komt en die strijd voert tegen de lex
mentis. Alleen wie geleid wordt door de Geest, zal de lex membrorum kun
nen overwinnen.3
d. opname in de Kerk-gemeenschap

Behalve zondenvergeving en rechtvaardiging, beide door Augustinus
gesignaleerd ab heilsbegin dat de gelovigen geschonken wordt bij hun
hergeboorte uit de Geest, verbindt de bisschop opname in de Kerkge
meenschap met de initiatieriten. Eigenlijk is die opname in de gemeen
schap al enigszins ter sprake gekomen in voorafgaande paragrafen. Toen
wij vernamen dat sommige gedoopten de Geest niet bezitten, omdat zij
niet openstaan voor de vrede, de onderlinge liefde en de eenheid van de
Kerk, konden wij reeds vermoeden dat een oprecht ontvangen doopsel
behalve gemeenschap met de Geest ook gemeenschap met de Kerk
schenkt. Toen vervolgens het oprecht ontvangen, maar door een on
waardige bedienaar toegediend doopsel aan de orde was, bleek Augus1 CSEL 60,445: Sed de Uta concupiscentia carnis falli eos credo vel fallere, cum qua
necesse est ut etiam baptizatus — et hoc si diligentissime proficit et spiritu dei agitur - pia
mente confligat. Vgl. De nat. et grat.61 (CSEL 60,278) ; C. duas ep. pel.III,III.4 (CSEL
60,489-490).
2 C.Iul. Pel. VIfXV.tf (PL 44,84g): Cur enim caro conteritur a fidelibus, si nihil remansit in Baptismo quod adversus spiritum concupiscat? Cur, inquam, conteritur a se ipso
templum Dei, si nihil ibi est quod résistât Spiritui Dei? Vgl. С. lul. Pel. VI,XVI. 4g (PL
44.85О·
3 С. sec. lul. II, 223 (PL 45, ι ъф) :... cum qua lege membrorum, repugna tura legi mentis,
omnis homo nascitur; et cujus obligatione reus est, si non renasci tur; quam mortales non
vincunt suo spiritu, si non aguntur Dei Spiritu: Quotquot enim Spiritu Dei aguntur, hi filli
sunt Dei.
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tinus te suggereren dat in zo'n geval aan de dopeling zijn zonden vergeven worden door hen m e t wie hij door waarachtige bekering wordt verbonden. Een onmondig kind d a t door volwassenen ten doop wordt gehouden, 'krijgt deel a a n gemeenschappelijke genade door eenheid met
anderen in de heilige Geest', leert de bisschop in Epistula g8.1 Tenslotte
zij er a a n herinnerd d a t zondenvergeving, welke m e n o.a. ontvangt bij
het doopsel, samen met de eenmaking van de Kerk speciaal wordt toegeschreven a a n de Geest, níet a a n de Vader of de Zoon. 2
Naast deze indirecte aanwijzingen komen een aantal preken voor die
opname in de gemeenschap verbinden aan... Verbinden a a n wat? A a n
de hergeboorte uit water en Geest? Of is het veiliger te zeggen : a a n de
sacramentele initiatie in de Kerk, daar in de betreffende teksten ook
sprake is van chrismazalving die m i n of meer in eenheid met het doopsel
gezien wordt? M i n of meer? Deze vraag hebben velen zich reeds gesteld,
vooral uit liturgiehistorische belangstelling. I n w a t geleerder terminologie luidt de v r a a g : Is de zalving m e t chrisma waar Augustinus in preken
tot pasgedoopten over spreekt, een 'postbaptismale' zalving of is die zalving nog juist 'baptismaal'? Behoort die zalving m.a.w. nog tot het sacrament van het doopsel of vormt zij een onderdeel van een ánder,
twééde sacrament, het vormsel? 3 I n ons onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus willen wij bij deze, in de eerste plaats liturgiehistorische vragen niet al te lang blijven stilstaan.
I n Sermo sz?, onze belangrijkste vindplaats (405-411), is de chrismazalving n a a r d e l e t t e r 'postbaptismaal' (daarom nog niet 'postbaptis1 Ep g8,2: ziep. 137, v. 2. 2 Sermoyi,33: ziep. 101, v.5.
3 Zie b.v H. Elfers, Gehort die Salbung mit Chrisma im altesten abendländischen Imtiatimsntus
zur Taufe oder zur Firmung*, in Theologie und Glaube 34,1942,334-341. Elfers rekent de
chrismazalving, ook bij Augustinus, tot het doopsel en wijst de tegenovergestelde mening
van B.Welte af, gepubliceerd in diens Die postbaptismale Salbung, ihr symbolisches Gehalt und
ihre sakramentale Zugehörigkeit nach den Zeugnissen der alten Kirche, Freiburg, 1939 (zie vooral
p 68). Zie verder Ρ Galtier, La consignation a Carthage et à Rome, m АУЛ s, 1911,350-383;
conclusie hier by Augustmus is de chrismazalving 'baptismaal'. De tegenovergestelde
mening vindt men bij P. de Puniet, Onction et confirmation, in Revue d'histoire ecclésiastique
13,1912,450-466, met wie J Coppens, L'imposition des mams et les nies connexes dans le
Nouveau Testament et dans l'Eglise ancienne. Wetteren - Paris, 1925 (vooralpp.sgy e v.), het
eens schijnt te zijn. Op zijn beurt sluit zich bij Coppens aan B. Busch, De tmtiatione
Christiana secundum doctrinam Sancii Augustim Inquisititi litwrgico-histonca, Roma, 1939,
PP 97-101· Met de conclusie van Ρ Galtier komt overeen wat W.Roetzer schrijft in Des
Heiligen Augustinus Schriften als Uturgie-geschuhiliche Quelle, München, 1930, p. 173, waar hij
de zalving 'Erganzungszeremonie des Taufsakramentes' noemt, al spreekt hij over die
zalving dan ook als over een 'postbaptismale Salbung'! Verwijzend o.a. naar Sermo 127
zegt B.Neunheuser, a.w., pp.56-57·. 'Was ist hier gemeint' Postbaptismale, aber zur
Taufe selbst noch gehorende Handlung oder das Sakrament der Firmung im Sinne
unserer heutigen Terminologie? Letzteres durfte sicher nicht das Richtige treffen. Aber
wir smd auf Grund der vorliegenden Stellen nicht einmal gezwungen, diese Handlung

149

maal' in de zin van behorend tot een tweede, duidelijk van het doopsel
onderscheiden sacrament). Immers, eerst worden baptisma en aqua, daarná pas wordt het chrisma toegediend : post aquam ignis [hoc est chruma, zegt
de context). Wij doen ons best over dit alles niet heen te lezen! Maar het
lijkt ons, hoe nauwgezet men ook te werk gaat, niet met zekerheid uit te
maken of die chrismazalving door Augustinus beschouwd werd als een
onderdeel van wat men in de Scholastiek en daarna als het tweede van
de zeven sacramenten beschouwde, nl. het vormsel. Duidelijk daarentegen voor ieder onbevooroordeeld en door geen anachronisme gehinderd toehoorder van Augustinus is wél dat de bisschop in Sermo 22j het
water-baptisma en de chrismazalving als één sacramentele initiatie beschouwt. Zolang slechts de conspersio met water heeft plaatsgehad, is de
initiatie van de neofieten on-af: nondum... Zij wordt pas voltooid door de
toevoeging van het chrisma, d.i. door het 'toetreden' van de heilige Geest
- accedit ergo spiritus sanctus, post aquam ignu - die door het chrisma wordt
aangeduid en die de dopelingen de liefde in-ademt. Als bovendien water
irgendwie zur Firmung zu rechnen, die in der Handauflegung noch folgt. Das hat P.
Galtier doch wohl zwingend erwiesen...'. Geen besliste keuze tussen 'bapusmaal' en
'postbaptismaal' menen te kunnen maken: F.Hofmann, a.w , pp.336-337, C.Couturier,
'Sacramentum' et 'Mysterium' dans l'oeuvre de samt Augustin, in Etudes augustimenœs, éd. par H.
Rondet e a., Pans, 1953, pp.183-184; Ph.T. Weiler, The Easter Sermons of St. Augustine,
Washington, 1955, p. 25; 57. Een zeer genuanceerd oordeel heeft G.Bannwarth in Le
baptême chez samt Augustin. Etude de théologie positive. Thèse pour le doctorat en théologie, Strasbourg, 1950 (dactylogr.), pp 47-74 Bannwarth stelt dat Augustinus nooit een andere
rituele zalving op het oog heeft dan die welke na de doop-immersies plaatsheeft (p. 14,
ν г; р.зу). De vraag 19 dan, 'si Augustin a vraiment modifié le sens de l'onction postbaptismale au point d'en faire, comme on le prétend, un rite de confirmation, ou bien si, malgré
quelques expressions plus hardies, il est resté dans la ligne de l'ancienne conception africaine qui n'y voyait qu'une cérémonie complémentaire du baptême' (p.52). Bannwarth
verdedigt dit laatste (pp.52 ел.). A Stenzel schijnt in zijn liturgiehistonsche studie Die
Taufe. Eine genetische Erklärung der Taufliturgie, Innsbruck, 1958, met zoveel belang te
hechten aan het 'baptismaal' dan wel 'postbaptismaal' karakter van de chrismazalving.
Hij spreekt over doopsel, zalving, handoplegging en consignado tezamen als over 'eme
Vollinitiation' (a.w., p.182). Zo ongeveer ook F Hofmann, aw., рр-33б-337 en С.
Couturier, a w., pp. r8¡-i86 E.Lamirande schrijft tenslotte (L'idée d'onction dans l'ecclésiologie de samt Augustin, in Revue de PUnwersité d'Ottawa, 35, 1965, p. 120*): 'Les rapports
entre l'onction et la collation du Saint-Espnt inviteraient peut-être à voir dans ce nte un
sacrement proprement dit, la confirmation. Cependant beaucoup d'autres textes suggèrent plutôt un aspect de l'incorporation au Chnst prêtre et roi, et ainsi le rattachent au
baptême. On aurait donc tort de chercher ici une réponse à là question encore discutée
des effets spécifiques de la confirmation'. Afgaande op Augustines' uitlatingen zelf zijn
wij het daar volkomen mee eens Door steeds maar weer vanuit een scholastisch, duidelijk onderscheid tussen doopsel en vormsel de vraag te stellen naar de verhouding tussen
deze beide bij Augustinus ziet men de eenheid van de initiaUe-sacramenta bij de bisschop van Hippo wel eens over het hoofd. Die eenheid is nochtans een veel duidelijker en
veel zekerder gegeven dan de tweeheid van twee wezenlijk onderscheiden sacramenten in
de scholastieke en latere zin van het woord.
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en Geest waaruit de mens herboren wordt, overal elders bij Augustinus
één zijn, hoe zouden wij dan, meer op grond van een eeuwen later duidelijk geformuleerd onderscheid dan op grond van Augustinus' eigen
woorden, een scheiding mogen aanbrengen in wat door de bisschop als
één gebeuren werd beschouwd, nl. de initiatieritus van water en Geest of,
wat hetzelfde is volgens Augustinus, van het water en het chrisma? Wij
laten nu de tekst volgen waarin Augustinus, na over het eucharistisch
Lichaam des Heren te hebben gesproken, de neofieten voorhoudt dat zij
door water en Geest het Lichaam van Christus zijn geworden dat de
Kerk is.
'Als de tarwe immers niet gemalen wordt en met water vochtig gemaakt, kan hij beslist niet de vorm krijgen die men brood noemt. Zo
werdt ook gij enige tijd geleden door de vernedering van het vasten en de
bezweringsrite als het ware gemalen. Het doopsel kwam er bij en het
water: gij werdt als het ware bevochtigd om de vorm van een brood te
kunnen aannemen. Maar zonder vuur is die vorm nog geen brood. Wat
wordt dus aangeduid door het vuur? Het chrisma. De olie immers van
ons vuur is het sacrament van de heilige Geest. Let op, wanneer in de
Handelingen wordt gelezen... Let dus op en verneemt dat met Pinksteren
de heilige Geest zal komen. Zó zal hij komen: in vurige tongen verschijnt
hij. Hij ademt ons immers de liefde in, opdat wij branden van verlangen
naar God, opdat wij de wereld verachten, opdat ons hooi verbrandt en
ons hart als goud gelouterd wordt. De heilige Geest komt er dus bij : na
het water het vuur; en gij wordt het brood dat het Lichaam van Christus
is'.'
Het 'Lichaam van Christus' dat de neofieten door water en Geest zijn
geworden, betekent tegelijkertijd Christus' lichaam in het sacrament van
brood en wijn en Christus' Lichaam dat de Kerk is. Daarom, als Augustinus zegt dat in de initiatieritus 'eenheid wordt aangeduid', 2 kan dit betrekking hebben zowel op de eenheid zelf van de Kerk als op het sacrament van de eenheid, de eucharistie. Gezien de nadruk die de bisschop
ι Se. 227 (PL 38,1100) : Nisi enim mola tur triticum, et per aquam conspergatur, ad
•stam formam minime venit, quae panis vocatur. Sic et vos ante jejunii humiliatione et
exorcism! sacramento quasi molebamini. Accessit baptismum et aqua; quasi conspersi
estis, ut ad formam panis veniretis. Sed nondum est panis sine igne. Quid ergo significai
ignis? Hoc est Chrisma. Oleum etenim ignis nostri, Spiritus sancii est sacramentum. In
Actibus Apostolorum advertite, quando legitur... Attendile ergo et videte, quia venturus
est Pentecoste Spiritus sanctus. Et sic veniet: in Unguis igneis se ostendit. Inspirât enim
charitatem, qua ardeamus in Deum, et contemnamus mundum, et fenum nostrum exuratur, et cor quasi aurum purgetur. Accedit ergo Spiritus sanctus, post aquam ignis: et
efficimini panis, quod est corpus Christi,
г Ibid.: Et ideo unitas quodam modo significatur.
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elders op de eenheid van de Kerk legt, hoeft het niemand te verbazen dat
de dopelingen het onverdeelde Lichaam van Christus worden dat de
Kerk is.
Opmerkelijk is dat zij dit worden, omdat zij door de Geest vervuld
worden met vurige liefde tot Gód. Een gedachte die wij al eerder tegenkwamen : waar mensen in liefde God ontmoeten, ontstaat in en door de
Geest mensengemeenschap. De Geest die de gelovigen vervulde die reeds
in de Kerk waren, wordt door de sacramentele initiatie communis ook aan
hen die thans uit de schoot van de Kerk herboren worden.1 Herboren uit
water en Geest of, wat voor Augustinus hetzelfde is, uit water en chrisma,
wordt de neofiet opgenomen in de liefdeseenheid van de Kerk die bezield
wordt door de Geest.
Deze gedachte ontmoeten wij behalve in Sermo 227 in enige andere
preken voor pasgedoopten. Zo in Sermo 22g (405-411), waarin de eenheid
nog sterker wordt beklemtoond. Hier wordt het chrisma niet met name
genoemd, maar wel worden de dopelingen éérst bevochtigd met water
en als het ware tot eenheid samengekneed en daarná pas - accedente fervore Spiritus sancti - 'gebakken', d.i. in hun verbondenheid met de Kerk
geconsolideerd. Augustinus besluit: 'Ziet wat gij ontvangen hebt. Zoals
gij dus ziet dat hetgeen tot stand gekomen is, één is, moet ook gij één zijn
door elkaar lief te hebben, door vast te houden aan één geloof, aan één
hoop en aan onverdeelde liefde'.2 Minder uitvoerig is Sermo 272, door
Kunzelmann eveneens gedateerd in dejaren 405-411. Ook daar wordt
het 'vuur van de heilige Geest' vermeld ná het doopsel, dat zonder dat
'vuur' on-af is. Door het doopsel zijn de neofieten alleen nog maar 'bevochtigd' (om samen de vorm van één brood te kunnen aannemen, blijkt
uit de hiervóór geciteerde sermones). Pas 'toen gij het vuur van de heilige
Geest hebt ontvangen, zijt gij als het ware gebakken'. Hiervóór had
Augustinus er aan herinnerd dat 'een brood niet uit één, maar uit veel
graankorrels wordt gevormd'.3
Overzien wij de geciteerde preken tot de pasgedoopten, dan kunnen
wij samenvatten dat voor de bisschop van Hippo de hergeboorte uit
1 Ep.g8,2:z\tp.
137, v. 1.
2 Se. 229 (PL 38,1103): Quando catechumeni differebamini, in hórreo servabamini.
Nomina vestra dedistis; coepùtis moli jejunüs et exorcismis. Postea ad aquam venistis, et
conspersi estis, et unum facti estis: accedente fervore Spiritus sancti cocti estis; pañis
dominicus facti estis. Ecce quod accepistis. Quomodo ergo unum videtis esse quod factum
est, sic unum estote vos, diligendo vos, tenendo unam fidem, unam spem, individuam
diari ta tem.
3 Se.2js (PL 38,1247) ; Recolite quia panis non fit de uno grano, sed de multis. Quando
exorcibamini, quasi molebamini. Quando baptizati estis, quasi conspersi estis. Quando
Spiritus sancti ignem accepistis, quasi cocti estis.
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water en Geest ritueel tegenwoordig wordt gesteld en sacramenteel wordt
gerealiseerd zowel door het doopsel met water als door de zalving met
chrisma. Het baptisma wordt in de geciteerde teksten niet zozeer gezien
als afwassing, doch eerder als voorbereiding tot eenheid, welke eenheid
geconsolideerd wordt door de caritas die de Geest meedeelt, aangeduid in
het chrisma. De eenheid zelf waartoe velen uit water en Geest geboren
worden, is de gemeenschap van het door één Geest bezielde Lichaam
van Christus, de Kerk. Dat de hergeboorte uit de Geest niet een aangelegenheid van enkelingen is, suggereert de bisschop overigens al in een
tekst van 395, waarin hij het superfeni van Gods Geest over de wateren
(Gen. 1,2) beschouwt als een verwijzing naar het toekomstig doopsel van
het 'uit water en heilige Geest te herboren volk'.1
e. opwekking van cantas
Hadden wij in verband met de hergeboorte uit water en Geest bij
Augustinus al vaker iets gehoord over eenheid als 'heilseffect' van het
doopsel, eveneens wordt buiten de geciteerde preken voor neofieten de
mededeling van de cantas met die hergeboorte verbonden. Zo schrijft de
bisschop reeds in De doctr. christ. II, VI. γ (dus nog vóór 400) dat de ontvangenis uit de Geest welke men ondergaat bij het doopsel, in de gelovige
de vrucht van een tweevoudige liefde voortbrengt, nl. tot God en de
naaste.2 Ongeveer twintig jaar later zegt hij dat het doopsel 'in heilige
Geest en vuur' van Mt.3,11 kan worden verstaan als een doopsel 'in de
heilige Geest en in de liefde'. Maar hij voegt er aan toe dat de volmaakte
liefde niet aan het begin van een christelijk bestaan geschonken wordt.
Het begin is vergeving van zonden, waardoor de gelovigen - door toedoen van de Geest die verzamelt en één maakt - bevrijd worden van
een geest die tegen zichzelf verdeeld is.3
Dat voor Augustinus liefde, gemeenschapszin en vredelievendheid
heersen in iemand die met oprechte bedoelingen het doopsel en daarmee
de Geest ontvangen heeft, zeggen weliswaar veel indirecte aanwijzingen,
maar het is opvallend hoe weinig expliciete affirmaties men aantreft dat
door het doopsel de liefde wordt uitgestort in het hart van de mens. Een
dergelijke affirmatie komen wij slechts tegen in enkele preken waarin
1 De dis. quaest. ad Simpl. II, I.5 (PL 40,133): Praesertim cum ea locutio (Spiritus Dei superferebatur super aquam), sicut iUarum Scripturarum mos est, etiam propheticum quiddam
sonet, mysteriumque futuri Baptismatis ex aqua et Spiritu sancto nascituri populi praefiguret...
2 De doctr. chr. II, VI. 7 (CCL 32,35) : . . . qui boni fidèles et veri dei servi deponentes onera
saeculi ad sanctum baptism] lavacrum venerunt atque inde accedentes conceptione
sancii spiritus fructum dant geminae caritatis, id est dei et proximi.
3 Se.71,19: zie p. 142, v. 3.
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Augustinus pasgedoopten toespreekt en waarin hij het waterbaptisma
en de chrismazalving als één sacramentele initiatie beschouwt. De mededeling van de caritas wordt daar bovendien speciaal toegeschreven : niet
a a n het baptisma, m a a r a a n de zalving met chrisma.'
M e t deze teksten kunnen tenslotte enige passages vergeleken worden
uit Augustinus' derde Tractatus over de Eerste Brief van J o h a n n e s
(406-408). Hij spreekt daar naar aanleiding van I Jo. г, го en 2,26-2J
over de 'zichtbare zalving' die hij het sacramentum van de Geest noemt. 2

Het onzichtbaar heilsgoed dat door dit zichtbaar sacramentum wordt
aangeduid, is de liefde. I n deze liefde geworteld zal de gelovige bij géén
hitte verdorren, m a a r zich a a n Gods warmte kunnen voeden. 3
f. samenvatting
O m herhalingen te voorkomen willen wij kort zijn. Enige bladzijden
verder volgt nl. een overzicht van het hele hoofdstuk, waarvan de hier
eindigende paragraaf over het doopsel een belangrijk onderdeel vormt.
Laten wij dít voorlopig vasthouden: veel van wat Augustinus zegt over
de Geest en de initiatiesacramenta van water en chrisma, blijkt n a u w
verweven te zijn met wat hij leert over de verhouding van Geest en
Kerk. Het doopsel van de individuele gelovige is niet een aangelegenheid
tussen hem en God alleen, m a a r heilsgebeuren van en in de Kerk die
bezield en eengemaakt wordt door de Geest van caritas. Dit lezen we
vooral in antidonatistische geschriften.
In zijn antipelagiaanse tijd blijven die ideeën nog wel meespreken,
m a a r Augustinus krijgt d a n meer oog voor de heilsbemiddeling van Jezus
Christus en het 'heilseffect' van het doopsel is in die j a r e n vooral de
positieve rechtvaardiging, terwijl de antidonatistische teksten in de doop'genade' eerder zondenvergeving en eenmaking van de Kerk zien.

DE GEEST EN DE HANDOPLEGGING TOT VERZOENING

Dat gemeenschapszin en respect voor de ander ten nauwste verbonden
zijn met een ware hergeboorte uit de Geest, zegt of veronderstelt Augustinus op een aantal plaatsen w a a r hij spreekt over verzoening van ver1 Zie pp. 149 e.v. ; vgl. En. inps. 108,36 (CCL 40,159Θ-1599).
2 In Io. Ер. TV.3,5 (PL 35,2000) : Unctio spiritualis ipse Spiritus sanctus est, cujus sacra
mentum est in unetione visibili.
3 In Io. Ер. Tr.3,i2 (PL 35,2004): Unctionis sacramentum est, virtus ipsa invisibilis,
unctio invisibilis, Spiritus sanctus; unctio invisibilis caritas illa est quae in quocumque
fuerit, tamquam radix illi erit, quamvis ardente sole arescere non potest. Omne quod
radicatum est, nutritur calore solis, non arescit.
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dorven christenen of van afgescheidenen met de Kerk

Deze laatsten,

ofschoon gedoopt, ontvangen de Geest eerst als zij 'zich m e t de b a n d v a n
vrede en door de eenheid van de liefde a a n de K e r k hechten'. 1 Vanwege
het n a u w e verband d a t Augustinus zelf legt tussen zondenvergeving door
het doopsel en zondenvergeving door handoplegging die plaatsheeft tot
verzoening met de Kerk, 2 willen wij op het karakter v a n deze verzoenen
de tmposttto manuum n a d e r ingaan, voordat wij in een volgende paragraaf
stilstaan bij de handoplegging tot Geestschenking in het algemeen.
Op

verzoenende

handoplegging

komt Augustinus

vaak

terug

in

Contra Crescomum uit 405-406. Zo zegt hij in //, XIII. 16 d a t een ketter of
scheurmaker die tot de eenheid van de Kerk komt en zich in waarheid
met h a a r leden verbindt, 'de heilige Geest ontvangt, door wie de liefde
in onze h a r t e n wordt uitgestort'. 3 Donatisten die tot de Kerk terugkeren,
Ontvangen in de eerste plaats de Kerk zelf en in h a a r vrede, eenheid en
liefde door h a a r eigen bron, d e onzichtbare heilige Geest...*.* I n een
preek uit 4 1 1 ' en in Sermo Jib

uit 417 keren dezelfde gedachten bijna

woordelijk terug.
U i t deze en dergelijke uitspraken blijkt niet alleen d a t voor Augustinus
bij het doopsel normaliter de Geest en het vermogen om lief te hebben
worden meegedeeld, m a a r ook d a t bij verzoening van ketters of scheurmakers gemeenschapszin een van de voornaamste voorwaarden is tot wer1 C. Cresc. II, XII 15 zie ρ 82, ν. з. Wij zijn niet overtuigd door de studie van Fr De
Saint-Palais D'Aussac, (La réconciliation des hérétiques dam l'Eglise ancienne Contribution a la
théologie de t'mitiatmn chrétienne, Pans, 1943) die stelt dat bij Augustmus de handoplegging
tot opname van ketters en scheurmakers in de Kerk mets te maken heeft met vergeving
van zonden (pp 140-141; 171-172). Men vergelijke de door ons verderop geciteerde teksten, b v. С Cresc II,XIU 16, De bapt III,XIII 22 en vooral De bapt. VI,XXXI.6o, waar
sprake is van handoplegging superfiliasalíenos quos omnes iniqui appellantur
2 Over het nauwe verband bij Augustinus tussen verzoenende handoplegging en doopsel, zie K.Adam, Du kirchliche Sündenvergebung nach dem hl Augustin, Paderborn, 1917,
р. ¡од. 'Die Wiederaufnahme des Konvertiten in der Form der Handauflegung ist darum
d a s K o m p l e m e n t der Taufeodervielmehnhreigentlicher Vollzug'. Vgl J Ratzinger
a w , p 137. 'Diese Handauflegung (ni 'des kirchlichen Rekonziliationsntus') bedeutet
aber naherhin Taufvollendung durch die Mitteilung des Heiligen Geistes'
3 С Cresc.II,XIII.i6 (CSEL 52,375) : Cum ergo quisque ad ecclesiae veniens umtatem,
cum eius membns veraciter copulatur, accipiat spintum sanctum, per quem diffunditur
cantas in cordibus nostris, eademque cantas coopenat multitudmem peccatorum. .
quomodo cum mundan negas, nisi quia ommno quae sit mundatio spintalis ignoras'
Vgl. С Cresc
I,XV.i8(CSEL52,377-378).
4 С Cresc.II,XVI.ig (CSEL 52,378) : Cum ergo vemunt ad nos vestn ( = donatistae)...
accipiunt quod non habebant... Accipiunt enim pnmitus ipsam ecclesiam et in ea pacem
umtatem, cantatem per fontem eius proprium atque invisibilem spintum sanctum, sine
quibus utique nullo dubitante intenssent . Vgl С Cresc. II, XVI го (CSEL 52,379),
С Cresc.IV, V.6 (CSEL 5a,505-506) ; Se. Den. 8,3 (MA. 1,37-38).
5 St 26g, 2 e.v. (PL 38,1235 e ν.) :
6 Se 71,32 (Verbr. ιοο-ιοι).
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kelijke deelname aan het leven van de Geest in de Kerk. In Sermo 71,37
spreekt de bisschop d a a r o m over kerkelijke verzoening van afgescheidenen als over het komen ex dispersione ad congregationem. . quae ad remittenda
peccata accepit spintum sanctum.1 Ook bij verzoening: geen magie, geen
ritueel automatisme. Ook hier vraagt de Geest om het hart van de mens.
Zegt Augustinus niet in De bapt. VI, XXXI. 60 dat 'de heilige Geest door
de handoplegging alleen dan niet kan neerdalen, als er geen ware bekering des harten aanwezig i s ' ' 1 En ook bij verzoening met de Kerk, evenals bij het doopsel, deelt de Geest zich mee vanuit de gemeenschap.
Dit 'vanuit de gemeenschap' suggereert Augustinus het duidelijkst in
De bapt. III, XVII. 22. Als iemand door een onwaardige bedienaar in de
Kerk het doopsel ontvangt, wordt d a n Gods barmhartigheid niet geactiveerd door de gebeden der heiligen in de Kerk, suggereert de bisschop.
'Als dat zo is', vervolgt hij, 'waarom worden d a n niet, als iemand uit
heresie of schisma tot de katholieke vrede komt, door h ú n gebeden zijn
zonden vergeven?' 3 En enige regels verder: '...de vrede van de Kerk
vergeeft de zonden'. 4 Weliswaar bestaat er een formeel verschil tussen
zondenvergeving en Geestschenking, m a a r in de meeste gevallen dat
Augustinus spreekt over verzoening van gedoopten met de Kerk, beschouwt hij, zonder bij dit formeel onderscheid ook m a a r een ogenblik
stil te staan, dít als het 'heilseffect' van deze verzoening. dat zij de Geest,
de vrede en de liefde ontvangen; het 'sacrament' daarentegen, d.i. het
doopsel, bezaten zij reeds. Die verbondenheid met de Kerk komen we als
resultaat van de verzoenende handoplegging ook tegen in De bapt. V,
XXIII.33:
ketters die zich met de Kerk willen verzoenen, worden de
1 Verbr 107.
a De bapt. VI,XXXI.6o (GSEL 51,329) Unde constat super fihos alíenos, quod omnes
iniqui appellantur, et suboles antichnsti, quod sunt omnes qui Christo adversantur, spintum sanctum per manus inpositionem tantummodo non posse descendere, si cordis non
adsit vera conversio...
3 Zie ρ 139, v. 4 Verder (ibidem) · Quod si ita est, cur non ergo per eorum orationes,
cum quisque ab haeresi aut schismate ad pacem catholicam vemt, eius peccata solvuntur?
4 Zie p. 136, ν 4. Dat volgens Augustinus de Geest door en vanuit de gemeenschap
zondenvergeving bewerkt, is de mening zowel van К Adam als van В Poschmann, die
m.b.t. Augustinus' opvatting over zondenvergeving het op meerdere punten met met
elkaar eens zijn Zie В Poschmann, Die kirchliche Vermittlimg der Sundemiergebung nach
Augustinus, in peitscht, ƒ. ¡cath Theol 45,1911, p 415, waar hij Adam citeert : 'Die Ursächlichkeit der sancti dagegen wurzelt in der Kraft des Hl Geistes, die sie durchlebt, sie ist
mit der Gottes selbst identisch und darf demnach ab das angesprochen werden, was
späterhin als causa principalis bezeichnet wurde' ( = К Adam, Die kirchliche Sündenvergebung, p 104). Poschmann (aa ,p 406e ν ) , bij wie wij ons aansluiten, is het echter met met
Adam eens dat het aandeel van de Kerk in de zondenvergeving onmiddellijk slechts be
trekking zou hebben op 'die Losung der BussverpHichtung' (Adam, a w , p 47) en met op
'die Befreiung vom rea tus und damit von der Sunde' (Adam, ibidem).
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handen opgelegd propter cantatis autem copulationem, quod est maximum
donum spiritus sancii, zonder welke 'gave' al het andere dat er aan heiligs
in een mens is, geen enkele heilswaarde heeft.1 Het propter in dit citaat
heeft finale betekenis: niet 'op grond van', maar 'met het oog op'. Elders
in De baptismo suggereert Augustinus immers dat de handoplegging over
hem die zich met de Kerk verzoent, niets 'anders is dan een gebed over
een mens', 2 terwijl de context suggereert dat zo iemand zijn zonden
worden vergeven op het gebed van de Kerk. 3
Dat de Geest zich vanuit de Kerk meedeelt aan hen die zich met haar
verzoenen, schijnt Augustinus reeds in zijn onvoltooid commentaar op
de romeinenbrief (394-395) te hebben verondersteld. Hij zegt daar dat
de Kerk, 'die door dezelfde gave van de heilige Geest moeder is van alle
heiligen', voor geen ketter of scheurmaker, zo hij zich betert, de hoop op
bevrijding heeft afgesneden noch de toegang om zich met God te verzoe
nen voor hem heeft afgesloten. 'Roept zij niet allen onder tranen terug
tot haar boezem, die zij in hoogmoedige verwatenheid verlaten hebben?
Maar wie wordt er, hetzij bij de leiders, hetzij bij de kudden der ketters,
gevonden die zich niet verzet tegen de heilige Geest?' 4 Misschien nog
duidelijker is Tractatus 6 van het commentaar op het Johannesevangelie
uit 406-408. De donatisten, overtuigd van hun gelijk, hebben nochtans
alles tegen zich : het Oude Testament, het evangelie, de brieven van de
apostelen en omms gemitus columbae.s Gezien de volgorde moet columba wel
de Kerk betekenen, temeer daar het in deze betekenis herhaalde malen
in Tractatus 6 voorkomt. Het kan natuurlijk tegelijkertijd een toespeling
1 CSEL 51,288: Itaque sicut potest baptisma esse et unde se aufert spiritus sanctus, ita
potest esse baptisma ubi non est ecclesia. Manus autem inpositio si non adhiberetur ab
haeresi veniente, tamquam extra omnem culpam esse indicaretur. Propter caritatis
autem copulationem, quod est maximum donum spiritus sancii, sine quo non valent ad
salutem quaecumque alia sancta in homine fuerint, manus haereticis correctis inponitur.
г De bapt.IlIfXVI.si (CSEL 51,213) : Manus autem inpositio non sicut baptisma repeti
non potest. Quid est enim aliud nisi oratio super hominem? Dat het over handoplegging
tot verzoening gaat, blijkt uit het onmiddellijk vervolg : Nam quod in typo unitatis Petro
dominus dedit potestatem, ut id solveretur in terris quod ille solvisset... Vgl. In Ιο. Ευ.
Ττ.6,ι8 (CCL 36,62-63); De Тгіп.Х .ХХ І.^в (PL 42,1093).
3 De bapt.III,XVII.2g: Quod si ita est etc. Zie p. 156, v. 3.
4 Ер. Rom. inch, exp.15 (PL 35,209g): Ipsa denique catholicae Ecclesiae tam insignis
auctoritas, quae in eodem dono Spiritus sancti omnium sanctorum mater toto foecunda
orbe diffunditur, cui unquam haeretico vel schismatico spem liberationis, si se corrigat,
amputavit? cui placandi Dei aditum clausit? Nonne omnes ad ubera sua, quae superbo
fastidio relinquenint, cum lacrímis revocat? Quis vero vel de principibus, vel de gregibus
haereticorum invenitur, qui non adversetur Spiritili sancto?
5 In Io. Eu. TT.6,S4 (CCL 36,65) : Omnia ergo, fratres mei, videtis, quia clamant adversus illos ( = donatistas), omnes paginae divinae, omnis prophetia, totum evangelium,
omnesapostolicae litterae, omnisgenituscolumbae: et nondum evigilant, nondum expergiscuntur.
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zijn op de Geest, wiens theofanie onder de gedaante van een duif in
dezelfde Tractatus ex professo aan de orde is, maar in de onmiddellijke
context van het hierboven geciteerde omnis gemitus columbae betekent
columba de Kerk. Want Augustinus vervolgt: '...als wij duif zijn, laat ons
dan zuchten, dulden en hopen. Gods barmhartigheid zal ons nabij zijn,
opdat het vuur van de heilige Geest zijn warme gloed laat uitstralen in
uw eenvoud : en zij zullen komen !'.'
Het is iedereen onder het gehoor van de bisschop duidelijk : aangetrokken door de onderlinge genegenheid die in de Kerk - in de eenvoud van
de duif - naar buiten straalt, zullen de hoogmoedig afgescheidenen,
zullen de verstoorders van vrede en de minnaars van liefdeloze verdeeldheid terugkeren tot de universele wereldkerk. Vanuit deze zichtbare,
tastbare Kerk trekt de Geest zelf hen onweerstaanbaar aan door de ontwapenende simplicitas van de zijnen. Dit heeft niets te maken met een
Kerkopvatting volgens welke een zichtbare Kerk op menselijke wijze
vát zou hebben op de Geest en eigenmachtig over hem zou kunnen beschikken. Wanneer 'het vuur van de heilige Geest zijn warme gloed laat
uitstralen in de simplicitas' van Hippo's gelovigen, geschiedt dit immers
uit Gods barmhartigheid. Letterlijk zegt de bisschop: aderii misericordia
Dei, ut efferveat ignis Spiritus sancii in simplicitate vestra, et venient.

Iedereen zal begrijpen dat in deze paragraaf niet alles aan de orde is
gekomen wat Augustinus zegt over de Geest en de zondenvergeving in de
Kerk. Hiervoor verwijzen wij naar ons vorig hoofdstuk en naar onze uiteenzetting over het doopsel, waarvan het éérste 'heilseffect' volgens de
bisschop zondenvergeving is, evenwel onmiddellijk verbonden met herstel en opbouw van kerkelijke eenheid. En evenals in onze paragraaf
over het doopsel stellen wij ook in verband met verzoenende handoplegging vast dat de Geest zich vanuit de gemeenschap meedeelt aan hen die
tot de Kerk komen.
Deze visie op kerkelijke verzoening (en op het doopsel) wordt gedragen door een 'antidonatistische' opvatting van de Kerk als door de Geest
bezielde liefdesgemeenschap. In haar is de onderlinge liefde van God
zelf werkzaam, verdicht aanwezig in zondenvergeving en eenmaking,
beide proprium opus van de Geest in wie Vader en Zoon één zijn. Als de
Kerk zo begrepen wordt, hoeft niemand geschokt te zijn als Augustinus
zegt dat zij op enige wijze deelt in Gods actieve vergeving van zonden.
Zíj vergeeft, maar uit kracht van de Geest die haar bezielt. Hiermee is de
affirmatie dat de handoplegging niet meer is dan een gebed van mensen,
ι Ibid.: Sed si columba sumus, gemamus, toleremus, speremus; aderii misericordia Dei,
ut efferveat ignis Spiritus sancti in simplicitate vestra; et venient.
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slechts schijnbaar in strijd. Het 'zuchten van de duif' is immers slechts
onweerstaanbaar door de aandrang van de Géést, wiens mensenliefde
zich in het 'zuchten, dulden en hopen' van de Kerk openbaart.

MEDEDELING VAN DE GEEST DOOR NIET SPECIFIEK
'VERZOENENDE*

HANDOPLEGGING

Dat de handoplegging waar wij in de vorige paragraaf over spraken,
plaatsvond wanneer iemand zich met de Kerk wilde verzoenen, bleek
duidelijk uit de betreffende contexten; geen twijfel mogelijk. Valt daarnaast bij Augustinus een wezenlijk andere, niet-verzoenende handoplegging te onderscheiden die dichter bij ons vormsel staat? 1 De zaak is
niet geheel duidelijk. Wij kunnen dít met zekerheid zeggen : ι. handop
legging die kan worden herhaald, heeft plaats als iemand zich met de
Kerk verzoent; dit zagen wij hierboven; 2 2. handoplegging heeft ook
buiten verzoening met de Kerk plaats, nl. opdat iemand überhaupt de
Geest ontvangt. 3 Maar nogmaals, of er voor Augustinus twee soorten
handopleggingen bestonden - de een specifiek 'verzoenend', de ander
'Geestschenkend zonder meer' - lijkt ons moeilijk achterhaalbaar. Ook
van de impositio manuum opdat iemand überhaupt de Geest ontvangt, zegt
Augustinus dat zij slechts een gebed is van mensen, waarop God zélf de
Geest schenkt. Dit vernemen wij in De Τηη.Χν,ΧΧνΐ.46,
waar Augusti
nus poneert dat Christus 'als Gód' de Geest meedeelde. Zijn leerlingen
legden wel de handen op, maar gaven zelf niet de Geest: 'Zij baden
immers dat hij in hen zou komen die zij de handen oplegden; niet zelf
gaven zij hem. Deze handelwijze pleegt de Kerk in haar leiders ook nu
nog te volgen'.4
1 Zie over deze kwestie Fr. de Saint-Palais D'Aussac, a.w., pp.26 e.v., waar een aantal
auteurs besproken wordt van vóór 1942. Zie verder: B.Poschmann. Kirchenbusse und сотreptìo decreta bei Augustinus.!(= Verzeichnis der Vorlesungen an der Akademie in Braunsberg im
Sommer 1933), Braunsberg, 1923, p. 17; F.Hofmann, a.w., р-ззв; B.Busch, a.w., p.98;
B. Weite, a.w., pp. 65 e.v. Volgens С. Couturier, a.w., pp. 185-186 schijnt de zaak niet geheel
duidelijk te zijn. Tot zijn zorgvuldige bestudering van de teksten - die nu eenmaal niet
duidelijk zijn — voelen wij ons nog het meest aangetrokken. Zie ook H. B. Weijland, a.w.,
pp. 164 e.v.
2 Of in álle gevallen van verzoening met de Kerk een publieke handoplegging plaats
had, is een andere vraag, overigens reeds gesteld door K.Adam. Vgl. K.Adam, Die
geheime Kirchenbusse nach dem heiligen Augustin. Eine Auseinandersetzung mit B. Poschmann,
Kempten, 1921.
3 Wij laten hier een ogenblik de handoplegging buiten beschouwing waardoor het priesterschap, in de volheid van het bisschopsambt of in welke gradatie dan ook, wordt toegediend. Zie hiervoor pp. 161 e.v.
4 PL 42,1093: Quomodo ergo Deus non est qui dat Spiritum sanctum? Imo quantus
Deus est qui dat Deum? Ncque enim aliquis discipulorum ejus dedit Spiritum sanctum.
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In verband met een eventuele samenhang van deze handoplegging met
ons vormsel valt nog op te merken dat Augustinus in de onmiddellijke
context spreekt over de 'olie waarmee de Kerk de dopelingen zalft' en
aldus een onzichtbare 'genadegave' aanduidt. 1 Zuiver pneumatologisch
is er geen enkele moeilijkheid. Liturgiehistorisch wel! Want nogmaals,
of die zalving met 'olie waarmee de Kerk dopelingen zalft' voor Augus
tinus behoort tot wat in later eeuwen als het eerste, dan wel tot hetgeen
in later eeuwen als een onderscheiden, tweede sacrament gold, is niet
achterhaalbaar. 2 Maar bovendien, of en in hoeverre de zalving van
dopelingen in verband staat met de handoplegging waardoor in de Kerk
over iemand de Geest werd afgesmeekt, is evenmin duidelijk. Dat Augus
tinus zo'n verband niet duidelijk aangeeft, betekent nog niet dat zalving
van pasgedoopten en handoplegging 'klar geschieden' zijn.3 Dat volgens
hem door elk van beide de Geest wordt meegedeeld, zou eerder op het
tegendeel kunnen wijzen.4
Het pneumatologisch relevante van De Ттіп.Х ,ХХ І.4б is echter
vooral de nadruk waarmee Augustinus er de aandacht op vestigt dat bij
handoplegging de Geest geschonken wordt : niet door mensen, maar door
God, zij het op gebed van mensen. Dat deze nadrukkelijkheid niet nood
zakelijk samenhangt met een antipelagiaans 'pessimisme', blijkt hieruit
dat reeds in Sermo 266 uit 397 dezelfde bezorgdheid voor de soevereine
vrijheid van de Geest verwoord wordt als jaren later in De Trinitate XV.
Over de apostelen die na Pinksteren de handen oplegden tot mededeling
van de Geest, zegt de bisschop in Senno 266: 'Zíj legden de handen op en
híj kwam. Maar dat lag niet in de macht van mensen. Een bedienaar
matige zich niet meer aan dan wat hij als dienaar vermag'. 5 En in TractatusGuh het commentaar uit het Johannesevangelie (406-408) lezen wij
Orabant quippe ut veniret in eos quibus manus imponebant, non ipsi enim dabant. Quem
morem in suis praepoaitis etiam nunc serval Ecclesia... An ipse Jesus Spiritum sanctum
non solum dedit ut Deus... Zie ook verderop in De Trin.XVyXXVI.jo (PL 42,1094):
Nos autem accipere quidem hoc donum possumus pro modulo nostro, effundere autem
super alios non utique possumus; sed ut hoc fiat, Deum super eos, a quo hoc efficitur,
invocamus.
1 Ibid. (PL 42,1093): Non utique (Christus unctus est) oleo visibili, sed dono gratiae,
quod visibili significatur unguento quo baptizatos ungit Ecclesia.
2 Zie pp. 149 e.v.
3 Р. В. Neunheuser, a.w., p.57. Over de samenhang tussen zalving en handoplegging, zie
verder: P.Galtier, a.w., p.358 e.V.; B.Busch, a.w., p.98; B.Weite, а.ш., pp.65 e.V.; Fr. de
Saint-Palais D'Aussac. a.w., Ρ·74; С. Couturier, a.w., pp. 185-186.
4 Voor de mededeling van de Geest door chrismazalving zie de preken tot de pasge
doopten, geciteerd : pp. 149 e - v · e n Tractatus 3 over de eerste brief van Johannes : p. 154,
vv. 2 en 3.
5 Se.266,3:ziep. 122, v. 2. Voorde datum zie С. Lambot, Un 'ieùmuim quinquagesimae'...
160

dat Petrus en Johannes de gedoopte Samaritanen 'voor hen biddend' de
handen oplegden; 'en zij ontvingen de heilige Geest'.1
Ook aan deze 'algemene', niet specifiek 'met de Kerk verzoenende'
handoplegging is alle automatisme vreemd. Bleek ten tijde van de apostelen dat iemand door handoplegging de Geest ontvangen had, uit het
feit dat hij talen begon te spreken, thans - zegt Augustinus in een van
zijn preken over de Eerste Brief van Johannes - moet dat blijken uit zijn
liefde tot de ander, uit zijn liefde tot de vrede en eenheid van de Kerk.
Wie zich tegen deze liefde verzet, ontvangt ook door handoplegging de
Geest niet.2
Misschien valt het sommigen tegen dat Augustinus zo opmerkelijk
weinig zegt over de Géést in verband met deze impositio manuum; deze
gold toch in de Oude Kerk en ook nog in de tijd van Augustinus zelf3 als
liturgisch gebaar waardoor aan iemand de Geest werd meegedeeld. Hoe
het komt dat de bisschop de mededeling van de Geest expliciet veel vaker
verbindt aan het doopsel en aan kerkelijke verzoening (waarbij lang niet
altijd uitdrukkelijk sprake is van handoplegging) dan aan een 'algemene'
Geestschenkende handoplegging, is eerder een liturgiehistorische dan
pneumatologische vraag. Zonder deze liturgiehistorische kwestie ex
professo te hebben onderzocht durven wij slechts het vermoeden uit te
spreken dat dit samenhangt met de problematiek waarmee Augustinus
in discussie met de donatisten vooral werd beziggehouden: i. doopsel
dat ontvangen wordt buiten de Kerk, en vragen over herdoop; 2. voorwaarden tot verzoening met de Kerk.
Pneumatologisch heeft het voorafgaande niet veel nieuws opgeleverd.
Enkele algemene ideeën over Geestschenking vinden wij alleen maar toegepast : niet de mens, maar God deelt de Geest mee (zij het door middel
van mensen) ; deze kan alleen door hem ontvangen worden die in vrede
leeft met de gemeenschap, de Kerk.

DE GEEST EN HET AMBT

Tenslotte is er bij Augustinus nog de handoplegging waardoor iemand
1 In Ιο. Εν. Тт. 6, ¡8 (CCL 36,63) : ... imposuerunt illis manus orantes pro eis, et acceperunt Spïritum sanctum (non quia ipsi dabant, sed quia ipsis orantibus datus est)...
2 In Io. Ер. Тт. 6, io: zie p. 83, ν. ι.
3 Zie b.v. De Тгіп.Х .ХХ І.^б, geciteerd p. 159, v.4; vgl. In Io. Ер. Tr.6,io (PL 35,
2025) : Numquid modo quibus imponitur manus ut accipiant Spiritum sanctum... Vgl.
F.Hofmann, a.w., p.339: 'Man darf also sagen, dass der heilige Lehrer von Hippo in der
Handauflegung das Sakrament der persönlichen Geistmitteilung, das eigentlich pneumatische Sakrament sah, dass er diese Handauflegung in die engste Verbindung mit dem
Gedanken der Leibesgemeinschaft der sancii brachte...'.
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het priesterambt wordt meegedeeld.1 Merkwaardig genoeg is echter in
die samenhang nooit sprake van mededeling van de heilige Geest, tenzij
misschien in die ene tekst waar Augustinus de handoplegging van Mozes
over Josuë becommentarieert. Mozes ontving van God het bevel Josuë
de handen op te leggen, ook al had deze de Geest reeds in zich. De bedoeling van dit bevel kan alleen deze zijn geweest, verklaart de bisschop,
'dat niemand zich machtig voelend door welke genade dan ook, de
sacramenta consecrationis durft te weigeren'.2 Dat is alles! Er staat niet dat
Josuë door Mozes priester werd gewijd. Integendeel, in de context laat
Augustinus het feit dat juist Josuë - en niet Mozes of Aaron - met het
volk het Beloofde Land binnentrekt, openbaring zijn van de goddelijke
heilsbeschikking dat noch de Wet, vertegenwoordigd in Mozes, noch het
oudtestamentisch sacerdotium, vertegenwoordigd in Aaron, 'het volk Gods
zou binnenvoeren in het land van de eeuwige erfenis, maar Jezus ( = J o suë), in quo typus erat domini Jesu Christi, id est gratia perßdem'.3 Josuë, de
opvolger van Mozes en Aaron als leider van het volk, wordt hier dus
eerder voorgesteld als iemand die, in tegenstelling tot Aaron, géén
drager is van het sacerdotium. Bovendien zegt de context dat het priesterschap en de offers van het Oude Testament, in tegenstelling tot de Wet,
níet in het christendom zijn blijven voortbestaan.*
Hoe kan men, met dit alles rekening houdend, de bedoelde passages
dan nog gebruiken om Augustinus' ideeën te achterhalen over het verband tussen de Geest en de handoplegging tot priester- of bisschopswijding? Drie redenen zou men kunnen aanvoeren. Ten eerste, elders
bij Augustinus is Josuë een van de oudtestamentische figuren die de
hogepriester Jezus Christus voorafbeelden.5 Ten tweede, de handoplegging over Josuë heeft actuele betekenis, ook al heeft het oudtestamentisch sacerdotium zelf afgedaan. God beval die handoplegging, opdat
thans 'niemand de sacramenta consecrationis durft te weigeren'. Het gaat
over sacramenta die nog steeds worden toegediend, niet over afgedane
riten uit het Oude Testament.6 Ten derde, de term consecratio wordt door
Augustinus meer dan eens gebruikt om objectieve effecten van nieuwtestamentische sacramenten aan te duiden ; effecten die blijven, afgezien
ι Zie J . Pintard, Le sacerdoce selon saint Augustin, Tours., ι дбо, ƒ>ƒ>. 293 e.v.
я (ìuaest. Hept.IV,54·' ziep. 125, v. 3.
3 Quaest. Hept.IV,53 (CCL 33.269).
4 Quaest. Hept.IV,s3 (CCL 33,269): Sacerdotium vero illud et sacrificia nullam partem
tenent hodie fidei christianae, nisi quod in umbris futurorum acta transacta sunt.
5 Zie J . Pintard, a.w.,pp. 78 e.V., vooral pp. 8j~8g.
6 Dat Augustinus gedacht heeft aan actuele, nieuwtestamentische riten, is verder af te
leiden uit Quaest. Hept. Ill, 84: zie p. 126, v. 1-я.
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van de subjectieve instelling van degene die het sacrament ontving, zoals
bij doopsel of priesterwijding.1
Maar ook als men het er over eens zou zijn dat Augustinus in onze
tekst actuele kerkelijke riten op het oog heeft waardoor iemand blijvend
en objectief 'geconsacreerd' wordt, wat is dan nog het pneumatologisch
belang van deze tekst? Dit: dat iemand door 'consacrerende' handoplegging normaliter de Geest ontvangt of hem althans méér ontvangt dan
hij hem reeds bezat. Alleen in deze veronderstelling kan door Augustinus
worden opgemerkt dat, ofschoon Josuë de Geest bezat, Mozes tóch bevolen
werd hem de handen op te leggen (waardoor, zoals verondersteld wordt,
normaliter de Geest wordt meegedeeld).
Een mager resultaat. Maar het feit dat Augustinus' commentaar bij
de handoplegging over Josuë de enige plaats is waar hij (mogelijk) iets
zegt over een samenhang tussen Geest en ambstwijding, betekent veel
meer! Vooral als we bedenken dat de bisschop de Geest zo vaak en zo
diepgaand verbindt met de hele Kerkgemeenschap. Wij hebben het terloops al vaker opgemerkt : de Geest die de Kerk bezielt, is voor Augustinus niet de quasi-exclusieve Geest van het leergezag of de clerus,2 maar
Gods aanwezigheid in het Pinkstervolk dat hij van alle windstreken heeft
verzameld, dat eensgezind alle talen spreekt en één is in liefde die uit
Gods midden uitstroomt in de wereld. Waar het leergezag 'gedruis' van
woorden produceert, spreekt de Geest in de harten van de toehorende
gemeente. Waar de bedienaar van het sacrament tekortschiet en in zijn
leven niet beantwoordt aan zijn ambtelijk optreden, roept het Geestbezielde zuchten van de gemeente goddelijke 'genade' op voor hen die dit
ambtelijk optreden in vertrouwen ondergaan. Vanuit de gemeente deelt
de Geest zich verzoenend en eenmakend mee aan allen die zich bekeren
tot God en gemeenschap.
DE GEEST EN DE EUCHARISTIE

Augustinus die in discussie met donatisten zo sterk de eenheid van de
universele Kerk heeft beklemtoond en de Geest herhaaldelijk als beginsel
van deze eenheid heeft voorgesteld, zozeer dat hem de eenmaking van de
Kerk zelf als proprium opus moet worden toegeschreven, brengt diezelfde
Geest zeer zelden in verband met de eucharistie, het sacrament van de
eenheid.
ι ZieJ.Pintard, a.w., pp. 234 e.v. Vgl. R.Crespin, a.w.,ppi€5e.v.
2 Opvallend is dat in de meer dan 80 trefwoorden omvattende 'Table alphabithique des
principaux thèmes' uit het vaker geciteerde werk van J. Pintard de heilige Geest niet voorkomt.
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Dat de bisschop de heilige Geest op het oog heeft, waar hij in De
Trinitate schrijft dat brood en wijn niet geconsacreerd worden яш' operante
invisibiliter Spiritu Dei, is niet met absolute zekerheid vast te stellen.1 In
derdaad betekent Spiritus Dei bij Augustinus heel vaak, ja meestal de
heilige Geest.2 Maar in de context van het hierboven geciteerde wordt
aan 'God' de uiteindelijke oorzakelijkheid ten aanzien zelfs van de stof
felijke bereiding van de eucharistische species toegeschreven.3 Er lijkt ons
dan ook geen voldoende reden aanwezig om in het prex mysttca waardoor
de species 'geconsacreerd' worden of in het operante invisibiliter Spiritu Dei
een allusie te zien op een liturgische epiclese.4 De operatie van de 'Geest
Gods' is de operatio van God zelf, waaraan (in een zeer uitvoerige context
over Gods primaire oorzakelijkheid in het wereldgebeuren) allerlei secun
daire oorzaken uitdrukkelijk ondergeschikt worden geacht.
Meer kans dat Augustinus de Geest in verband brengt met de eucha
ristie, biedt Tractatus 27 van zijn Johannescommentaar. Hij zegt daar dat
wij het vlees en bloed van Christus niet slechts in sacramento moeten nutti
gen, maar usque ad spiritus participationem. En wel 'opdat wij als ledematen
in het Lichaam des Heren blijven en van zijn Geest leven...'.' Dat Augus
tinus hier met 'zijn Geest' waarschijnlijk de heilige Geest bedoelt, valt af
te leiden uit de vele teksten waarin hij zegt dat Christus' ledematen leven

1 De Trin.III,IV.io (PL 42,874). Nemen aan dat de heilige Geest wordt bedoeld:
K.Adam, Die Eucharistielehre des Hl. Augustin, Paderborn, 1908, ρ. 111 ; Idem, ^ur Eucha
ristielehre des keiligen Augustinus, in Gesammelte Aufsätze zur Dogmengeschichte und Theologie der
Gegenwart, hrsg. v. F.Hofmann, Augsburg, 1936, p.249; p.358; S.Salaville, L'ipiclise africaine, in Echos d'Orient 3g, 1940-1942, p.273; A.Sage, Saint Augustin et la prière du canon
'Supplices te rogamus...', in Revue des études byzantines 11,1953, pp-255 e.V.; J. Gaillard, Saint
Augustin et les sacrements de lafoi, in Revue thomiste 59,1959, p. 678.
a Zie ook De diti, quaest. ad Simpl.II,I.s (PL 40,132-133) : Et multis locis (in de Schrift)
hoc modo dicitur Spiritus Dei, et intelligitur Spiritus sanctus, etiamsi non adda tur: quoniam ea quae circumstant, satis indicant de quo dicatur ; ita ut aliquando nec Dei adda tur
et intelligatur tarnen ¡Ile Spiritus Dei principaliter sanctus... Sed nescio utrum manifesto
aliquo exemplo probari possit, alicubi spiritum Dei dictum sine additamento, ubi Spiritus ¡Ile sanctus non significetur, sed aliquis quamvis bonus, creatus tamen et conditus.
3 De oorzakelijkheid van God zelf of ook de voluntas Dei of de nutus Dei m.b.t. stoffelijke
veranderingen was al aan de orde in 111,1,6. In III,IV.7 (PL 42,873) lezen we nog:
...ас per hoc voluntas Dei est prima et summa causa omnium corporalium specierum atque motionum.
In het licht van een dergelijke uitvoerige context lijkt ons enige reserve in de interpretatie
van Spiritus Dei uit De Тля. Ill, IV. 10 niet ongerechtvaardigd.
4 Daarin zien of vermoeden wel een toespeling op een liturgische epiclese : K. Adam,
Die Eucharistielehre, p.ui; J.Gaillard, a.a., p.678; A.Sage, a.a., pp.255 e.V.; S.Salaville,
a.a., p.678.
5 In Ιο. Ευ. Tr.27,ii (GCL 36,276): ...hoc ergo totum (sci. 10.6,32 e.n.) ad hoc nobis
valeat, dilectissimi, ut camem Christi et sanguinem Christi non edamus tantum in sacra
mento, quod et multi mali ; sed usque ad spiritus participationem manducemus et bibamus, ut in Domino corpore tanquam membra maneamus, ut eius spiritu vegetemur...
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van een en dezelfde Geest, die voor de Kerk is wat de menselijke ziel of
geest is voor het menselijk lichaam.'
Zo blijkt dus dat voor Augustinus niet alleen doopsel, zalving en handoplegging, maar waarschijnlijk ook de eucharistie de gelovige met de
Geest verbindt. Niet allerindividueelst, als betrof het een zaak tussen
hem en mij alleen, maar in gemeenschap met anderen, met de andere
ledematen van Christus' Lichaam, de Kerk. Als 'ziel' van de Kerk is de
Geest voor Augustinus immers vóór alles beginsel van eenheid en gemeenschap, zagen wij in ons hoofdstuk over de Kerk.
Dezelfde ideeën komen wij tegen in enige sermones voor pasgedoopten, waarin Augustinus spreekt over het 'vuur' van de Geest, aangeduid
in het chrisma. Wij hebben deze preken al besproken, toen de hergeboorte uit water en Geest aan de orde was. Door het vuur van de liefde
worden de dopelingen geconsolideerd, 'gebakken' tot één brood, worden
zij één Lichaam van Christus. Terwijl in Tractatus .27 hierboven het nuttigen van de eucharistische maaltijd de gelovigen verbindt met de Geest,
verenigt in Sermo 227 de Geest de pasgedoopten met Christus en met
elkaar in het sacrament van de eenheid. In beide teksten heeft Augustinus echter een en dezelfde werkelijkheid op het oog: de onderlinge
verbondenheid van Christus' ledematen, bezield door de Geest van
Christus, het Hoofd.

SAMENVATTING

Als wij een samenvatting moeten geven van de ideeën die Augustinus
ontwikkelt over de plaats van de Geest in verkondiging en sacramentsbediening, grijpen wij naar termen als:
1. niet aan riten gebonden vrijheid van de Geest in de schenking van het
heil
2. betrekkelijkheid van de materiële verkondiging en van de sacramentele riten: zichtbare sacramenten tegenover onzichtbare heiliging;
noodzakelijkheid van corwersio cordis en van bereidheid tot caritas en
gemeenschap, wil men mét het sacrament de Geest ontvangen (geen
duidelijke uiteenzetting over sacramentele 'oorzakelijkheid')
3. Geestschenking vanuit de gehele kerkgemeenschap, fundamenteler
dan door de 'bedienaar' en het 'sacrament'
4. gemeenschap in haar totaliteit door de Geest bezield; opvallend zelden sprake van door de Geest bezielde hiërarchie of leergezag
1 Zie ons hoofdstuk over de Geest en de Kerk, pp. 73 e.V.
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5- sacramentele initiatie tot opbouw - in Geest en caritas — van het ene,
d.i. onverdeelde Lichaam van Christus.
De genoemde ideeën hangen min of meer samen met Augustinus'
'antidonatisme'. M e t het 'antipelagianisme' verschijnen in zijn sacramentstheologie de volgende thema's :
i. sacramentele Geestschenking wordt geconditioneerd door Christus'
heilsbemiddeling
2. hergeboorte uit de Geest brengt rechtvaardiging mee, zij het slechts
als begin van christelijk leven; dynamische en progressieve heilsverwerkelijking bij hen die geleid worden door de Geest.
Een duidelijker chronologische indeling van Augustinus' opvattingen
over de Geest in verkondiging en sacramentsbediening is nauwelijks te
geven. Misschien wel een meer gedetailleerde, m a a r voor details mogen
wij verwijzen n a a r de voorafgaande paragrafen. Herinneren wij hier
slechts aan het feit dat ook ná het antipelagiaanse De peccatorum meritu
van 411 ideeën die in Augustinus' discussie met het donatisme zijn gerijpt, blijven terugkeren. Zo b.v. in de pneumatologisch belangrijke
Sermo y1 van 417.
Steeds hebben wij in het voorafgaande getracht Augustinus' hoofdideeën te achterhalen, zoveel mogelijk in h u n onderlinge samenhang.
Wij kunnen nu vaststellen dat Augustinus' opvattingen over Geest en
kerkelijke heilseconomie zeer nauw verweven zijn met en een nadere
concretisering vormen van zijn opvatting omtrent de Kerk als door de
eenmakende Liefde van Vader en Zoon bezielde christengemeenschap.
Deze, vervuld van de Geest, deelt hem mee a a n allen die zoekend en gelovend één willen zijn. Niet eigenmachtig en over hem beschikkend deelt
zij h e m mee, m a a r hem ontvangend, in hem bestaande, uit hem levend,
van zíjn eenmakende creativiteit vervuld. Zíjn warmte straalt naar buiten in de simplkitas van Hippo's gelovigen; wie is daar tegen bestand?
De door de Geest vervulde gemeenschap van de sancii deelt hem mee,
niet een geïsoleerde 'bedienaar'. De 'vrede' en de 'eenheid' vergeven,
wanneer de bisschop verzoenend h a n d e n oplegt. Door de gebeden van
de heiligen in de Kerk wordt Gods barmhartigheid geactiveerd, wanneer
een onwaardige doopt. Een onmondig kind wordt ten doop gehouden
niet alleen door hen die het op de a r m e n dragen, m a a r 'door de gehele
gemeenschap v a n de heiligen en gelovigen' en het kind 'krijgt deel a a n
gemeenschappelijke genade' door met hen verbonden te worden in de
eenheid van de heilige Geest. Hiermee is slechts schijnbaar in strijd hetgeen Augustinus vaak herhaalt, nl. dat niet een mens, m a a r Gód zijn
Geest schenkt; door en in de Geest is de Kerk immers van God vervuld.
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Dat het de Geest van Chrutus is die de Kerk bezielt, vernemen wij vóór
411 meer dan eens. Doch merkwaardig genoeg wordt eerst in antipelagiaanse geschriften Christus' actuele heilsbemiddeling expliciet in verband gebracht met de heilbewerking van de Geest in de Kerk. Uit de
Geest herboren, wordt de gelovige in Christus gerechtvaardigd; de noodzaak van deze rechtvaardiging in de nieuwe Adam gaat Augustinus
tegenover het irreëel optimisme van de pelagianen meer en meer accentueren. Daarbij stipuleert hij dat rechtvaardigheid waartoe de mens uit
water en Geest herboren wordt, een dynamische werkelijkheid is. Aliud
est nasci de Spiritu, aliud est pasci de Spiritu : alleen zij die zich door de Geest
laten leiden, zullen in staat zijn de reliquiae vetustatis in zichzelf te ontgroeien en geheel en al, uiteindelijk zelfs naar hun lichamelijkheid,
nieuw schepsel worden, geborgen in de kerkstichtende communio van
Vader, Zoon en Geest. Door de Geest deelt deze communio zich in de
eerste plaats mee in zondenvergeving. Doch deze zondenvergeving - die
bij de gelovige bereidheid tot gemeenschap en liefde veronderstelt - is
slechts begin van christelijk leven, met in het vooruitzicht de 'volmaakte
gave' van de Geest, d.i. een perfecta caritas. Sacramentstheologisch wordt
door Augustinus de caritas misschien spontaner met de chrisma-zalving
dan met het water-baptisma verbonden, maar hierbij moeten wij bedenken, dat voor de bisschop de twee riten tezamen als één sacramentele
initiatie golden. En als initiatie tot de liefdesgemeenschap van de Kerk
ontlenen deze riten hun heilskracht uiteindelijk aan de caritas van de
Geest, die in het zichtbaar sacramentum van de zalving wordt aangeduid.
Zo staat ook in de 'pneumatologie' van de sacramentsbediening, evenals
in de 'pneumatologische' ecclesiologie van de bisschop de liefde centraal. Niet al te vaak, maar wel in enige teksten waar Augustinus wat
dieper op de zaken in gaat, heeft hij met deze 'liefde' de onderlinge
vriendschap van God zelf op het oog, de caritas waarin Vader en Zoon
één zijn in hun beider Geest. Tegen de achtergrond van deze binnentrinitarische caritas durft hij de zondenvergeving, het begin van alle sacramentele begenadiging, als proprium opus toe te schrijven aan hem door
wie de gelovigen uiteindelijk ook de 'volmaakte gave' zullen ontvangen.
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IV Geest, religieuze ervaring en geloven
In onze hoofdstukken over de Kerk en de sacramentsbediening zijn we
bewust voorbijgegaan aan de vraag, hoe de Geest iemand tot de Kerk
r o e p t e n - h e m verlichtend-in de gemeenschap van de gelovigen binn e n v o e r t . Wij hebben deze vraag niet meer dan gesignaleerd. Ook
hebben wij geen speciale aandacht besteed aan de wijze waarop de individuele gelovige blijft verlicht worden door de Geest des Heren. Toch
is ook bij Augustinus, evenals in de afscheidsrede en bij Paulus, de Geest
suggestieve en getuigende aanwezigheid in het bewustzijn of onderbewustzijn van de individuele gelovige: admonitio quaedam, invitatio adfidem...
Geen systeem, maar een rijkdom aan nuances en dynamiek die op dit
punt aan de pneumatologie van Augustinus een eigen gezicht geven.
ADMONITIO QUAEDAM

Dat de Geest de mens roept, dat hij een appèl doet op de mens door
hem aan God te 'herinneren', suggereert Augustinus al in 386. In De
beata vita wordt de Geest weliswaar niet met name genoemd, maar wel
de Drieëenheid. En dit op het hoogtepunt van het werk, wanneer nl.
de slotconclusie van de gedachtenwisseling over het 'gelukkige leven'
aldus wordt geformuleerd: 'Dit is dus de volledige verzadiging der
zielen, dit is het gelukkige leven : . . . te vernemen, door wie men in de
waarheid wordt binnengevoerd, van welke waarheid men geniet en
waardoor men met de hoogste maat wordt verbonden. Deze drie dingen
verwijzen voor hen die begrijpen, naar de ene God en de ene Substantie'. 1
Toen de deelnemers aan het gesprek waarvan De beata vita de neerslag is,
tot deze conclusie waren gekomen, citeerde Monnica spontaan dit vers
uit een hymne van Ambrosius: 'fwe precantes, trinitas...'.2 Het is dus
duidelijk dat de 'drie dingen' waaruit een gelukkig leven bestaat, voor de
auteur van De beata vita naar God in zijn d r i e ë e n h e i d verwijzen. Na
Quae tria unum deum... ostendunt, volgt in één adem het verhaal van Monnica's citaat: Ηκ mater: 'fove precantes, trinitas', laeta effudit... Om te kunnen
achterhalen wat voor ideeën Augustinus in deze vroege tekst heeft over
1 De b. vit. IV.35 (ed. Green 95) : lila est igitur plena satietas animorum, hoc est beata
vita, pie perfecteque cognoscere, a quo inducaris in veritatem, qua ventate perfruaris,
per quid conectaris summo modo. Quae tria unum deum intelligentibus unamque substantiam exclusis vanita tibus variae superstitionis ostendunt.
2 Ibid.: Hic mater recognitis verbis, quae suae memoriae penitus inhaerebant, et quasi
evigilans in fidem suam versum ilium sacerdotis nostri: fove precantes, trinitas, laeta
effudit...
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de Drieëenheid van Vader, Zoon en Geest, moeten wij de tria die naar
God verwijzen, van iets dichterbij bezien en trachten te verstaan in het
licht van hun context.
Nadat Augustinus en de zijnen tot het inzicht gekomen waren dat
alwie de wijsheid beoefent, gelukkig mag worden genoemd,1 vervolgden
zij hun gesprek door vast te stellen dat de w a r e wijsheid geen andere
is dan de wijsheid van God, welke wijsheid door de Schrift geïdentificeerd wordt met de Zoon Gods. De wijsheid is evenmin iets anders dan
de waarheid. En ook deze wordt door de Schrift vereenzelvigd met de
Zoon van God.2 Dan volgt: 'Dat de Waarheid er is, wordt bewerkt door
de Hoogste Maat, waaruit zij voortkomt...'.3 In deze termen wordt de
verhouding tussen Vader en Zoon weergegeven. Onder modus verstaat
Augustinus: wat geen te veel en geen te weinig kent, het volmaakte
evenwicht, oioókplenitudo, 'volheid'.4 Zo zegt Augustinus dat de wijsheid
niets anders is dan de 'maat van de ziel', waardoor de ziel het evenwicht
bewaart tussen een te veel en een te weinig.5 De Waarheid die de Zoon
Gods is, komt voort uit de Hoogste Maat, die zelf geen vader heeft: 'Wie
is het die geen vader heeft? Wie anders dan de Hoogste Maat?'. 6
Nu wij dit weten, nl. dat met de 'Hoogste Maat' en met de 'Waarheid'
resp. de Vader en de Zoon worden bedoeld, kunnen wij ook beter inzien
waarom de boven geciteerde tria, in de kennis waarvan het gelukkige
leven bestaat, naar de Drieëenheid verwijzen. Die gelukkigmakende kennis bestaat in de wetenschap : ι. door wie men wordt binnengevoerd in de
waarheid; 2. van welke waarheid men geniet; 3. waardoor men verbon
den wordt met de hoogste maat. Het tweede lid van deze triade, nl. de
'Waarheid' waarvan men geniet, verwijst naar de Zoon. Het derde lid,
nl. datgene waardoor men verbonden wordt met de 'Hoogste Maat',
heeft geen betrekking op de Vader, want v e r b i n d t met de Vader, die
zelf immers de 'hoogste maat' is. Maar omdat overal elders bij Augus
tinus waar sprake is van een verbindende functie in de Drieëenheid,
deze wordt toegeschreven aan de Geest,7 mogen wij besluiten dat dit ook
hier het geval is. Het eerste lid : 'door wie men in de waarheid wordt bin1 Zie De b. іі.І .зз (Green 94).
2 Zie De b. vit.IV.34 (Green 94).
3 Zie De b. vit.IV.34 (Green 94) : Veritas autem ut sit, fit per aliquem summum modum,
a quo procedit...
4 Zie De b. vit. IV.32 (Green 93).
5 Deb. mt.IV.32 (Green 93) : Quidquid igitur velparum vel nimium est, quia modo eget,
obnoxium est egetati. Modus ergo animi sapientia est.
6 De b. vit. IV. 34 (Green 94) : Quis est qui non habet patrem? quis alius quam summus
modus?
7 Dit ook reeds in zeer vroege teksten: zie volgende bladzijden.
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nengevoerd', wijst dan op een goddelijk initiatief, dat in trinitarisch ver
band door Augustinus gewoonlijk aan de Vader wordt toegeschreven.1
De reminiscentie aan Jo. 16,13 waar het 'binnenvoeren in de waarheid' aan de
Geest wordt toegekend, is geen bezwaar. In 386 was Augustinus nog niet
zo bijbelvast als toen hij - j a r e n later - de afscheidsrede uit het Johannesevangelie becommentarieerde. Ook in de Soliloquia uit 386-387 wordt
het 'binnenvoeren in alle waarheid' niet speciaal aan de Geest, maar uit
drukkelijk aan 'God' toegeschreven.2
Samenvattend kunnen wij dus zeggen dat op het hoogtepunt van De
beata vita ι. een goddelijk heilsinitiatief, 2. de zaligmakende waarheid en
3. de verbinding van de mens met God resp. worden toegedacht aan
Vader, Zoon en Geest; toegeschreven is teveel gezegd, daar de drie god
delijke personen niet met name worden genoemd. Opmerkelijk is verder
dat het menselijk geluk nog gesitueerd wordt in de wereld van het kennen,
al is er aan de andere kant sprake van een 'gelukkig leven... waar wij
onvertraagd heen gevoerd kunnen worden, zoals met een vast geloof, een
levendige hoop en een vurige liefde mag worden aangenomen'. 3 Enige
regels verder dankt Augustinus Deo patri, domini liberatori animarum... Of
in deze woorden een toespeling moet worden gezien op de drie goddelijke
personen, zoals iemand suggereert,4 valt te betwijfelen, maar in ieder
geval is duidelijk dat reeds in De beata vita God gezien wordt als iemand
die zich persoonlijk met de mens inlaat en ingrijpt in zijn historisch
bestaan. Tegen deze achtergrond moet ook het derde lid van de boven
geciteerde 'drie dingen' verstaan worden, nl. het conectaris summo modo:
door toedoen van de Geest wordt de ontmoeting tussen God en mens
bewerkt. Deze 'functionele' visie op de Geest dateert al van 386!
Is de vaak aan Augustinus toegeschreven nadruk op de eenheid van het
goddelijk wezen - met verwaarlozing van bijbels onderscheiden heilsfuncties van Vader, Zoon en Geest?5 - wel zo'n vaststaand feit ah vaak
1 Zie pp. 271 e.v.
2 Zie Sol. 1,1,3 (PL 32,870-871)
3 De b. vit.IV.3s (Green 95) : Haec est nullo ambigente beata vita, quae vita perfecta est,
ad quam nos festinantes posse perduci, solida fide, alien spe, flagrante cantate praesumendum est.
4 De b. vit.IV.36 (Green 95). Vgl. F.Cavallera, Les premières formules trinitaires de saint
Augustin, in BLE31,1930,100.
5 Zo schrijft M.Schmaus (Die Spannung...,p.511) ten onrechte: 'So scheint die von der
Schrift den einzelnen Personen zugeschriebene heilsgeschichtliche Funktion in der augustinischen Konzeption keinen Platz zu haben'. Daarentegen tekent F. Ca vallera, а.а.,р.дд
bij De b. vit.IV.35 aan: '...il est notable que cette première formule est ici tout entière
inspirée du point de vue anthropocentrique. Chacune des personnes divines y est caractérisée par son rôle à notre égard dans le don de la vérité'.
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wordt verondersteld?1 En moet waar die eenheid inderdaad geaccentueerd wordt, deze nadruk per se aan neoplatoonse invloeden worden toegeschreven?2 Of zou eerder gedacht moeten worden aan antiariaanse
overwegingen?3 Vragen die eerst in onze hoofdstukken over de verhouding van Vader, Zoon en Geest een uitvoeriger behandeling zullen
krijgen.
Waarschijnlijk heeft ook de admonitio uit De b.uit.IV.^ betrekking op
de Geest: 'Een zekere admonitio echter die ons beweegt, ons God te herinneren, hem te zoeken, met verdrijving van alle lusteloosheid naar hem te
dorsten, stroomt ons toe uit de bron zelf van de waarheid'. 4 Na uitdrukkelijk gesproken te hebben over 'Maat' en 'Waarheid', die identiek zijn
met Vader en Zoon, kan Augustinus met de admonitio die 'ons toestroomt
uit de bron zelf van de waarheid', echt wel de Geest hebben bedoeld.
Er zijn meerdere aanwijzingen die dit aannemelijk maken. Ten eerste:
de admonitio stroomt ons toe 'uit de bron zelf van de waarheid', terwijl
enkele regels tevoren werd gezegd dat de Waarheid, d.i. de Zoon, voortkomt van de Hoogste Maat, d.i. de Vader, die m.a.w. kan beschouwd
worden als 'bron van de waarheid'. 5 Een trinitarische bijgedachte in de
tekst die wij momenteel op het oog hebben, was dus heel goed mogelijk.
Ten tweede : de bedoeling van de admonitio is, ons in contact te brengen
met God. Dit lijkt erg veel op het conectans summo modo waarvan boven
sprake was en waarvan de verwerkelijking door Augustinus werd toegedacht aan de heilige Geest. Ten derde: in de Soliloquia (386-387) wordt
1 Zo b v. door M Schmaus, a a, p.508· 'Augustinus nimmt m der Problematik von
Einheit und Dreiheit die Gegenposition (tegenover 'die griechische Tnmtatserklàrung')
ein Ihm ist es pnmar um die Einheit und erst sekundär um die Dreiheit zu tun' Zie ook
M Schmaus, Das Fortwirken der augusttmschen Trimtatspsychologie bis zur karolmgtschen -Zeit,
m Vttae et ventati. Festgabefur Karl Adam, hrsg von M Reding, Dusseldorf, 1956, pp 44-56.
In Die Denkform Augustms m seinem Werk de tnmtate (Bayerische Akademie der Wissenschaften.
Phibsophxsch-histonsche Klasse Sitzungsberichte Jhrg 1962, Heft 6, München, 1962) schijnt
Schmaus zijn visie enigszins te hebben gewijzigd 'Diese (die Denkform in de tnmtate)
ist pnmar existentiell-geschichtlich, nicht philosophisch-metaphysisch' (p. 11 ).
2 Vgl. M Schmaus, Du Spannung .., p 509 'Der platonischen Philosophie entnahm
Augustinus... den Begriff des absoluten Sems. Dieser durchherrscht sein ganzes Denken.
Er bestimmt auch seine Tnnitatskonzeption'. Zie daarentegen A Schindler, Wort und
Analogie .., pp. 26 e.v · tot aan Defideet symbolo speurt Augustinus naar analogieën van de
Dneeenheid m de schepping met slechts om het geloofsmystene te illustreren, maar om
het te verklaren, soms zelfs om het te bewijzen, 'ohne strenge Wahrung der operatio
inseparabilis' (p.31).
3 A Schindler wijst er op dat Augustmus m zijn appopnationes vanaf 393 voorzichtiger
wordt 0.1 v. orthodoxe theologen (a.w., pp.27 e.v.).
4 De b. mt.IV.3s (Green 95) : Admonitio autem quaedam, quae nobiscum agit, ut deum
recordemur, ut eum quaeramus, ut eum pulso omni fastidio sitiamus, de ipso ad nos fonte
ventatis emanai.
5 De b. vit IV.34: zie p. 2, v. 6.
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God door Augustinus aangesproken als de 'Vader van het onderpand
waardoor wij worden aangespoord (admonemur) tot u terug te keren1.1
Dit Onderpand' moet wel een toespeling zijn op het onderpand dat
Paulus verbindt of identificeert met de Geest:2 het quo admonemur redire
ad te (Patrem) 'mdeSoliloquiaheeft veel weg van het^er quid conectaris summo
modo (lees: patri) uit De b.vit.IV.35, dat wij boven pneumatologisch interpreteerden. Ten vierde : in De ordine, dat chronologisch onmiddellijk bij
De beata vita aansluit, komt een passage voor die sterk herinnert aan onze
tekst over de admonitio en bovendien uitdrukkelijk trinitarisch is. Met
admonitio... de ipso ad nos fonte verìtatis (lees: de pâtre) émanât uit De b.vit.
IV.35 komt ni. sterk overeen: quidve inde (d.i. 'uit het beginsel dat zelf
zonder beginsel is') in nostram salutem dne ulla degeneratwne manaverit... uit
De ord. II, V. 16.3 Dit quidve enz. is het derde lid van een triade die Augustinus zelf aldus interpreteert: unum deum... tripotentem patrem et filium et
spiritum sanctum.* Het is dus duidelijk dat quidve inde (lees: de patre) in
nostram salutem... manaverit betrekking heeft op de Geest.
Is men het er over eens dat de aangevoerde argumenten overtuigend
genoeg zijn, dan moet men besluiten dat voor Augustinus in 386-387
een zekere 'aansporing' waardoor wij worden bewogen ons van Gods
bestaan bewust te worden, hem te gaan zoeken, naar hem te dorsten en
naar hem terug te keren, een heilsfunctie is die - om het maar voorzichtig
te formuleren - binnen de Triniteit speciaal aan de Geest zou kunnen
worden toegeschreven.5 Dat Augustinus in de admonitio van de Geest
om tot God terug te keren een soteriologische of 'bovennatuurlijke' heilsfunctie ziet, is uit de term 'terugkeer' alléén niet af te leiden. Pater pignons quo admonemur redire ad te zou op zich kunnen betekenen dat wij
worden aangespoord tot God als tot onze metafysische oorsprong 'terug
te keren' of tot hem 'terug te keren' als tot ons natuurlijk einddoel. Deze
gedachte zal ook wel in uitlatingen ab de zojuist geciteerde liggen opge1 Sol. I, I, s (PL 32,870) : Deus... Pater pignoris quo admonemur redire ad te.
2 Zie F. Cavallera, a.a., p. 101. Vgl. J. Finaert, L'évolution littéraire de Saint Augustin, Paris,
1939, p.41; J. Chéné, La théologie de saint Augustin. Grâce et prédestination. Le Puy - Lyon,
1961,р.до, s.s.
3 Edit. Green, p. 127.
4 De gehele triade luidt aldus : ... nullumque aliud habet negotium, quae vera et, ut ita
dicam, germana philosophia est, quam ut doceat, quod sit omnium rerum principium
sine principio quantusque in eo maneat intellectus quidve inde in nostram salutem sine
ulla degeneratione manaverit, quem unum deum omnipotentem, eumque tripotentem
patrem et filium et spiritum sanctum, docent veneranda mysteria, quae fide sincera et
inconcussa populos libérant...
5 Vgl. In Io. Εν. Tr.77,2 (CCL 36,521): Quod vero addidit (Christus in Jo. 14,26):
commemorabit vos, intellegere debemus etiam, quod iubemur non oblivisci salubérrimos
monitus ad gratiam pertinere, quam nos commémorât Spiritus.
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sloten, maar de context die onmiddellijk op ons citaat volgt, is uitgesproken soteriologisch. Uit Sol. 1,1.3 doen wij een greep: Deus a quo averti,
cadere; in quem converti, resurgere... est. Deus a quo exire, emorì; in quem redire,
reviscere... (est). Deus per quem vincimus inimicum... Deus qui nos convertis...
Deus qui nos revocas in viam... Deus qui nos purgas, et ad divina praeparas
proemia, advent mihi propitius tu (PL 32,870—871). Dat het speciaal de Geest
is door wie God de mens aanspreekt, een appèl op hem doet, hem innerlijk aanraakt, komt treffend overeen met Augustinus' latere pneumatologie, volgens welke het eveneens speciaal de Geest is door wie de gelovige
met God wordt verbonden. We komen daar in volgende hoofdstukken
natuurlijk uitvoerig op terug, aldus aantonend dat de bisschop van Hippo
inderdaad 'heilseconomisch' over de Drieëenheid heeft gedacht.
Onze pneumatologische interpretatie van het per quid coructaris summo
modo en van de admonitio waardoor wij worden opgewekt om ons van
Gods bestaan bewust te worden, vinden wij bevestigd in De moribus Ecclesiae catholkae van 387-389. In ХШ.23 wordt nos a... vanitale separare,
veritatique connectere uitdrukkelijk toegeschreven aan de Geest.1 Uit de
context blijkt dat Augustinus met vanitas en Veritas hier resp. 1. het ver
gankelijke, het geschapene en 2. de onvergankelijke God wil aanduiden. 2
Zuiver pneumatologisch is er dus weinig verschil met het conectaris summo
modo van De b.Oit.IV.35. Wel wordt in het antimanichese De moribus
expliciet de caritas vermeld waardoor de Geest de mens met God verbindt.
In De beata vita was het affectieve moment evenmin afwezig, doch werd
daar anders verwoord : quaeramus, sitiamus.
De caritas keert als affectief moment van de menselijke godsbenadering
en godskennis terug in De morib. Eccl. cath. XVII.31. Na de manicheërs hun
zelfverzekerdheid in hun spreken over God te hebben verweten, wijst
Augustinus hen op de noodzaak dat men er allereerst naar moet verlangen
te begrijpen: 'Daarom moet er thans dit met u gebeuren: niet dat u die
dingen meteen begrijpt, wat onmogelijk is, maar dat u er eens naar verlangt te begrijpen. Dat toch is het werk van de eenvoudige en zuivere
godsliefde... die, ingegeven door de heilige Geest, voert tot de Zoon, d.i.
tot de Wijsheid Gods waardoor de Vader zelf gekend wordt. Want als
men niet met heel zijn persoon naar wijsheid en waarheid verlangt, kunnen deze onder geen beding worden gevonden'.3 Wij treffen hier op1 PL 32,1321 : Ncque nos potest a vanitate separare, veritatique connectere, quod subiectum est vanitati. Et hoc nobis Spiritus sanctus praestat : creatura igitur non est.
2 Ibid: Fit autem hoc per Spiritum sanctum. Zie p. 174, v. 3.
3 PL 32,1324: Quare vobiscum modo sic agendum est, non ut ea jam intelligatis, quod
fieri non potest; sed ut intelligere aliquando cupiatis. Facit enim hoc simplex et pura
charitas Dei, quae maxime spectatur in moribus... quae inspirata Spiritu sancto perducit
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nieuw aan wat al in De beata vita, zij het minder duidelijk, werd gesuggereerd : God raakt het hart van de mens allereerst aan door zijn Géést.
Deze brengt de mens met God in contact en doet hem verlangen naar
intenser godsontmoeting. De liefde die de Geest in het hart van de mens
uitstort, is echter niet slechts een weg náár het geluk en náár de wijsheid :
'door de liefde tenslotte blijft men verwijlen bij hetgeen door haar ontdekt werd'. 1 Toch heeft er sedert De beata vita reeds een belangrijke ontwikkeling plaatsgehad in Augustinus' waardering voor het heikwerk van
de Geest. Deze ontwikkeling hangt, dachten wij, samen met de opzet en
de argumenten zelf van De moribus. Augustinus keert zich in dit werk nl.
tegen het manichéisme, dat door zijn rigoreuze levenshouding indruk
tracht te maken op een aantal goedgelovige christenen. De gewezen
aanhanger van het manichéisme beroept zich vooral op het Nieuwe Testament om aan te tonen dat de katholieke moraal hiermee in overeenstemming is, terwijl daarentegen de moraal van het manichéisme op
wezenlijke punten van de geest van het Nieuwe Testament afwijkt. Vóór
alles stelt Augustinus in het licht dat men alleen door de liefde God kan
bereiken. In dit verband citeert hij Rom.5,5, e e n tekst die later honderden malen zal worden herhaald om de eenheid van de Kerk als ook om
de onverdiendheid van de genade te beklemtonen.2 'Het is dus het werk
van de liefde', betoogt Augustinus, 'dat wij God gelijkvormig worden en...
niet met datgene samensmelten wat ons onderworpen moet zijn. Welnu,
dit gebeurt door toedoen van de heilige Geest. "De hoop immers", heet het,
"maakt ons niet beschaamd, daar de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de

heilige Geest, die ons is gegeven". Op geen enkele wijze zouden wij door de
heilige Geest onze integriteit kunnen herwinnen, als hijzelf niet steeds
onaangetast en onveranderlijk bleef. Wat hij stellig niet zou kunnen, als
hij niet van Gods natuur en diens substantie was... "Het schepsel immers"
— en niet ik, maar dezelfde Paulus verkondigt dit luid - "is onderworpen aan
ijdelheid". En wat onderworpen is aan ijdelheid, kan ons niet van hetgeen
ijdel is, scheiden noch met de waarheid verbinden (veritatique connectere).
En dat bewerkt voor ons de heilige Geest. Hij is dus geen schepsel'.3
ad Filium, id est ad Sapientiam Dei, per quam Pater ipse cognoscitur. Nam si sapientia
et Veritas non totis animi viribus concupiscatur, inveniri nullo pacto potest.
ι Ibid.: Amore petitur, amore quaeritur, amore pulsatur, amore revelatur, amore denique in eo quod revelatum fuerit permanetur.
2 Vgl. A.-M. La Bonnardière, Le verset paulinien Rom., V,5 dans l'oeuvre de saint Augustin, in
AM II, pp.657-665.
3 De mor. eccl. cath.XIII.23 (PL 32> , 3 2 i ) : Fit ergo per charitatem ut conformemur Deo,
et ex eo conformati atque configurati, et circumcisi ab hoc mundo, non confundamur
iis, quae nobis debent esse subjecta. Fit autem hoc per Spiritum sanctum. Spes enim, inquit,
non confundit; quoniam chantas Dei diffusa est in cordibus nostris, per Spiritum sanctum qui datus est
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Wij citeren deze min of meer uitvoerige context van het ventatique
connectere om duidelijk te laten zien, welke evolutie Augustinus' pneumatologie sedert het conectans summo modo uit De beata vita heeft doorgemaakt.
Tot tweemaal toe wordt in die context de activiteit van de Geest onderstreept: i. Ftt autem hoc per spintum sanctum; 2. Et hoc nobis spiritus sanctus
praestat. Wát de Geest bewerkt, is niet iets onbelangrijks ! Door de caritas
maakt hij de gelovige aan God gelijkvormig, hem er voor behoedend,
geheel en al op te gaan in deze wereld ; door de cantas schenkt de Geest
hem zijn integriteit terug, hem losmakend en bevrijdend uit de leegheid
van het vergankelijke en hem verbindend met de onvergankelijke Waarheid zelf. De metafysische ernst waarmee dit alles bedoeld wordt, blijkt
uit de nadruk waarmee Augustinus stelt dat de Geest, om dit in de mens
tot stand te kunnen brengen, zelf het creatuurlijke moet overstijgen en
moet delen in de goddelijke natuur. Door de Geest wordt de gelovige
niet oppervlakkig beroerd, maar aangegrepen in de diepste kern van zijn
schepselijk, ja gedesintegreerd menselijk bestaan. Al of niet door de
Geest met God verenigd worden is daarom voor Augustinus een kwestie
van zijn of niet zijn. Zodoende staat de Geest in het hart van de geluksproblematiek die de zoekende retor juist in deze jaren zo intensief bezig
houdt. 1
Daarbij krijgt Augustinus steeds meer oog voor de liefde die
de Geest opwekt. Het wijsheidsideaal van Cassiciacum en van De beata
vita is nog niet verflauwd, maar ondergaat langzamerhand een zekere
wijziging. Onder invloed van het Nieuwe Testament en ongetwijfeld ook
van zijn persoonlijke religieuze ervaring gaat Augmtinus het menselijk
geluk steeds meer zien als persoonlijke godsontmoeting. 'God najagen',
zegt hij in De moné. Eccl.cath.XI.i8, 'is dus streven naar geluk... Welnu,
wij jagen hem na door hem te beminnen...'. 2 Dit thema wordt in meerdere paragrafen uitgewerkt, totdat Rom. j , j wordt geciteerd en de vernobis Nullo modo autem redintegran possemus per Spintum sanctum, nisi et ipse semper
et integer et incommutabilis permanerei. Quod profecto non posset, nisi Dei naturae
esset ас ipsius substantiae, cui soli incommutabilitas atque, ut ita dicam, invertibilitas
semper est. Creatura enim, neque hoc ego, sed idem Paulus clamât, vanitati subjecta est.
Ñeque nos potest a vanitate separare, ventatique connectere, quod subjectum est vanitati.
Et hoc nobis Spintus sanctus praestat : creatura igitur non est.
1 Het zou ons te ver voeren Augustinus' geluksproblematiek na vele anderen nogmaals
te gaan beschrijven. Wij verwijzen naar de recente werken van F Komer, Das Sem und der
Mensch. Du existenzteile Seinsentdeckung des jungen Augustinus, Freiburg-Munchen, 1959,
Vom San und Sollen des Menschen. Die extstentialontologischen Grundlagen der Ethik m augusttmscher Steht, Pans, 1963. Zie ook G Maertens, Augustinus over de mens. Een viste op de menselijke
innerlijkheid tussen hellenisme en christendom, Brussel, 1965.
2 PL 32,1319 Secutio igitur Dei, beatitatis appetitus est... At eum sequimur diligendo..
Vgl. Demor eccl. cath.XIV.24 (PL 32> 1321-1322).
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werkelijking der godsverbondenheid die de menselijke bestemming uitmaakt, nadrukkelijk wordt toegeschreven aan de Geest: Fit autem hoc per
spiritum sanctum... Et hoc nobis spiritus sanctus praestat. Deze beklemtoning
van het heilswerk van de Geest heeft o.i. weinig of niets te maken met de
overtuiging van de manicheërs dat de door Christus beloofde Geest eerst
in de persoon van Mani zou zijn verschenen, maar hangt eerder samen
met het belang dat Augustinus in de context hecht aan de liefde tot God
waardoor de mens zijn geluk nastreeft.
In de triniteitstheologisch belangrijke Episttda n, door Goldbacher
gedateerd in de jaren 388-391, lijkt het op het eerste gezicht alsof de
openbaringsfunctie van de Geest enigszins moet wijken voor die van de
Zoon, die in zijn mensheid ons de weg naar God kwam wijzen. Aanleiding tot Augustinus' uitweidingen hierover vormde het probleem van
zijn correspondent: cur non pater et filius dicatur hominem suscepisse, sed
etiam spiritus sanctus.1 Augustinus baseert zijn antwoord aan Nebridius op
het beginsel dat de Drieëenheid inseparabilis is.* Even verderop in de
epistula tracht hij ook een verklaring te geven van het waarom en de zin
van de menswording.
Om te weten waar zij in hun mens-zijn op gericht waren en hoe zij
dienovereenkomstig naar hun bestemming moesten leven, hadden de
mensen behoefte aan een norma et regula disciplinae.3 Zo iets heeft eigenlijk
altijd plaats, als men iets grondig wil leren kennen en zich voorgoed
eigen wil maken: aan het begin van zo'n kenproces staat steeds een
eerste houvast van waaruit men in zijn kennisdrang tracht verder te
komen, tot de kern van de dingen tracht door te dringen, om tenslotte
zijn geest rustend bij het gekende te laten verwijlen.4 Zo'n eerste aanzet
was met betrekking tot 's mensen toenadering tot God de incarnatie van
het Woord, 'opdat wij vervolgens door de Zoon ook de Vader zelf- dat
wil zeggen het beginsel waaraan alles zijn bestaan ontleent - zouden ken
nen en wij een inwendig en onuitsprekelijk verlangen en welbehagen
zouden ervaren om bij die kennis te verwijlen en al het sterfelijke te
verachten: een gunst en gave die speciaal met de heilige Geest wordt
verbonden'. 5 Is deze tekst, waarin de menswording van de Zoon gezien
1 Ep.11,2 (CSEL 34,1, a6).
a Ibid: Nam ista trinitas catholica fide ita inseparabilis commendatur et creditur...
3 Ep.ii,4 (CSEL 34,1,28).
4 Ep.11,4 (CSEL 34,1,28): Sed scire prius intendimus, et per quod coniciamus aliquid
et in quo maneamus.
5 Ibid: Demonstranda igitur prius erat quaedam norma et regula disciplinae. Quod
factum est per illam suscepti hominis dispensationem, quae proprie filio tribuenda est,
ut esset consequens et ipsius patris, id est unius prmcipii, ex quo sunt omnia, cognitio
per fìlium et quaedam interior et inefiabilis suavitas atque dulcedo in ista cognitione per-

176

wordt als een eerste uitgangspunt tot nadere godskennis, pneumatologisch niet in strijd met vroegere affirmaties volgens welke het de Géést
was die ons Gods bestaan in herinnering brengt en ons met hem verbindt?
Alleen een oppervlakkige lezing kan de indruk van een dergelijke pneumatologische tegenstelling wekken. Er bestaat nl. een grondig verschil
tussen het extrinsiek uitgangspunt tot godskennis dat in Augustinus'
ogen de incarnatie van het Woord is, en de inwendige opwekking tot
God door de heilige Geest. Sed scire prìus intendimus... Demonstranda igitur
prius erat quaedam norma et regula disciplinae. Het prìus in deze tekst wijst er
op dat de menswording met betrekking tot onze godskennis en godsverbondenheid zo'n eerste houvast was dat ons van buitenaf wordt 'gedemonstreerd'. Nog rond 420 wordt in Augustinus' Johannescommentaar quaedam Dei manifestatio interior uitdrukkelijk gesteld tegenover de manifestatio
van de Zoon in came; deze laatste manifestatio kon ook worden waargenomen door impii, de eerstgenoemde echter niet.1
Maar heeft Augustinus in Epistula 11 daarmee ook verklaard, waarom
speciaal aan de Zoon de suscepti hominis dispensatie moet worden toegeschreven? Als de menswording een eerste uitwendig houvast tot godskennis en bewuste godsverbondenheid was, zou men dan niet eerder verwachten dat de suscepti hominis dispensatio wordt toegeschreven aan de
Géést, door wie God de mens immers tot zich roept en hem aan Zijn
bestaan herinnert? Wij hebben deze vragen wat toegespitst om in het
antwoord de door Augustinus onderscheiden heilsfuncties van Zoon en
Geest zo duidelijk mogelijk aan te kunnen geven. Om het maar meteen
te zeggen: de Zoon is voor Augustinus lerende Waarheid, de Geest opwekkende en eenmakende liefde. Dat was al zo in vroegere teksten: door
de Zoon, d.i. door de 'Waarheid' of ook wel de 'Wijsheid', leerde men de
Vader k e n n e n , door de Geest werd men opgewekt of aangespoord God
te zoeken, naar hem te d o r s t e n en tenslotte zich in aanhankelijkheid
en liefde met hem te v e r b i n d e n . Aangezien de Zoon dus in Augustinus'
vroege triniteitstheologie lerende, onderwijzende Waarheid is, moet
speciaal aan hem de suscepti hominis dispensatio worden toegeschreven. Dat
is de gedachtengang van Epistula 11, waarin aanhankelijke godsliefde en
het liefdevol verwijlen bij God beschouwd worden als gunst en gave van
de Geest, geheel in overeenstemming met het conectaris summo modo van
De beata vita. Tot de Zoon als Gód voert de caritas, in onze harten uitgemanendi contemnendique omnia mortalia, quod donum et munus proprie spiritili
sancto tríbuitur.
i In Ιο. Ευ. Тт.у6,2 (CCL 36,518) : Est ergo quaedam manifestatio interior, quam prorsus impii non noverunt, quibus Dei Patria et Spiritus sancii manifestatio nulla est; Filli
vero potuit esse, sed in carne...

I??

stort door de heilige Geest, zegt De morib. Eccl. cath.

XVII.31.l

M e t de in Epistula 11 gesignaleerde ideeën over de onderscheiden heilsfuncties van Zoon en Geest komt een duidelijker passage uit De doctrina
Christiana overeen, daterend van 396-397. N a onze uiteenzettingen rond
Ер. 11,4 kunnen wij volstaan met een citaat, d a t onze vroegere explica
ties overigens alleen m a a r bevestigt. H e t woord van Christus: 'Ik ben de
weg, de waarheid en het leverí parafraseert Augustinus aldus : рет me venitur,
ad me pervenitur, in me permanetur. Hij legt uit : ' W a n n e e r m e n immers tot
hem komt, komt men ook tot de Vader, o m d a t men door h e m die gelijk
is aan een ander, die ander leert kennen a a n wie gene gelijk is, waarbij
de heilige Geest ons (aan God) bindt en als het ware vasthecht, o p d a t wij
met het hoogste en onveranderlijke Goed verenigd kunnen blijven'.

2

N a 400 komt het nauwelijks meer voor dat Augustinus spreekt over de
Geest als over degene die de mens a a n Gods bestaan herinnert. Uitspraken
over openbaring en verlichting door de Geest krijgen meer en m e e r een
uitgesproken bijbels en christelijk karakter. Dit moge ook blijken in
volgende paragrafen.

'UITNODIGING TOT GELOOF' EN

'GELOOFSGAVE'

Pinksteren was, volgens Augustinus in zijn commentaar op de Galatenbrief, een tijd van 'uitnodiging tot geloof'. 3 I n hetzelfde commentaar

uit

394-395 schrijft hij dat niemand, voordat hij tot het geloof is gekomen,
zich op goede werken k a n beroemen. I m m e r s pas door te geloven ont
vangt m e n de Geest 'door wie de liefde Gods is uitgestort in de harten
van hen die gerechtigheid beoefenen...'. 4 Pinksteren is hier dus - in
tegenstelling tot wat latere teksten zeggen - inderdaad niet meer d a n
een ' u i t n o d i g i n g tot geloof: de uitgenodigden moeten zélf tot geloof
komen, dán eerst zullen zij de Geest ontvangen. Ook in de

Expontio

1 Zie р. І73, .з. Over Augistinus' vroege opvattingen over de onderscheiden heikfuncties van Zoon en Geest zegt F. Ca vallera (α.α.,ρ. ізг) :'... saint Augustin oriente vers cette
conception qui rattache au Fils tout ce qui est du domaine de l'intelligence et à l'EspritSaint ce qui relève plus directement de la volonté et de l'activité surnaturelle'.
2 De doctr.chr.IyXXXIV.gS (CCL 32,28): Cum enim ad ipsum pervenitur, etiam ad
patrem pervenitur; quia per aequalem ¡He, cui est aequalis, agnoscitur vinciente et tamquam agglutinante nos sancto spiritu, quo in summo atque incommutabili bono permanere possimus.
3 Ер. Gal. exp.20 (PL 35,2117-2118): ...sicut ¡Ho tempore in novitate invitationis ad
fidem etiam sensibilibus miraculis praesentia sancii Spiritus apparebat sicut in Actibus
Apostolorum legitur...
4 Ep. Gal. exp.44 (PL 35,2137) : PUnitudo enim Legis, chantas: ut quoniam fides impetrai
Spiritum sanctum, per quem chantas Dei diffusa est in cordibus operantium justitiam,
nullo modo quisquam ante gratiam fidei de bonis operibus glorietur.
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quarundam propositionum uit diezelfde j a r e n wordt dit meer d a n eens gesteld. 1 O p de betreflende uitspraken in dit commentaar komt Augustinus
echter uitdrukkelijk terug in zijn Retractatwnes, waar hij niet alleen de
cantas, m a a r ook het geloof rekent tot de gaven Gods die ons geschonken
worden in de Geest. 2
Vóór de Retractatwnes horen wij d a a r pas voor het eerst van in 415, al
zijn in geschriften uit vroegere j a r e n een aantal uitspraken aan te wijzen
waarin het geloof althans in verband wordt gebracht met de genade of
de verlichting van de heilige Geest. 3 Nog in De spiritu et littera uit 412 en
in De fide et openbus uit 413 wordt het geloof meer d a n eens beschouwd:
niet als gave van de Geest, m a a r als voorwaarde om de liefde van de
Geest of ook wel 'de Geest der liefde' te ontvangen. 4 Eerst in En.inps.??,
13 uit 415 is sprake van 'de lo geofsgatœ van de heilige Geest', welke
gave Christus meedeelt a a n hen die dorstend tot h e m komen. Meer wordt
over het geloof en d e Geest niet gezegd in deze tekst uit 415, waarin het
geloof nochtans voor het eerst als 'gave van de heilige Geest', als het
werk van Christus' Geest wordt gezien in het hart van de mens : 'fiumina
aquae vivaefluent de ventre eius', citeert de bisschop. 5
Een indirecte affirmatie van het aandeel dat de Geest heeft in het tot
stand komen van iemands geloof, treft m e n a a n in het zesde Boek van De
cimiate dei (416-417). V a n de geleerde Varrò, die inzag dat men de goddelijke waarheid niet m a g vermengen met onwaardige en fabelachtige
verzinsels omtrent de goden, zegt Augustinus dat hij nog niet 'door de
Geest Gods tot de waarheid en vrijheid was verheven om het goddelijke
te kunnen zien en verkondigen'. 6 Met 'de Geest Gods' is de heilige Geest
1 Zie Exp. guar. prop. Rom.60-61 (PL 35,2078-2079). Over deze teksten zie M.Lohrer,
Der Glaubensbegnff des hl. Augustmus ra seinen ersten Schriften bis zu den Confessiones, EinsiedelnZunch-Koln, 1955 pp 242 e.v. Zie ook De dw quaest. ЬХХХІІІ,6ф,4 (PL 40,55-56), waar
de 'fiumma aquae vivae' uit Jo.j,38 die Augustinus identificeert met de heilige Geest,
mercesfidet worden genoemd. Deze tekst dateert van 388-396.
2 Zie Retr.I,ss,4 (CSEL 36,432). 3 En. inps.32,1,6(CCL 38,245).
4 Zie De spir. et litt X. 16 (CSEL 60,169) ; XXIX.51 (CSEL 60,208) ; XXXII56 (CSEL
60,215), De fide et oper.XIV,ii (CSEL 41,61); XXI,39 (CSEL 41,83-84). Zie verder:
Ep. 145,3 (CSEL 44,168) 1111412-413, En. mps 52,5 (CCL 39,640-642) uit 414; Sermo 4,1
(CCL 41,20) uit dejaren 410-419; En. inps. 112,7 (CCL 40,1633-1634), volgens Zarb uit
414, volgens H.Rondet van na 415 (Bulletin d'histoire de la théologie: Études augustimennes,
in RSR37,1950,619-633), terwijl A.-M.La Bonnardière in haar Recherches geen datum
durft te noemen.
5 Qui disrupit in deserto petram, et adaquavit eos sicut m abysse multa; et eduxtt aquam de petra et
dedwnt tamquamflumma aquas, potest utique sitienti fìdei donum Spiritus sancti, quod illa
res gesta spiritaliter sigmficabat, infundere de spiritali sequente petra, quod est Christus,
qui stabat et clamabat. Si quts stttt, ventai ad me; et : Qui bibent de aqua quam ego dabo.fiumma
aquae vivaefluentde ventre etus. (CCL 39,1078).
6 De cw.6,6 (CCI. 47,172) : О Marce Varrò, cum sis homo ommum acutissimus et sine

bedoeld : enkele hoofdstukken hiervóór sprak Augustinus over Varrò als
over een zeer scherpzinnig en bekwaam man, non tarnen sancto Spiritu
liberum.1
Hebben wij tot hiertoe, d.w.z. tot 417, weinig opzienbarends gevonden
met betrekking tot de geloofsverlichting door de Geest, vanaf dat moment begint er langzamerhand enige verandering te komen in Augustinus' uitlatingen over de 'geloofsgave van de heilige Geest' en begint hij
meer en meer het 'bovennatuurlijk' karakter van de geloofsdaad in het
licht te stellen. Sermo 170, die volgens Kunzelmann niet vóór 417 heeft
plaatsgehad, is echter nog zeer gematigd. In een context waar het gaat
over de jongste dag en over het verlangen naar het eeuwig leven, waarschuwt Augustinus tegen de zelfingenomenheid van de farizeër uit het
evangelie qui sejustificat. Zolang wij op aarde zijn, moeten wij met Paulus
zeggen: 'JVon quia acceperim, aut jam perfectus sim' (Fil.3,12). Wél hebben
wij 'AÍÍ onderpand, de heilige Geest' ontvangen en kunnen wij spreken van
een participatie quaedam aan het eeuwig leven door geloof en hoop in
eodem Spiritu.1
Sterker accentueert Augustinus het uit-genade-ontvangen karakter
van het geloof in Epistula 194 van 418-419: 'Wat immers bezit hij (homo
ßdelis) dat hij niet ontvangen heeft? Maar als hij het ontvangen heeft,
waarom roemt hij dan op zichzelf alsof hij het niet ontvangen heeft?'.3
Vervolgens somt de bisschop de 'zeven gaven' wijsheid, verstand, raad
enz. van Jes. 11,2-3 0 P alsook virtus, caritas en continentia. Evenmin als de
gelovige iets van dit alles zou bezitten, indien hij de Geest niet ontvangen
had, zou 'hij het geloof bezitten, indien hij de Geest des geloofs niet ontvangen had over wie dezelfde (Paulus) zegt: "Habentes autem eundem
Spiritumfidei..." '.* Dat Augustinus onder 'eundem Spiritum' de heilige Geest
ulla dubitatione doctissimus, sed tarnen homo, non Deus, nee spiritu Dei ad videnda et
adnuntianda divina in veritatem libertatemque subvectus, cemis quidem quam sint res
divinae ab humanis nugis atque mendaciis dirimendae...
1 Deciv.6,2 (CGL 47,167-160). Vgl. Ep.101,1 (CSEL 34,2 541)1111408-409.
2 Se. 170,10 (PL 38,932): Nemo sibi placeat, quasi qui hic juste vixerit, et comparet se
illis qui male vivunt, secundum Phariseum qui se justificabat, qui non audierat Apostolum. Non quia jam acceperim, aut jam perfectas sim. Ergo non acceperat adhuc hoc quod desiderabat. Pignus acceperat. sic dixit: Qui dedit nobispignus Spiritum. Cujus rei pignus erat,
ad hoc pervenire cupiebat: participatio quaedam, sed distal. Aliter modo participamus,
aliter tunc participabimus. Modo per fidem, per spem, in eodem Spiritu...
3 Ep.194,15 (CSEL 57,187): Quid enim habet (homo fidelis), quod non accepit? Si
autem accepit, quid gloriatur, quasi non acceperit?
4 Ibid: Sicut enim non haberet homo sapientiam, pietatem, timorem dei, nisi secundum
propheticum eloquium accepisset spiritum sapientiae et intellectus etc
sicut non
haberet virtutem, caritatem, continentiam, nisi accepta spiritu..., ita non haberet fidem,
nisi accepisset spiritum fidei, de quo idem ipse dicit: Habentes autem eundem spiritumfidei...
Vgl. С. duos ер. pel. IV, V.w (CSEL 60,530-532).
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verstaat, kan men behalve uit de overeenkomst van deze tekst met
andere plaatsen waar in verband met de 'zeven gaven' of in verband met
de spiritusfideivan II Kor. 4,13 uitdrukkelijk de heilige Geest wordt genoemd, afleiden uit het vervolg: tditer adiuvat (spiritus) nondum inhabitans
aliter inhabitans; nam nondum inhabitans adiuvat ut sint fidèles.1
Nog vele andere affirmaties uit dejaren 415-430 zouden kunnen worden aangehaald waarin Augustinus met stijgende nadruk de geloofsgenade toeschrijft aan de invloed van de Geest. Herinneren wij b.v. aan het
commentaar op de afscheidsrede, dat meermalen ter sprake kwam in
ons eerste hoofdstuk. Daar zagen wij hoe, volgens de bisschop, de
door Christus beloofde Geest de leerlingen de ogen opent voor de transcendente werkelijkheid van de verrezen Heer 2 en vervolgens door hun
getuigenis heel de wereld doet geloven.3 In die context werkt Augustinus
ook op zijn manier uit, wat het betekent dat niemand 'Jezus is de Heer'
kan zeggen dan door de heilige Geest.* Daarbij bleek dat 'geloven' voor
Augustinus in die latere jaren meer en meer verbondenheid in vriendschap is gaan betekenen met een Christus die méér is dan de historische
mens Jezus. En omdat in - b.v. in het Johannescommentaar - Christus
vooral als de verrezen Heer in de aandacht staat, betekent 'geloven' voor
de bisschop tevens een hoopvol verwachten dat door het getuigenis van de
Geest alleen maar versterkt wordt : hij stort liefde in de harten van mensen die sterker is dan de dood en eerst na de dood in een ontmoeting van
aangezicht tot aangezicht tot rust zal komen.
Wat Augustinus in latere geschriften zegt over de Geest en het geloof,
komt hierop neer dat tegenover pelagianen en semipelagianen het geloof
van de christen nog sterker dan voorheen als geloofs-^ew wordt geaccentueerd. In De grat.et lib.arb.XIV.28 uit 426 haalt hij daartoe meerdere
Schriftteksten aan. Bijzonder belang schijnt hij aan / / Kor.4,15 te hechten, een tekst die wij al vaker tegenkwamen: Et illud maxime ubi dicit
(Paulus): 'Habentes autem eundem spiritum fideV. De bisschop verklaart:
'Hij zegt immers niet: "scientiamfidei", maar "spiritumfidei".Dit zei hij met
de bedoeling dat wij zouden begrijpen dat het geloof ons geschonken
wordt ook zonder dat er om gevraagd wordt, opdat vervolgens op het
gebed van het geloof weer andere dingen worden gegeven. "Hoe immers
zult gij hem aanroepen", heet het, "in uñe zij niet geloof den?" Dus de Geest der
genade bewerkt ons geloof, opdat wij vervolgens door ons geloof al bid1
3
3
4

Ep. 194,18 (CSEL 57,190)·
Zie pp. 42 e.v.
Zie pp. 46e.V.; 53e.v.
Zie In Ιο. Εν. Тт.уі,і (COL 36,512-513).
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dend verkrijgen dat wij in staat zijn te doen wat ons bevolen wordt'. 1 De
heilige Geest wordt niet met name genoemd, maar de 'spiritusfidei'is een
Geest die bewerkt dat wij geloven. Hieruit alleen al zouden wij kunnen
besluiten dat moeilijk een andere 'geest' dan de heilige Geest kan zijn bedoeld. Bovendien kan nogmaals worden verwezen naar teksten waar
onder 'spiritusfidei' ongetwijfeld de heilige Geest verstaan wordt. 2
In RetT.1,22.4 dat van dezelfde of iets latere tijd (426-427) dateert dan
het zojuist aangehaalde De gratia et libero arbitrio, komt 'spiritusfidei'ook
voor. Ook hier wordt Paulus geciteerd om het uit-genade-ontvangen
karakter van het geloof te verdedigen : het geloof behoort tot de gaven
die ons geschonken worden in eodem spiritu (I Kor. 12,g). Daarbij herroept
Augustinus, zoals wij boven reeds zagen, zijn visie uit zijn romeinencommentaar van 394-395, als zou het geloof - als voorwaarde - aan het
ontvangen van de Geest voorafgaan.3
In De praed.sanct.XI.22 uit 429 geeft de bisschop bewust een 'katholieke' uitleg van de door pelagianen en semipelagianen vaak aangevoerde
Schrifttekst Rom. 10,g 'Si crederis, salvus eris'. Hij vergelijkt deze tekst met
Rom.8,13 'Si Spiritu facta carms mortificaveritis, vivetis'. In beide teksten
wordt een voorwaarde genoemd waarvan het heil afhankelijk wordt gesteld. Dit betekent echter niet dat de vervulling van die voorwaarde
gerealiseerd kan worden door louter menselijke inspanning, want op
Rom.8,13 laat Paulus volgen: 'Quotquot enim Spiritu Dei aguntur, hifilii sunt
Dei'. Over diezelfde Geest ging het - zegt Augustinus - in I Kor. 12,11
'Omnia autem haec operatur unus atque idem Spiritus...'. Dit 'omnia haec' is de
samenvatting van een aantal genadegaven, daarvóór door Paulus opge1 PL 44,897-898 : lam quidem de fide, hoc est, de volúntate credenüs superius disputavi,
usque adeo earn demonstrans ad gratiam pertinere, ut Apostolus non diceret : Misericordiam consecutus sum, quia fidelis eram, sed diceret : Miserwordiam consecutus sum, utfidelis
essem. Sunt et alia testimonia... Et illud maxime, ubi dicit : Habentes autem eundem spiritum
fidei. Non enim ait : scientiam fidei, aed spiritum fidei : quod propterea dixit, ut intelligeremus, quia fides et non petita conceditur, ut ei petenti alia concedantur. Quomodo enim invocabunt, inquit, m quem non credideruntì Ergo spiritus gratiae facit ut habeamus fidem ut per
fidem impetremus orando, ut possimus faceré quae iubemur.
2 Ziep. 12 en verder: С. duos ер. pel. IV, V, io (CSEL 60,530-532); De praed. samt. Vili.
'3 (PL 44,970-971).
3 Retr.I,22,4 (CSEL 36,213) : Proinde quod continuo dixi: 'dicit enim idem apostolus:
idem deus qui operatur omnia in omnibus'; ac deinde subiunxi : 'quod ergo credimus, nostrum
est, quod autem bene operamur, illius est, qui credentibus dat spiritum', profecte dicere
non deberem, si iam scirem etiam ipsam fidem inter dei muñera reperiri, quae dantur in
eodem spiritu, utrumque ergo nostrum est propter arbitrium voluntatis et utrumque tarnen
datum est propter spiritumfidei et caritatis, ñeque enim sola caritas, sed, sicut scriptum est,
caritas cumfidea deo paire et domino nostro Jesu Christo. Deze tekst vindt men woordelijk terug
in De praed. sanct.IIl,y (PL 44,964-965) van 429.
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somd, waarbij de apostel ook het geloof noemde.1
Als wij onze gegevens hiertoe overzien, kunnen wij gemakkelijk vaststellen dat er een zekere ontwikkeling heeft plaatsgehad in Augustinus' denken
over geloofsverlichting door de Geest. Aanvankelijk is hij ongetwijfeld van
zo iets als een innerlijke geloofsverlichting overtuigd geweest, maar in de
jaren 394-395 leert hij nog dat tot geloven de mens uit zichzelf in staat is,
terwijl men daarentegen tot bene operari slechts bekwaam zou zijn uit
kracht van de daartoe - middels het geloof- ontvangen heilige Geest.2
Het is duidelijk dat het 'geloven' hier nog een vrij intellectualistische
aangelegenheid is.3 Eerst vanaf 415 wordt het geloof mede toegeschreven
aan de geloofsverlichting zelf van de Geest. Tegen 420 wordt op deze
effectieve invloed van de Geest meer en meer de nadruk gelegd en deze
antipelagiaanse tendens werkt door tot in 430 toe.
Tegen 420 worden Augustinus' uitlatingen over fides en Geest ook
meer en meer christocentrisch.4 Het duidelijkst komt dat tot uitdrukking
in zijn commentaar op de afscheidsrede: de beloofde Geest opent de
leerlingen de ogen voor het Onzichtbaar' Christusmysterie. Dit verschijnt daarbij niet als een 'objectief geloofsgegeven', maar als de levende
en persoonlijke werkelijkheid van de verrezen Heer die in zijn uitzonderlijke godsverbondenheid hun verstand en hun hart te boven gaat. Slechts
in gelovige aanhankelijkheid — gelouterd door het heengaan van de
Heer - kunnen zijn volgelingen zich aan hem toevertrouwen.
Tenslotte willen wij er de aandacht op vestigen dat er tussen de admonitio van vóór 400 en de affectieve geloofsopwekking waarover sprake
is vanaf 415, een zekere continuïteit bestaat, al lijkt dat misschien op het
1 De praed. sanct.XI.22 (PL 44,976): Sic autem dicitur: Sicredidais, salma erts, quemadmodum dicitur: Si Spiritu facta canas mortiftcaveritis, vivetis. Nam et hic ex his duobus exigitur, alterum offertur. Si Spiritu, inquit, /acta camis mortificaveritis, vivetis: ut ergo spiritu
facta camis mortificamus, exigí tur; ut autem vivamus, offertur. Num igitur placet ut
facta camis mortificare non donum Dei esse dicamus, neque id donum Dei esse fateamur,
quoniam exigi audiamus a nobis praemio vitae, si hoc fecerimus oblato? Absit ut hoc
placeat participibus et defensoribus gratiae. Pelagianorum est error iste damnabilis:
quorum mox Apostolus ora obstruxit, adiungens : Quotguot enim Spiritu Dei aguntur, hifilii
sunt Dei; ne facta mortificare nos carnis, non per Dei, sed per nostrum spiritum crederemus. De quo Spiritu etiam ibi loquebatur, ubi ait: Omnia autem haec operator mus atque
idem Spiritus, dividens propria unicuique prout vult. Inter quae omia, sicut scitis, nominavit et
fìdem.
2 ^te Exp. guar. prop. Rom. 61 (PL 35,2079).
3 Zeker in vergelijking met Augustinus' latere opvattingen. M. Löhrer schijnt in zijn
werk over de vroege geloofsopvatting van Augustinus daar weinig aandacht voor te hebben gehad. Onze bevindingen komen onwillekeurig echter reeds tot uitdrukking in de
inhoudsopgave van zijn boek: slechts 13 pagina's van de ruim 270 worden besteed aan
'Der Glaube im Aufstieg der Seele zu Gott' (pp. 203-216).
4 Zie pp. 39-48.
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eerste gezicht niet zo. In beide gevallen gaat het over een uitnodiging
tot ontmoeting met God, al zijn er inderdaad verschillen aan te wijzen.
Vanaf 415 is Augustinus' terminologie veel meer schriftuurlijk dan vóór
400. Een einder belangrijk verschil is dat zijn theologische reflectie - ook
inzake geloofsverlichting - veel meer christocentrisch is geworden. Maar
het is niet zo dat het Geest-appèl, de admonitio uit de jaren 386-400 (in
tegenstelling tot wat Augustinus in diezelfde periode zegt over 'geloven')
intellectualistisch moet worden genoemd en in dat opzicht tegengesteld
zou zijn aan een affectieve geloofsverlichting uit de latere jaren. De
affectieve admonitio uit de jaren 386-400 wordt gecontinueerd in de affectieve geloofsverlichting van na 415. Wat Augustinus vóór 415 echter
'geloof' noemt, is iets anders dan het 'geloof' van na 415. Vóór 415 verstond hij onder 'geloven' blijkbaar het (intellectualistisch) aanvaarden
van bepaalde waarheden, een geloof dat niet of niet per se werkzaam is
door de liefde. Immers het (intellectualistisch) geloof was voorwaarde
om de Geest te ontvangen door wie men eerst de liefde ontvangen kon !
Aangenomen dat er een zekere continuïteit bestaat tussen Augustinus'
<jí/mo«¿iío-gedachte van vóór 400 en zijn ideeën over geloofsverlichting
uit dejaren 415-430, hoe zit het dan met de periode 400-415? Heeft
Augustinus toen noch over Gods appèl door de Geest noch over effectieve
geloofsverlichting van de Geest gesproken? Niet over effectieve geloofsverlichting als na 415, d.i. als over géloofs-gave zonder welke de gelovige
tot geloven niet in staat zou zijn. Doch in ons hoofdstuk over de woord- en
sacramentsbediening van de Kerk kwamen wij wel meerdere uitspraken
uit de jaren 400-415 tegen waarin de Geest, ook zonder het geloof te
schenken ofte bewerken, tot geloven uitnodigt of althans de geloofswaarheid openbaart door deze in het hart van de mens - 'van binnen' - te
onthullen, terwijl het woord van de prediking hem 'van buiten af' benadert. Wij treden niet in herhalingen, doch wijzen slechts op een typische
overgangstekst, In lo.Ep. Tr.4,1 406-408: '... als hij echter die u geschapen, verlost en geroepen heeft, u van binnen - door het geloof en zijn
Geest in u wonend - niet toespreekt, maken wij (al predikend) tevergeefs gedruis'. Maar dát God de gelovigen van binnen toespreekt, schijnt
van hun eigen verdiensten af te hangen : 'Diegenen spreekt hij van binnen toe: die ruimte voor hem scheppen...'.1 Als Augustinus in 411 in een
1 In Io. Ер. Tr. 4,1 (PL 35,2005) : ... nos qui forinsecus loquimur ad aures vestras, ita
sumus quasi operarii, adhibentes culturan forinsecus ad arborent, sed incrementum dare
non possumus, пес fructus formare; Ule autem qui nos creavit, et redemit, et vocavit, per
fidem et spiritum suum habitans in nobis, nisi loquatur vobis intus, sine causa nos perstrepimus. Unde hoc apparet? Quia cum multi audiant, non omnibus persuadetur quod
dicitur; sed illis solis quibus intus loquitur Deus. Ulis autem intus loquitur, qui ei locum
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preek / Kor. 12,3 citeert: 'Nemo duit. Dominus Jesus, nisi in Spiritu soneto',
legt hij er de nadruk op dat het hier gaat: niet over geloven zonder meer,
maar over het waar maken van zijn geloof metterdaad en door beoefening van de caritas die het enige betrouwbare teken is dat men de Geest
inderdaad in zich heeft.1
GEEST EN

AFFECTIVITEIT

Nu wij hebben gezien hoe - volgens Augustinus - de Geest de mens tot
God roept door hem aan diens bestaan te herinneren, hem uitnodigt te
geloven, hem van binnen onderwijst door het woord van de verkondiging en hem tenslotte het geloof zelf schenkt, moeten wij iets langer stilstaan bij het affectief moment in de roeping en geloofsverlichting door de
Geest.
Wat dejaren 386-400 betreft zouden wij in herhalingen vervallen, als
wij de gesignaleerde teksten nogmaals aan een analyse zouden onderwerpen. Gods appèl op de mens was een aansporing 'hem te zoeken, met
verdrijving van alle lusteloosheid naar hem te dorsten...'.2 Als gave Gods
die speciaal moet worden verbonden met de Geest, werd beschouwd :
quaedam interior et ineffabilis suavitas atque dulcedo in isla cognitione (dei) permanendi...,3 terwijl volgens De doctr.christ.I,XXXIV.38 van 396-397 over
de Geest gezegd wordt dat hij 'ons (aan God) bindt en als het ware vasthecht'. 4 Van dezelfde tijd dateert De agone Christiana. In het achtste hoofdstuk van dit werk is Gods wereldbestuur aan de orde. Augustinus schrijft :
'Wie dus kan vatten hoe God, de Maker van heel de schepping, deze
bestuurt..., hij begrijpe en "trede binnen in de vreugde van zijn Heer"'. Maar als
wij dit niet kunnen ' 'zolang wij in dit lichaam zijn en ver van de Heer ronddolen",
"laat ons dan tenminste smaken L·e zoet de Heer is". "Hij heefl ons immers tot
praebent ; üli autem Deo locum praebent, qui diabolo locum non praebent...
ι Se.26g,4 (PL 38, іаз ) : Sed hoc quod ait (Paulus), dicit, sígnate positum est, et proprio
quodam modo. JVerno enim dicit, Dominus Jesus, nisi in Spiritu soneto: sed si dicit factis, non
solis verbis... Si ergo unitate non accesseritis, segregantes vosmetipsos, animales eritis,
Spiritum non habentes. Si autem ficte accesseritis, Spiritus sanctus disciplinai effugietfictum.
Tune ergo vos sanctum Spiritum habere cognoscite, quando mentem vestram per sincerarli charitatem unitate consenseritis haerere.
a Zie p. 171, v.4. Bij De b. vit.IV. 55 merkt R.Lorenz op (Gnade und Erkenntnis bei Augustinus, in Zeitschr.f. Kirchengesch. 75, ідбф, p. 53): 'Die innere Bewegung des Willens durch
die delectatio an der Wahrheit ist der Schlüssel zum Verstandnis der augustinischen Illuminationslehre. Die Erleuchtung ist das 'Anwesen' der Wahrheit und die gleichzeitige
Bewegung des Willens durch die Freude an der Wahrheit. Der so bewegte Wille kehrt
den Intellekt der Wahrheit zu. Die Verbindung zwischen Wahrheit und Erkentnisvermögen wird von Gott aus durch das medium des Menschlichen Willens hergestellt'.
3 Ep. ir, 4; zie p. 176. Vgl. J. Ziegler, Dulcedo Dei. Ein Beitrag гиг Theologie der griechischen
und lateinischen Bibel, Münster in Westf., /537, pp. 88-98. 4 Zie ρ. 178, v. a.
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onderpand de Geest gegeven", opdat wij door h e m zijn zoetheid smaken..." '. '
H e t behoeft, n a wat wij gelezen h e b b e n in de boven geciteerde teksten
uit de j a r e n 386-396, geen betoog meer d a t met spiritus hier de heilige
Geest wordt bedoeld. Doet de Zoon, die de 'Waarheid' of ook wel de
'Wijsheid' van God wordt genoemd, ons de Vader kennen, de Geest doet
ons - in die kennis - God smaken, zijn genegenheid proeven, ervaren.
D a t dit Augustinus' constante overtuiging is geweest, hoeven wij niet
af te leiden uit halve suggesties. D e teksten zelf die zich met de j a r e n als
een hecht getuigenis aaneenschakelen, spreken een duidelijke taal. Zo
begint Augustinus op zekere d a g in de j a r e n 396-399 te Carthago een
preek m e t te zeggen dat God in de Schrift magna spectacula ontvouwt.
Deze zijn voor het h a r t van de christen aangenamer d a n alles wat m a a r
denkbaar is, als m e n tenminste de smaak van het geloof bezit o m de kos
telijke honing Gods te savoureren. E n de bisschop vervolgt: 'Wij

gelo

ven dat u allen, die u van ganser h a r t e in geloof a a n onze verlossser hebt
toevertrouwd, zijn Geest in u hebt qui vos delectet cum leguntur prophetiae...'.2
Mogelijk in hetzelfde j a a r als de zojuist aangehaalde enarratio over
psalm дб h a d sermo 22 plaats waarin Augustinus suggereert dat achter de
calor van het Schriftwoord de 'fervor v a n de heilige Geest' zelf schuil gaat.
Aanleiding tot deze suggestie is een psalmvers : 'Sicut fluit cera a facie ignis,
sic pereant peccatores a facie dei' (ps.6^,j).

Door deze woorden wil God ons

heilzaam waarschuwen, aldus Augustinus, o p d a t wij ons tijdig tot God
bekeren en niet eenmaal 'ab was voor zijn aanschijn wegsmelten'.3 Niet
straks, als het te laat is, m a a r n u moeten wij ons 'op het woord van de
Schrift' bekeren. 4 N i e m a n d zal er zich straks op k u n n e n beroepen d a t
hij het waarschuwend Schriftwoord niet gehoord heeft, w a n t over heel
de wereld wordt het a a n alle mensen verkondigd. T h a n s wordt vervuld
wat er geschreven staat: 'Mee est qui se abscondat a calore eius'.s E n Augus1 De ag. chr. VHI.g-IX.to (CSEL 41,112) : Qui ergo potest intelligere, quomodo universae creaturae conditor deus gubemat eam... intellegat et intret in gaudium domini sui. Si
autem hoc non possumus, quamdiu sumus in hoc corpore et peregrinamur a domino, gustemus
saltem, quam suavis est dominus, quia dedit nobis spiritum, in quo sentiamus eius dulcedinem...
:
2 En. in ps.g6,i (CGL 39 ) i354) Magna spectacula Deus praebet cordi christiano, et
quibus vere nihil posait iucundius inveniri; si tamen adsit palatum fidei, cui sapiat mei
Dei. Credimus omnibus vobis, qui in Salvatorem nostrum toto corde credidistis, inesse
Spiritum eius, qui vos delectet cum leguntur prophetiae...
3 Se. 22,1 (COL 41,290) : Sicut ergo in verbis praeteriti temporis futura facta significantur, sic in figura optantis praenuntiantis mens intellegenda est. Se.22,2 (CCL 41,291):
Sic et propheta cum dicit : Simtfluit cera a facie ignis, sic pereant peccatores afacie dei, videt hoc
certissime peccatoribus mminere, et placet ei quod deus statuii, ne deo ipse despliceat.
4 Ibid: Nunc est fructuosa paenitentia, quando correctio libera. Paeniteat te ad vocem
scripturae. 5 Ps.18,7.
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tinus merkt op: 'Thans dus is zijn warmte in zijn woord. Verander u
thans onder zijn warmte en gij zult niet als was wegsmelten voor zijn
vuur'. 1 Op dit 'thans' blijft de bisschop, zijn hele preek dóór, een zekere
nadruk leggen. Zijn toehoorders moeten maxime nunc naar hem luisteren
en hij dringt aan: Ab hodierno die te muta...2 En vervolgens: 'Vergeving
wordt geschonken aan hem die zich veranderd heeft. Aldus zullen wij
veilig zijn, als wij horen: 'Skut fluit cera a facie ignis, sic pereant peccatores a
facie dei'.3 Een ogenblik later legt Augustinus uit: 'Dit zegt God tot u:
Laat in u omkomen wat gij gedaan hebt, dan bewaar ik (in u) wat ík
gedaan heb. Thans brandt er een vuur in de warmte van zijn woord - in
werkelijkheid de gloed van de heilige Geest - zoals, naar wij reeds zeiden,
in een andere psalm geschreven staat : "Nee est qui se abscondat a calore eius".
Dat het de warmte (calor) van de heilige Geest is, zegt de apostel:
"Spiritu ferventes". Stel u dus, in plaats van het aanschijn van God, voorlopig de Schrift van God voor ogen. Smelt weg voor haar warmte. Heb
berouw, wannneer gij dit over uw zonden te horen krijgt'.4
Wij zijn in ons citeren niet zonder opzet uitvoerig geweest. Uit één
enkele zinsnede zou Augustinus' ware gedachte nooit zijn af te lezen:
dat nl. onder de 'warmte' van het profeterend en heilzaam waarschuwend Schriftwoord de 'gloed' van de Geest zelf schuilgaat. Dieper gaat
de bisschop niet op de pneumatologische diepte van het heilzaam
Schriftwoord in, maar in ieder geval is duidelijk dat het Schriftwoord,
verwarmend door de 'gloed' van de Geest, voor Augustinus meer is dan
een openbarende informatie omtrent bestaande of toekomstige dingen :
het doet een beroep op het hart van de mens. Daarom kan de bisschop,
na te hebben vastgesteld dat de calor van het Schriftwoord geen andere
dan de calor of de fervor van de Geest is, zeggen: Ergo pro facie dei, tibi pone
interim scripturam dei. Liquesce ab illa. Hij blijkt aan het Schriftwoord een
zekere sacramentele heilskracht toe te kennen die het onüeent aan de
fervor oí calor van de Geest. Oeze fervor of calor van de Geest maakt de res
van het Schriftwoord-sacrament uit; de materiële Schriftwoorden zijn
ι Se. 22,3 (CCL 41,293) : Modo ergo calor eius in verbo eius est. Mutare modo a calore
eius, et non deflues sicut cera ab igne eius.
a Se.22,5 (CCL 41,295): Fratres mei, maxime nunc dicentem me audite. Nolo tecum
conputare praeterita. Ab hodierno die te muta...
3 Se.22,6 (CCL 41,296): Venia vero datur mutato. Et erimus securi, cum audimus:
Sicui fluit cera a facie ignis, sic pereant peccatores a facie dei.

4 Se.22,7 (CCL 41,297) : Hoc tibi dicit deus: 'Pereat in te quod tu fecisti, et servo quod
ego feci'. Et modo ardet ignis in calore verbi, res est in fervore spiri tus sancii, sicut diximus
iam dudum, quia scriptum est in alio psalmo : Nec est qui se abscondat a calore eius. Spiritus
autem sancti esse calorem dicit apostolus: Spiritu ferventes. Ergo pro facie dei, tibi pone
interim scripturam dei. Liquesce ab ilia. Paeniteat te, cum audis haec de peccatis tuis.
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er slechts het ñgnum van, om in de termen van Augustinus' bijbelwoordtheorie te spreken. Zo, dachten wij, moet worden verstaan: Et modo
ardet ignis in calore verbi, res est infervore spiritus sancii.1
Zoals door het Schriftwoord defervor van de Geest heilzaam verwarmt,
zo bereidt diezelfde Geest ons door het Schriftwoord potionem ad amorem
suum.1 Dit zegt de bisschop in een preek uit 415. De betekenis hiervan
wordt duidelijk als wij in dezelfde preek vernemen dat de Geest ons door
zijn woord 'in deze nacht vreugde bereidt' en met 'deze nacht' de donkere tijd van 's mensen aardse bestaan bedoeld wordt, quamdiu ista vita
agitur.* In hoc mete is hetzelfde als in hac mortalitate vitae humanae. Er klinkt
in deze woorden een nostalgisch verlangen door naar het ogenblik dat de
nacht zal overgaan in het licht van de dag.
Dit verlangend uitzien wordt in verband met de openbaring door de
Geest elders nog duidelijker geformuleerd. Zo b.v. in de zesde Tractatus
van het Johannescommentaar, door Augustinus gepreekt in de jaren
406-408. Hij geeft daar een verklaring voor het feit dat de Geest bij
gelegenheid van Christus' doopsel in de gedaante van een duif verscheen.
De reden was dat de Geest 'voor ons ten beste spreekt gemitibus inenarrabilibus',
terwijl het ook aan duiven eigen is te gemere.* Als de Schrift zegt dat de
Geest in ons 'zucht', bedoelt zij overigens dat de Geest ons léért zuchten,
en wel naar ons toekomstig 'vaderland' : docet nos in patriam suspirare et ipso
desiderio gemimus.s Merken wij nog op dat Augustinus in zijn verklaring
er de aandacht op vestigt dat de duiven zuchten in amore. Daarmee wordt
minstens gesuggereerd dat de Geest die 'ons leert zuchten', naar het
vaderland leert verlangen in amore.
Met de verlichting door de Geest brengt Augustinus nog geen jaar
later nogmaals de liefde in verband, ditmaal onder de namen dilectio en
caritas. Aanleiding hiertoe was I Jo.3,24 'Et in hoc cognoscimus quia manet
(Deus) in nobis de Spiritu quern dedit nobis'. De bisschop parafraseert: habes
1 Vgl. Α. Grillmeier, Patristische Vorbilder frühscholastischer Systematik. Zugleich ein Beitrag
zur Geschichte des Augustinismus, in Studia Patristica, Vol. VI, Part IV, ed. by F.L.Cross,
Berlin, 1962, p.397; H.-M. Féret, Sacramentum. Res. dans la langue théologique de Saint Augustin, in Revue des sciences philosophiques et théologiques гд, ig40,2iS~s43.
s En. in ps. 138,31 (CCL 40,2011): Magna sacramenta, fratres, Quomodo nobiscum
loquitur Spiritus Dei? Quomodo nobis facit in hac nocte ( = in hac vita terrena) delicias?
Quid est hoc, rogamus vos fratres? ... Conficit nobis potionem ad amorem suum quibusdam modis miris.
3 Zie En. in ps. 138,14 (CCL 40,1999-2000).
4 In Io. Eo. Tr.6,3 (CCL 36,53); Si ergo gemitus columbae est, quod omnes novimus,
gemunt autem columbae in amore; audite quid dicat apostolus, et nolite mirari quia in
columbae specie voluit demonstran Spiritus sanctus : Quid enim oremus, sicut oportet, inquit,
nescimus, sed ipse Spiritus interpellât pro nobis gemitibus inenarrabilibus.
5 Ibidem.
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Spiritum Dei ad intelligendum. Of de gelovige inderdaad de Geest ad intelligendum in zich heeft, kan hij zelf vaststellen door na te gaan of hij de
broederliefde beoefent. De beoefening van de liefde is nl. noodzakelijke
voorwaarde, wil men de Geest ad intelligendum in zich hebben : valde enim
necessaria res est.1 Maar waaróm dat zo is, geeft de bisschop niet aan,
tenzij met enige eenvoudige citaten uit de Schrift. Dit mag echter nog
geen theologie heten en vooral valt het te betreuren dat de bisschop aan
het affectief karakter van het religieuze kennen zelf zo weinig aandacht
schenkt.2 De cantas wordt slechts gezien als voorwaarde tot, niet als wijze
van godskennis en godservaring in de Geest.
Iets meer dan alleen maar voorwaarde is de liefde reeds in Epistola 148
uit 413-414, 3 maar pas in zijn commentaar op de afscheidsrede staat
Augustinus bij de cantas stil als wijze van kennis. Tot een beschouwing in
die richting gaf het woord van Christus aanleiding: 'Ik heb и nog veel te
zeggen, maar gij kunt het nog niet verdrageti'.+ Welke waarheden Christus op
dat moment nog niet wilde meedelen, is niet met zekerheid te zeggen,
want het evangelie spreekt daar nergens over. De reden waaróm Christus
op dat moment de volle waarheid nog niet prijsgaf, meent Augustinus
wel te kunnen aangeven: door de waarheid te verhullen wilde Christus
bij de leerlingen des te sterker het verlangen opwekken om de waarheid
volledig te leren kennen. Zo moeten ook de toehoorders van de bisschop,
besluit deze, zich eerder toeleggen op de liefde dan dat zij van hem een
antwoord verwachten op de vraag, wat Christus verzweeg. Hij spoort
hen aan zich toe te leggen op de liefde 'die in uw harten wordt uitgestort
door de heilige Geest, die u is gegeven. Zo zult gij, vurig van geest en in
liefde voor het geestelijke, een geestelijk licht en een geestelijke stem (die
1 In Io. Ер. Tr. 6,9 (PL 35,2025) : Et qui servaverit mandatum ejus (sci. Dei), in ipso manebit,
et ipse in eo. Et in hoc cognoscimus quia manet in nobis de Spiritu quem dedit in nobis.
Nonne manifestum est quia hoc agit Spiritus sanctus in homine, ut sit in ilio dilectio et
caritas? Nonne manifestum est quod ait apostolus Paulus : Caritas Dei difusa est in cordibus
nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis? De cantate enim loquebatur, et dicebat quia
in conspectu Dei debemus interrogare cor nostrum. Quod si non male senserit cor nos
trum : id est, si confiteatur quia de dilectione fratris fit, quidquid fit in bono opere... Si
enim inveneris te habere carita tem, habes Spiritum Dei ad intelligendum: valde enim
necessaria res est.
2 J. Gallay, (La conscience de la Chariti Fraternelle d'après les Tractatus in Primam Joarmis de
saint Augustin, in REA 1,1955, p-'o) merkt terecht op: 'Il est à remarquer pourtant que
notre auteur ne met que très discrètement le témoignage de notre coeur en relation avec
la présence en nous de l'Esprit-Saint'. Vgl. J. Stelzenberger, Conscientia bei Augustinus.
Studie zur Geschichte der Moraltheologie, Paderborn, 195g, p. 41 : 'Die biblische Theologie der
pneuma-syneidesis... wird überhaupt vom praktischen Westen nicht entsprechend gewürdigt und erörtert'.

3 £/../^,/г(С8ЕЬ44,34з).
4 Jo.i6,i3.
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vleselijke mensen niet kunnen verdragen) niet door een of ander teken
dat zich voordoet aan uw lichamelijke ogen, noch door een of a n d e r
geluid dat uw lichamelijke oren indruist, m a a r met een inwendige blik
en een inwendig gehoor kunnen w a a r n e m e n . W a n t niet bemind wordt,
wat m e n totaal niet kent. M a a r als bemind wordt wat men eniger m a t e
kent, bewerkt de liefde zelf dat m e n het beter en vollediger kent'.

1

Na

deze theoretische uiteenzetting vervolgt de bisschop : 'Als gij dus voort
gang m a a k t in de liefde die de heilige Geest in uw h a r t e n uitstort, "zal

hij

и alle waarheid leren"...'. Door de intensiteit van de liefde w o r d t de inten
siteit van het kennen zelf bepaald : ipsa efficitur dilectione ut melius et plenius
2

cognoscatur. H e t is niet letterlijk door Augustinus geformuleerd, m a a r
hij bedoelt het wel: de door Christus beloofde Geest onderwijst doordat
3

hij liefde uitstort in de harten van de gelovigen. Wie deze gedachte niet
in Augustinus' c o m m e n t a a r op de afscheidsrede kan terugvinden, leze
Epistula 140, door Diesner gedateerd n a 427. D e bisschop schrijft d a a r :
sapientia est caritas dei nee diffunditur in cordibus nostris nisi per spiritum sanctum
qui datus est nobis.* E n verderop in dezelfde Epistula: prefecto caritas lux
ipsa est, quae 'diffunditur in cordibus nostris per spiritum sanctum qui datus est
nobis'.s
M e t T r a c t a t u s 97 waarin het decere van de heilige Geest beschreven
wordt als 'in een groter verlangen doen o n t b r a n d e n van het gemoed', 6
kan C.Max.haer.I,g

uit 428 vergeleken worden w a a r Augustinus een uit-

1 In Ιο. Εν. Тг.дб, 4 (CCL 36,571 ) : Quapropter, carissimi, non a nobis exspectetis audire
quae tunc noluit Dominus discipulis dicere, quia nondum poterant ilia portare ; sed potius in caritate proficite, quae diffunditur in cordibus vestris per Spiritum sanctum qui
datus est vobis, ut spiritu ferventes et spiritalia diligentes, spiritalem lucem spiritalemque
vocem, quam carnales homines ferre non possunt, non aliquo signo corporalibus oculis
apparente, nec aliquo sono corporalibus auribus instrepente, sed interiore conspectu
et auditu nosse possitis. Non enim diligitur quod penitus ignoratur. Sed cum diligitur
quod ex quantulacumque parte cognoscitur, ipsa efficitur dilectione ut melius et plenius
cognoscatur.
2 Ibid.: Sed cum diligitur quod ex quantulacumque parte cognoscitur, ipsa efficitur
dilectione ut melius et plenius cognoscatur. Si ergo in caritate proficiatis, quam diffundit
in cordibus Spiritus sanctus, docebit vos omnem veritatem...
3 Vgl. pp. 43 e.V. Over spiritala en camalis zie Chr. Mohrmann, DU altchristliche Sonder
sprache in den Sermones des hl. Augustin, Nijmegen, 1932, pp. 87 e. v. ; 156 e. v.
4 Ер.140,45 (CSEL44.193)·
5 Ер. 140,54 (CSEL 44.2°і)·
6 In Ιο. Ευ. Тт. ду, ι (CCL зб>57 я - 573) : Spiritus sanctus quem promisit Dominus se
discipulis suis esse missurum, qui eos doceret omnem veritatem... ipse ergo Spiritus
sanctus et nunc docet fidèles, quanta quisque potest capere spiritalia, et eorum pectora
desiderio majore succendit, si quisque in ea caritate proficiat, qua et diligat cognita, et
cognoscenda desideret, ita ut ea quoque ipsa quae nunc quomodocumque cognoscit,
nondum se scire sciat, sicut scienda sunt in ea vita quam nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis adscendit.
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leg geeft van het interpellare van de Geest 'gemtttbus inenarrabilibus'. Dit
interpellare van de Geest moet zo verstaan worden : 'dat hij met verzuchtingen van heilige verlangens de heiligen dóet interpellare, quibus (sanctis)
affectum pium gratiae spiritalis infundit'.1 Deze uitleg van Rom.8,26 verschilt
overigens weinig van de interpretatie die hij al ten beste gaf in Tractatus
6 van zijn commentaar op het Johannesevangelie : 'hij maakt ons immers
bewust dat wij in den vreemde ronddolen en leert ons met een smachtend
verlangen uit te zien naar het vaderland; door dit verlangen zelf "zuchten" wij'. 2 Een laatste tekst waarin geloofsverlichting en meedeling van
godsliefde als ten nauwste op elkaar betrokken heilswerkingen van de
Geest worden voorgesteld, is tenslotte De praed. sanct. III. 7 uit 429. De
bisschop herroept daar zijn vroegere uitspraak, als zou de christen uit
eigen kracht geloven, doch het goede doen uit kracht van de genade.3 Thans
worden het credere en het bonum operari beide toegeschreven zowel aan de
menselijke vrije wil als aan de genade. Het verschuldigd zijn aan de genade wordt aldus geformuleerd : utrumque datum est per Spiritum fidei et
caritatis. Dat Augustinus met Spiritus de heilige Geest bedoelt, blijkt uit de
context.4
Als één zaak in deze paragraaf duidelijk is geworden, is het wel dat roeping of verlichting door de Geest voor Augustinus nooit een puur informatief karakter had. In bewustmaking en verlichting doet de Geest
steeds een beroep op het hart van de mens. Hij doet hem de waarheid
proeven, smaken, liefhebben, zich er in verheugen en met verlangen uitzien naar haar volle openbaring. En dit al in de jaren dat de term 'geloven' bij Augustinus nog niet de vertaling van het bijbels geloven is,
doch eerder voorwaarde tot de bijbelse geloofsovergave-in-liefde betekent.
Reeds in De beata vita brengt de Geest ons het bestaan van een persoonlijke God in herinnering en bewerkt 'dat wij hem zoeken en met verdrijving van alle verveling naar hem dorsten...'.5 De door de Geest geopenbaarde en bewustgemaakte waarheid blijft dit existentieel karakter steeds
behouden. Als Augustinus in de late Epistula 140 de geloofsverlichting
identificeert met de mededeling van de liefde, doet hij dat omdat God
zelf volgens de Schrift én 'ticht' én 'liefde' is. God staat in het affectieve
1 PL 42,751.
2 CCL 36,53 : . . . in nobis gemit, quia gemere nos facit. Nee parva res est, quod nos docet
Spiritus sanctus gemere : insinuât enitn nobis quia peregrinamur, et docet nos in patrigni
suspirare, et ipsi desiderio gemimus.
3 Augustinus citeert Exp. guar. prop. Rom. 60-61.
4 In zijn vroegere, door Augustinus hier geciteerde tekst noemt hij de heilige Geest met
name. Hij merkt vervolgens op, dat hij dat alles toen niet gezegd zou hebben, si tam
scirem etiam ipsamfidem inter Dei muñera reperiri qui danttir in eodem Spiritu.

5 Ziep.i7i,v.4.
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openbarmgskennen dat de Geest in het hart van de mens oproept, centraal; in het commentaar op de afscheidsrede enigszins ook Christus,
maar dan als transcendente Zoon van God. Als er hier en daar sprake
van is dat de Geest doet verlangen naar het 'vaderland' of naar het volledig kennen, gaat het toch weer om God zelf, hetzij ab 'voorwerp' van
dit kennen, hetzij als degene die de uiteindelijke vervulling uitmaakt
van 's mensen diepste, 'geestelijke', verlangens.
Behalve dat Augustinus eerst vanaf een bepaald ogenblik de geloqfs·
instemming van de mens mede toeschrijft aan de effectieve invloed van de
Geest, is er een zekere evolutie bij hem waar te nemen met betrekking
tot het affectief karakter van de door de Geest bewerkte godskennis en
godservaring. Het verloop van deze evolutie is evenwel minder duidelijk
aan te geven dan waar het alleen maar over 'geloven' (dat wil zeggen
over de term 'geloven') gaat. Dát de Geest de mens affectief benadert, is
Augustinus' ononderbroken overtuiging geweest, zagen wij zojuist.
Eveneens ononderbroken wordt - in tegenstelling tot de intellectuele
'geloofs'instemming - de affectieve instemming van de gelovige met God
op naam gezet van de Geest. Zonder zíjn hulp is de gelovige niet in staat
God lief te hebben; cantas dà heeft de mens niet uit zichzelf, zij wordt
hem door de Geest 'ingestort'. Van een evolutie kan men echter spreken
in de mate dat kennen en beminnen met de jaren meer en meer een eenheid gaan vormen. Niet alleen wordt de affectieve zelfovergave van de
mens aan God vanaf 415 niet meer gezien als een 'verdiend' gevolg van
een verstandelijke geloofsinstemming; niet alleen wordt vervolgens
(415-420) die affectieve zelfovergave beschouwd als een gunstige factor
in het groeiproces van onze menselijke godskennis op weg naar haar
voltooiing, maar bovendien gaat Augustinus (ca. 420) de liefde tenslotte
beschouwen als een modaliteit, als intensiteit van menselijke godskennis.
'De heilige Geest zal u alle waarheid leren door meer en meer de liefde in
uw harten uit te storten', houdt hij rond 420 zijn gelovigen voor.1 En
tegen 430 schrijft hij dat de liefde 'het l i c h t zelf is, dat "in onze harten wordt
uitgestort door de heilige Geest" '.2 In dit 'licht' waarin de gelovige God leert
kennen door hem lief te hebben, is zijn kennen geen objectief 'weten'
meer, maar in de Geest verworven wijsheid. En evenals het 'licht' identificeert Augustinus tegen het einde van zijn leven ook de 'wijsheid' met
de 'liefde-tot-God die "in onze harten wordt uitgestort door de heilige Geest" '. 3
1 In Io. Eo. Tr. ¡6,5 (CCL 36,572) : ...vos docebit Spiritus sanctus omnem veritatem,
cum magia magisque diffundet in cordibus vestris carita tum.
г Zie p. 190.
3 Ziep. 190.
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HET ESCHATOLOGISCH KARAKTER VAN DE VERLICHTING DOOR
DE GEEST

Tot hiertoe zijn wij stilzwijgend voorbijgegaan aan een belangrijk aspect
van Augustinus' visie op het appèl en de geloofsverlichting door de Geest,
nl. de eschatologische spanning die aan het geroepenzijn en het verlichtworden van de gelovige een dynamisch karakter geeft. Augustinus komt
daar té vaak en té regelmatig op terug, dan dat wij met een enkele voetnoot deze eschatologische trek voldoende tot zijn recht zouden laten
komen.
Reeds in Soliloquia I bidt Augustinus tot de 'Vader van het onderpand
waardoor wij worden aangespoord tot u terug te keren'. 1 Wij gaan niet
opnieuw bewijzen dat Augustinus hier met 'pignus' de heilige Geest moet
hebben bedoeld. In Epistula n uit 388-391 beschouwt hij als gave Gods
die speciaal met de Geest moet worden verbonden: quaedam... dukedo in
ista cognitione (patois per fiHum) permanendi contemnendique omnia mortalia...2
Het 'verachten van al het sterfelijke' dat verbonden wordt met het blijvend in-kennis-verwijlen bij God wijst er op dat wij ook hier te doen hebben met de 'terugkeer'-gedachte van Sol. 1,1.2, al worden noch het 'onderpand' noch de 'terugkeer' met name genoemd. Hetzelfde geldt voor
De doctr. christ. I, XXXIV.38: door de Zoon, die wezensgelijk is aan de
Vader, kennen wij deze laatste, terwijl wij innig met God verbonden
worden door de Geest, quo in summo atque incommutabili bono permanere
posñmus...3
Het blijvend karakter van de godskennis en de godsverbondenheid
waartoe de mens door de Geest wordt opgeroepen en verlicht, tekent
zich bij Augustinus vaak af tegen de voorlopigheid en de vergankelijkheid van het sterfelijke, het tijdelijke en het lichamelijke waardoor het
aardse leven van de mens, zijn godskennis incluis, gekenmerkt wordt. De
tegenstelling is echter niet volkomen: in aardsheid en lichamelijkheid
zich bewegend, is de gelovige op weg, kent hij reeds ten dele, zodat nog
slechts moet worden vervolmaakt wat nú reeds een aanvang heeft genomen. Deze aanvang waarvan de continuïteit tot na dit aardse leven is
verzekerd, wordt de gelovigen geschonken in het 'onderpand' van de
Geest.
Speciaal met betrekking tot de godskennis van de gelovige wordt deze
gedachte voor het eerst geformuleerd in De ag. christ. IX. 10 uit 396. Als
wij, 'zolang wij in dit lichaam zijn en ver van de Heer ronddolen', niet kunnen
1 Zie p. 172, v.l.
2 Ziep.176, V.5.
3 Zie p.178, V.2.
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begrijpen hoe God de wereld bestuurt - schrijft Augustinus - laat ons
dan tenminste proeven hoe zoet de Heer is, 'daar hij ons tot onderpand
de Geest heeft geschonken, opdat wij in hem zijn zoetheid zouden
smaken...'.1 De voorlopigheid van 's mensen aardse situatie wordt met
een toespeling op II Kor.5,6 duidelijk aangegeven: quamdiu sumus in hoc
corpore et peregrìnamur a domino. Minder duidelijk daarentegen wordt geformuleerd dat het 'smaken van de zoetheid van de Heer'' in het hiernamaals
gecontinueerd wordt dank zij de Géést die de gelovige als 'onderpand'
ontving. Dat is anders in De cons.ev.IVyX.so uit 400: vasthoudend aan
het geloof, de hoop en de liefde, moet de mens naar de aanschouwing
Gods streven ex pignore, quod асcepimus, sancti spiritus...1 De door het onder
pand van de Geest verzekerde continuïteit wordt echter niet buiten de
mens om gerealiseerd: intendat (homo) in speciem... Wel is hij tot een hoopvol nastreven van de aanschouwing eerst door het hem geschonken onderpand fundamenteel in staat gesteld: intendat in speciem ex pignore. En als
wij eenmaal 'alle waarheid1 (Jo. 14, iy) zullen kennen, zal het zijn omdat
'de heilige Geest zelf ons na dit leven in alle waarheid zal binnenvoeren' :
ipse autem spmtus sanctus, qui ex parte docet in hoc vita, post hanc vitam introducet
in отпет veritatem. Aldus C.Fel.I,ii van circa 404.3 Over de continuïteit
tussen een gelovig houvast aan een tijdruimtelijke heilseconomie enerzijds en de 'aanschouwing' van wat tijd en ruimte overstijgt anderzijds,
vindt men een aantal uitspraken van de bisschop in De diversis quaestionibus LXXXIII uit de negentiger jaren. Daar wij deze uitspraken reeds verwerkten in ons hoofdstuk over de Kerk, kunnen wij hier volstaan met een
eenvoudige verwijzing.*
Ab wij in verbondenheid met de Kerk trouw blijven aan het geloof in
de heengegane Christus, zullen wij ons bij zijn terugkeer over zijn aanwezigheid mogen verheugen, verkondigt de bisschop in een preek uit de
jaren 406-408.5 Et secuñ manebimus in eo (Christo), vervolgt hij, modo per
1 Zie p.186, v.l.
a CSEL 43,416: ... perseveranter retinens atquc custodiens fidem, spem et caritatem
intendat (sci. homo) in speciem ex pignore, quod accepimus, sancti spiritus, qui nos
docebit omnem veritatem...
3 CSEL 25,812-813: Dicebat enim (sei. Paulus in I Kor.13), sicut lectio mox indicatura
est, quia in ista vita homo cum est, non potest adsequi omnia, sed ex parte adsequitur in
hac vita, post hanc vitam introducet in omnem veritatem. Vgl. overigens reeds C.Fau.
XXXII, 18 (CSEL 25,778-779): tunc introdúceme in omnem veritatem spiritu sancto,
cuius nunc pignus accepimus.
4 Zie pp. 103. e.V.
5 In Io. Ep. Tr.g, il (PL 35,2053) : Non recedamus a via ; teneamus unitatem Ecclesiae,
teneamus Christum, teneamus caritatem. Non divellamur a membris sponsae ipsius, non
divellamur a fide, ut gloriemur in praesentia ipsius ..
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fidem, tunc per speciem, cujus tantas arrhas habemus donum Spiritus sancii.1 Arrha
is een term die Augustinus graag gebruikt in plaats van pignus om aan te
geven dat hetgeen de gelovige op aarde door en in de Geest ontving, bij
de volledige inlossing van Gods heilsbelofte niet als een gewoon pand
behoeft te worden afgegeven of ingeleverd. ArrL· is het gedeelte van een
koopsom dat bij het sluiten van een handelsovereenkomst door de betalende partij onmiddellijk ter hand wordt gesteld ter verzekering dat,
zodra de gekochte goederen worden geleverd, ook de rest van het verschuldigde bedrag zal worden betaald. Zo verklaart Augustinus meer
dan eens het 'onderpaTuT waar Paulus over spreekt: dit ^onderpand1 betekent het reeds geschonken begin, de reële aanvang van het heil, welk begin
uiteraard om voltooiing vraagt. 2 Als God niet werkelijk de bedoeling had
om het definitieve heil inderdaad eenmaal te schenken, zou hij ook niet
dit begin, dit 'onderpand1, hebben geschonken. Deze gedachte staat Augustinus voor de geest, als hij in In lo.Ep. Tr.g,ii zegt dat wij in het hiernamaals met Christus verbonden zullen blijven door de aanschouwing,
cujus tantas arrhas habemus donum Spiritus sancii.
De continuïteit tussen geloof en aanschouwing wordt in Ep. 148,12
uit 413-414 aangeduid met begrippen als voorbereiding op en verlangen
naar de aanschouwing. Die voorbereiding - nl. de zuivering van het hart
door het geloof 'dat werkzaam is door de liefde' - heeft plaats dono Spiritus
sancii. Van hem ontvingen wij het onderpand, quo Ulam vtsionem desiderare
noverimus.1 Het verlangen naar de visio als gevolg van de lering door de
Geest wordt op originele wijze geformuleerd in Ep. 130,28 uit 411-413:
Est ergo in nobh quaedam, ut ita dicam, docta ignorantia sed docta spiritu dei...
De docta ignorantia heeft betrekking op het 'gelukkige leven' in het hiernamaals of 'de vrede die alle begrip te boven gaat' (Fil. 4, y). Dat Augustinus
onder spiritu dei de heilige Geest verstaat, blijkt uit de context waar hij
een verklaring geeft van het 'zuchten met onuitsprekelijke verzuchtingen' van
de Geest qui in trinitate incommutabilis deus est. De verklaring luidt: de
Geest dóet de gelovigen zuchten door hun het verlangen in te geven naar
een toekomstige werkelijkheid die thans nog voor hun ogen verborgen is.4
1 Ibidem.

г Zie Se. ¡56,16 (PL 38,858): Nee pignus, sed arrha dicenda est. Pignus enim quando
ponitur, cum fuerit res ipsa reddito pignus aufertur. Arrha autem de ipsa re datur, quae
danda promita tur; ut res quando redditur, impleatur quod datum est, non mutetur.
Vgl. In Io. Ep. Tr.4,3 (PL 35,2006) : Justitia modo nostra ex fide. Justitia perfecta non
est nisi in Angelis; et vix in Angelis, si Deo comparen tur... in nobis autem coepit esse
secundum Spiritum.
3 CSEL 44, 343
4 Ep. 130,27-28 (CSEL 44,72-73): Verum tarnen, quoniam ipsa (sci. 'beata vita, ut
contemplemur domini delectationem in aetemum') est pax, quae praecellit отпет intellec-

ISS

De gedachte dat de Geest aan het menselijk bestaan een dynamische,
godgerichte spanning verleent, is overigens niet nieuw. Herinneren wij
ons slechts het quaeramus et sitiamus van De b.vita IV.35 uit 386 en het
intendat in speciem ex pignore van De cons. ev.IV, X. го uit 400.
Sermo 170 - die volgens Kunzelmann in ieder geval na 416 moet heb
ben plaatsgehad - biedt in een passage waar het onderpand, het geloof
en de aanschouwing aan de orde zijn, niet veel meer dan een aantal toe
spelingen op Paulusteksten zonder dat daarin nieuwe gedachten worden
ontwikkeld.1 In Tractatus 32 uit het Johannescommentaar van mogelijk
enkele jaren later legt Augustinus daarentegen grote nadruk op de ver
wachtingen die de gelovige op grond van het ontvangen pignus mag
koesteren ten aanzien van zijn godskennis in het hiemamaab. Deze ver
wachtingen worden overigens allerminst gepreciseerd. Wel zegt Augus
tinus dat wij in de peregrinatio van dit aardse leven troost moeten putten
uit het pignus, 'omdat hij die zich gewaardigd heeft ons het onderpand te
schenken, bereid is véél te geven'. Si talis est arrha, quid est emus est arrha?2
In het commentaar op de afscheidsrede komt het onderpand opvallend
weinig ter sprake. Over de 'geestelijke' wijze van kennen die de door
Christus beloofde Geest aan de leerlingen meedeelt en die zich ook uitstrekt tot de aanschouwing in het hiernamaals, hebben wij in een van de
voorafgaande paragrafen alsook in ons eerste hoofdstuk al het een
en ander gezegd. Naar aanleiding van Jo. 16,13 .''Hij (de Geest) zal и alle
waarheid leren' geeft Augustinus in Tractatus дб als zijn mening te kennen
dat de vervulling van deze belofte niet gedurende iemands aardse leven
zal plaatsvinden. Toch kon Christus beloven dat de Geest ons alle waar
heid zal leren : 'omdat wij door toedoen van de heilige Geest, van wie wij
nu reeds het onderpand ontvingen, ook tot de volheid zelf zullen komen
waarvan dezelfde apostel (Paulus) zegt: "dan echter van aangezicht tot aan
gezicht" of ook : " JVK ken ik ten dele, dan echter zal ik kennen zoah ik gekendword".
Hij zegt niet dat hij in dit leven volledig kent. Dit toch (het volledig ken
nen) heeft de Heer... ons beloofd als iets dat tot aan die volmaaktheid toetum, etiam ipsam in oratione poscendo, quid oremus, sicut oportet nescimus. Quod enim,
siculi est, cogitare non possumus, utique nescimus, sed quicquid cogitanti occurrerit,
abicimus, respiciamus, improbamus, non hoc esse, quod quaerimus, novimus, quamvis
illud nondum, quale sit, noverímus. Est ergo in nobis quaedam, ut ita dicam, docta ignorantia sed docta spiritu dei, qui adjuvat infirmitatem nostram. Dezelfde ideeën in De
spir. et litt. IH,5 (CSEL 60,157) uit 413 ; hierover meer in ons volgend hoofdstuk,
ι Zie А*. 170, io (PL 38,932).
2 In Io. Ev. TT.3S,5 (CCL 36,303) : De pignore multa novimus; pignus enim accepimus,
et huius pignoris plénitude postea dabitur. Interim in hac peregrinatione pignus nos consoletur, quia qui nos dignatus est oppignerare, mul tum paratus est dare. Si talis est arrha,
quid est cuius est arrha?

196

komst zal zijn, te realiseren door de liefde van de Geest...'.1 Wij menen
het moeilijk vertaalbare latijn aldus in het nederlands te moeten weergeven. Het moge tot vertrouwen stemmen dat de ideeën die er dan te
voorschijn komen, in ieder geval harmoniëren met de context die zegt
dat 'de heilige Geest u alle waarheid zal leren door meer en meer de
liefde in uw harten uit te storten'. 2 Is de liefde verantwoordelijk voor de
groei van onze godskennis, zij zal dit kennen uiteindelijk ook volledig, volmaakt doen zijn, wanneer wij nl. in de liefde die de Geest ons zal schenken, God zullen ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Dit bedoelt
Augustinus als hij zegt: quod... futurum nobis Dominus promint per caritatem
Spiritus...
Met deze tekst zijn wij toegekomen aan een hoogtepunt. De dynamiek
van het verlangen en het hoopvol uitzien naar het ongesluierd kennen
van God blijkt voor Augustinus tenslotte de dynamiek van de liefde zelf
te zijn. De verhoopte wijsheid en godskennis die reeds voor de schrijver
van De beata vita een gelukkig leven uitmaakten, hebben voor de bisschop
van Hippo meer en meer het karakter van een definitieve godsverbondenheid in liefde gekregen. Wij vestigen er nogmaals de aandacht op dat
de Geest, door wie de dynamiek van het christelijk bestaan op gang wordt
gebracht, in Augustinus' eudemonistische theologie aldus een zeer belangrijke plaats inneemt. De bisschop van Hippo heeft over de Geest niet
minder 'functioneel' gesproken dan welke griekse vader dan ook. Dit
hopen wij nog duidelijker te maken in ons volgend hoofdstuk, waar wij
onze voorafgaande en voorlopige beschouwingen over het eschatologisch
elan dat de Geest aan het menselijk bestaan verleent, op de daartoe
geëigende plaats zullen voortzetten.

MEERDERE OPENBARINGSVORMEN, ÉÉN HEILSBEDOELINO

Alvorens wij kunnen overgaan tot ons hoofdstuk over de Geest en de
begenadiging van de individuele gelovige, moeten wij iets zeggen over
enige concrete wijzen van openbaring waarop bepaalde individuele
zieners door de Geest verlicht worden. Daarbij gaat het ons niet om die
ι In Ιο. Ευ. Тг.д6,4 (CCL 36,571): ...quod ait: Docebit vos omnem veritatem, vel: deducet
ws in omni veritale, non arbitror in bac vita in cuiusquam mente posse completi... sed
quia per spiritum sanctum, unde nunc pignus accepimus, ut ad ipsam quoque plenitudinem veniamus, de qua idem dicit apostolus: Tunc autem facie adfaciem; et: Nunc scio ex
parte, tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum; non quod in hac vita sit totum, quod usque
ad Ulam perfectionem futurum nobis Dominus promisit per caritatem Spiritus, dicens:
Docebit vos omnem veritatem, vel : deducet vos in omni ventate.
a Ziep. 192, ν. ι.
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bepaalde concrete openbaringsvormen op zichzelf, doch om een eigenschap die de openbaring van de Geest in het algemeen kenmerkt en die
in de bedoelde openbaringsvormen slechts een bepaalde uitdrukking
vindt. Materieel sluit deze paragraaf aan bij hetgeen wij in ons eerste
hoofdstuk gezegd hebben over voorzegging en profetie onder het Oud
Verbond. Aangenomen dat de Geest onder het Oud Verbond inderdaad
door bepaalde zieners heeft gesproken, rest ons nog de vraag, hoe de Geest
hen heeft verlicht tot het kennen van de waarheid. Een allereerste opmerking, die Augustinus zelf meer dan eens gemaakt heeft en waar hij
veel belang aan schijnt te hechten, betreft de morele situatie van de
'profeet' of 'ziener'. Dat iemand de Geest-gave van de profetie bezit,
betekent niet dat zo iemand in persoonlijke levensgemeenschap en in
liefde met de Geest is verbonden. Augustinus affirmeert dit herhaaldelijk:
in het jaar 395,1 in 404,2 in 411, 3 in 4194 en tenslotte nog in Tractatus 4g
van het Johannescommentaar uit dejaren 419-421. 5 Wij hebben dus te
maken met een constante overtuiging, die Augustinus zelf - gezien de
formulering in de betreffende teksten — als zielzorger serieus is toegedaan :
hij wil zijn gelovigen behoeden voor een formalistische en zuiver uitwendige godsdienstigheid die zich vastklampt aan waarneembare dona
en muñera zoals de sacramenten en de charismata, terwijl God om het
hart van de mens vraagt.
Een tweede - al bijna overbodig geworden - opmerking die gemaakt
kan worden, is dat de spiritus die voor de Geest-gave der profetie in de
profeterende verantwoordelijk is of deze 'bewerkt' (om met I Kor. 12,11 te
spreken), een 'persoonlijk' karakter heeft en niet een soort ingestort vermogen of'a divine gift', zoals W. A. Schumacher suggereert.6 Vaak vervult deze spiritus — waaronder Augustinus zeer waarschijnlijk steeds de
heilige Geest verstaat - dan ook een uitgesproken a c t i e v e funktie. Wij
sommen ter illustratie de volgende formuleringen op :
- Mozes voorziet de toekomst spiritu prophetico et deo sibi loquente;7
- Ule (Danihel) noverai, cuipropheticus spiritus revelaveratf
- sancii venturum (Christum) in reuelatione Spiritus cognoverunt;9
1
я
3
4
5
6
7
8
9

De dit), quaest. ad Stmpl.II,I.8: (PL 40, 136).
Se. Den.ig,2-3 (MAI, 100).
En. inps.103, s.i,9 (GGL40,1481-1483).
Quaest. Hept. VII, 49,11 (CCL 33.363-364)·
In Io. ΕΌ. Ττ.&,Βγ (CCL 36,433-433).
W.A.Schumacher, a.w., p.93.
C.Fau.XVI.s5 (CSEL 35,469-470).
Se.343 (Ed. Lambot, Rai. Bén. 66,1956^.39).
Decat.rud.XVII.s8 (PL 40,332).
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1

- in ris mentes per spiritum sanctum ita sublimatae sunt;
2
- quod revelante sptritufuturum esse cemebant;
- naar aanleiding van het profeteren van Saulus : Agit enim spiritus domini
et per bonos et per malos et per scientes et per nescientes, quo agendum novit et
statuii, qui etiam per Caipham, acerrimum domini persecutorem, nescientem quid
dixerit iruignem protulit prophetiam... Quis enim egit nisi spiritus domini curons
3
praenuntiare ventura, ut iudici Gedeon...;
- naar aanleiding van de 'profetie' van Caiphas : Hic docemur etiam per
homines malosprophetiae spiritumfuturapraedicere...*
Een van de meest interessante van deze teksten is wel Quaest. Hept. VII,
4д, ii, waar Augustinus zegt dat de Geest Gods door sommigen voorzeg
gingen doet, zonder dat zij zich daar zelf van bewust zijn. Dit wijst erop,
hoezeer het initiatief volgens Augustinus aan de kant van de Geest ligt.
Deze 'voorzegt'; elders 'spreekt' hij tot de profeet, 'openbaart' hem de
toekomst of 'verheft' zijn geest om te doen zien met het gezichtsvermo
gen waarmee de engelen zelf zien. In deze affirmatie omtrent de activi
teit van de Geest is weinig of geen ontwikkeling waar te nemen.
Dit laatste geldt ook voor Augustinus' uitlatingen met betrekking tot
de activiteit van de 'profeet' of de 'ziener' die ziet, schouwt of profeteert.
Over de verhouding van de profeet tot de Geest is Augustinus over het
algemeen weinig uitvoerig; bijna nergens gaat hij dieper op de zaak in.
O.a. de volgende formuleringen komen wij tegen, volgens welke de pro
feet zelf actief is, maar dan door of onder invloed van de Geest :
- spiritu Dei super sefacto prophe tasse ; s
- per quem (spiritum)... cernebant;6
- accepta eodem spiritu prophetaverunt ?
- tali spiritu ajficimeruermt;9
- sonetos patres plenos prophetico spiritu octavo sacramentum nequáquam lateret;9
- in spiritu isto soneto paracleto, quem acceperat, futurum praeviderit;10
- prophetico spiritu quofutura cemebant;"
ι De cons. е .І,ХХІ .37 (CSEL 43,36).
2 С. litt. Pet.ΙΙ,ΧΧΧνίΙ.βγ (CSEL 32,71) .
3 Quaest. Hept. VII,4S,u (CCL 3З.363-364)·
4 In Ιο. Εν. Tr.49,27 (CCL 36.432-433)·
5 Quaest.adSimpl.il, 1.6 (Pb 40,134).
6 duaest. ad Simpl. II, 1.7 (PL 40,135).
7 Ibidem. Vgl. ΙΙ,Ι.ιι (PL 40,137-138).
8 Ibidem.
9 Ep.55,23 (CSEL 34,2,194). Vgl. Se.s88,3 (PL 38,1303); ^n. tnps.36, s.a,6 (CCL 38,
350-351).
10 C.Fe/, ƒ,7 (CSEL 25,808).
11 C. Cresc. I, VIII. и (CSEL 52,333).
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- Dei servum prophetandi spiritu praedictum ; '
- Deique voluntatem... spiritus eiuspartiàpatione cognoscere;2
- quod...ßiturum esse iam ipse noverai prophet ico spiritu.*
Niet in elk van deze gevallen op zich genomen wordt apert de heilige
Geest bedoeld, maar wij menen onduidelijke formuleringen te mogen
interpreteren in het licht van de duidelijke omschrijvingen waar de
heilige Geest met name wordt genoemd.
Een uitvoeriger beschrijving van het kernproces dat zich onder invloed
van de spiritus prophetiae in zieners en profeten voltrekt, geeft Augustinus
in enkele vroege teksten naar aanleiding van de droomuitleg door
Daniël en het 'profeteren' van Saul. In C.Adim.28 uit 394 wordt in
verband met de droom van Nabuchodonosor en de droomuitleg van Daniël de heilige Geest met name genoemd. Augustinus somt, al beschrijvend, verschillende genera visionL· op : 1. de koning zag ilia parte animi,
quae imagines corporum capit een droom; 2. omdat hijzelf niet beschikte over
idoneum oculum mentis ad videndum melius, deed hij om zijn droom te verklaren een beroep op het 'geestesoog' van Daniël ; 3. Daniël zag revelante
sancto spiritu het droomgezicht van de koning ea parte... qua corporum
capiuntur imagines; 4. Daniël doorzag — nog steeds revelante sancto spiritu —
met zijn 'geestesoog' wat de droom betekende. Augustinus vat tenslotte
samen : Omnia tarnen haec genera (visionL·) mirificL· et ineffabilibus dutributionibus exhibet atque moderatur sanctus spiritus summae incommutabiUsque sapientiae.* Men voelt hoe zeer Augustinus de nadruk wil leggen op de soevereine en transcendente vrijheid van de Geest: niet uit zichzelf is de
mens in staat in Gods plannen door te dringen. En als hem een blik in
diens raadsbesluiten wordt vergund, is het tarnen uit genade en krachtens
de wonderlijke en onuitsprekelijke verordening van de Geest. Deze
transcendente en onaantastbare vrijheid van de Geest wordt in De div.
quaest. ad Simpl. 11,1,1 van een paar jaar later niet minder geaccentueerd :
'De Geest waait waar hij wil' en geen smet van welke ziel dan ook kan de
Geest der profetie ontluisteren. Overal immers dringt hij door juist van1 De cw.5,26 (CCL 47,161).
2 De cb.g,32 (CCL 47,269).
3 Quaest. Hept. VII, 11 (CCL 33.339)·
4 C.Adim.28 (CSEL 25,189-190):... illa parte animi, quae imagines corporum capit,
vidit somnium Nabuchodonosor rex; et quoniam non habeat idoneum oculum mentis ad
melius videndum, quod viderat... ideo ad interpretandum visum suum aspectum quaesivit alienum, eiusdem scilicet Danihelis... Danihel auten revelante sancto spiritu, et
quid ¡lie vidisset in sortmis ea parte vidit, qua corporum capiuntur imagines, et quid
significaret mente conspexit... Omnia tarnen haec genera (visionis) mirificis et ineffabilibus distributionibus exhibet atque moderatur sanctus spiritus summae incommutabilisque sapientiae.
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wege zijn 'reinheid'. Vervolgens somt Augustinus verschillende mogelijk
heden van verlichting door de Geest op. 1
Dieper in te gaan op de kentheoretische aspecten van deze verschil
lende mogelijkheden lijkt ons bezwaarlijk. Pneumatologisch achten wij
het voldoende, te hebben vastgesteld dat volgens Augustinus de Geest
door de profeten gesproken heeft, ongeacht hun morele situatie en soms
zelfs buiten hun weten om. Deze laatste bemerkingen, door Augustinus
met de nodige emfase naar voren gebracht, willen aan de ene kant de
soevereine vrijheid van de Geest accentueren die niet is gebonden aan
menselijke voorwaarden, en aan de andere kant Augustinus' lezers of
toehoorders behoeden voor een inauthentiek christendom dat zich vast
klampt aan riten, sacramenten en waarneembare charismata. Deze
houding van de bisschop hebben wij overigens al gesignaleerd in onze
hoofdstukken over Kerk en sacramentsbediening; zij tekent de religieuze
ernst, maar ook de mensenkennis van de zielzorger Augustinus.
Tot slot willen wij nog op twee teksten de aandacht vestigen die wel
niet met name over de heilige Geest spreken, maar althans enig licht
kunnen werpen op de affirmaties en uitlatingen die wij in deze paragraaf
citeerden met betrekking tot de spiritusprophetiae.
In Boek X I I van De Genesi ad litteram behandelt Augustinus (naar aan
leiding van II Kor. 12,2-4) ί η ' α oisianum genera: het zien met de ogen van
het lichaam, met de verbeelding en met het verstand. 2 Het kan voorko
men dat de lichamelijke vormen en voorstellingen die men in zijn ver
beelding te zien krijgt, iets 'betekenen', d.w.z. aanduiding zijn van iets
dat men nog niet wist. De in de verbeelding aanschouwde voorstellingen
houden dan een mededeling of boodschap in die nog 'begrepen' moet
1 PL 40,129: Spiritus enim ubi vult spiral: et spiritum prophetiae nullarum animarum
potest maculare contactus. Attingit enim ubique propter suam munditiam. Afficit autem
non omnes eodem modo, sed alios per informationem spiritus eorundem hominum, ubi
rerum demonstrantur imagines ; alios per fructum mentis ad intelligentiam ; alios utraque
inspiratione ; alios etiam nescientes.
a Zie b.v. De Gen. ad litt. XII, 6 (CSEL 28,386-387) : Quod autem non imaginaliter, sed
proprie videtur et non per corpus videtur, hoc ea visione videtur, quae omnes celeras
superai. Hamm species atque differentias, quantum me dominus adiuverit, explicare
cura bo. Ecce in hoc uno praecepto cum legitur: Diliges proximum tuum tamquam te ipsum,
tria visionum genera occurunt : unum per oculos, quibus ipsae litterae videntur, alterum
per spiritum hominis, quo proximus et absens cogitatur, tertium per contuitum mentis,
quo ipsa dilectio intellecta conspicitur. Of: De Gen. ad litt. XII,11 (CSEL 28,398) : Tria
igitur ista genera visorum, corporale, spiritale, intellectuale, singillatim consideranda
sunt... Vgl. C.Adim.sS (CSEL 25,188-189): Nam multa genera visionis in scripturis
Sanctis inveniuntur: unum secundum oculos corporis... alterum secundum spiritum,
quo imaginamur ea, quae per corpus sentimus... tertium autem genus visionis est secun
dum mentis intuitum, quo intellecta conspicitur Veritas atque sapientia : sine quo genera
ilia duo, quae prius exposui, vel infructuosa sunt vel etiam in errorem mittunt.
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worden. Aangezien nu dergelijke voorstellingen van buiten af aan de
verbeelding worden getoond en dus niet de fantasie zelf voor deze voorstellingen verantwoordelijk kan zijn, blijft er niets anders over, nisi ut ab
aliquo spiritu demonstrentur.1 Dit kan een spiritus malignus of een spiritus bonus
zijn. Het onderscheid is niet altijd gemakkelijk, tenzij men begiftigd is
met de diiudicatio spirituum, één van de gaven die de heilige Geest bewerkt.2
Wanneer nu een spiritus bonus de verbeelding van de mens vervult met
lichamelijke vormen en voorstellingen, valt er niet aan te twijfelen of die
voorstellingen zijn ugna rerum aliarum... et earum quas nasse utile est; dei
enim munus est. Terwijl slechte geesten door dergelijke voorstellingen
bedriegen en verleiden, wenden goede geesten ze aan ter onderrichting:
et boni (spiritus) instruunt et mali /alluni.3 Een slechte geest vormt aldus
bezetenen of valse profeten, een goede geest echter (facit)fidèlesmysteria
loquentes out accedente intelligentia veros prophetas aut ad tempus, quod per eo
oportet ostendi, videntes atque narrantes.* In hoofdstuk 22 herhaalt Augustinus
dat een 'goede geest' de verbeelding van een mens niet met lichamelijke
voorstellingen vervult, nm aliqua significent.* Eerder had hij gezegd dat
zij waarheden moeten betekenen quas nosse utile est; dei enim munus est.6
Wat is nu het pneumatologisch belang van dit alles? In het kort komt
het hierop neer dat volgens Augustinus een 'goede geest' de mens slechts
met het oog op een of andere 'betekmis' beelden of visioenen ingeeft; de kennis
van deze betekenis moet bovendien 'nuttig' zijn.
Dat het voor Augustinus om die heilzame betekenis gaat, wanneer een
'goede geest' — soms uitdrukkelijk met de heilige Geest geïdentificeerd —
de menselijke geest verlicht, moge nog blijken uit Sermo 10,3 van circa
412. Daar verwijt hij de judaizan ten die hun medechristenen uit het
heidendom tot de besnijdenis wilden verplichten: extinguentes prophetiae
spiritum vivum ad camalia opera sine vita, hoc est sine intellectu spiritali remanserant.7 Het gaat hier natuurlijk niet over het zien van visioenen, ook niet
1 De Gen. ad Uu. XII, /s(CSEL28,397).
2 De Gen. ad litt. XII, ¡3 (CSEL 28,398) : Cum autem spiritus bonus in haec visa humanuni spiritum adsumit aut rapit, nullo modo alias imagines signa rerum aliarum esse
dubitandum est, et earum, quas nosse utile est; dei enim munus est. Discretio sane difficillima est, cum spiritus malignus quasi tranquillius agit... Hunc discemi non arbitrar
nisi dono ilio, de quo ait apostolus, cum de diversis dei muneribus loqueretur: alii diiudicatio spirituum. Non enim magnum est tunc eum dinoscere, cum ad aliqua pervenerit vel
perduxerit, quae sunt contra bonos mores vel regulam fidei; tunc enim a multis discemitur.
3 De Gen. ad litt. XII, 14 (CSEL 28,398).
4 De Gen. ad litt. XII, 19 (CSEL 28,408-409).
5 De Gen. ad litt. XII,¡г (CSEL 28,412): I taque bono quidem spiritu adsumi spiritum
hominis ad has videndas imagines, nisi aliqua signifícent, non puto...
6 Zie hierboven, voetn. 2. 7 CCL4i,i55.
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direct over het kennen of voorzeggen van de toekomst, maar over het
verstaan van de openbaring in het algemeen dat mogelijk wordt gemaakt
door de verlichting van de prophetiae spiritus. Het is niet onwaarschijnlijk
dat Augustinus daar de heilige Geest mee bedoelt. Elders wordt deze
immers met name genoemd als het gaat over het verstaan van de openbaring of de Schrift.1
SAMENVATTING

Overzien wij het hier eindigend hoofdstuk, dan kunnen wij beginnen met
vast te stellen dat vanaf 386 als eigen heilsfunctie aan de Geest wordt toegekend, de mens in affectief contact te brengen met God ; door de Geest
wordt de mens bewust gemaakt van Gods bestaan en tot godsontmoeting
uitgenodigd. Vanaf 390 spreekt Augustinus ook over uitnodiging tot geloof, dat tot 415 echter nog een vrij intellectualistisch karakter heeft en
o.a. beschouwd wordt als voorwaarde tot het ontvangen van de Geest.
Waarschijnlijk onder invloed van het pelagianisme, dat we bij Augustinus voor het eerst ontmoeten in geschriften uit de jaren 411-412,
schrijft hij in 415 de menselijke geloofsdaad mede toe aan de effectieve
begenadiging van de Geest. Rond 420 legt de bisschop op deze effectieve
invloed zeer sterke nadruk.
Het geloof krijgt na 415 ook een meer christocentrisch karakter en
wordt, vooral in het commentaar op de afscheidsrede, steeds vaker een
ontmoeting met de Christus die méér is dan de historische Jezus. Het aandeel dat de Geest hierin heeft, wordt uitvoerig beschreven: hij 'vergeestelijkt' de aanhankelijkheid van de leerlingen jegens hun Heer en
opent hun de ogen voor de werkelijkheid van de 'Zoon Gods' in hem. In
samenhang daarmee wordt het geloof ook steeds meer gezien ab liefdevolle overgave en treedt de caritas, uitgestort door de Geest, als bepalend
element de geloofskennis zelf binnen, wordt zelf een wijze van kennen.
Naast de dynamiek van de liefde die uitgaat naar God of naar de
persoon van Jezus Christus, kent Augustinus de dynamiek van het verlangen naar menselijke zelfvoltooiing. Ook dit verlangen wordt in de
mens gewekt en levendig gehouden door de Geest en gaat meer en meer
samenvallen met het godsverlangen van de liefde. Dit begint al in geschriften uit de late tachtiger jaren : het geluk bestaat voor de mens in
zijn 'terugkeer' tot God en in het liefdevol verwijlen bij de onvergankelijke waarheid. Deze gedachte is nooit geheel uit Augustinus' bewustzijn
1 Zie Se.50,10 (CGL 41,630-631). Vgl. De Gen. ad litt.XIIytf
(CCL 41,20).

(CSEL 38,435); Se.4,1
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geweken, al kwamen met dejaren vele praktische problemen de aandacht
van de bisschop opeisen. Misschien dat juist in dergelijke omstandigheden het verlangen naar menselijke zelfvoltooiing en naar bevrijding uit
de 'woestijn' van dit aardse leven het sterkst was. Des te krachtiger troost
putte hij dan uit de zekerheid dat de gelovige op aarde reeds het 'onderpand' bezit, de Geest. Deze doet hem niet alleen 'zuchten' naar het
vaderland, maar schenkt hem nu reeds de aanvang - de arrha - van wat
in het hiernamaals slechts zal worden voltooid. Deze continuïteit wordt
echter niet buiten de mens om verzekerd. Immers door de menselijke cantas
brengt de Geest tot voltooiing wat hij door roeping en geloofsverlichting
in het hart van de mens is begonnen.
Toch heeft er sedert de jaren 386-390 een ontwikkeling plaatsgehad :
het verlangen van de godsliefde is veel bewuster en veel krachtiger dan
het verlangen naar zelfvoleinding dat in het eerste verdisconteerd blijkt
te zijn. Om het wat ongenuanceerd te zeggen: van antropocentrisch is
Augustinus theocentrisch geworden. Doch zijn belangstelling is niet
slechts van richting veranderd, zij is ook verdiept. Zijn ideeën over de
aantrekkingskracht van de Geest zijn in 420 niet meer dezelfde als in 386.
Niet alleen is hij vanaf 415 gaan inzien dat de mens niet kan geloven
zonder de effectieve bijstand van de Geest, maar over de hele lijn is hij
meer vertrouwen gaan stellen in de werfkracht waarmee God door zijn
Geest de mens benadert. Met deze woorden kunnen wij het pneumatologisch belang van dit hoofdstuk misschien het best aangeven: door de
mens de aantrekkelijkheid en de sympathie van God te openbaren tracht
de Geest, tot 's mensen geluk, zijn ja-woord en zijn genegenheid te verwerven. Dat deze genegenheid eerst werkelijkheid wordt, doordat hij de
mens vanuit Gods midden vervult met de dynamische liefde die dáár
heerst, is stof voor een volgend hoofdstuk.
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V Geest en algehele, pro-gressieve menselijke
reïntegratie
INLEIDING

Meer dan eens hebben wij in de voorafgaande hoofdstukken terloops opgemerkt dat voor Augustinus de heilsfunctie van de Geest hierin bestaat
dat hij God 'nabij' doet zijn aan mens en wereld: hij openbaart diens
genegenheid, tracht mensen voor hem te winnen en wil in de geborgenheid van Vader, Zoon en Geest de gelovige blijvend met God verbinden.
Deze opvatting treedt nog duidelijker aan de dag, wanneer men ex professo nagaat wat Augustinus heeft gedacht over de 'begenadiging' van de
individuele gelovige. Natuurlijk is dit geen volkomen nieuw onderwerp,
met name na onze uiteenzettingen over roeping en geloofsverlichting
door de Geest. Wat daar gezegd is, gaan wij overigens niet herhalen, al
zijn de grenzen tussen uitnodiging en effectieve 'begenadiging' moeilijk
aan te geven. Zelfs niet bij Augustinus die tussen beide 'heilsactiviteiten'
van de Geest jarenlang nochtans een grondig onderscheid heeft aangenomen, zoals wij boven constateerden. Dit rechtvaardigt ook onze indeling in twee hoofdstukken - het voorafgaande en het onderhavige —
waarbij wij ons van hun nauwe onderlinge betrokkenheid terdege bewust
blijven.
Vooral in de jaren rond zijn doopsel nam de roeping door de Geest een
grote plaats in Augustinus' eudemonistisch denken in. Maar de Geest
doet méér, ook reeds in de theologie van de neofiet uit de late tachtiger
jaren. Door de Geest wordt de gelovige niet slechts tot godsontmoeting
uitgenodigd, maar ook met God verbonden: per quid conectaris summo
modo. Aldus De b. vit. IV.35 uit 386. ' Het begrip cometeré treffen wij in verbinding met de Geest opnieuw aan in De morib.Eccl.cath.XIII.23 uit
387-389 : door de Geest wordt de mens verbonden met de Waarheid en
bevrijd van zijn 'Verfallenheit' aan het vergankelijke.2 Zo bewerkt de
Geest de 'terugkeer' waartoe hij in Sol. 1,1.2 uitnodigt en aanzet. 3
En hij bewerkt deze door de liefde: Fit ergo per charitatem... Men zou
kunnen vertalen: 'Het is dus het werk van de liefde dat wij met God
1 Vgl. p. 168, ν. ι.
a Vgl. p. 174 e.v. Voor Augustinus' 'Weltverfallenheit' zie F. Kömer, Das Sein und der
Mensch. Die existenzielle Seinsentdeckung desjungen Augustin, Freiburg — München, 1959,pp.41
e.v.; Idem, Vom Sein und Sollen des Menschen. Die existentiaUmtologischen Grundlagen der Ethik
in augustinischer Sicht, Paris, 1963,ДО.7 e.v.
3 Ziep. 174^. 1.

sos

gelijkvormig worden en, ...van deze wereld losgemaakt, niet met datgene
samensmelten wat ons onderworpen moet zijn'.1 Met een beroep op
Rom.5,5 vervolgt Augustinus: Fit autem hoc per Spiritum sanctum... Aldus
hervindt de mens, door de Geestkracht van de liefde ontstegen aan de
benauwdheid van een gesloten wereld en verenigd met de onvergankelijke Waarheid, zijn menselijke integriteit zelf: 'Allerminst zouden wij
echter door de heilige Geest onze integriteit kunnen hervinden, als hijzelf niet steeds zijn integriteit behield en onveranderlijk bleef '.*
Het is duidelijk dat de Geest geen randfiguur is in Augustinus' eudemonistisch denken: het bereiken van onze menselijke bestemming is het
werk van de Géést, daar híj de mens met God verbindt door de liefde.
Dat Augustinus, sprekend over 'reïntegratie', gedacht heeft aan het herstel van een overgeërfd peccatum originale, is niet per se noodzakelijk, ja
eerder onwaarschijnlijk. De context geeft summier aan wat bedoeld
wordt: bevrijding van 'Weltverfallenheit', van die banden met het vergankelijke waardoor de mens niet alleen van God, maar ook van zijn
ware zelf wordt afgehouden.3 Positief bestaat de 'reïntegratie' hierin dat
de mens aan God gelijkvormig wordt. Daartoe is nodig dat de Geest
zelf deelt in Gods transcendentie.
Valt op dit transcendente, wereld-overstijgende enigszins de klemtoon,
in ons vorig hoofdstuk hebben wij laten zien hoe juist in De moribus Augustinus' ontdekking van de door de Geest uitgestorte lie/de te signaleren
valt. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze godsliefde niet slechts als
heilsweg naar God tóe, doch ook als liefdevol verwijlen bij hem wordt
ervaren. Het genoemde werk zegt weliswaar dat de ingestorte caritas
naar de kennis van de waarheid doet verlangen en 'voert tot de Zoon,
d.i. tot de Wijsheid Gods, waardoor de Vader zelf wordt gekend',* maar
wij lezen ook dat de gelovige 'door de heiliging' (van de Geest) de
Vader 'aanhangt' en blaakt van een overstelpende caritas, qua sola
efficitur ut a Deo non avertamurJ En in Epistula τι van enige tijd later wordt
als gave van de Geest beschouwd: quaedam interior et ineffabilis suavitas
1 De morib. Eed. cath. ХШ, S3: zie ρ. 174, v. 3.
2 Ibidem.
3 Evenmin hoeft nostra salus dat in De ord.II, V. 16 speciaal met de Geest wordt verbon
den, als eenzijdig 'bovennatuurlijk' heil te worden begrepen. Vgl. E. Hendrikx, Augustinus
ait Kerkvader en Theoloog, in Augustinus. Bij het zestiende eeuwfeest van zijn geboorte. 354-1954,
Averbode, z.j., p.39: 'De eigen aard van het denken en de theologie van Augustinus
brengt het onvermijdelijk met zich mee, dat er geen scherpe scheiding is te trekken
tussen de natuurlijke en bovennatuurlijke orde'. Zie verder F. Kömer, a.w., t.a.p. Wij
zouden echter het 'bovennatuurlijke' ook weer niet willen uitsluiten, zoals Du Roy
schijnt te doen, zie hierover hoofdstuk VI.
4 Demorib.Eed. cath. XVII.31: ziep. 173, v.3. 5 De morib. Eed. cath.XlU.sx (PL 32,1321 ).
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atque dulcedo in isla cognitione (dei) permanendi.1 Ook hier breng[t de Geest
dus niet slechts met God in contact, maar doet ook met een zekere 'inwendige en onuitsprekelijke zoetheid en lust' voorgoed bij hem verwijlen.2 Of eigenlijk: doet 'bij die kennis' verwijlen. Toch kan men hier niet
spreken van intellectualisme in de ongunstige zin van het woord: de
'onuitsprekelijke zoetheid en lust' moeten beschouwd worden als een
vertaling van de caritas uit De morib. Eed. cath. XIII. 22 die de gelovige met
God verbonden houdt en hem behoedt voor existentiële zelfvervreemding.
Een interessante tekst in verband met de ontwikkeling die Augustinus
rond 390 doormaakt, is De v. rel. XII. 24. Als de ziel, in het vertrouwen op
Gods genade, haar stoffelijke begeerte overwint, 'zal zij worden hersteld
en uit het vele veranderlijke terugkeren naar het Ene Onveranderlijke...'.
Is ook hier Augustinus' belangstelling eerder antropologisch en eudemonistisch dan zuiver metafysisch gekleurd, tevens wordt het perspectief
geopend op een definitieve gelukstoestand van de mens waarbij God
omwille van zichzelf wordt bemind : (anima) fnuturque deo per spiritum sanctum quod est donum dei.1 Weliswaar kan in de omschrijving van het begrip
fruitio dei de klemtoon per se genomen ook op het menselijk 'bezitten' van
God vallen, zoals misschien nog enigszins in De b. vit. IV,34 uit 386,4
maar na de ontdekking van de door de Geest uitgestorte caritas ligt de
zaak iets anders. In De b.vit.IV.34 lezen we nog: Quisquís ad summum
modum per veritatem venerit, beatus est. Hoc est animo deum habere, id est deo
fruì. In een5 passage uit De vera religione die daar veel op lijkt, is habere
vervangen door diligere. Augustinus schrijft: ...unum deum, quo creatore
vivimos, per quem reformati sapienter vivimus, quem diligentes et quo fruentes
beate vivimus...6 Daarom konden wij boven schrijven dat in de antropolo1 Ep.11,4: zie ρ. 176, v. 5.
a Over dat 'inwendige': zie G. Maertens, a.w., pp.sg e.v.
3 De v. Telig.XII.s4 (CCL 32,302) : Si autem, dum in hoc stadio vitae humanae anima
degit, vincat eas, quas adversum se nutrivit, cupiditates fruendo mortalibus et ad eas
vincendas gratia dei se adiuvari credat mente illi serviens et bona volúntate, sine dubitatione reparabitur et a multis mutabilibus ad unum incommutabile revertetur reformata
per sapientiam non formatam, sed per quam formatur universa, frueturque deo per
spiritum sanctum, quod est donum dei.
4 Over fruitio dei in De b. vita zie R.Lorenz, Fruitìo dei bei Augustin, in Zeitschr.f. Kirchengesch. 63,1950-1351, pp. βο-81, waar hij de fruitte dei volgens De b. vita beschouwt als de ver
werkelijking van het stoïsch ideaal, η], het etisch 'maathouden', dat bij Augustinus niet
is los te maken van het scire deum.
5 Green 94.
6 De v. relig.LV.113 (CCL 32,260). Over de ontwikkeling die het begrip habere deum
nochtans doormaakt, zie : R. Lorenz, a.a., pp. 104 e.V.: 'Während in der ersten Zeit Augustine das Haben ein Erkennen ist, gesellt sich im Verlauf seiner Entwicklung das Lieben
hinzu' (p. 108). Zie over fruitio dei ook: J.Bumaby, Amor Dei. A study of the religion of St.
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gie van De vera religione het perspectief geopend wordt op een gelukstoestand van de mens waarin God omwille van zichzelf wordt bemind:
(anima) fmeturque deeper spiritum sanctum...
In de beide andere geciteerde passages wordt defruitio dei niet zo uitdrukkelijk aan de heilsinvloed van de Geest toegeschreven als hier, maar
uit de betreffende context blijkt duidelijk dat Augustinus in dezelfde richting denkt.1 In de context van ons citaat uit De v.rel.LV.113 lezen wij
bovendien dat speciaal aan de Geest wordt toegeschreven: 'de genade
waardoor wij verzoend worden'. 2 Dit is een nieuw element waaruit eens
te meer blijkt dat Augustinus' pneumatologie sedert 386 reeds een zekere
ontwikkeling heeft doorgemaakt en meer en meer een bijbels en uitgesproken christelijk karakter heeft aangenomen.
Overzien wij een ogenblik onze gegevens, dan kunnen wij zeggen dat
rond 390 zowel aanvang als voltooiing van menselijke godsontmoeting
aan de heilsinvloed van de Greest worden toegeschreven : hij is niet slechts
de admonitio die ons aan Gods bestaan herinnert en ons van binnenuit
beweegt hem met aandrang te zoeken,3 maar ook degene die effectief
bevrijdt van dodelijke zelfvervreemding en tot de ene waarachtige bestaansgrond doet terugkeren. Zo maakt de Geest de mens aan God gelijkvormig, maar schenkt bovendien rust aan diens ingeboren geluksdrang door hem met God in genade te verzoenen en hem in genegenheid
voorgoed met God te verbinden, in een 'inwendige en onuitsprekelijke
zoetheid en lust'. Wie wil, zou nog een synthese van de tot hiertoe gesignaleerde ideeën kunnen lezen in De fide et symb. IX. /9 uit 393, waarin
bovendien het 'kindschap Gods' met de verzoenende caritas van de Geest
in verband wordt gebracht.4
Augustine, London, 19472, р.'од, waar hij afstand neemt van de opvatting die A. Nygren
er op na houdt met betrekking tot Augustinus'yhnito-begrip.
1 In de geciteerde passage uit De b. vita IV.34 komt de triade voor: summus modus - Veritas
- beatos. Summus modus en ventas worden in de onmiddellijke context resp. geïdentificeerd
met de Vader en de Zoon : zie p. 169. Dat beatus het derde lid van de triade is, zal nog uitvoeriger in ons hoofdstuk over de Drieëenheid worden aangetoond (zie pp. 271 e.v.), maar
wordt al enigszins gesuggereerd door De v. relig.XII.24 (zie p. 207, v. 3.) en de context
van De v. relig. L V, 113, Hier komt nl. de triade voor : (unius substantiae trinitatem, unum
deum) quo creatore vivimus, per quem reformati sapienter vivimus, quem diligentes et
quo fruentes beate vivimus...
2 In een triade die betrekking heeft op Vader, Zoon en Geest is het derde lid o.a. gratiam,
qua reconciliamuT (COL 32,260).
3 Deb. vitaIV.35: ziep. 171,v.4.
4 CSEL 41,23-24 : Ausi sunt tarnen quidam ipsam communionem patris et filli atque, ut
ita dicam, dei ta tem... spiritum sanctum credere... cum donum dei dicitur, satis significan volunt caritatem dei esse spiritum sanctum. Non enim reconciliamur Uli nisi per
dilectionem, qua etiam^ì/zt dei appellamur, non iam sub timore tamquam servi, quia
consummata dilectio foras mìttit timorem, et spiritum libertatis accepimus, in quo clamamus:
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DE OEEST, BEWERKER VAN

OODSVERBONDENHEID

IN 'CARITAS

DEI*

α. gods-verbondenheid
Dat de gelovige door de Geest met God verbonden wordt, blijven wij
vernemen tot in de twintiger jaren. In de terminologie is aanvankelijk
weinig ontwikkeling. Om de activiteit van de Geest aan te geven komen
voor: vincire,1 agglutinare,2 subjungere,3 door de liefdeperducere ad Deum;*
het resultaat wordt omschreven in termen als haerere (deo),* inhaerere
(trìnitati, creatori),ь in Deo mature.'' Na 415 komt déze formulering voor
dat de Vader en de Zoon door hun gemeenschappelijke Geest nos voluerunt habere communionem et inter nos et seam* of ook dat door de liefde van de
Geest nos tota inhabitat Trinitas.9
In De doctr. christ. I, XXXIV.38 en De cons. ev. I, XXXV.53, respectievelijk
uit 396-397 en 400, staat de menselijke godsverbondenheid die de Geest
bewerkt, nog in onmiddellijk verband met onze goàskennL· die wij danken
aan de Zoon, d.i. de Wijsheid Gods. In de laatstgenoemde passage komt
echter tevens een duidelijke toespeling op Rom.5,5, voor.10 Van nu af aan
zal de godsverbondenheid die de Geest bewerkt, steeds in termen van
liefde beschreven worden. De liefdesgemeenschap tussen de Vader en de
Zoon in hun beider Geest moet de gelovige trachten na te volgen in
liefdesbeoefening jegens God en de naaste. Daartoe wordt hij in staat
gesteld door Gods 'Gave'. Augustinus formuleert: guia ipñus muñere inter
nos unum, cum Ulo (deo) autem unus spiritus, quia agglutinatur anima nostra post
abba pater. Et quia reconcilia ti et in amicitiam revocati per caritatem poterimus omnia dei
secreta cognoscere, propterea de spiritu dicitur : ¿pre ms inducet in отпет veritatem; propterea
et confidentia praedicandae veritatis, qua impleti sunt in adventu eius apostoli, recte
cantati tribuitur, quia et diffidentia timori datur, quam consummatio carìtatis excludit.
Et ideo donum dei dicitur, quia eo quod quisque novit non fruitur, nisi id diligat. Fruí
autem sapientia dei nihil est aliud quam ei dilectione cohaerere, ñeque quisquam in eo
quod percipit permanet nisi dilectione; et ideo spiritus sanctus dicitur, quoniam ad permanendum sanciuntur quaecumque sanciuntur nec dubium est a sanciendo sanctitatem
vocari.
1 De doctr. ehr.I,XXXlV.38 (CGL 33,28). a Ibidem; De Trin. VI, V.7 (PL 42,938).
3 De Trin. VII,III.6 (PL 42,938).
4 De Trin.XV,XVm.3S
(PL 42,1083).
5 De Trin. VI, V.7 (PL43,928).
6 De cons. eo.I, XXXV.53 (CSEL 43,59). Despir.etlitt.III.5
(CSEL60,157).
7 De Trin.XV,XIX.37 (PL 42,1086).
8 S» 71,18 ( егЬг.82).
9 De Тгіп.Х ,Х ІІІ.зг (PL 42,1083).
ι о De cons. ev. I, XXXV.53 (CSEL 43,58-59) : Quapropter, cum sit ipse Christtus sapientia
dei... cumque nullae mentes rationales sive angelorum sive hominum nisi participatione
ipsius sapientes fiant, cui per spiritum sanctum, per quem caritas in cordibus nostris diffunditur, inhaeremus, quae Trinitas unus deus est...
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eum.1 Met Gods 'Gave' moet de heilige Geest zijn bedoeld. Munus wordt
door Augustinus wel vaker gebruikt om de heilige Geest aan te duiden.
Bovendien komt de heilsfunctie van het munus hier sterk overeen met
wat aan de Geest wordt toegeschreven in De Trin. VII, III. 6: hij verbindt
de Vader en de Zoon met elkaar, en ons met hen: utrumque conjmgens
nosque subjungens.2 Niet ergens in een randzône van de Drieëenheid
spreekt God het mensenhart aan door de Geest j 3 uit het dynamische centrum van zijn wezen zelf stroomt ons de liefde toe. Dit wordt reeds duidelijker gesuggereerd in het conjungens-subjungens van De Trin. VII, III. 6
dan in De beata vita uit 386, waar een zekere admonitio... de ipso ad nos
fonte veritatis émanât.
Dat de gelovige door de Geest-liefde die tussen Vader en Zoon heerst,
met God verbonden wordt, leert de bisschop ook nog in Sermo 71 (417). De
drie zijn ondeelbaar één, maar pro capta nostro vertegenwoordigen de
begrippen Vader, Zoon en Geest onderscheiden hoedanigheden, eigenschappen of functies. Met betrekking tot de Geest is dat : patris filiique
communitas. Augustinus vervolgt: 'Hierdoor dus wat gemeenschappelijk
is aan Vader en Zoon, wilden zij dat wij gemeenschap hadden met elkaar
en met hen...'. 4 Door de Geest ook 'worden wij met de Godheid verzoend
en vinden wij in haar onze vreugde. Want hoe zou alwat wij aan goeds
kenden, ons tot voordeel strekken, als wij het tevens niet beminden?'.
Tenslotte heet de Geest door wie de liefde in het mensenhart wordt uitgestort : a patre bono et a filio bono effusa bonitas.* Uit de boven geciteerde
context is duidelijk dat deze bonitas óns, de mens, geldt. Enkele jaren
later schrijft Augustinus bovendien in De Trin.XV,XVIII.32 dat de
Geest hierom donum wordt genoemd, omdat hij ons de liefde schenkt
1 De Trin. VI, F. 7 (PL 42,928).
2 PL 42,938.
3 Vgl. С. Senn. Ar. ig (PL 42,697) : Consolatorem vero, quod officium tanquam personae
i n f i m a e in illa Trinitatis isti (sc. Ariani) Spiritu! sancto députant, Deum dicit Apostolus...
4 Se 71,18 (Verbr. 82) : Ac per hoc pro captu nostro... insinuatur nobis in patre auctontas, in filio nativitas, in spiritu sancto patris filiique communitas, in tribus aequalitas.
Quod ergo commune est patri et filio, per hoc nos voluerunt habere communionem et
inter nos et secum...
5 Ibid. (Verbr. 82-83) : In hoc (dono dei = spiritu sancto) enim reconciliamur divinitati
eaque delectamur. Nam quid nobis prodesset quidquid boni nossemus, nisi etiam diligeremus? Sicut autem veritate discimus, ita caritate diligimus, ut et plenius cognoscamus et
beati cognito perfruamur. Caritas porro diffusa est in cordibus nostris per spiritum
sanctum, qui datus est nobis. Et quia peccatis alienabamur a possessione verorum bonorum, caritas cooperuit muldtudinem pecca torum. Est ergo pater filio verità ti origo verax,
et filius de veraci patre orla Veritas, et spiritus sanctus a patre bono et filio bono effusa
bonitas...
¡ZIO

'waardoor heel de Drieëenheid in ons woont' of ook 'die tot God voert'. 1
Hiermee zijn wij aan een hoogtepunt gekomen in Augustinus' visie op
het aandeel van de Geest in de menselijke godsontmoeting: het trinitarisch eigene zelf van de Geest, zijn donum-zijn, wordt voor Augustinus
hierdoor bepaald dat hij mensen in liefde met God verbindt. 2
Bij het thema van menselijke godsverbondenheid door de Geest sluit
onmiddellijk de idee van door de Geest bewerkte 'rust'-in-God oÏfruitio
dei aan. In de geschriften van de neofiet kan men reeds constateren dat
het blijvend karakter van 's mensen godsverbondenheid als wezenlijk
voor zijn uiteindelijk geluk wordt beschouwd. Tegen 390 wordt de bewerking daarvan uitdrukkelijk toegeschreven aan de Geest.3 Augustinus
gaat daar nog enige tijd mee door. Zo in het dertiende Boek van de
Belijdenissen rond 400. Alleen over de Geest - niet over de Vader of de
Zoon - staat geschreven dat hij 'boven de wateren zweefde' en dus op een
bepaalde plaats vertoefde, omdat de gelovigen door zíjn toedoen zullen
rusten op hun uiteindelijke 'plaats': daar waar zij thuishoren, waar de
liefde hen heenvoert, ontstoken door het vuur van de Geest. Augustinus
schrijft: Requies nostra locus noster. Amor illuc attollit nos... Dono tuo accendimur
et sursum ferìmur... Igne tuo bono inardescimus et imus, quoniam sursum imus ad
pacem Hierusalem..A

Opnieuw blijkt dat Augustinus' pneumatologie zeer nauw verweven is
met zijn mens-ervaring: de Geest wordt beschreven als degene die het
menselijk cor inquietum voorgoed tot rust brengt.5 Augustinus weet zichzelf naar God toe geschapen, doch tevens is hij er zich van bewust deze
aanleg niet eigenmachtig te kunnen actualiseren. Integendeel, zonder de
aantrekkingskracht van de Geest voelt hij zich van God weggesleurd
door de zwaartekracht der begeerte. Eerst wanneer de Geest boven de
chaotische wateren van het verwarde, verstoorde en geperverteerde ik
zweeft en door zijn aantrekkingskracht dit uittilt boven de golven van
'de onreinheid van onze geest' en de verstrooiende 'liefde tot beslomme-

1 PL 42,1083: Dilectio igitur quae ex Deo est et Deus est, proprie Spiritus sanctus est,
per quem difFunditur in cordibus nostris Dei chantas, per quam nos tota inhabitat Trinitas. Quocirca rectissime Spiritus sanctus, cum sit Deus, vocatur etiam Donum Dei. Quod
Donum proprie quid nisi chantas inteUigenda est, quae perducit ad Deum, et sine qua
quodlibet aliud donum Dei non perducit ad Deum?
2 Zie ook reeds Defide et symb.IX. 19 uit 393, waar Augustinus echter veel voorzichtiger is :
'Sommigen hebben het aangedurfd...' (Voor de latijnse tekst zie p. 208, v. 4.)
3 Zie pp. 205 e.V.
4 Conf.XIIIylX.io (de Labr.372-373).
5 Conf. 1,1.1 (de Labr. 2) : Tu excitas, ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.
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ringen',1 kan de mens tot rust komen, kan hij dáár komen waar hij thuishoort: boven de chaos van veelheid en versnippering; dáár waar hij door
God naar toe is geschapen: ad te.1 De Geest wordt dan de aantrekkingskracht van God zelf waardoor de mens naar hem wordt toegezogen, tot
hem wordt aangezogen: pondus meum, amor теш; eoferor, quocumque feror.
Dono tuo (spinta soneto) accendìmur et sUTsum/erimurJ Daar'boven' vindt de
mens rust. Want wat is voor Augustinus 'rust' anders dan het zich bevinden op de plaats waar men thuishoort? Wat is rust anders dan 'orde'?
Mirais ordinata inquieta sunt: ordinantur et quieseunt* Welnu, de bereikte
'orde' voor de mens, de uiteindelijke 'plaats' van de mens, die immers
naar God is toe-geschapen, is nergens anders dan waar de Geest en de
liefde hem heenvoeren: adpacem Hierusalem.
Een andere Genesistekst die voor Augustinus het beeld van 's mensen
definitieve 'rust' in God oproept, is Gen. 2,3. Daar is sprake van het rusten
van God op de zevende dag die hij heiligde. De Israëlieten werd bevolen
op de zevende dag van de week te rusten, ut figura esset sanctificationis in
requiem spiritus saneti. Aldus Epistula 55 uit 400.' Ter verklaring voegt
Augustinus hieraan toe: 'Omdat dus "de liefde tot God in onze harten is uitgestort door de heilige Geest die ons is gegeven", daarom wordt over heiliging
gesproken naar aanleiding van de zevende dag waarop rust wordt aanbevolen'. Wij zullen na dit leven immers niet kunnen rusten, 'als wij
1 Con/". XIII, VII.8 (de Labr. 371 ) : Cui dicam, quomodo dicam de pondere cupiditatis in
abruptam abyssum et de sublevatione caritatis per spiritum tuum, qui 'superferebatur super
aquas'? Cui dicam? Quomodo dicam? Mergimur et emergimus? Ncque enim loca sunt,
quibus mergimur et emergimus. Quid similius et quid dissimilius? Affectus sunt, amores
sunt, immunditia spiritus nostri defluens inferius amore curarum et sanctitas tui attollens
nos supeiius amore securitatis, ut sursum cor habeamus ad te, ubi spiritus tuus superfertur super aquas, et veniamus ad supereminentem requiem, cum pertranserit 'anima nostra
aguas, quae sunt sine substantia',
я Zie vorige voetnoot.
3 Con/". XIII, IX. 10 (de Labr. 373). Over pondus ab (ingeboren of ingestorte) drijfkracht
die mensen en dingen naar hun 'plaats' waar ze uiteindelijk thuishoren, doet streven, zie :
E. Müller, Augustins Lehre van der Einheit und Dreieinheit in ihrer Bedeutung für Sein und Erkennen, Erlangen, 1929, pp. 27 e.V.; J. Rief, Der Ordobegriff des jungen Augustinus, Paderborn,
1962, pp. 224 e.V.; R. Holte, Béatitude et sagesse. Saint Augustin et le problème de lafinde l'homme
dans la philosophie ancienne, Paris - Worcester, 1962, p. 265; R. Lorenz, Gnade und Erkenntnis
bei Augustinus, in Zeitsehr.f. Kirchengesch. 75,ідб4,68.
4 Conf.XIII,IX.io (de Labr.373): Corpus pondere suo nititur ad locum suum. Pondus
non ad ima tantum est, sed ad locum suum. Ignis sursum tendit, deorsum lapis. Ponderibus suis aguntur, loca sua petunt. Oleum infra aquam fusum supra aquam
attollitur, aqua super oleum fusa infra oleum demergitur: ponderibus suis aguntur, loca
sua petunt. Minus ordinata inquieta sunt : ordinantur et quiescunt. Pondus meum amor
meus; eo feror, quocumque feror. Dono tuo (spiritu sancto) accendìmur et sursum ferimur... ad pacem Hierusalem.
5 Ep.55,18 (CSEL 34,2,188-189). Vgl. G.Folliet, Latypologiedu sabbat chez saint Augustin.
Son interprétation millénariste entre 38g et 400, in REA g, /956, pp.383 ел.
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niet door zijn (=Gods) Gave voor de eeuwigheid zijn geheiligd en vervolmaakt'. 1
De 'rust' waarvan sprake is, is 's mensen uiteindelijke rust in God. De
context zegt : 'Als zij (de ziel) in God haar vreugde zoekt, vindt zij daar
ware, zekere en eeuwige rust, die zij elders zocht en niet vond...'. 2 Vervolgens wordt die rust in God zeer expliciet verbonden met de door de Geest
uitgestorte godsliefde: nobis Tequies illa tribuitur quam ubique amamus, sed
nisi deum amando non invenimus, cum caritas eius diffunditur in cordibus nostris per
spiritum sanctum...3 Niet minder wordt de liefde geaccentueerd in Sermo 33
uit dejaren 405—411. De ziel kan slechts 'rusten' in datgene wat zij om
zijn eigen voortrefTelijkheid en waarde liefheeft. Daarom moet zij, wil zij
in God kunnen rusten, hem van harte en om hemzelf beminnen.4 Naar
de eeuwige rust in God is de gelovige overigens reeds op weg, omdat hij
tot 'onderpand' de Geest ontving. In de ongedateerde Sermo g lezen we:
'Als wij het onderpand ontvingen, opdat wij aanvangen in de Heer en
onze God rustig te zijn, opdat wij geduldig zijn in God, zullen wij in
hem van wie wij het onderpand ontvingen, ook voor eeuwig rustig zijn'.'
Afgaande op de inhoud van de tekst zouden wij deze niet al te laat willen
dateren. De andere teksten waarin de bisschop enigszins uitweidt over de
eeuwige 'rust' door of in de Geest, zijn alle van vrij vroege datum; de
meest recente is uit dejaren 405-411 fi
Op al deze plaatsen nu wordt hetgeen Augustinus in het dertiende
Boek van de Belijdenissen zegt over de aantrekkingskracht of het pondus
van de Geest, nader geëxpliciteerd. Dit pondus blijkt nu nog duidelijker
geen blinde drijfkracht te zijn, maar menselijke liefde; door de Geest
weliswaar 'ingestort', doch in vrijheid door mensen ingevolgd zoals zij
ook in vrijheid zich in God kunnen verheugen.7 En deze vreugde is niet
1 Ep.55, ig (CSEL 34,2,190) : ... nee requiescere poterimus post omnia bona opera nostra, quae in hac vita gerimus, nisi eius dono ad aetemitatem sanctificati atque perfecti...
2 Ep.55,ιβ (CSEL 34,190): Cum autem deo delectatur (anima), ibi veramcertam,aeternam invenit requiem, quam in aliis quaerebat nec inveniebat...
3 Ep.55,30 (CSEL 34,2,191): Vgl. Ep.55,30 (CSEL 34,2,205); De Gen. ad litt.III.g
(CSEL 28,104-106).
4 Se-33>3 (CCL 41,414) : Gratis enim amandus est deus, nec anima potest nisi in co quod
diligit requiescere.
5 Se.g,6 (CCL 41,118-119): Si pignus accepimus, ut incipiamus in domino et in deo
nostro esse tranquilli, ut simus in deo nostro mites, simus in deo patientes, erimus edam
in Шо unde pignus accepimus, in aetemum quieti.
6 Na Se.33 uit 405-411 komen nog wel terloopse uitlatingen over 'rust' door de heilige
Geest voor, b.v. in De civ. VII,31 en Quaest. Hept. II, 172.
7 Vgl. G. de Plinval, Mouvement spontané au mouvement imposé? Le 'feror' augustmien, in REA
5, igsg, pp. 13-ig. Over de algemene 'ordenings'-functie die Augustinus aan de Geest toekent en waarvan de mededeling van de canias aan de gelovige slechts een bepaalde concretisering is, zie pp. 280 e.v.
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een resultaat dat eerst bereikt wordt in het hiernamaals, doch nu reeds
kan de gelovige 'in God zijn vreugde zoeken'; begiftigd met het onder
pand dat de Geest is, kunnen wij nu reeds 'aanvangen in de Heer en onze
God rustig te zijn'.
b. verzoening en 'aanneming tot kinderen Gods'
Enigszins met het voorafgaande thema verwant is Augustinus' benoe
ming of aanduiding van de Geest met het bijbelse 'pax' dat hij tegenkomt
in de aanhef van een aantal nieuwtestamentische geschriften. Maar er is
ook verschil. Niet de 'eeuwige rust' in God en de uiteindelijke fruitio dei
heeft Augustinus op het oog, maar wat er voorwaarde toe is en er aan
ten grondslag ligt, nl. de 'отеае' en vriendschap waarin de gelovige met
God leeft dank zij de verzoening met God en de vergeving der zonden.
Wanneer Paulus in Rom. i,y schrijft: 'Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro,
et Domino Jesu Christo', noemt hij, naast de Vader en de Zoon, de Geest
niet met name, omdat deze reeds werd aangeduid met de woorden
'gratia... et pax'. Aldus Augustinus in zijn onvoltooid commentaar op de
romeinenbrief uit 394-395. Hij redeneert: de Geest is 'Gave Gods';
welnu, wat zijn 'gratia... et pax' anders dan 'gave Gods'? 'Derhalve kan,
hoe dan ook, aan de mensen geen genade worden geschonken waardoor
wij bevrijd worden van zonden, noch vrede waardoor wij met God wor
den verzoend dan in de heilige Geest'.1 De verzoening wordt verder be
schreven als bewerking van godsverbondenheid: de Geest wordt ge
schonken, 'opdat zowel vernietiging plaatsheeft van onze zonden waar
door wij van God gescheiden werden, als verzoening opdat wij hecht met
hem verbonden worden'. 2 Augustinus zegt niet dat de Geest zélf deze
godsverbondenheid bewerkt, maar wel dat genade en vrede (die 'gave
Gods' zijn) geschonken worden 'ín de heilige Geest' (die 'gave Gods'
bij uitstek is). Zo wordt dus bevestigd wat al eerder werd opgemerkt met
betrekking tot de plaats van de Geest in het heilsbestel: door en in de
Geest komt God de mens 'nabij'.
Dat blijkt ook waar Augustinus over de Geest spreekt in verband met
de 'aanneming tot kinderen Gods'. Bij Rom.8,15 'accepistis Spiritum adoptwnis
1 Ep. Rom. inch. exp.n (PL 35,3095): Quod autem Apostolus gratíam et pacem a Deo
Patre et Domino nostro Jesu Christo dicit, non adjungens edam Spiritum sanctum; non
mihi alia rado videtur, nisi quia ipsum donum Dei Spiritum sanctum intelligamus : gratia
porro et pax, quid aliud est quam donum Dei? Unde nullo modo dan hominibus gratia
potest qua liberamur a peccatis, et pax qua reconciliamur Deo, nisi in Spiritu sancto.
3 Ibid. :... nobis dari Spiritum sanctum, ut et pecca torum abolido fiat, quibus sejungebamur a Deo; et reconciliado, ut ili! inhaereamus. Vgl. Ep. Rom. inch, exp.is (PL 35,2095аодб) ; ibid. 14 (PL 35,2097).
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filioTUTrí tekent Augustinus in 394-395 aan dat Paulus de heidenen wil
overtuigen van het feit dat niet alleen de joden maar ook zijzelf de 'aanneming tot kinderen (Gods)' kunnen ontvangen.1 Daartoe herinnert de
apostel aan het feit dat met Pinksteren aan heel de wereld de Geest werd
geschonken. Augustinus schrijft letterlijk: 'Toen de apostel dus gezegd
had: "God zond zijn Zoon··· om hen die onder de Wet stonden te verlossen, opdat
wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen", moest hij nog bewijzen dat
ook de heidenen, die niet onder de Wet stonden, dezelfde aanneming tot
kinderen gold. Hij leert dat overtuigend door te wijzen op de schenking
van de Geest die gegeven is aan allen'.2 Augustinus redeneert dus: werd
aan allen de Geest geschonken, dan wordt ook aan allen de aanneming
tot kinderen geschonken. Het laatste is voor hem blijkbaar onverbrekelijk
verbonden met het eerste, ligt er in opgesloten. Hóe, verklaart hij in deze
context niet. Dat had hij, zij het terloops, ongeveer een jaar eerder al
gedaan in De fide et symb.IX.ig. Hij schrijft daar: '...als hij (de Geest)
gave Gods wordt genoemd, willen sommigen daarmee graag aangeduid
zien dat de heilige Geest de lufde van God is. Wij worden immers niet
met God verzoend tenzij door de liefde waardoor wij ook "kinderen Gods"
genoemd worden...'. 3
Dat de Geest door de liefde een 'Geest van aanneming tot kinderen (Gods)'
is, suggereert Augustinus nog in De nat. et grat. LXIV. 77 van 413, waar hij
over de 'potestasfiliasdeifieri'uit het Johannesevangelie schrijft: 'Dit is de
potestas waar de sterkte van de liefde aanspraak op maakt; deze is echter
slechts in ons door toedoen van de heilige Geest die ons is gegeven'.4 De
gedachte dat de Geest een 'Geest van aanneming tot kinderen' is door de
liefde, komen wij van nu af aan herhaaldelijk tegen. In hem roepen wij
'Abba, Vader', daar híj de liefde uitstort in de harten van de gelovigen.*
1 Ep. Gal. Exp.31 (PL 35,2127): recte autem de praesentia et de dono Spiritus sancii
probare voluit Gentibus quod pertineant ad promissionem hereditatis.
2 Ibid. (PL 35,2127-2128): Cum ergo dixisset Apostolus, MisitDeusFiliumsuum... ut eos
qui sub Lege eremi redimerei, ut adoptionemfilionm recipiamus; restabat ut etiam Gentes, quae
non erant sub Lege, ad eandem tamen adoptionem filiorum pertinere ostenderet : quod
de sancii Spiritus dono, qui omnibus datus est, docet. Vgl. S.Zedda, L'adozione a figli di
Dio e lo Spirito Santo, Roma, 1952, pp. 43-45: 'Quanto al senso teologico del versetto (ni.
Gal. 4,6), S. Agostino è con tutta la tradizione greca e latina nel vedere la nostra adozione
come opera dello Spirito Santo, e vede questo dottrina espressa nel nostro testo' (p.45).
Zie ook J. A. A. A. Stoop, Die deificado hominis in die sermones en epistulae van Augustinus,
Leiden, 1952, pp.49 е. .; Р. Lénicque, La liberti des enfants de Dieu selon saint Augustin, in
ATA 13,1953,110-144.
3 Rom.8,15.
4 CSEL 60,292 : Haec est potestas, quam sibi vindicat fortitudo caritatis, quae non est in
nobis nisi per spiritum sanctum qui datus est nobis.
5 Se. 71,29 (Verbr.97) : Nos enim clamamus, sed in ilio (Spiritu sancto), id est ipso diffundente caritatem in cordibus nostris, sine qua inaniter clamât quicumque clamât.
SIS

Zo blijkt steeds weer opnieuw dat de Geest de mens met God verbindt
door de liefde. Secundair zijn de categorieën waarin die verbondenheid
beschreven wordt: als 'rust' in God, als 'vrede' met God of als 'adoptio
ßliorum'.
In een late enarratio wordt deze laatste verbonden met het thema van
de 'inwoning van de Geest' in het hart van de gelovige. Na een duidelijke
toespeling op Rom.8,15 '...in quo clamamus: Abba, Pater' citeert de bisschop
Gal.4,6 'Dedit Deus Spiritum Filii sui in corda nostra clamantem: Abba, Pater'.
De bisschop vervolgt: 'Hoe roepen wíj, als híj in ons roept? Hoe anders
dan doordat hij ons dééd roepen, toen hij in ons begon te wonen?'. 1
Overigens staat dit 'roepen' in zeer nauw verband - hoe kan het ook
anders? - met de 'caritas dei' die de Geest in de harten uitstort. Lue. 11,13
'Hoeveel te meer zal uw Vader vanuit de hemel een goede Geest geven aan hen die
hem er om vragen?' wordt door de bisschop aldus toegelicht: 'Dit is de
Geest door wie de liefde in onze harten wordt uitgestort... Dit is de Geest
in wie wij roepen "Abba, Vader" \г De vraag is nu: hoe ziet Augustinus
de, steeds weer anders benoemde en benaderde, liefdesverhouding zelf
tussen God en mens?
c. 'caritas dn'
Op een aantal plaatsen in zijn werken heeft de bisschop zich niet slechts
zijdelings of terloops, maar direct en ex professo uitgelaten over de
'caritas dei' die de Geest aan de gelovigen schenkt. Om misverstand te
voorkomen: wij hebben hier alleen die uitspraken op het oog waarin
Augustinus zijn gedachten laat gaan over de liefdesverhouding zelf tus
sen God en mens in de Geest. Stellen wij maar meteen vast: deze dateren
bijna alle van 412 of later. Heeft er in het denken en spreken van de
bisschop over God niet een zekere ontwikkeling plaatsgehad? Is de
geluksfilosoof van 386 met de jaren misschien meer en meer theocen3
trisch geworden?
1 En. in ps. 118, s. 14, s (CCL 40,170g) : Quomodo nos clamamus, si ipse clamât in nobis,
nisi quia clamare nos fecit, dum habitare coepit in nobis? Vgl. En. inps.118, s. ss, 6 (CCL·
40,1740).
a En. in ps. 118, s. 14,2 (CCL 40,1709) : Hie est ille Spiritus per quern diffunditur caritas
in cordibus nostris, ut Deum proximumque diligendo divina mandata faciamus. Hic est
ille Spiritus t'n quo clamamus: Abba, Pater. Vgl. En. inps. 118, s. 37.4-5 (CCL 40,1758-1759).
3 Vgl. R. Lorenz, a.a., pp. 101 t.v. over de ontwikkeling in Augustinus' bewuste amor dei.
Eerst geruime tijd na zijn bekering zou de amor dei zijn 'beherrschende Stellung' in de
gedachtenwereld van Augustinus hebben ingenomen, 'etwa mit dem zweiten Aufenthalt in Rom und der Rückkehr nach Thagaste. In Cassiciacum hatte die Vernunft den
Vorrang' (p. 101). Zie ook K.Janssen, Die Entstehung der Gnadtlekre Augustins, Rostock,
1936, pp.56 e.v. Vanaf 3B7 (De morib.) zou bij Augustinus een nieuw liefdesbegrip zijn aan
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Met de caritas die door de Geest in ons hart wordt uitgestort, heeft
Rom.5,5 niet de liefde van God voor óns op het oog, maar de liefde
waardoor wij hém beminnen, zegt Augustinus in De spir. et litt. XXXII.56
van 412.1 Natuurlijk wil de bisschop door deze stelling niet het feit van
Gods mensenliefde ontkennen, maar beklemtonen dat de mens tot godsliefde inderdaad de Geest nodig heeft. Eerder in De spiritu et littera had hij
er op gewezen dat tot de beoefening van de gerechtigheid de mens niet
genoeg heeft aan zijn vrije wil en het inzicht hoe hij moet leven, maar
dat hij ook de Geest nodig heeft, quofiatin animo eius delectatio diUctioque
summi illius atque incommutabilis boni, quod deus est...1 Lijkt het alsof God
hier voornamelijk als het hoogste zedelijk goed wordt beschouwd, uit het
vervolg blijkt dat Augustinus ook denkt aan een persoonlijke relatie tussen God en mens. Want aan de mens worden de Geest en de liefde geschonken, 'opdat... in hem het verlangen ontbrandt innig met zijn
Schepper te worden verbonden...'. 3 Nochtans wordt door een formulering als inhaerere creatori herinnerd aan de eudemonistische, ethische
dialogen uit 386-387. Ook door hetgeen nog volgt: (ut) inflammetur
accedere ad participationem illius veri luminis, ut ex Ulo ei bene sit, a quo habet ut
sit*
Meer oog voor de eigenlijke /te/äkrverhouding tussen God en mens
heeft de bisschop in Sermo 128 uit dejaren 412—416. De liefde tot God
hebben wij niet uit onszelf, maar 'is in onze harten uitgestort door de heilige
Geest...' Augustinus werkt dit als volgt uit: 'Opdat gij dus God bemint,
wone God in u en beminne zichzelf door u, d.i. hij bewege u, doe u
ontbranden, verlichte u, wekke u op om hem te beminnen'. 5 Ook in
Sermo 23 van circa 415 signaleert de bisschop de intieme verhouding tussen God en de gelovige. De liefde, uitgestort door de Geest, schept ruimte
te wijzen: geen zuivere eros meer; godsliefde verbonden met naastenliefde; 'Geschenk
des Heiligen Geistes'. In haar studie 'Le verset paulinien Rom., V.¡ dans l'oeuvre de saint
Augustin' (in AM II, pp. 657-665) stelt A.-M. La Bonnardière vast, dat de bewuste Paulustekst (over de uitstorting van de liefde door de Geest) relatief weinig voorkomt vóór 411
(p.6 5 8).
1 De spir. et litt.XXXI.56 (CSE: 60,215): Neque enim esset (caritas) in nobis, quantacumque sit in nobis, nisi diffunderetur in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus
est nobis. Caritas quippe dei dicta est diffundi in cordibus nostris, non qua nos ipse diligit,
sed qua nos facit dilectores suos...
2 De spir. et litt.III.s (CSEL 60.157).
3 Ibid.: ut hac (dilectione) sibi velut arra data gratuiti muneris inardescat inhaerere
creatori... Zie ook Defideet symb. IX. 19 (p. 208, v. 4) ; Se.33,3 (p. 213, v. 4).
4 De spir. et litt.III.5 (CSEL 60,157).
5 Se. 128,4 (PL 38,715) : Denique cum dixisset. Chantas Dei diffusa est in cordibus nostris;
ne putaret quisque a se sibi esse quod diligit Deum, continuo addidit, per Spiritum sanctum
qui datus est nobis (Rom. V,¡). Ut ergo ames Deum, habitet in te Deus, et amet se de te; id
est ad amorem suum moveat te, accendat te, illumìnet te, excitet te.
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in het hart van de mens, opdat God er in kan wonen en 'wandelen'. 1
Deze liefde is echter slechts een onderpand dat God ons 'door zijn Geest
heeft gegeven', opdat wij straks de volheid van liefde ontvangen en aldus
voorgoed met God verbonden worden.2 Augustinus versterkt zijn toehoorders in deze verwachting door er op te wijzen dat de liefde die zij
door de Geest als onderpand ontvingen, niets minder is dan God zelf.3
Overzien wij deze paar teksten uit dejaren 412-415, dan lijkt het op
het eerste gezicht moeilijk om een soort synthese te formuleren. De zaak
is zeer complex. De 'caritas dei' die de Geest volgens Rom.5,5 de gelovigen
instort, is nu eens echt menselijke genegenheid jegens een persoonlijke
God, dan weer het 'eudemonistisch' verlangen naar het 'hoogste goed'
of het 'ware licht' waaraan men 'participeert' ; nu eens Gods zelf-liefde
in en door de mens, de ruimte waarin God 'woont' en 'wandelt', en tenslotte niets minder dan God zelf. Mag men aannemen dat door de verschillende uitspraken en suggesties verschillende facetten belicht worden
van één en dezelfde werkelijkheid die ook door Augustinus als veelzijdig
wordt ervaren?
Daartoe hoeft men de teksten geen geweld aan te doen. Een aanzet tot
een zekere synthese vindt men b.v. reeds in Sermo 128: 'God wone in u en
beminne zichzelf door u... wekke u op om hem te beminnen'. Hier is de
door de Geest uitgestorte caritas weliswaar genegenheid van mensen,
doch zij hebben deze niet uit zichzelf, zodat Augustinus kan zeggen dat
Grod zelf zich door de mens liefheeft. God is dus de oorsprong van alle
menselijke godsliefde en wel doordat hij zichzelf гап de mens schenkt.
Vandaar dat Augustinus in Sermo 23 God dan ook kan identificeren met
de liefde zelf. Door zich ontwapenend aan de mens weg te schenken
roept hij in deze de genegenheid voor zich op die de Schrift 'caritas dei'
noemt. Door zich weg te schenken is God liefde en roept hij liefde op.
Dat de aldus opgeroepen menselijke godsliefde tevens verlangen is
1 Se.23,7-8 (CCL 41,313) : Noli timere adventum dei tui, noli tímere affectum dei tui.
Non te angustat, cum venerit ; immo veniendo dilatabit te. Nam ut scias, quoniam dilatabit te, non solum adventum suum promisit : Habitabo in eis, sed etiam ipsam latitudinem
addendo : Et deambulaba. Latitudinem islam, si diligis, vides. "Timor tormmtum habet, ergo
angustias habet; ас per hoc amor latitudinem habet. Vide latitudinem caritatis: Quoniam
caritas dei diffusa est, inquit in cordibus nostris. Sed unde tu ei quaerebas dilatare locum?
Ipse inhabita tor dilatet : Diffusa est enim caritas Christi in cordibus nostris, non tarnen ex nobis,
sed per spiritum sanctum gut dolus est nobis. Vgl. Se. 153,1 (PL 38,889-890) ; En. in ps.118,
s.10,6 (CCL 40,1694-1695).
a Se.23,g (CCL 41,314): Si caritatem modo deus tamquam pignus dedit per spiritum
suum, cum rem ipsam reddiderit, qua promissa pignus dedit, auferendum est a nobis
pignus? Absit. Sed quod dedit, hoc implebit. Vgl. Se. 156,14-16 (PL 38,857-858).
3 Se.23,g (CCL 41,314): Aspice ergo arram. Si tibi potuero suadere ubi aspicias: deus
caritas est. Vgl. Se. 128,4 (PL 38,715).
218

naar een 'hoogste goed' en naar het 'ware licht' waaraan de mens participeert en in het bereiken waarvan hij zijn ware zelf hoopt te vinden, doet
aan de voornaamheid van die menselijke godsliefde niets af. Juist daar
waar Augustinus de gelovigen hun toekomstige zaligheid in het vooruitzicht stelt, verzekert hij hun dat de cantas die hun als betrouwbaar onderpand wordt ingestort, niets minder is, dat wil zeggen niet minder betrouwbaar en duurzaam is dan God zelf. Augustinus ziet in deze identificatie niets minderwaardigs, omdat de God waar hij het over heeft,
iets voor de mens betekent en niet uit de verte en als een vreemde hoeft
te worden 'bemind'. Menselijke godsliefde kan voor de bisschop menselijk verlangen naar zelfvoltooiing zijn, omdat de augustijnse mens eenvoudig niet buiten God kán zoals een minnaar pas zichzelf wordt in de
ontmoeting met zijn geliefde aan wie hij zich wegschenken kan.
Meer echter dan vanwege de betrouwbaarheid en duurzaamheid van
de caritas identificeert Augustinus deze hierom met God, omdat zij uit
God voortkomt. Dat blijkt vooral daar waar de bisschop de liefde in God
speciaal met de Geest verbindt. En wel op bijbelse en heilseconomische
gronden: omdat de Geest volgens Rom.5,5 liefde uitstort in de harten van
mensen. Zo in Sermo yi uit 417. Deze pneumatologisch belangrijke sermo
citeerden wij al vaker. Eerder in dit hoofdstuk haalden wij een passage
aan waarin Augustinus zegt dat de Vader en de Zoon door hun beider
Geest - patrisfiliique communitas — gemeenschap stichten tussen hen en ons.
Welnu, dit geschiedt door de liefde. In de Geest 'worden wij met de
Godheid verzoend en vinden wij in haar onze vreugde.' God kennen is
niet genoeg: quid nobisprodesset quidquid boni nossemus, nisi etiam diligeremus?
Beminnen wij echter, dan zullen wij ook béter kermen en met een
zekere vreugde bij het gekende verwijlen. De liefde daartoe is ons ingestort door de Geest. En Augustinus besluit voorlopig: Est ergo pater filio
ventati origo етах, etfilius de veraci patre orta Veritas, et spiritus sanctus a pâtre
bono etfiliobono effusa bonitas...1 De aanduiding van het trinitarisch eigene
van de Geest als de aan Vader en Zoon 'overvloedig ontstroomde goedheid' schijnt dus ontleend te zijn aan het feit dat door hém de liefde
wordt uitgestort in de harten van mensen.
Dit laatste is zeker het geval in De Trin.XVfXVIII.js,
zoals wij in een
ander verband hiervóór hebben gesignaleerd : Mee Spiritus proprie dicitur
Donum, nisi propter diJectionem...2 En niet alleen met Donum wordt de Geest
proprie, d.i. onderscheiden van Vader en Zoon, aangeduid, doch ook met
caritas, zoals de Zoon proprie 'wijsheid' wordt genoemd. Augustinus
1 Se. 71,8: zie p. 21 o, v. 5.
г Zie p.an,v. 1.
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rechtvaardigt dit met een beroep op I Jo. 4.7 e.O. Een van de beslissende
teksten is : 'Hierom weten wij dat wij in hem (God) blijven en hij in ons: omdat
hij ons van zijn Geest heeft meegedeeld' (4,13). De bisschop concludeert: 'De
heilige Geest dus, waarvan hij (God) ons heeft meegedeeld, doet ons in
God blijven en hem in ons. Dit nu is het werk van de liefde. De Geest
zelf dus is de liefde die God is'. En enige regek verder lezen wij : 'Wanneer derhalve God-de-heilige-Geest die uit God voortkomt, aan de mens
gegeven wordt, doet hij deze ontbranden in liefde jegens God en de
naaste; hijzelf ís liefde. De mens is immers niet in staat God lief te hebben, tenzij uit God'. 1 En verder: JV«c Spiritus proprie dicitur Donum nisi
propter dilectionem...1 De betekenis van proprie is hier: onderscheiden van
Vader en Zoon. Dat blijkt uit de context: Spiritus sanctus proprie nuncupatur vocabulo charitatis, cum sit universaliter charitas et Pater et Filius.3
Zijn ideeën over de Geest-liefde waardoor wij in genegenheid jegens God
'ontbranden' en intiem met hem verbonden blijven, vat de bisschop
tenslotte aldus samen: 'De liefde dus die uit God is en die God is, is
proprie de heilige Geest. Door hem wordt in onze harten de liefde tot God
uitgestort, waardoor de gehele Drieëenheid in ons woont. Daarom wordt
de heilige Geest, ofschoon hij God blijft, zeer terecht Gave Gods genoemd. En wat moet men onder deze Gave naar haar eigenlijke wezen
anders verstaan dan de liefde die tot God voert, terwijl zonder haar elke
andere gave Gods niet tot God voert?'.* In ons hoofdstuk over de verhouding van Vader, Zoon en Geest moeten wij op deze teksten terugkomen. Wij wilden de gelegenheid echter niet voorbij laten gaan om ze
te citeren in de heilseconomische context van waaruit ze ook naar hun
triniteitstheologische inhoud begrepen moeten worden. Te vaak heeft
men heilseconomie en triniteitstheologie bij de bisschop van Hippo willen
scheiden.
Bij overige gelegenheden waar in verband met de Geest sprake is over
de liefdesverhouding tussen God en mens, wordt vooral dít beklemtoond :
dat de mens niet uit eigen kracht in staat is God lief te hebben, maar dat
God ons door zijn Geest dóet liefhebben. Zo in Tractatus 102 van het
Johannescommentaar (ca. 420): 'De Vader bemint ons, omdat wij de
1 De Triti. XV, Х ІІ,зі (PL 42,1082): Spiritus itaque sanctus de quo dedit nobis, facit
nos in Deo manere, et ipsum in nobis: hoc autem facit dilectio. Ipse est igitur Deus dilectio(.)... Deus igitur Spiritus sanctus qui procedit ex Deo, cum datus fuerit homini, accendit eum in dilectionem Dei et proximi, et ipse dilectio est. Non enim habet homo unde
Deum diligat, nisi ex Deo.
2 Dt Тгіп.Х ,Х т.за (PL 42,1082-1083).
3 De Trin.XV,XVII.3i (PL 42,1082).
4 De Тгт.Х .Х Ш.32: zie p. 211, ν. ι. Vgl. De Ттт.Х ,ХІХ.37 (PL 4a, 1086-1087).
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Zoon beminnen, nadat wij door de Vader en de Zoon in staat zijn gesteld om zowel de Vader als de Zoon lief te hebben. Hun beider Geest
immers stort liefde uit in onze harten. Door deze Geest zijn wij in staat
om zowel de Vader ab de Zoon te beminnen en deze Geest wordt door
ons bemind mét de Vader en de Zoon'. 1 Na al het voorafgaande is
commentaar overbodig. Wij zouden er alleen nog de aandacht op kunnen vestigen dat Augustinus in de context beklemtoont dat wij niet uit
onszelf, maar uit kracht van de 'gave Gods' in staat zijn God lief te hebben : donum Dei est diligere Deum.2
Voorbijgaand aan hetgeen wij in vorige hoofdstukken reeds vaststelden
met betrekking tot de 'vergeestelijking' of intensivering van de liefde
door de Geest van Pinksteren,3 willen wij aan het einde van deze paragraaf nog een enkele uitlating van de bisschop over de Geest als 'Gave'
in herinnering brengen waar deze geïnterpreteerd wordt als barmhartige
toenadering van God tot de mens. Ook deze teksten dateren van 412 of
later. In Sermo 128,4 uit 412-416 citeert Augustinus Ps. 67,19: 'Ascendtt
in altum... dedit dona hominibus'. Christus steeg op ten hemel, leest de
bisschop. En vervolgens : 'Hij deelde gaven mee aan de mensen'. Welke gaven?
De heilige Geest. Wat voor iemand is het die zulk een gave schenkt?
Groot voorwaar is de barmhartigheid van God : hij schenkt een gave die
hemzelf gelijkwaardig is. Want zijn gave in de heilige Geest...'.4 Hiermee is
vergelijkbaar hetgeen de bisschop zegt in een preek met Pinksteren rond
het jaar 416. De Pinksterviering nodigt uit iets te zeggen 'over de Gave
Gods zelf, over de genade van God en de overvloed van zijn barmhartigheid jegens ons, d.i. over de heilige Geest zelf'.s
DOOR DE GEEST ONTVANGT DE GELOVIGE VERGEVING VAN ZONDEN,

WORDT
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WET EN BIJGESTAAN IN DE STRIJD TEGEN DE RELIQUIAE

VAN

DE

VETUS-

TATIS

Voor de christen Augustinus is de menselijke godsverbondenheid die
1 In Ιο. Ευ. Tr.ios,5 (CCL 36,597): Amat nos Pater, quia nos amamus Filium, cum a
Patre et Filio acceperimus ut et Patrem amemus et Filium: diffundit enim caritatem in
cordibus nostrij amborum Spiritus, per quem Spiritum et Patrem amamus et Filium, et
quem Spiritum cum Patre amamus et Filio.
2 Ibidem. Zie verder nog: Ep.140.44 (CSEL 44,93) ; En. inps.118, s.28,2 (CCL 40,1761) ;
Se.34,2-3 (CCL 41,424-425).
3 Zie pp. 42 e.v.
4 Se. 128,4 (PL 38,715): Dédit dona hominibus. Quae dona? Spiritum sanctum. Qui tale
dat donum, qualis ipse est? Magna est enim misericordia Dei: donum dat acquale sibi:
quia donum ejus Spiritus sanctus est...
5 Se. 370, ι (PL 38,1237) : Quoniam sanctam solemnitatem celebramus dici tam sanctae,
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de Geest bewerkt, slechts mogelijk op grond van Gods barmhartige, vergevende liefde. Dat de Geest met Pinksteren tot de wereld wordt gezonden, is openbaring van 'de overvloed van zijn (Gods) barmhartigheid
jegens ons', suggereert de bisschop in een preek rond 416. J a sterker nog,
'de genade van God en de overvloed van zijn barmhartigheid jegens ons'
worden er met de Geest geïdentificeerd.1 De concrete uitwerking van deze
gedachten willen wij in deze paragraaf aan een nader onderzoek onderwerpen. De thema's van verzoening en zondenvergeving, die in het
voorafgaande meermalen terloops ter sprake kwamen, zullen hier ex
professo aan de orde worden gesteld. Wat het kerkelijk en sacramenteel
aspect van de zondenvergeving betreft is dit al gebeurd in voorafgaande
hoofdstukken. Des te beter kunnen wij nu onze aandacht richten op het
heilsgebeuren zoals zich dat voltrekt in het hart van de mens.
a. zondenvergeving
Vóór De vera religione (ca. 390) spreekt Augustinus in verband met de
Geest nergens met evenzoveel woorden over verzoening en zondenvergeving. Wel, zoals wij boven zagen, over redire,2 redintegrari,3 circumcidi ab
hoc mundo,* a vanitale separare.5 De 'terugkeer' in die vroege teksten is een
'terugkeer' uit Weltverfallenheit (Kömer), uit Augustinus' verstrooiende
overgave aan veelheid naar het Ene; bevrijding uit een materialistisch
verleden en een stuurloos bestaan om gelijkvormig te worden aan de
onvergankelijke en onveranderlijke Godheid.6 Dat deze als persoonlijk
wordt ervaren, is in dit en ons vorig hoofdstuk reeds genoegzaam gebleken. In De morib.Eccl.cath.XIII.23 waar drie van de vier hierboven
geciteerde termen vandaan komen, staat bovendien dat wij, 'losgemaakt
van de wereld', door de liefde aan God gelijkvormig worden. En deze
liefde, waartoe de gelovige uit zichzelf blijkbaar niet in staat is, is het
werk van de Geest -.ßt autem hoc per spiritum sanctum.7 Reeds vóór De vera
religione vertoont Augustinus' eudemonistische theologie dus al een
soteriologisch karakter. Volledigheidshalve zou nog kunnen worden opgemerkt dat in De morib.Eccl.cath.XXXV.78 ook te term abluere voorkomt
ut hodie venerit ipse Spiritus sanctus, admonet nos tam festiva et grata aolemnitas, de
ipso dono Dei, gratia Dei, et abundantia misericordiae in nos, id est de ipso Spiritu sancto
aliquid loqui.
1 Zie vorige voetnoot.
г Sol. 1,1.2: zie p. 172, v. 1.
3 De morii. Eccl. cath.XIII.23: zie p. 174, v. 3.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Vgl. F.Körner, a.w., t.a.p.
7 PL 32,1321 : Fit ergo per charitatem ut conformemur Deo... Zie verder ρ. 174, v. 3.
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in verband met de Geest, maar die term is daar onderdeel van een
Schrifttekst die Augustinus om andere redenen citeert dan om aan te
geven dat de Geest zonden 'afwast'. Hij spreekt in die context dan ook
helemaal niet meer over enige ('bovennatuurlijke') heilsfunctie van de
Geest.1
In De vera religione zien wij tenslotte dat speciaal met de Geest wordt
verbonden: gratia(m) qua reconciliamur.2 Hóe wij door de genade van de
Geest verzoend worden? Nog geen woord er over! Althans énige explicatie treft men in latere uitlatingen over reconciliatio aan. De betreffende
uitspraken noteerden wij reeds in onze vorige paragraaf, toen het ging
over de Geest ids 'vrede' en over de 'Geest van aanneming tot kinderen (Gods)'.
Daar stelden wij vast dat de thema's van verzoening en kindschap Gods
speciaal verbonden worden met de Geest, omdat híj liefde tot God uitstort in de harten van de gelovigen. Vanaf 393 (Defideet symbolo) blijven
wij deze verklaring aantreffen tot lang na 420.
Hoe kan het dan anders, of ook de remissie peccatorum wordt ononderbroken in verband gebracht met de Geest? Opvallend is daarbij dat de
zondenvergeving die operante Spiritu sancto plaatsvindt,3 door Augustinus
bijna steeds expliciet in de Kerk wordt gesitueerd. De belangrijkste teksten
over Geest en zondenvergeving hebben wij dan ook besproken in onze
hoofdstukken over de Kerk en de sacramentsbediening. Wij kwamen tot
de conclusie dat voor Augustinus zondenvergeving en eenmaking van de
Kerk zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Beide zijn het werk van de
Geest die communio is tussen Vader en Zoon of ook de aan Vader en Zoon
Overvloedig ontstroomde goedheid'. De vergeving van zonden wordt
proprie aan de Geest toegeschreven, omdat híj liefde tot God uitstort in
het hart van de mens. Formeel valt de vergeving weliswaar niet met de
schenking-van-godsliefde samen, maar de eerste heeft feitelijk plaats,
doordat de Geest de gelovige in liefde met God verbindt. 4
Tot de zondenvergeving die het werk is van de Geest, behoort ook de
vergeving van de erfschuld die men bij zijn geboorte van zijn ouders mee1 De Schrifttekst is / Kor. 6,11'... sed abluti estis, sed sanctificati estis, sed iustifieati estis in nomine
Domini Jesu Christi, et in Spiritu Dei nostri'.
2 De ü. rel. LV.113 (CGL 32,260): Quare ipsum donum dei cum patre et filio aeque incommutabile colere et tenere nos convenit: unius substantiae trinitatem unum deum, a
quo sumus, per quem sumus, in quo sumus, a quo discessimus, cui dissimiles facti sumus,
a quo perire non permissi sumus, principium, ad quod recurrimus, et formam, quam
sequimur, et gratiam, qua reconciliamur... Vgl. De v. rei. XII. 15 (CCL 32,202-203) ; De
ord.II, V.16 (Green 127).
3 Se. si4,11 (PL 38,1071 ) : Haec (Ecclesia)... claves accepit regni coelorum ; ut in ea per
sanguinem Christi, operante Spiritu sancto, fiat remissio peccatorum.

4 Ziep. 101.
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krijgt. Deze vergeving is reeds een eerste beneficium benignitatis dei. Men
ontvangt het begin van een christelijk leven, dat zich ontwikkelt door
toenemende liefdesschenking door de Geest: op het nasci de Spiritu volgt
het pasci de Spiritu. Hiermee is gezegd dat de delging zelf van de erfschuld
reeds een positief aspect heeft. Met de vergeving van de erfzonde door de
Geest is bij Augustinus bovendien onmiddellijk het herstel van het
bonum naturae verbonden. Wij lazen dat in Epistula g8 uit 413, waar dit
herstel mét de delging van de erfschuld voorwerp is van beneficium
gratiae dat de Geest 'bewerkt' in de dopeling.1 Kort hiervóór had Augustinus in De spir.et litt.XXVII.47 geschreven dat de 'Geest der genade',
waarmee blijkens de context de heilige Geest wordt bedoeld, het beeld
Gods herstelt, in qua (imagine dei) naturaliter facti sumus.2 'Natuur' is in
Eputula g8 en in De spiritu et littera blijkbaar niet 'het armzalig overschot van wat eens door God rijk en vol als gemeenschap met Hem was
bedoeld en ontworpen'. 3 De context in De spir.et litt.XXVII.47 zegt het
duidelijk: Vitium contra naturam est, quod utique sanat gratia...*
De delging van de erfschuld en het herstel van het bonum naturae nemen
echter niet weg dat de gelovige zijn definitieve godsverbondenheid nog
moet bevechten op de reliquiae vetustatis die in hem voortleven.5 Maar ook
daarbij kan hij rekenen op de levendmakende Geest die hem tot nieuw
leven deed herboren worden. Aan de bijstand van de Geest in de dagelijks te voeren strijd tegen de 'resten' van de zonde wijdt Augustinus, in
discussie met pelagianen en semipelagianen, zelfs meer aandacht dan
aan het feit dat de Geest aan de oorsprong van de hergeboorte der gelovigen staat. Een van de redenen dat speciaal de Geest in Augustinus'
antipelagiaanse theologie zo'n grote plaats inneemt, moet misschien
gezocht worden in de veel geciteerde terminologie van Paulus, waarbij
Augustinus het paulijnse 'spiritus', dat staat tegenover 'littera' of 'caro',
vrij categorisch toepast op de heilige Geest.
b. de Wet
Alvorens op de problematiek van de begeerlijkheid in te gaan, willen wij
enige teksten signaleren volgens welke de Geest bevrijdt van de prae1 Ep.g8,s: zie p. 137, v. 1.
2 CSEL 60, гоі : Nee moveat, quod naturaliter cos dixit quae legis sunt faceré, non spiritu dei, non fide, non gratia. Hoc enim agit spiritus gratiae, ut imaginem dei, in qua natu
raliter facti sumus, instauret in vobis. Vitium quippe contra naturam est, quod utique
sanat gratta...
3 J.Heijke, God in het diepst van de gedachte. De imago-dei-leer van Sint Augustinus, in Bijdragen
16,1955, Р-ЗбЗ4 Zie hierboven, ν. г.
5 Wij hebben hierover gesproken i.v.m. het doopsel; zie vooral pp. 147-148.
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varicationis damnatio1 waartoe de Wet aanleiding gaf. Vóór 412 komt men
een dergelijke uitspraak tegen in een werk waarin de bisschop het Oude
Testament, inclusief de Wet, verdedigt tegen de manicheër Faustus. In
zich is de Wet goed, maar om haar te vervullen heeft men de genade
nodig, de liefde van de Geest. Door deze liefde het heil ontvangend,
anima... non iustitiae legis mortua dicitur, sed Uli reatui et praevaricationi, quam
lex per litteram, cum gratia de/uit, faciebat.2 Ongeveer dezelfde gedachte - de
liefde wordt echter niet uitdrukkelijk genoemd - komt in De spiritu et
littera van ongeveer vijftien jaar later voor: per donum spiritus... apraevaricationis damnatione liberamur.3 Dat met spiritus de heilige Geest wordt bedoeld, is behalve uit Contra Faustum, hierboven geciteerd, waar caritas
spiritus een toespeling is op Rom.5,5, afte leiden uit Defideet operib. XXIII.
43 van 413: de Wet maakt dat men bewust zondigt, maar 'van deze
zwaardere schuld bevrijdt de genade van de heilige Geest door Jezus
Christus, onze Heer. Deze genade deelt, daar de liefde in de harten
wordt uitgestort, een zeker welbehagen in de gerechtigheid mee, opdat
zo de ongeordende begeerlijkheid wordt overwonnen'.4 Zoals bij de
zondenvergeving door de Geest in het algemeen, komt dus ook hier de
door de Geest ingestorte godsliefde weer ter sprake.5
Tenslotte lezen wij in Epistula 157 van 414-415 dat door de 'Geest der
genade' niet alleen de bewuste overtredingen die plaatshadden sedert de
Wet, maar ook de zonden die vóór de Wet bedreven werden, weggenomen zijn.6 Overigens schenkt Augustinus in uitspraken als de boven
aangehaalde weinig aandacht aan de historische 'Sitz im Leben' van de
sinaïtische wetgeving. Evenals voor Paulus is voor de bisschop van Hippo
de tegenstelling tussen 'letter' en 'geest' van existentiële actualiteit. Dat
blijkt vooral waar hij de begeerte tot het kwaad beschouwt als verhevigd
door het verbiedend karakter van de Wet. Wanneer de Wet alleen maar
van buiten af de mens wordt voorgehouden en de levendmakende Geest
haar niet van binnen uit doorlicht met zijn liefde, is zij uitdaging tot
1 De spir. et liU.XVm.31 (CSEL 60,184).
я C.Fau.XV,8 (CSEL 25,435): ...anima quae per caritatem spiritus salva facta est, non
iustitiae legis etc. Vgl. De div. quaest. adSimpl.I,I,iy (PL 40,110).
3 De spir. et liU.XVIII.31 (CSEL 60,184).
4 Defide et op. XXIII. 43 (CSEL 41,88): Ab hoc reatu graviori liberal gratia spiritus sancti
per lesum Christum dominum, quae diffusa caritate in cordibus nostris donat iustitiae
delectationem, qua immoderatio concupiscentiae superetur.
5 Vgl. En. inps. 118, s.25,5 (CCL 40,1750-1751). Zie verder A.-M.La Bonnardière, Le
verset paulinien...
6 Ep.t¡y,8 (CSEL 44,466): Usque enim ad legem peccatum in mundo fuit. Non quia
deinceps in nemine fuit, hoc dictum est, sed quia non poterai per litteram legis auferri
quod solo poterai spiritu gratiae.
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overtreding en daardoor littera occidens. Dit zegt Augustinus o.a. meer
dan eens in zijn De spiritu et littera van 412. Zoals bekend keert hij zich in
dit werk tegen de pelagianen, die houden dat de mens om het goede te
kunnen doen genoeg heeft aan zijn vrije wil, de Wet en het voorbeeld van
Christus. Wij beperken ons tot één citaat : 'Die leer immers waardoor wij
het gebod ontvangen om ingetogen en goed te leven, is een dodende
letter, wanneer men niet wordt bijgestaan door de levendmakende
Geest'. Na gesteld te hebben dat de Wet 'goed en loffelijk' is, vervolgt de
bisschop : 'Maar waar de heilige Geest niet helpt door in plaats van de
slechte begeerte een goede begeerte in te geven, d.i. niet helpt door in
onze harten de liefde uit te storten, doet die Wet, ofschoon ze in zich
goed is, de slechte begeerte door te verbieden zeker toenemen...'.1 Dat
deze opvatting over een 'dodende letter' en een 'levendmakende Geest'
ook ná De spiritu et littera door Augustinus wordt gehuldigd, blijkt b.v. uit
de vijfentwintigste sermo van Enarratio inps. 118, die door La Bonnardière
na 422 wordt gedateerd. Door als een dodende letter overtredingen op
te roepen boezemt de Wet vrees in en doet haar overtreders hun toevlucht
zoeken bij de levendmakende Geest, per quem peccatorum deleatur universitas, et rectefactorum caritas inspiretur.2 Op deze inspiratie van de liefde tot
het juiste handelen komen wij straks terug.
с begeerlijkheid
Als de Geest de Wet niet van binnen uit doorlicht met zijn liefde, doet
zij de slechte begeerte toenemen, leert de bisschop dus in 412. Het is
echter niet in een antipelagiaanse context of in verband met de Wet dat
Augustinus voor het éérst iets zegt over Geest en begeerlijkheid. Duidelijke taal spreekt Conf.XIII, VI.8 rond 400. Speciaal van de Geest, niet
van de Vader of de Zoon, wordt in de Schrift gezegd dat hij boven de
wateren zweefde, omdat híj 'super-eminente' liefde uitstort in de harten
van de mensen. Augustinus vervolgt : 'Tot wie zal ik spreken, hoe zal ik
1 De spir. et litt. IV. 6 (CSEL 60,157-158) : Doctrina quippe ¡11a, qua mandatum accipimus continenter recteque vivendi, littera est occidens nisi adsit vivificans spiritus(.)
... quae hoc (se. 'non concupisce!') praecipit bona et laudabilis lex est. Sed ubi sanctus non
adiuvat spiritus inspiraría pro coneupiscentia mala coneupiscentiam bonam, hoc est
caritatem diflundens in cordibus nostris, prefecto illa lex quamvis bona äuget prohibendo
desiderium malum... Vgl. De spir. et litt. V.8 {CSEL 60,160); XII.so (CSEL 60,173);
XIV.SS-S6 (CSEL 60,179-181) ; XVIII.31 (CSEL 60,184).
2 En. in ps.nS, s.25,5 (CCL 40,1750-1751): Lex enim ad hoc prodest, ut mittat ad
gratiam. Non enim solum quod adtestatur manifestandae iustitiae Dei, quae sine lege
est; verum etiam hoc ipso quod praevaricantes facit, ita ut etiam littera occidat; ad
vivificantem Spiritum confugere timore compellit, per quem peccatorum deleatur universitas, et recte iactorum caritas inspiretur: Propterea, inquit, dilexi testimonia tua.
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spreken over het gewicht van de begeerlijkheid dat ons neertrekt in de
steile afgrond en over de verheffing van de liefde door uw Geest, die
boven de wateren zweefde? Tot wie zal ik spreken? Hoe zal ik spreken?
Het gaat niet over plaatsen waar wij zouden wegzinken en weer boven
komen. Doch wat geeft de zaak duidelijker - maar dan ook weer minder adequaat - weer? Over hartstochten gaat het, over neigingen gaat
het, het gaat over de onreinheid van onze geest die het lage zoekt door
de liefde tot bekommernissen, en over de heiligheid van uw Geest die ons
weer opheft door liefde tot kommerloze zekerheid...'.1 En volgens de
slotalinea van de Belijdenissen 'worden wij bewogen om het goede te doen,
nadat uw Geest het in ons hart verwekt had', terwijl wij daarvóór 'bewogen werden om het kwade te doen'. 2 Uit deze teksten blijkt dat Augustinus zich niet eerst onder invloed van het pelagianisme bewust werd
van de strijd tussen vlees en de heilige Geest in de gelovige. Hoe kon het
ook anders, nadat hij Paulus eenmaal had gelezen? Wel schenkt de
bisschop vanaf 411 speciale aandacht aan die strijd tussen vlees en heilige Geest. In de context van de boven geciteerde passage uit de Belijdenissen gaat zijn belangstelling au fond eerder uit naar positieve godsverbondenheid in de Geest.
Toch treft men na Confessiones XIII maar weinig nieuwe gedachten
meer aan. Nieuw is misschien het idee dat de Geest de zondaar berouw
ingeeft. In zijn Enarratio over psalm 50, gepreekt rond 411, zegt de bisschop : 'De heilige Geest is immers in hem die bekent. Het behoort al tot
de gave van de heilige Geest dat aan u mishaagt wat gij gedaan hebt.
Aan een onreine geest behagen de zonden, aan de heilige Geest mishagen
ze'. 3 Ook is nieuw dat Augustinus over begeerlijkheid spreekt in verband
met de Wet. Dat hangt samen met de pelagiaanse overtuiging dat Gods
genoegzame bijstand om het goede te kunnen doen hierin bestaat dat hij
door de Wet léért hoe men moet handelen. Augustinus wijst deze mening
af met een beroep op Paulus die zegt dat de letter doodt, doch de Geest
1 Con/. XIII, VII. 8 (de Lahr. 371 ) : Cui dicam, quomodo dicam de pondere cupiditatU in
abruptam abyssum et de sublevatione caritatis per spiritum tuum, qui superferebatur
super aquas? Cui dicam? Quomodo dicam? Ncque enim loca sunt, quibus mergimur et
emergimus. Quid similius et dissimilius? AfTectus sunt, amores sunt, inmunditia spiritus
nostri defluens inferius amore curarum et sanctitas tui attollens nos supeiius amore securitatis...
2 Con/.ХШ,XXXVIII.53 (de Labr. 408) : Et nos alio tempore moti sumus ad benefaciendum, posteaquam concepii de spiritu tuo cor nostrum; priore autem tempore ad male
faciendum movebamur deserentes te...
3 En. in ps.50,16 (CCL 38,611-612): Est enim spiritus sanctus in confitente. lam ad
donum Spiritus sancii pertinet, quia tibi displicet quod fecisti. Immundo spiritu! peccata
placent, sancto displicent... cum quisque sibi irascitur et sibi displicet, sine dono Spiritus
sancti non est.
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levendmaakt.1 Deze staat de gelovige bij door in plaats van een slechte
begeerte een goede begeerte op te wekken, d.i. door hem godsliefde
mee te delen.2 Aldus ondervindt de gelovige een zeker welbehagen in de
gerechtigheid;3 genezen door de genade van de Geest verwerft hij de
ware vrijheid die er een behagen in schept om niet te zondigen.4 Dit is in
het kort wat Augustinus rond 412 leert met betrekking tot de begeerlijkheid en de bijstand van de Geest. Na 412 spreekt de bisschop nog wel
vaker over begeerlijkheid en heilige Geest, maar van een ontwikkeling in
zijn visie kan alleen in zoverre sprake zijn dat hij meer en meer de nadruk
gaat leggen op de menselijke ontoereikendheid in de strijd tegen het
kwaad. De strijd tussen caro en spiritus wordt door de menselijke geest
alleen maar gewonnen, als deze wordt bijgestaan door de Geest Gods.
Dat bedoelt Paulus als hij, na ons te hebben voorgehouden dat wij 'met
de Geest de werken van het vlees (moeten) versterven', schrijft: 'Allen immers die
door de Geest Gods geleid worden, zijn kinderen van God* (Rom. 8,14) . 5

In de voorafgaande regels hebben wij een enkele maal de woorden
'strijd' en 'overwinning' genoemd. Deze paulijnse terminologie komt
ook bij Augustinus voor, maar zij vormt niet de meest karakteristieke
weergave van zijn opvattingen en ervaringen. Oorspronkelijk augusti] ns zijn eerder termen 'bewogen worden tot', 'behagen scheppen in' en
dergelijke. Meer dan een man van strijd, wilskracht en ascese is Augustinus iemand die zich laat vervoeren en meeslepen door gevoelens en
spontane sympathieën. Dienovereenkomstig wordt het adiutorium van de
Geest minder ervaren als militaire bijstand in een gevecht dan als idealisering van de gerechtigheid, als aantrekkingskracht of stuwkracht van
1 Zie II Kor.3,6.
a De spir. et litt. IV.6: zie p. 226, v. r. Vgl. voor latere jaren Ep.217, is (CSEL 57,412) ;
C. sec. resp. lul. 11,220 (PL 45,1238).
3 De fide et op. XXIII. 43: zie p. 225, v. 4; vgl. De fide et 0perib.XIV.31 (CSEL 41,61);
XXIII.43{CSbL4i,B8).
4 De spir. et litt. X.16 (CSEL 60,169) ; . . . cum et in ipsis coeperit inolitae concupiscentiae
morbus incentivo prohibitionis et cumulo praevaricationis augeri... Ibid.XVI.28 (CSEL
60,1Θ1) : Dominus autem spiritus est; ubi autem spiritus domini, ibi libertas. Hic autem
spiritus dei, cuius dono iustificamur quo fit in nobis ut non peccare delectet, ubi libertas
est, sicut praeter hune spiritum peccare delectat, ubi servitus... Vgl. Ер. 145,5 (CSEL
44,270).
5 De cont. V, 12 (CSEL 41,155) : Noli ergo de te fidere, ne multo amplius inde tibi dominetur. Et cum audimus, sancti spiritus actiones camis mortificaveritis, vivetis, non hoc
tantum bonum spiritui nostro, quasi per se ipsum possit ista, tribuamus. Nam ne istum
camalem sensum spiritu mortuo potius quam mortificante saperemus, illico addidit:
Quolquot enim spiritu dei aguntur, hifilii sunt dei. I taque ut spiritu nostro opera carnis mortificemus, spiritu dei agimur, dat contìnentiam, qua frenemus, domemus, vincamus concupiscentiam.
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de liefde: inspirans pro concupiscentia mala concupùcentiam bonam, hoc est
carìtatem infundens in cordibus nostris.1
Over wat voor 'liefde' gaat het? Over de 'liefde' tot een ethisch ideaal
en een Hoogste Goed of over de 'liefde' tot een persoonlijke God die zich
door de Geest openbaart als interior intimo meo? Het eerste is zeker waar.
Tegenover de amor curarum die onmiddellijk verbonden is met de 'onreinheid van onze geest', plaatst Augustinus de amor securitatis.1 Maar het
verdient geen aanbeveling om deze zedelijke amor en caritas die de Geest
'inspireert', te scheiden van de liefde-tot-God waarvan Augustinus de
totstandkoming eveneens aan de invloed van de Geest toeschrijft. Wij
bedoelen dat bij Augustinus ethiek en religiositeit niet te scheiden zijn.
Dat is overigens geen nieuws : dat menselijke zelfvoltooiing voor de bisschop van Hippo slechts realiseerbaar is in de mate dat men zich tot God
'bekeert', is door anderen al zo vaak en zo overtuigend aangetoond dat
het nauwelijks nog vermelding behoeft. Het is slechts onze bedoeling,
Augustinus' pneumatologie in antropologisch opzicht enigszins te situeren. Dat de bedoelde samenhang tussen ethiek en menselijke religiositeit ook in de pneumatologie van de bisschop is terug te vinden, moge
nog duidelijker dan tot hiertoe blijken in de paragrafen die thans volgen.

' R E C H T V A A R D I G I N G ' EN ' H E I L I G I N G ' DOOR DE GEEST

Door de Geest ontvangt de gelovige niet slechts vergeving van zonden,
wordt hij niet alleen beschermd tegen de letter van de Wet en uitgetild
boven de chaos van desintegrerende begeerten, maar verwerft hij ook
de gerechtigheid en wordt hij voortdurend 'geholpen' om de gerechtigheid metterdaad te beoefenen. Deze laatste ideeën omtrent de levendmakende Geest treft men vanaf 390 ononderbroken in Augustinus' werken aan. Het jaar 411 is in zoverre een belangrijke datum dat de bisschop
- in reactie tegen het pelagianisme - vanaf dat moment een veel sterkere
nadruk dan voorheen gaat leggen op het louter menselijk onvermogen
tot gerechtigheid.
Dat de gelovige in de Geest gerechtvaardigd en geheiligd wordt, zegt
Paulus in I Kor.6,11, door Augustinus geciteerd in De morib.Eccl.catk.
XXXV.78: '... maar gij zijt gereinigd, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt
gerechtvaardigd in de naam van Chrhtus en in de Geest van onze God'.3 Dat
Augustinus onder de 'Geest van onze God' de heilige Geest verstaat, kan
1 De spir. et litt. IV. 6: zie p. 226, ν. 1.
2 Conf.XIII, VII.8: zie p. 227, v. 1.
3 IKoT.6,11.
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men veilig aannemen op grond van de verwijderde context die zegt dat
men door de heilige Geest wordt losgemaakt van de wereld van het vergankelijke en met God verbonden en aan hem gelijkvormig wordt.1
Overigens staat Augustinus in De morìb.Eccl.cath.XXXV.y8m. het geheel
niet bij het proces der rechtvaardiging en heiliging stil, terwijl ook door
Paulus de activiteit zelf van de Geest nauwelijks wordt geconcretiseerd,
als hij schrijft dat de gelovigen 'gereinigd enz. zijn in de Geest van onze God'.
Dat de Geest bewerker is van de rechtvaardiging en heiliging van de
gelovige, wordt al duidelijker gesuggereerd in De v. rel. XII. 25, waar
Augustinus zegt dat door de gave van Gods Zoon aan de ziel, d.i. 'door
de heilige Geest', de ziel salva et pacata et sanctaßt.2 Iets meer concreet
over de heilsinvloed van de Geest is Augustinus in zijn commentaar op de
romeinen- en galatenbrief uit de jaren 394-395. 'Rechtvaardiging' of
'heiliging' door de Geest wordt wel niet met name genoemd, maar er is
sprake van Wetsvervulling en bene operan waartoe de gelovige door de
Geest in staat wordt gesteld.3 Tenslotte worden in Epistula 55 uit 400 én
bene operan én sanctificare (door de heilige Geest) in één adem genoemd,
al legt Augustinus geen uitdrukkelijk verband tussen beide heilswerkingen van de Geest. Wel tussen de sanctificatio (door de Geest) en de instorting van de liefde in de harten van de gelovigen : 'Omdat "de liefde tot God
dus in onze harten is uitgestort door de heilige Geest, die ons is gegeven", daarom
werd over heiliging gesproken naar aanleiding van de zevende dag,
waarop rust werd aanbevolen'. De heiliging door de Geest is nl. een
heiliging tot rust in God, in wie wij slechts kunnen rusten als wij hem
liefhebben.4 'Heiliging' en caritas zijn ook nauw met elkaar verbonden
in De bapt. V, XXIII.33 uit 400-401 (ofschoon caritas daar vooral de
liefdesgemeenschap van de Kerk betekent) : zonder de liefdeband, die
de grootste gave is van de Geest, heeft alwat de mens verder ook aan
heiligs mag hebben ontvangen, geen enkele heilswaarde.*
1 De mor. Eed. cath.XIII.23: zie p. 174, v. 3.
2 De v. rel.XII.35 (CCL 32,203): Dono etiam eius ( = filii dei), quod animae datur, id
est sancto spiritu, non solum anima cui datur salva et pacca ta et sancta fit...
3 Zie b.v. Ер. Gal. exp.44 (PL 35,2137); Exp. quar. prop. Rom.48 (PL 35,2073); іЬЫ.бо
(PL 35,2078-2079) ; ibid.61 (PL 35,2079).
4 Ep.55, ig (CSEL 34,2,190) : Quia ergo caritas dà diffusa est in cordibus nostris per spiritum
sanctum, qui datus est nobis, ideo sanctificatio in séptimo die commemorata est, ubi requies
commendatur. Quia vero nee bene орегагі possumus nisi dono eius adiuti, sicut apostolus
dicit : Deus enim est, qui operator in nobis et velie et operari pro bona volúntate, пес requiescere
poterímus post omnia bona opera nostra, quae in hac vita gerimus, nisi eius dono ad
aetemitatem sanctificati atque perfect!...
Vgl. Ep.55,30 (CSEL 34.2.205).
5 De bapt. V, XXIII. 23 (CSEL 51,288) : Propter carítatis autem copulationem, quod est
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Tot zover Augustinus over rechtvaardiging en heiliging in zijn prepelagiaanse periode. Belangrijke conclusies kan men uit zijn fragmentarische en terloopse uitlatingen niet afleiden, tenzij deze dat hij blijkbaar nog niet door de grote vragen van de rechtvaardigingstheologie
werd beziggehouden. De augustijnse mens van vóór 411 was niet zozeer
de gevallen als wel de 'weltverfallen' mens, niet zozeer de zondige als wel
de verstrooide, aan zichzelf vervreemde en verdeelde mens.
Aan de andere kant bevatten de uitspraken over gerechtigheid en
Wetsvervulling die men vanaf 411 plotseling in overvloed in Augustinus'
werken aantreft, in theologisch opzicht weinig of geen grondig nieuwe
ideeën.1 Wel wordt alles veel bewuster, beslister en duidelijker gezegd.
Vaak neemt de bisschop zichtbaar stelling tegen iets of iemand: tegen de
mening van hen die leren dat de mens om de gerechtigheid te verwerven
genoeg heeft aan zijn vrije wil, de instructie van de Wet en het voorbeeeld
van Christus.
In een preek uit 411 of 412 citeert Augustinus Ps. 103,20-30 'Auferes
spiritum eorum, et deficient... Emittes spiritum tuum, et creabuntur....''. Hier vindt
hij de orthodoxe opvatting over de rechtvaardiging verwoord. De 'geest'
die God van de zondaars wegneemt, is hun overmoed waarin zij menen
zélf de gerechtigheid te kunnen verwerven: glorificantur, sibi tribuunt,
se ipsos iustificant.2 De 'geest' die God hun vervolgens overzendt, is de
Geest Gods waardoor hij hen rechtvaardigt: 'Door zijn Geest hebben
wij genade ontvangen, opdat wij leven voor de gerechtigheid, daar hij
(God, waarschijnlijker dan de heilige Geest) het zelf is die de goddeloze
rechtvaardigt'. 3 Met degene die zelf rechtvaardigt, wordt waarschijnlijk
'God' en niet de 'heilige Geest' bedoeld. In heel de context is het nl.
steeds God die handelt. God rechtvaardigt de gelovige blijkbaar dóór
zijn Geest. Men vergelijke in dit opzicht de geciteerde passages met
maximum donum spiritus sancii, sine quo non valent ad salutem quaecumque alia sancta
in homine fuerint, manus haereticis correctis imponitur. Zie verder nog voor de jaren
400-411 : In Ιο. Εν. Гг.5,15 (CCL 36,49-50) ; In Ιο. Εν. Тт. 6, j (CGL 36,54-55).
ι Wel over geloofsverlichting, doch zie daarvoor ons vorig hoofdstuk, vooral pp. 178 e.v.
a En. inps.103,3.4,13 (GCL 40,1532).
3 En. inps.103, s.4,14 (CCL 40,1532-1533): A spiritu eius accepimus gratiam, ut iustitiae vivamus, quia ipse est qui iustificat impium. Vgl. En. in ps. 103, s. 4, ig (CCL 40,
1534-1535). Een analyse van alle teksten waarin Augustinus in verband met gerechtig
heid en heiligheid duidelijk zegt, dat wij deze niet aan onszelf danken noch kunnen be
reiken door onze vrije wil, slechts geïnformeerd door de Wet, lijkt ons niet op zijn plaats.
De belangrijkste uitspraken vindt men in: De spir. et litt. (412); De nat. et gratia (413);
С. duos ер. pel. (volgens La Bonnardière 419-421 ) ; С. sec. resp. lul. (429-430). Zie verder :
Ер- 145,5; 8 (412-413); De fide et op. XXI.39 U ' S ) ; Se· Den. 35,3 (417-418); De pat.
XXIII-XXIV;
XXV.ss (418); In Io. Ευ. Tr.93,1 (420 of later); Enckir.XXXI. 117-118
(421-424).
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Ер. 130,4 uit 4 1 1 ~4 I 3» w a a r het Christus is die de rechtvaardigen spiritu
suo bonos facit.1 Daarentegen vernemen wij in Sermo 8 uit 411 dat de
sancttficatio speciaal aan de Geest wordt toegeschreven. Zoals iedere
gelovige weet: sancttficatio nulla divina et vera est nisi ab spiritu soneto. De
bisschop geeft hier geen uitdrukkelijke verklaring voor tenzij deze dat
de Geest in Schrift en traditie niet zonder reden de 'heilige Geest' kan
zijn genoemd. Overigens is het volgens de Schrift zelfde Géést die 'rust'
op de gelovige.2 Nu staat sanctificatio in Sermo 8 heel dicht bij : quies cordis,
tranquillitas mentis, quam facit bona conscientia. Deze rust heeft betrekking op
de verhouding van de gelovige zowel tot God als tot zijn medemens.
Men zou haar 'vrede' kunnen noemen : met God en medemens. Door de
sanctificatio van de Geest wordt deze vrede neergelegd in het hart van de
mens.3
In De spiritu et littera van ongeveer een jaar later komt sanctificatio ook
voor, maar daar heeft het meer onmiddellijk te maken met gerechtigheid
en rechtvaardigmaking. Niet zonder reden moesten de joden zich
juist op de door God geheiligde sabbat onthouden van slafelijke werken,
waardoor de slavernij van de zonde werd aangeduid. Immers, non peccare
sanctificatioms est, hoc est muneris dei per spiritum sanctum...* Gód is het hier
die heiligt, maar dóór de heilige Geest. Doordat God zijn Geest schenkt,
wordt de mens 'gerechtvaardigd', zodat de zonde hem niet langer aantrekt : (spiritus dei) cuius dono iustificamur, quofitin nobis ut non peccare delectet...s Verder heet het: (spiritus dei) per quem sanctificamur, ut exfidevívenles
ι CSEL 44,43-44.
2 iSe.8, /7 (CCL 41,95): Quantum mihi videtur, quantum et vos cognoscitis, quantum
credimus, sanctificatio nulla divina et vera est nisi ab spiritu sancto. Non enim frustra
dictus est proprie spiritus sanctus. Cum sit et pater sanctus et filius sanctus, nomen tarnen
proprium hoc spiritus accepit, ut tertia in trinitate persona sanctus spiritus diceretur.
Ipse requiescit super humilem et quietum tamquam in sabbato suo.
3 Se.8,6 (CCL 41,84-85): In tertio isto praecepto insinuatur quaedam vacationis indictio, quies cordis, tranquillitas mentis, quam fecit bona conscientia. Ibi sanctificatio,
quia ibi spiritus dei. Denique videte vacationem, hoc est, quietem: Super quem, inquit,
requiescit spiritus meus? Super humilem et quietum et trementem verba mea. Inquieti ergo resiliunt
ab spiritu sancto, rixarum amatares, calumniarum seminatores, contentionis quam veritatis cupidiores, inquietudine sua non ad se admittunt quietem sabbati spiritalis. Contra
istorum inquietudinem dicitur, tamquam ut sabbatum habeant in corde sanctificationem
spiritus dei. Esto mansuetus ad audiendum verbum, ut intellegas. Quid intellecturus sum? Deum
dicentem : 'Cessa ab inquietudine tua ; non sit tumultus quidam in corde tuo per corruptionem volitantibus fantasmatis et compungentibus te; non sit ita'. Deum enim intellec
turus es dicentem tibi : Vacate et videte quia ego sum deus.
4 De spir. et litt. XV. 27 (CSEL 60,181 ).
5 De spir. et litt.XVI.38 (CSEL 60,181). Merk op dat sanctificatio en iustificaripraktisch
dezelfde betekenis hebben: non peccare sanctificationis est; iustificamur quo fit in nobis
ut non peccare delectet.
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per dilectionem bene operemur.1 Voor Augustinus maakt het uiteindelijk echter niet veel uit, of hij nu formuleert dat God door zijn Geest dan wel dat
de Geest zelf heiligt. In hun operationes zijn Vader, Zoon en Geest immers
onafscheidelijk en ondeelbaar met elkaar verbonden.2 Een verder onderzoek omtrent een eventuele stabilisering in de betreffende terminologie
bleek ons dan ook niets op te leveren.
Evenmin komt men tot pneumatologische resultaten, wanneer men
in verband met de Geest de eventuele verschillen tussen de termen 'heiliging' en 'rechtvaardiging' tracht op te sporen. De eerste heeft niet constant een betekenis die duidelijk van de tweede is te onderscheiden. Een
hoogst enkele maal wel, doch pneumatologisch is dat niet de moeite
waard om er een aparte beschouwing aan te wijden.3 Op de vraag wat
dan onder beide termen verstaan moet worden, trachten wij in de volgende regels een antwoord te geven.
Allereerst moet dan worden opgemerkt dat wij met rechtvaardiging en
heiliging natuurlijk geen volkomen nieuw onderwerp aansnijden. Rechtvaardiging en heiliging door de Geest hebben alles te maken met de
thema's die wij hiervóór in dit hoofdstuk signaleerden: verzoening, aanneming tot kinderen Gods, godsontmoeting in liefde, zondenvergeving,
Wetsvervulling, overwinning op de begeerlijkheid des vieses. Bijna al
deze thema's worden door Augustinus wel ergens in verband gebracht
ι De spir. et litt. XVI. 28 (CSEL 60,182).
2 Zie ons hoofdstuk over de plaats van de Geest in de Drieéenheid. Vgl. С. Serm. Ar.
XXII,30 (PL 42,704-705).
3 Zie p. 207, v. 2. In Defideet symb. IX. ig leidt Augustinus de betekenis van sanctitas af
van sancire. De Geest die de gelovige blij vend met God verbindt, wordt sanctus genoemd,
quoniam ad permanendum sanciuntur quaecumque sanciuntur. Een van iustificatio onderscheiden
betekenis heeft sanctificaiio verder waar, zoals hierboven in Sermo 8, sanctificatio verstaan
wordt ab mededeling van rust of vrede des harten of, zoals in Epistula 55 (zie p. 211 ), als
mededeling van de eeuwige, definitieve rust. Tenslotte, om misverstand te voorkomen : wij
zijn ons natuurlijk wel bewust van het verschil tussen de begrippen 'rechtvaardiging' en
'heiliging' in de latere, vooral protestantse, theologie. M.b.t. Augustinus zie verder
K.Barth in K. Barth und H.Barth, Zur Lehre vom heiligen Geist, München, 1930, p.58: 'Er
(Augustinus) hat die Heiligung nicht nur mit der Rechtfertigung zusammenfallen, sondern er hat die Rechtfertigung in der Heiligung ausgehen lassen...'. Volgens G.de Ru
(De rechtvaardiging bij Augustines vergeleken met de leer der iustificatio bij Luther en Calvijn,
Wageningen, 1966, p.S3)'··· geheel ten onrechte! Wél zijn bij Augustinus rechtvaardiging en heiliging onlosmakelijk met elkaar verbonden...'. Zie ook A. F. N. Lekkerkerker,
Studiën over de rechtvaardiging bij Augustinus, Amsterdam, 1947, pp. 83-84: 'Nu zouden wij de
neiging hebben het begrip 'rechtvaardiging' te beperken tot den aanvang, de herschepping van den wil, en het begrip 'heiligmaking' tot de voortzetting, het nieuwe leven van
den Christen, dat na den eersten impuls volgt. In het geheel van Augustinus' denken - dat
zich zoo moeilijk laat vastleggen in een 'systeem' en aesthetiserend de begrippen dooreen laat vloeien - blijkt het woord 'rechtvaardiging' echter zoo rekbaar, dat het ook het
nieuwe leven van den Christen omvat'. Vgl. J. A. A. A.Stoop. a.w.,p.8o.

2ЗЗ

met de gerechtigheid die aan de gelovige geschonken of in hem bewerkt
wordt door de Geest.
Het is verder niet gemakkelijk, het eigen karakter van de augustijnse
gerechtigheid - inzover deze gerechtigheid het werk is van de Geest nader te definiëren. Augustinus heeft er zich nergens uitvoerig over uitgelaten. Misschien is men nog het dichtst bij de waarheid als men de
gerechtigheid die de Geest bewerkt, omschrijft als de ethische en tegelijk
godsdienstige grondhouding van waaruit de mens in zijn doen en laten
iuste vivit en bene operatur. 'Gerechtigheid' geeft dan niet zozeer een 'staat
van heiligmakende genade' als wel een dynamische trouw aan een, in
historiciteit te volvoeren, opdracht weer. Nergens waar Augustinus terloops of ex professo over de door de Geest geschonken of bewerkte gerechtigheid uitweidt, komt iets van een essentialistische omschrijving
voor. Wel is er sprake van afkeer om te zondigen,1 de Wet in het hart, 2
God dienen,3 liefde tot God,4 niet wandelen naar het vlees,5 begeren tegen
het vlees,6 iuste vivere,7 Christus navolgen,8 de Wet vervullen,' afwijken
van het kwaad en het goede doen.10 Dan zijn er nog talrijke uitspraken
ι De spir. et litt. XVI. 28: zie p. 232, v. 5 Vgl. С. sec. lul. resp. II, 165 (PL 45,1212).
2 De spir. et litt. XVII. гд (CSEL 60,182) : (optreden van de Geest op de 'vijftigste' dag,
resp. na het slachten van het paaslam in Egypte en na de verrijzenis van Christus) ... ibi
in tabulis lapidéis digitus dei operatila est, hic in cordi bus hominum. Ibi ergo lex extrinsecus posila est, qua iniusti terrerentur, hic intrinsecus data est, qua iustificarentur. Vgl.
De spir. et litt. XXV. 4s (CSEL 6o, 196) : XX VI. 46 (CSEL 60,201 ).
3 En. in ps. 146,6 (CCL 40,2126) : Hoc ergo pignus accepit spiritus noster ut ¡ncipiamus
fide servire Deo, et ex fide appellar! ¡usti : quoniam iustus exfideoivit.
4 Degrat. Chr.I,XXVI.гу (CSEL 42,148): ...sic confiteatur qui vult veraciter confiten,
ut omnino nihil boni sine illa ( = gratia dei, qua caritas dei diffunditur...) quod ad
pietatcm pertinet veramque iustitiam fieri posse non dubitet... Vgl. De grat. Chr. I, XXX.
31 (CSEL 42,149).
5 C. duas ep. pel. Ili, II. г (CSEL 60,487) : Ideo iustitia legis in eis inpletur, qui non secun
dum camem ambulant, id est secundum hominem ignorantem dei iustitiam et suam
volentem constituere, sed ambulant secundum spiritum. Vgl. С. duas ер. pel. Ili, VII. 20
(CSEL 60,510).
6 Enchir. XXXI. 118 (Scheel 73) : Si autem respexerit deus, ut ad implenda quae mandat
ipse adiuvare credatur, et agi homo coeperit dei spiritu, concupiscitur adversus camem
fortiore robore caritatis, ut quamvis adhuc sit quod homini repugnet ex homine, nondum
tota infirmitate sanata, ex fide tamen iustus vivat iusteque vivat... 7 Ibidem.
8 С sec. lul. resp.II,146 (PL 45,1202): Hoc est occultum et horrendum virus haeresis
vestrae, ut veli tis gratiam Christi in exemplo ejus esse, non in dono ejus, dicentes, quia per
ejus imitationem fiunt justi, non per subministrationem Spiritus sancii, ut eum imitentur
adducti...
9 С sec. lul. resp. II, 158 (PL 45,1209): Qui enim praecepta legis implere se putat per
arbitrium propriae voluntatis sine spiritu gratiae, suam justitiam vult constituere, non
justitiam Dei sumere.
1 o C. sec. lul. resp. II, 165 (PL 45,1212) : Justificat quippe impium Deus, non solum dimittendo quae mala fecit, sed etiam donando charitatem, ut declinet a malo, et facial bonum
per Spiritum sanctum...

2З4

over het beoefenen van de gerechtigheid, die wij verderop zullen bespreken ; hier gaat het om de gerechtigheid als grondhouding.
De geciteerde aanduidingen hebben wij in chronologische volgorde
opgenoemd; van een grondige discontinuïteit in Augustinus' opvatting
is geen sprake. In bepaalde werken accentueert de bisschop meer dan
in andere het onverdiend karakter van de gerechtigheid, maar die gerechtigheid blijft de dynamische grondhouding vanwaaruit de gelovige
in vrijheid zijn weg naar God vervolgt.1 Het dynamisch karakter van de
augustijnse gerechtigheid blijkt verder hieruit dat zij voor vervolmaking
vatbaar is. In Sermo γι uit 417 zegt Augustinus b.v. dat wij door de Geest
vergeving van zonden ontvangen, ut... ipsum accipiamus habitalorem ad
faciendam, augendam, perficiendamque iustitiam.1 Een of twee jaar eerder
schreef de bisschop dat God de gelovige doet voortgaan totdat deze
zonder enige zwakheid van zonde zal zijn. Dat bewerkt Christus' genade
niet slechts door voorschriften, sacramenten of het goede voorbeeld,
maar ook door de Geest. De liefde die deze instort, smeekt met onuit
sprekelijke verzuchtingen, donee in nobisperficiatur sanitas...*
De ontberingen die Paulus in zijn tweede brief aan de korinthiers op
somt, heeft hij maar al te vaak en overvloedig moeten verdragen. Aldus
de bisschop in een niet gedateerde preek. 'Doch de heilige Geest', ver
volgt hij, 'was hem zeker nabij om, bij de aftakeling van de uitwendige
mens, de inwendige mens van dag tot dag te vernieuwen en... door de
hoop op de toekomstige zaligheid alle bitterheid van het moment te ver
zachten en alle zwaarte te verlichten'. 4 De gerechtigheid is dus niet al
leen in deze zin dynamisch dat zij zich uit in een christelijk gedrag, maar
ook hierdoor dat zij gespannen staat op de voltooiing van een uitein
delijke gerechtigheid, op een definitieve 'rust' en een toekomstige 'zalig
heid'. Deze spanning is het werk van de Geest zelf. Duidelijker zal dat
nog blijken wanneer wij straks de nodige aandacht zullen besteden aan het
Onderpand' dat de Geest is.
1 Zie verder nog enige teksten waar de termen 'rechtvaardiging' en 'heiliging' niet voor
komen, maar waar Augustinus wel over enig heilswerk van de Geest spreekt dat met de
bewerking of schenking van de boven bedoelde gerechtigheid overeenkomt : Ep. 130,4
(CSEL 44,43-44) ; Sermon inédit de Saint Augustin sur la priire (éd. C. Lambot, Rai. Bén. 45,
1933, pp. 106-107) ; De spir. et litt. XXV. 43 (CSEL 60,196) ; ibid. XXXII.56 (CSEL 60.215) ;
C. duasep.pel.III,IV.i3 (CSEL 60,501).
2 Se.γι,33 (Verbr. 101).
3 De per/, tust. XX. 43 (CSEL 42,46).
4 Sis.70,2 (PL 38,443) : Omnia ergo illa quae commemoravit (Paulus) aspera et gravia,
frequentius et abundantius sustinebat: sed profecto aderat ei Spiritus sanctus, qui in
exterioris hominis corruptione, interiorem renovaret de die in diem, et gustata requie
spirituali in affluentia deliciarum Dei, in spe beatitudinis futurae omnia praesentia
deliniret aspera, et omnia gravia relevaret. Vgl. De nupt.I,XVIII.io (CSEL 42,232-233).
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Nu wij het meest opvallende in Augustinus' visie op de gerechtigheid
als het heilswerk van de Geest hebben bezien, rest ons nog de bespreking
van enige aspecten die tot hiertoe onopgemerkt bleven. Allereerst: de
gelovige ontvangt door de iustificatio of sanctificatio van de Geest niet
slechts de bekwaamheid of geschiktheid om rechtvaardig te handelen,
maar wordt zélf ook rechtvaardig, wordt 'n rechtvaardige. Dat Augustinus zich van dit onderscheid bewust is geweest, hoeft niet verondersteld of te worden afgeleid, maar blijkt onmiddellijk uit een formulering
als in Enchir. XXXI. 18. Op zichzelf en de Wet aangewezen, blijft de
mens onderworpen aan de zonde. Geleid door de Geest, begint de gelovige echter te begeren tegen het vlees, ut... ex fide tarnen i u s t u s mvat
i u s t e q u e vivat.1 Omdat de gelovige, geleid door de Geest, een rechtvaardige ís, kan hij als rechtvaardige léven.
Dit onderscheid wordt niet overal aangegeven, maar op veel plaatsen
geeft de formulering blijk van Augustinus' opvatting dat de invloed van
de Geest niet beperkt is tot het feitelijke doen en laten van de rechtvaardige, doch dieper gaat. Daartoe kunnen die teksten gerekend worden
waar iustus of sanctus, iustificatus of sanctificatus eenvoudig als predicaat of
als bepaling van de door de Geest beïnvloede gelovige voorkomen. In al
die gevallen wordt de gelovige immers zélf- en niet alleen zijn gedrag
- als rechtvaardig beschouwd. Andere predicaten of bepalingen zijn:
bonus,1 dilector (dei).3 Ook een begrip als sanare wijst op een verandering
die verder gaat dan gezindheid of instelling. Degene die 'genezen' wordt,
is immers de zondaar, de mens, de gelovige zélf. Zo in Ep. 145,8 uit
412-413: de mens kan hetgeen tot gerechtigheid geëist wordt, niet opbrengen, яш' gratia spiritus sanetur...* Het is overigens opvallend dat de
term sanare hoogst zelden als aanduiding van het heilswerk van de Geest
voorkomt! Wel treft men nog een enkele keer sanitas aan, bewerkt door
de Geest, maar evenmin als door iustitia wordt door sanitas een statische
werkelijkheid aangeduid die niet voor vervolmaking vatbaar zou zijn.
In De perfectione iustitiae hominis lezen wij immers dat de door de Geest
ingestorte liefde smeekt met onuitsprekelijke verzuchtingen, donec sanitas
s
perficiatur. Tenslotte heeft met rechtvaardiging en heiliging ook de aan
neming tot kinderen Gods te maken waar wij over spraken, toen wij
Augustinus' visie op begenadiging door de Geest karakteriseerden in
termen van 'godsverbondenheid' Ook dit kindschap Gods betreft de hele
1
2
3
4
5

Enchir.XXXI. 118 (Scheel 73).
Ep. 130,4 (CSEL 44, 43-44).
Despir. etlitt.XXXII.56: (CSEL 60, 215).
CSEL 44,273.
Deperf. tust. XX. 43 (CSEL 42, 46).
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mens, niet slechts een grondhouding vanwaaruit hij God als Vader benadert. De gelovige isfilius dei, al beklemtoont Augustinus' de praktische
beleving van het kindschap dat door de Geest wordt meegedeeld.
Voorlopig zouden wij met betrekking tot de augustijnse 'gerechtigheid' de volgende conclusies kunnen formuleren: i. wat Augustinus
meestal en het duidelijkst in de door de Geest bewerkte of geschonken
gerechtigheid ziet, is de ethisch-godsdienstige grondhouding die gedragen wordt door de liefde en vanwaaruit de gelovige zijn zedelijk leven
opbouwt in groeiende en naar verzadiging tenderende godsverbondenheid ; 2. deze existentiële grondhouding schijnt een fundamenteler, door
Augustinus in verband met de Geest nochtans aanmerkelijk zeldzamer
gesignaleerde, ontische (tegenover psychologische, morele enz. ) gerechtigheid te veronderstellen waardoor wij ex inimicis efficiamurfilii;13. het
resultaat zelf van deze omvorming is nochtans geen statische, maar een
dynamische werkelijkheid die haar hoopvol nagestreefde voltooiing eerst
vindt in de godsverbondenheid van het hiernamaals.
Zouden wij dus in één woord kunnen zeggen dat de Geest een fundamentele godgerichte dynamiek aan het christelijk bestaan verleent, dan
rest ons nog de vraag: hóe? Hóe is de Geest werkzaam in de mens, opdat
deze 'n rechtvaardige wordt en de gerechtigheid ab grondhouding verwerft? Augustinus is op dit punt helaas weinig uitvoerig. Hij heeft zich
de vraag nooit zo bewust gesteld als hier gedaan wordt. In dat geval
zou hij een duidelijker en theologisch meer uitgewerkt antwoord hebben
gegeven dan dat nu uit de terloopse formuleringen van de bisschop kan
worden afgeleid. Maar één ding is zeker : zoals in onze paragraaf over
godsverbondenheid de Geest in Augustinus' ogen vooral door de liefde
werkzaam bleek te zijn, zo ook hier. Dit komt vooral tot uitdrukking waar
Augustinus zich ex professo met het thema van de rechtvaardigmaking
of de gerechtigheid bezighoudt, vanaf 412 tot in 430 toe. De belangrijkste
uitspraken, over verschillende jaren verspreid, willen wij hier signaleren.2
Volgens De spir.et litt. XXV. 4а uit 412 is het verschil tussen Oud en
Nieuw Testament hierin gelegen dat, terwijl onder het Oud Verbond
de Wet op stenen tafelen werd geschreven om vrees in te boezemen en
overtreders te verwekken, de Wet onder het Nieuw Verbond in het hart
van de mens werd geschreven, ut... fiat dilector per vwificantem spiritum.
Gods 'hulp' tot beoefening van de gerechtigheid bestaat dan ook hierin
1 Enchir.X.33 (Scheel 23) : Quod ergo per mediatorem reconciliamur deo et accipimus
spiritum sanctum, ut ex inimicis efficiamur filii - Quotquot enim spiritu dei aguntur, hifilii
sunt dei - haec est gratia dei per lesum Christum dominum nostrum.
2 Voor die teksten waar sprake is van caritas i.v.m. de 'Geest van aanneming tot kinderen
(Gods)', verwijzen wij naar onze paragraaf o ver godsverbondenheid door de Geest.

аз?

dat hij in het hart van de mens de liefde uitstort door de Geest.'
In een ander belangrijk werk, De natura et gratia uit 413, lezen wij dat
Jezus Christus - uit het geloof in hém leeft de rechtvaardige - de Geest
meedeelt door wie in onze harten de cantas wordt uitgestort, qua una sunt
lusti quuumque sunt insti.1 Hetzelfde zegt de bisschop met andere woorden
in De gratta Christi et de peccato onginah uit 418: zonder de liefde die door
de Geest in de harten wordt uitgestort, kan de ware gerechtigheid niet
'geworden'. э Even verderop identificeert Augustinus 'de genade qua lustificamur', met de 'genade qua "cantas dei diffunditur in cordibus nostns per
spintum sanctum qui datus est nobis" '.* In een passage van het Enchiridion uit
de twintiger jaren accentueert Augustinus de noodzaak van de caritas,
wil men de Wet vervullen en niet beheerst worden door de begeerlijk
heid. Maar wanneer de mens geleid begint te worden door de Geest,
begeert hij fortion robore cantatts tegen het vlees, ut... ex fide tarnen tustús
vivat lusteque mvat...* Tenslotte lezen wij nog in het Imperfectum opus uit
429-430 dat God de zondaar niet alleen rechtvaardigt door te vergeven,
maar ook door hem de liefde te schenken, ut declinet a malo, et facial bonum
per Spintum sanctum...6 Dit overzicht van duidelijke uitspraken uit belangrijke werken, over vele jaren verspreid, laat wel zien hoe innig voor
Augustinus de rechtvaardiging in verband staat met de door de Geest
geschonken cantas.7 En wanneer de bisschop in het laatst geciteerde
1 De sptr et litt XXV 42 (CSEL 60,196) - Gum igitur haec appareat distancia veteris et
novi testamenti, quod lex ibi in tabulis, hic in cordibus scnbitur, ut quod ibi fonnsecus
terrei, hic delectet intrinsecus, 1 bique fiat praevancator per occidentem htteram, hic
dilector per vivificantem spintum, non ideo dicendum est, quod deus adiuvet nos ad operandum mstitiam atque operetur in nobis et velie et operan pro bona volúntate, quia
praeceptis lustitiae fonnsecus insonat sensibus nostns, sed quia intrinsecus incrementum
dat diflundendo cantatem in cordibus nostns per spmtum sanctum, qui datus est nobis
2 De nat etgrat LXlII.Jt (CSEL 60,289) · Ex qua fide (sci Jesu Christi) etiam ante eius
passionem lustos vixisse non dubium est, qui (sci Jesus Christus) praestat spiritimi
sanctum, per quem diffunditur cantas in cordibus nostns, qua una lusti sunt quicumque
sunt lusti Vgl. De nat etgrat LXX 84 (CSEL 60,289-290)
3 De grat Chr. I,XXVI.2J (CSEL 42,148) Ac per hoc gratiam dei, qua cantas dei diffunditur m cordibus nostns per spintum sanctum qui datus est nobis, sic confiteatur qui vult veraciter
confiten, ut ommno nihil bom sine illa quod ad pietatem pertinet veramque lustitiam
fieri posse non dubitet ..
4 De grat Chr I, XXX 31 (CSEL 42,149): Islam quippe gratiam, qua lustificamur, id
est qua cantas dei diffunditur in cordibus nostns per spmtum sanctum qui datus est nobis ..
5 Enchir XXXI 118 zie ρ 234, ν 6
6 С sec lul resp. 11,165 ziep 234,v. 10.
7 Over de belangrijke plaats die de liefde heeft in de rechtvaardigmaking zie A.F.N.
Lekkerkerker, Studien over de rechtvaardiging bij Augustinus, Amsterdam, 1947, pp.76 e.V. en
p ¡is· Wij zouden met К Janssen (aw , p. 134) en J. A A.A. Stoop (a w , p So) over de
door de Geest ingestorte liefde liever met willen spreken als over een 'von oben her
magisch zugeeignete Kraft', zoals H Jonas (Augustin und das paulinische Freiheitsproblem,
Gottingen, 1930,/). 18) doet.
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werk zegt dat God ook rechtvaardigt door zondenvergeving, zij herin
nerd aan Sermo y ι uit 417, waarin de remisno peccatorum speciaal wordt toe
geschreven aan de Geest, omdat hij liefde uitstort in de harten van de
mensen. Een zelfde waardering voor deze heilsdaad van de Geest hebben
wij gesignaleerd in verband met de aanneming tot kinderen Gods.
SUAVITAS I U S T I T I A E : DE OEEST EN DE ' O E R E C H T I O H E I D '

MET

TERDAAD

Behalve over gerechtigheid als grondhouding spreekt Augustinus over
de beoefening van de gerechtigheid metterdaad. En ook in verband hier
mee accentueert de bisschop de bijstand van de Geest, zonder wiens
hulp de gelovige tot bene operan of operan iustitiam niet in staat is. Dit is in
studies over Augustinus' theologie natuurlijk al vaker opgemerkt. Daar
om kunnen wij betrekkelijk kort zijn, onze aandacht vooral richtend op
het pneumatologisch aspect van Augustinus' genadeleer.
Dat de bisschop reeds lang vóór zijn eerste antipelagiaanse werken
het bedoelde heilswerk van de Geest erkent en de noodzaak ervan onderstreept, veronderstellen wij als voldoende bekend. Het begint al in 394395 met de commentaren op de romeinen- en galatenbrief. Citaten en
verwijzingen lijken ons overbodig. Op zijn hoogst mogen wij er aan
herinneren dat in de genoemde commentaren het christelijk geloven, in
tegenstelling tot het bene operan, als aan het ontvangen van de Geest
voorafgaand wordt beschouwd en dat Augustinus deze opvatting tot ongeveer 415 trouw is gebleven.1 Overigens bestaat de evolutie van Augustinus' visie op de bijstand van de Geest tot het bene operan vooral hierin
dat hij zich vanaf 411-412 veel nadrukkelijker over het adiutorium van de
Geest en de absolute noodzaak ervan zal uitspreken dan vóór zijn discussie met het pelagianisme. Ook hierover is geen betoog meer nodig.2
Wat verder onmiddellijk in het oog springt als men Augustinus' talloze
uitspraken over de bijstand van de Geest tracht te overzien, is de belangrijke plaats die de caritas daarin inneemt; dat geldt zowel voor de Pauluscommentaren uit 394-395 als voor de laatste schermutselingen met pelagianen en semipelagianen tegen 430. Er is weinig vernuft voor nodig om
dit vast te stellen: de teksten - die wij natuurlijk niet alle gaan citeren zeggen het overduidelijk. Geen domme wilskracht noch fantasieloze
1 Zie ons hoofdstuk over roeping en geloofsverlichting, vooral pp. 176 e.v.
я Voor een duidelijke, welbewuste stellingname tegen de pelagianen zie: De spir. et litt.
Ш.5 (CSEL 6o, 157) ; XXXVI. 66 (CSEL 60,228) ; Degrat. Chr. I, XVI. 17 (CSEL 42,139) ;
І,ХХ .2б (CSEL 42,146-147); De haer.LXXXVII (PL 42,48); С. see. lul. resp.11,146
(PL 45,1202).
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prestatiedrang schenkt de Geest tot beoefening van het goede, maar
iucunditas,1 amor iustitiae,2 suavitas iustitiae,3 delectatio legis,* gratiae suavitas,
gaudium,6 amor recti,7 dilectio iustititiae,9 delectatio iustitiae,9 recte factorum car
tas,10 om te zwijgen over de ontelbare malen dat er zonder meer sprake is
van cantas of dilectio, in de meeste gevallen met een duidelijke toespeling
op Rom.5,5."
Dat Augustinus het doen van het goede of het vervullen van de Wet
vaak onmiddellijk aan de liefde toeschrijft, blijkt uit formuleringen als de
volgende12
- dilectio bonum operatur13
- ut per charitatem bonum operemur1*
- ut quod antea timor implere non poterai (legem) chantas postmodum impleretts
- ut...per dilectionem operanpossimus16
- qua sola caritate iustitia legis posset implen17
- ut...per dilectionem bene operemur1*
- implet caritas legem19
- ut düectione impleantur mandata Dei20
- ut düectione (lex dei) teneatur.21
Uit geciteerde formuleringen is wel duidelijk dat de liefde, ingestort
of verwekt door de Geest, het zedelijk goede niet alleen aantrekkelijk
maakt, maar het ook doet uitvoeren. Dat door de genade van de Geest
de mens niet alleen wordt bijgestaan om het goede te wíllen ofte kunnen
uitvoeren, maar ook om het metterdaad uit te voeren, poneert Augus1 De cat. nid. XXIII. 41 (PL 40,340).
2 De spir. et litt. VIII. 13 (CSEL 60,165).
3 De spir. et litt. X. 16 (CSEL 60,169).
4 De spir. et litt. XIV. гб (CSEL 60,180).
5 De spir. etlitt.XXXIX.51 (CSEL 6o, 208)
6 Se.251,6 (PL 38,1171).
7 Se. Den. 25,2 (MA I, 156).
8 Se. 135,13 (PL 38,848).
9 En. in ps. 118, s. 10,6 (CCL 40,1695).
ι о En. in pi. 118, s. 25,5 (CCL 40,1750).
11 Vgl. A.-M.La Bonnardière, Le versetpaulinien Rom. V,^...
12 In de context van de volgende citaten is er steeds sprake van de Geest die ons de liefde meedeelt.
13 Exp. guar. prop. Rom. 60 (PL 35,2078).
14 Ibidem (PL 35,2079).
15 Exp. guar. prop. Rom. 75 (PL 35,2085).
16 De dio. quaest. Simpl. I, II, si (PL 40,126).
17 C.Fau.XIX.s7 (CSEL 25,529).
18 De spir. et ІШ.Х І.гЗ (CSEL 60,182).
19 £/«./#,.3 (CSEL 44,268).
20 En. inps.118, s.26,8 (CCL 40,1756).
21 Ер.гі7,і2 (CSEL 57,412).
240

tinus uitdrukkelijk in De gratia et de peccato originali uit 418. Hij neemt er
stelling tegen Pelagius die zou hebben gezegd: 'Dat wij goed k u n n e n
spreken, hebben wij van God; dat wij goed s p r e k e n , is ons werk'.
Augustinus verwijst naar Mt. 10,20 'Niet gij zijt het die spreekt, maar het is
de Geest van uw Vader die in и spreekt'. Christus heeft niet gezegd : 'Het is de
Geest die u het vermogen geeft of gaf om goed te kunnen spreken', maar
'die in и spreekt'. Met deze laatste woorden duidde de Heer niet 'het resul
taat van een k u n n e n , maar... het effect van een s a m e n w e r k i n g
(cooperatio)' aan. 1 Eerder in hetzelfde werk schreef Augustinus: 'Wanneer
God niet door de letter van de Wet, maar door de genade van de Geest
onderwijst, onderwijst hij zodanig dat hetgeen iemand geleerd heeft,
deze niet slechts door te kennen inziet, maar ook door te willen nastreeft
en door te handelen uitvoert'. 1

Wat de cooperatio in de hierboven geciteerde passage betreft, nu eens
beschouwt Augustinus de Geest als 'meewerkend' met de gelovige,
dan weer de gelovige als 'meewerkend' met de Geest. In En. in ps. 77,8,
door Rondet en La Bonnardière gedateerd in 415, lezen wij: Quando
enim cum Spiritu Dei operante spiritus hominis cooperatur, tune quod Deus iussi
impletur...1 Daarentegen aarzelt de bisschop niet om in Sermo 24g uit
410-412 te spreken over de Septem cooperationes Spiritus sancii.* Dat de Geest
cooperator is van de gelovige, neemt Augustinus ook aan in Sermo 156 uit
418 : Si non esses operator. Ule (Spiritus sanctus) non esset cooperator. De bisschop
gaat er zelfs serieus op in : Ipsum nomen adjutoris praescribit tibi, quia et tu
ipse aliquid agis. Aan de andere kant is het adjutorium of de cooperatio van de
Geest zó belangrijk dat zonder deze 'hulp' of 'medewerking' de gelovige
niet tot bene agere in staat is. Overigens is de bisschop weinig concreet
over de aard van de 'medewerking' van de Geest : Spiritu exhortante, illuminante, adjuvante.*
Het onstabiele begrip 'samenwerking' roept de vraag op of er nog
1 Degrat.Chr.I,XXV.s6(CSÏ.h^2,146-147)
: Quomodo dicit Pelagius :'quod bene loqui
possumus, dei est, quod bene loquimur, nostrum est', cum dicat dominus: spirituspatris
vestri est qui loquitur in vobis? Ñeque enim ait : Non vos estis, qui dedistis vobis posse bene
loqui, sed ait: non vos estis qui loquimini, nec ait: spiritus patris vestri est, qui vobis dat vel
dédit posse bene loqui : sed ait; qui loquitur in vobis, non signifícans possibili talis profectum,
sed exprímens coopera ti onis eñectum. Vgl. De grat. Chr.I,XVI.17 (CSEL 42,139) ; En. in
ps.yy,8 (CCL 39,1072-1073).
я De grot. Οιτ.Ι,ΧΥΙ.ιγ (CSEL 42,13Θ).
3 CCL 39,1073.
4 Se.349,3 (PL 38,1163).
5 Se. 156,11 (PL 38,855-856) : Dicit mihi aliquis : Ergo agimur non agimus. Respondeo :
Imo et agis, et ageris: et tunc bene agis, si a bono agarís. Spiritus enim Dei qui te agit,
agenti adjutor est tibi. Ipsum nomen adjutoris praescribit tibi, quia et tu ipse aliquid agis.
Agnosce quid poseas; agnosce quid confitearís, quando dicis: Adjutor meus esto, ne derelin241

meer van dergelijke formules zijn om de heilsinvloed van de Geest op het
menselijk handelen aan te duiden. Vergeleken met Augustinus' uitlatingen over de cantas - die de mens aanzet om het goede te doen of de
Wet te vervullen - zijn termen als coöperatie zeer zeldzaam. Indirect heeft
Augustinus zich echter over de wijze van 'samenwerking' uitgelaten
waar hij zegt dat de Geest aan de gelovige een zekere amor, suamtas,
dilectio iustitiae of delectatio legis schenkt.1 Door deze amor, suamtas enz.
wordt de gelovige tot de beoefening van de gerechtigheid of de vervulling
van de Wet van binnenuit bewogen.2 Ook zegt Augustinus met Paulus
dat God niet alleen het 'doen', maar ook het 'willen' bewerkt, doch in
verband met de Geest komt deze formulering zelden voor en dan nog
slechts in enkele zeer late werken. Niet alleen schenkt God aan zijn heiligen 'bijstand', opdat zij kunnen volharden als zij willen, doch ook dit
willen zelf. Aldus de bisschop in De correptione et gratia van 426. Letterlijk
vervolgt hij : 'zozeer immers wordt door de Geest hun wil ontbrand, dat
zij dáárom kunnen (volharden), omdat zij aldus wíllen; dat zij dáárom
aldus willen, omdat God bewerkt dat zij willen'.3 De formulering is misschien bewuster en in bepaalde opzichten duidelijker dan waar sprake is
over suavitas iustitiae e.d., maar ook droger en eigenlijk minder suggestief.
Maar nogmaals, dergelijke 'duidelijke' formuleringen zijn in verband
met de Geest zeer zeldzaam. Ze zijn misschien ook meer relevant voor
Augustinus' genadeleer in strikte zin dan voor zijn pneumatologie, waarin
vooral sprake is van cantas, amor, dilectio, suavitas, gaudium enz. m.b.t. de
gerechtigheid. Interessant is verder een tekst waar min of meer bewust
de dynamiek van het heilswerk van de Geest tot uitdrukking wordt gebracht, nl. De perf.iust.hom. V.11 uit 415-416. Augustinus schrijft dat
niemand continens kan zijn, als hem door de Geest de liefde niet wordt
quas me. Adjutorem utique invocas Deum. Nemo adjuvatur, si ab ilio nihil agatur.
Quotquot enim, inquit. Spiritu Dei aguntur, hifilii sunt Dei: non littera, sed Spiritu : non Lege
praecipiente, minante, promit ten te; sed Spiritu exhortante, illuminante, adjuvante.
ι Zie p. 240.
a Vgl. Con/. ХШ, ХХХ Ш.53 (de labr.408): Et nos alio tempore moti sumus ad bene
faciendum, posteaquam concepit de spiritu tuo cor nostrum ; priore autem tempore ad
male faciendum movebamur deserentes te...
3 De coir, et grat. XII.38 (PL 44,939) : Ac per hoc nec de ipsa perseverantia boni voluit
Deus sanctos suos in viribus suis, sed in ipso glorían : qui eis non solum dat adiutorium
quale primo homini dedit, sine quo non possint perseverare si velini; sed in eis etiam
operatur et velie: ut quoniam non perseverabant, nisi et possint et velini, perseverandi
eis et possibilitas et voluntas divinae gratiae largitale donetur. Tantum quippe Spiritu
sancto accenditur voluntas eorum, ut ideo possint, quia sic volunt; ideo sic velini, quia
Deus operatur ut velini. Vgl. De eon. et grat.XIV.45 (PL 44,943); С sec. lul resp.I,g8
(PL 45,1115).
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ingestort. De bisschop vervolgt : 'Dit echter geschiedt van dag tot dag in
hen die door te willen, te geloven en aan te roepen voortgang maken en,
het voorbije vergetend, reikhalzen naar wat vóór hen ligt'.1 Hiermee
raken wij echter een thema aan dat nog ex professo ter sprake moet
komen: de eschatologische spanning in de begenadiging door de Geest.z
Voordat wij tot de bespreking daarvan overgaan lijkt het ons goed een
ogenblik stil te staan bij wat men gewoonlijk de 'zeven gaven' van de
Geest noemt. Kenmerkend voor Augustinus' visie op het dynamisch
heikwerk van de Geest is dat hij in verreweg de meeste gevallen niet
over de 'zeven gaven', maar over de 'zevenvoudige operatw' van de Geest
spreekt; éénmaal over de zeven cooperatwnes Spvntus sancii.3
Inhoudelijk sluit Augustinus' opvatting over de zevenvoudige Geest'werking' onmiddellijk aan bij zijn ideeën over het adiutonum van de
Geest dat de mens behoeft tot de beoefening van de gerechtigheid of de
vervulling van de Wet. Dat blijkt al in Epistula 55 uit 400. Zoals door de
zevenvoudige omgang met de Ark rond Jericho de muren van die stad
instortten, zo wordt door de verkondiging van het Rijk der hemelen de
ijdele verwachting die men ten aanzien van deze wereld koestert, de
bodem ingeslagen. Van deze ijdele verwachting wordt verder gezegd
dat zij door te steunen op het liberum arbitnum zich verzet tegen de hoopvolle toekomstverwachting die gebaseerd is m dono septenani spvntus
sancii.* Dat de geciteerde passage aldus moet worden verstaan, wordt
bevestigd door latere uitspraken over de functie van de zeven gaven. In
die latere uitspraken wordt de zevenvoudige gave of werking van de
Geest weliswaar niet meer zo uitdrukkelijk aan het liberum arbitnum tegen1 Deperf tust. V 11 (CSEL 42,10-11) Sed nee quisquam esse potest continens, nisi deus
det, et cantas dn diffunditur m cordibus nostrts, Non per nos ipsos, sed per sptntum sanctum qui
datus est nobis. Hoc autem fît de die in diem in his qui volendo et credendo et invocando
proficiunt et praetenta obhvescentes in ea quae ante sunt extenduntur
2 Zie pp 245 e ν
3 Se 249,3 (PL 38,1163). Over de 'zeven gaven' bij Augustinus zie С van Lierde,
Doctrina sancii Augusttni circa dona Spintus sancii ex textu Isaiae XI, 2—3, Wurzburg, 1935, A.
Mitterer, Die sieben Gaben des Hl Geistes nach der Vaterlehre, in Zeitschr ƒ kath Theol 49,1925,
vooral pp 544-550 Pneumatologisch bieden deze studies weinig of mets Wij zijn het verder
eens met J de Blic (Pour l'histoire de la théologie des dons avant saint Thomas, in RAM 22,1946,
p 121) 'leurs écrits (van Augustinus en Gregorius de Grote) nous livrent moins une doctrine des dons du Saint-Espnt en tant que graces sut generis à classer dans une catégorie
spéciale, que des formules ingénieuses et parlantes, mettant en relief quelques renseignements très simples touchant la vie spirituelle, et avant tout, que l'âme ne peut nen sans la
grâce du Saint-Esprit'
4 Ep 55,IO (CSEL 34,2, ι β 1 ) : Quid enim nunc agit adnuntiatio regni caelorum, quam
circumactio arcae significava, nisi ut omnia mummenta mortalis vitae, id est omius spes
huius saeeuh, quae resistit spei futuri saeeuh, in dono septenario spiritus sancii per liberum
arbitnum destruatur Vgl. En. inps.4Q,9 (CCL 38,582-584).
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overgesteld, maar wel wordt de vervulling van de Wet van de zevenvoudige Geest-werking afhankelijk gesteld, vooral in teksten van na 411.
Cum accesserint Septem ad decern (decaloog), faciunt sánelos, zegt Augustinus
in Se. Wilm. 13,6.1 Zonder de zevenvoudige bijstand van de Geest 'zouden
allen schuldig bevonden worden', lezen wij in de context. Vanaf 411
blijft men deze gedachte tot ongeveer 420 in Augustinus' preken aantreffen, zonder dat er gesproken kan worden van een grondige evolutie
binnen die periode. Wel kan er nog op gewezen worden dat Augustinus
een zekere logische samenhang tussen de zeven in Jes. 11,2-3 opgesomde
operatiemes of Geestgaven ziet: sapientia, intellectus, consilium, fortitude,
scientia, pietas, timor domini. De hoogste 'gave' is de wijsheid. In de door
Jesaja opgesomde reeks daalt de Geest als het ware van de wijsheid neer
tot aan de vreze des Heren om de gelovige vanaf de vreze des Heren
geleidelijk op te voeren tot de wijsheid.2 Niet alleen dus door de benaming operatio geeft Augustinus het dynamisch karakter van de zeven
'gaven' aan, maar ook door te spreken over ascensio : vanaf de vreze des
Heren tot aan de top van het christelijk leven, de wijsheid; een ascensio
die mogelijk wordt gemaakt door de descenno of toenadering van de
Geest.
De vreze des Heren die Augustinus aan het begin van de ascenno
plaatst, is echter reeds een van liefde vervulde timor castus.3 Ook sprekend
over de 'zeven gaven' kan Augustinus niet over de cautas zwijgen waarmee de Geest de gelovigen opstuwt tot steeds intenser godsverbondenheid. In dezelfde Enarratio lezen wij nog: in Septem vero gratia signißcatur;
quia legem non implet nisi caritas...* En evenals de timor domini uiteindelijk
een verschijningsvorm is van de liefde, zo ook de fortitudo.s Deze laatste
affirmatie komt wel niet voor in een context waar sprake is van de
1 MA 1,715.
я Se. 8, iy (CCL 41,95) : Dicit Esaias spiritum dei venire super fidelem, super christianum
super Christi membrum, sapientiae et intellectus, consilii et fortitudinis, scientiae et pietatis, spiritum timoris dei. Si secuti estis, Septem res percucurri, tamquam descendentem
ad nos spiritum dei a sapientia usque ad timorem, ut nos ascendamus a timore ad sapientiam: Initium enim sapientiae timor domini. Ita ergo et septenarius spiritus et unus spiritus,
septenaria operatione unus.
3 CCL 40, ai gì : Requiescet super «am... spiritus timoris Domini, Ipse debet intelligi timor
Domini castus, permanens in saeculum saeculi. Servilem autem timorem consummata
caritas foras mittit, et nos liberos facit, ne servilia opera faciamus, quae sabbato prohibentur. Caritas autem Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis.
4 En. inps. 150,1 (CCL 40, a 192). Vgl. Se. Guelf.15,2 (MA 1,490-491).
5 С see. lul. resp.1,83 (PL 45,1104) : Audite ergo, et intelligite: Fortitudinem Gentilium
mundana cupiditas, fortitudinem autem Christianorum Dei charitas facit ; quae diffusa
est in cordibus nostris, non per voluntatis arbitrium, quod est a nobis, sed per Spiritum
sanctum qui datus est nobis.
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'zeven gaven', maar elders wordt dcfortitudo ah een van de zeven door
Jesaja opgesomde Geest-gaven uitdrukkelijk vermeld.1
Meer is over de zevenvoudige operatio uit pneumatologisch oogpunt
niet te zeggen, tenzij wij in herhalingen zouden vervallen, b.v. met be
trekking tot Wetsvervulling en caritas. Wat Augustinus in de 'zeven
gaven' vooral heeft gezien, is ι. bijstand tot vervulling van de decaloog
die de mens slechts kan onderhouden uit kracht van de door de Geest
ingestorte godsliefde; 2. toenadering, 'afdaling' van de Geest tot de
gelovige die aan het begin van een christelijk leven staat, dat onder zijn
dynamische bezieling 'opstijgt' tot de hoogte van in God rustende wijs
heid. Voor andere, pneumatologisch minder belangrijke, aspecten van
Augustinus' visie op de zevenvoudige operatio van de Geest verwijzen wij
naar de geciteerde literatuur.
D E ESGHATOLOOISCHE SPANNINO IN HET HEILSWERK VAN D E OEEST

Bij het thema van de door de Geest begeleide ascensio sluit onmiddel
lijk Augustinus' opvatting omtrent het 'pignus' aan. In de ogen van de
bisschop is het 'onderparuf nl. niet zozeer een garantiebewijs ter overleg
ging waarvan het beloofde heilsgoed - het eeuwig leven - domweg wordt
overhandigd, maar veeleer de aanvang zelf van het heil. Zo schijnt
Augustinus in verband met het 'pignus' vooral oog te hebben voor de
dynamiek in het heilswerk van de Geest. Deze dynamiek hebben wij, ter
loops of nadrukkelijk, al zo vaak gesignaleerd dat wij deze paragraaf
slechts willen zien als een zekere thematisering van wat in dit hoofdstuk
herhaaldelijk aan de orde is geweest. In eschatologisch opzicht zou deze
paragraaf bovendien gelezen moeten worden in samenhang met de
eschatologische uiteenzettingen in onze hoofdstukken over de Kerk en
over geloofsverlichting door de Geest.
Dat Augustinus het 'pignus' niet slechts met betrekking tot het kennen
als een dynamische werkelijkheid opvat, blijkt om te beginnen uit De
diO.qtiaest.LXXXIII,6i,y: Christus heeft ons tot onderpand de Geest ge
geven door wiens zevenvoudige werking wij op peil gehouden worden,
ut ad palmam supemae vocationis sine defectu virium pervenire posnmus. Deze

tekst dateert uit de jaren 388-395.2 De thema's van het 'pignus' en de
zevenvoudige operatio worden door Augustinus zelf in één adem genoemd :
1 Zie b.v. Exp. ep. Gal.13 (PL 35,2113) ; 81.249,3 (PL 38, ι іба-і 163) ; Se.S.iy (CCL 41,
93-96).
2 Over de datum van De dìv. quaest. LXXXIII, 61 zie behalve Zarb, de inleiding op de
uitgave van de Bibliothèque augustiniewu. (G. Barby) en verder A.-M. La Bonnardière in
haar Recherches de chronologie augustinienne.
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beide met het oog op de levenstocht van de gelovige naar het quartum
tempus, volgend op het 'derde tijdperk' van de wereldgeschiedenis, nl.
dat sub gratia.1 Augustinus' opvatting van het Onderpand' maakt in deze
tamelijk vroege tekst dus deel uit van een omvattende visie op de gehele
heilshistorie. Even hiervóór in de context kan men bovendien lezen dat
door de zevenvoudige werking van de Geest de Kerk op peil wordt gehouden. 2 Het 'onderpand' is als een 'zevenvoudige', d.i. alomvattende, 3
operatto werkzaam in de individuele gelovige, doch deze behoeft zich niet
als eenling op weg te begeven. Hij maakt deel uit van 'Gods volk onderweg', de Kerk, waarvan Augustinus elders zegt dat zij door de zevenvoudige operatto van de Geest als door zeven zuilen 'wordt samengehoudenV
Met de levens-weg van de gelovige wordt het 'pignus' opnieuw in verband gebracht in De agone Christiana uit 396 en in het dertiende Boek van
de Belijdenissen rond 400. Zolang wij nog in het vlees ronddolen, kunnen
wij althans proeven 'hoe zoet de Heer is', 'daar God ons als onderpand de
Geest heeft gegeven, m quo sentiamus eius dulcedimm. Aldus De ag. christ. IX.
io.s In Conf. XIII, XII. 13 e.v. licht Augustmus, God lofzingend, de eerste
verzen van Genesis toe. 'Gods Geest zweefde boven de wateren', dat wil zeggen
boven onze ellende waarin God ons niet alleen heeft gelaten. God sprak
immers: 'Er zy licht' en zie, 'thans zijn wij licht in de Heer' (Ef.5,8), welis1 De dm quaest LXXXIII,6i,y (PL 40,52) In toto emm saeculo generis humani tertium
tempus est, quo fidei chnstianae gratia data est Pnmum est ante Legem, secundum sub
Lege, tertium sub Gratia. Et quoniam quartum adhuc restât, quo ad plemssimam pacem
Jerusalem coelestis venturi sumus, quo tendit quisquís recte credit m Christum; propterea
se dicit turbam illam reficerc Dominus, ne deficiant in via. Ista emm dispensatie, qua
nobis Dominus temporaliter et visibiliter m homme apparere dignatus est, et dedit nobis
pignus Spintum sanctum, cujus operatione septenana vegetaremur, apostolica auetontate quasi paueorum piscium sapore conjuneto· haec ergo dispensatio quid aliud agit, nisi
ut ad palman supemae vocatioms sine defectu vinum pervenire possimus'
2 De div quaest LXXXIII,6i,4 (PL 40,51) : Haec ergo pastio de panibus Septem ad gratiam pertinet Ecclesiae, quae notissima illa septenaria sancti Spiritus operatione reflecta
cognoscitur
3 Vgl De cw ХІ,зі (CCL 48,351) · Hoc itaque satis sit admonere, quod totus inpar pri
mus numerus temarius est, totus par quatemanus, ex quibus duobus septenanus constat.
Ideo pro universo saepe ponitur
En verderop... m quibus (divims auctoritatibus =
H Schrift) septenanus numerus, ut dm, pro cuiusque rei umvemtate pom solet Propter
hoc eodem numero sigmfìcatur Spintus sanctus... Vgl. С. van Lierde a w., pp. 4g ι υ.
4 Exp ер. Gal 13 (PL 35,2113) ..Septem: qui numerus vel ad umtatem Ecclesiarum
refertur . vel certe ad septenanam operationem Spintus sancti magis refertur septenan
us numerus columnarum, sapientiae et intellectus, constili et fortitudmis, scientiae et
pietatis, et timons Dei, quibus operatiombus domus F1I11 Dei, hoc est Ecclesia contmetur.
5 C S E L 4 i , i i 2 ' . quamdtu sumus m hoc corpore etperegrtnamur a domino, gustemus saltern,
quam suçais est dominus, quia dedit nobis pignus spintum, in quo sentiamus eius dulcedinem . . V g l &. г/о, 7 (PL 38,1051); Л.575 (PL 39,1673-1674).
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waar nog niet/»«· speciem, doch reeds perfidem. 'Spe enim salvi facti sumus'
(Rom.8,24).1 Over deze hoop weidt Augustinus lang uit om tenslotte
weer op het superferebatur van de Geest terug te komen. Even verderop
lezen wij dat God 'ook onze sterfelijke lichamen zal doen leven omwille van de
Geest die in ons woont'. Deze zweefde immers barmhartig boven ons duister en vloeiend binnenste. Daardoor hebben wij in deze peregrinatio het
onderpand ontvangen, opdat wij reeds 'licht' zijn, dum 'spe adhuc salvi
facti sumus'.1 De dynamiek die het Onderpand' aan het christelijk bestaan
verleent, komt in deze zin duidelijk tot uitdrukking: het 'reeds' (licht
zijn) is tegelijkertijd een 'nog maar' (in hoop verkeren).
Daarom kan het 'onderpand' naar zijn heilsinhoud overeenkomen met
de 'eerstelingen van de Geest' (Rom.8,23) enkele regels verderop in de Belijdenissen. Naar de Stad Gods van de toekomst zucht Paulus, 'terwijl hij
de 'eerstelingen van de Geest' reeds (!) in zich had, maar nog (!) in zichzelf
zuchtte, de 'aanneming' verwachtend, de 'verlossing van zijn lichaam'.3
Zoals het 'onderpand' aanvang is - 'opdat wij reeds 'luht' zijn' - zo ook de
'eerstelingen van de Geest'. Met beide ideeën, 'опаеграмГ zowel ab 'eerste
lingen', verbindt Augustinus de christelijke hoop op de verrijzenis of de
'redemplio corporis' (Rom. 8,23).«
Dat Augustinus met 'primitiae spiritus' een enkele maal of meerdere
malen inderdaad zo iets als 'la partie supérieure de l'esprit'5 of 'notre
première offrande, celle de l'esprit'6 wil aanduiden, betekent nog niet
dat dat daarom stééds het geval moet zijn. In Conf.XII,XVI.23 komt wel
primitas spiritus mei voor, maar dat lijkt ons geen voldoende reden om
1 Conf.XIIIyXII. 13-XIII. 14 (de labr.375): Sed quia spiritus tuus superferebatur super
aquam, non reliquit miseriam nostram misericordia tua, et dixisti : Fiat lux; poenitentiam
agite, appropinquabit enim regnum aulorum... Et ecce fuimus aliquando tembrae, rame auten lux
in domino. Et tamen adhuc per fidem, nondum per speciem. Spe enim salvi facti sumus. Vgl.
In. Io. Ер. Тт.8,2 (PL 35,2036-2037).
2 Соя/". XIII, XIV. is (de labr. 373) : ... vivificabit et mortalia corpora nostra propter spiritum, qui
habitat in nobis, quia interius nostrum tenebrosum et fluïdum misericorditer superferebatur. Unde in hac peregrinatione pignus accepimus, ut iam simus lux, dum adhuc spe salvi
facti sumus...
3 Con/. XIII, XIII. 14 (de labr. 376): Uli (Christo) enim suspirat sponsi amicus, Habens
iam spiritus primitias penes cum, sed adhuc in semet ipso ingemiscens, adoptionem expectant, redemptionem corporis sui...
4 De v.rel.XII.24 (CGL 32,202); C.Fau.XXII.s? (CSEL 25,622); Exp. ep. Gal.46 (PL
35,2139); En. in ps. 131,16: (CCL 40,1919); De pece. mer. I, VH.y (CSEL 60.9); En. inps.
146,6 (CCL 40,2125-2126); De nupt.I,XVIII.20 (CSEL 42,232-233). Voor 'primitiae
spiritus'' -ne: De pece. mer. II, VIII. io (CSEL 60,81-82) -,Εη. in ps.41,11 (CCL 38,468-469) ;
De сі .ХХ,іу (CCL 48,727-729).
5 Zo P.Henry, (m.b.t. Con/.IX,X. 13-25), geciteerd door J.Pépin, 'Primitiae spiritus'.
Remarques sur une citation paulinierme des 'Confessions' de saint Augustin, in Revue de l'histoire des
religions, 1.140. Joe année, 19s1 > P· '5^·
6 Z o J . Pépin, a.a., p. 190.
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Spiritus primitias in Conf.XIII,XIII.i4, hierboven geciteerd, ook maar te
verstaan als 'eerstelingen van de menselijke geest'. Zelfs niet als deze reden
wordt aangevuld door een andere die Pépin aanvoert: 'l'opposition
'habens iam spiritus primitias penes eum, sed adhuc in semet ipso ingemiscens' donne à penser que eum renvoie à sponsi'.1 Pépin wil dus suggereren
dat Paulus de 'eerstelingen van zijn geest' reeds bij Christus had (penes eum
= penes sponsum) in plaats van dat Paulus de 'eerstelingen van de Geest' in
zich had, al staat eum bij Augustinus wel vaker voor het klassieke betrekkelijk voornaamwoord se. Pépin redeneert: penes eum zal hier wel
niet reflexief bedoeld zijn ('bij zich'), want anders had Augustinus in het
vervolg van de zin evenmin het klassieke betrekkelijk voornaamwoord
gebruikt : adhuc in semet ipso ingemiscens.
Wij zouden hiertegen willen inbrengen: in het gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord semet ipso kan Augustinus best afhankelijk
zijn geweest van de latijnse versie van Rom.8,23 (in de Vulgaat: intra
nos gemimus) ; dit zou dus misschien al een verklaring kunnen zijn van
de door Pépin genoemde 'opposition' tussen eum en semet ipso. Verder : in
de onmiddellijke context bij Augustinus, zowel onmiddellijk vóór als
onmiddellijk ná de bewuste zinsnede, gaat het over de heilige Geest; in
XIII, XIV. 15 zelfs over de samenhang tussen de reeds als onderpand ontvangen Geest enerzijds en de nog te verwachten verrijzenis van het
lichaam anderzijds. Onze vertaling van spiritus primitias, in die bewuste
zinsnede, door 'eerstelingen van de Geest' (met een hoofdletter) past dus
volkomen in de context.
Er is echter nog meer. Behalve dat bij Ambrosius en in de Ambrosiaster 'primitiae spiritus' begrepen wordt als 'eerstelingen van de (heilige) Geest',z
is dit laatste zeker het geval in Augustinus' eigen werk De spiritu et litlera
van 411. Augustinus schrijft daar dat onze aanneming tot kinderen Gods
volledig zal zijn bij de opstanding. Toch zijn we nu reeds werkelijk kinderen Gods, doordat wij de 'primitiae spiritus' in ons hebben. Door deze
'primitiae spiritus' beginnen wij nu reeds op God te gelijken. En dan volgt:
Proinde in quantum similes deo, in tantum regenerante spiritufillidei...3 Met deze
régénérons spiritus kan Augustinus nooit de menselijke geest hebben bedoeld, maar moet hij de heilige Geest hebben willen aanduiden uit wie,
1 Ibid., pp. 169-170. 2 ZieJ. Pépin, a.a., pp. 191-192.
3 De pea. mer.II, Vili, io (CSEL 60,81-82) : Adoptio ergo piena filiorum in redemptione
fìet etiam corporis nostri. Primitias itaque spiritus nunc habemus, unde iam filli dei re
ipsa facti sumus ; in ceteris vero spe sicut salvi... Consumetur ergo, quod filii carnis et
saeculi sumus, et perficietur quod filii dei et spiritu renati sumus... Nunc ergo et similes
ei (deo) esse iam coepimus primitias habentes spiritus et adhuc dissimiles sumus: per
reliquias vetustatís. Proinde in quantum similes, in tantum regenerante spiritu filii dei...
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volgens Jo.3,3, de mens immers herboren wordt. Zo moet spiritus dan
ook verstaan worden in de onmiddellijke context waar Augustinus let
terlijk schrijft: Primitias itaque spiritus nunc habemus, unde iamfilii dei re ipsa
facti sumus; in ceteris vero spe sicut salvi... Кипе ergo et similes ei (deo) esse tam
coepimus primitas habentes spiritus ... '
Wat de dynamiek betreft die het 'onderpand' teweegbrengt, deze is
geen andere dan de dynamiek van de liefde. In Ephtula 55 van 400
brengt Augustinus het 'onderpand" in verband met de 'rust in het andere
leven'. Opdat de gelovige naar die rust verlangt, heeft hij nu reeds het
'onderpand'' ontvangen, 2 doch hij zal haar niet vinden nm deum amando.*
Daarom wordt hem door de Geest de liefde Gods ingestort: ad quam
(requiem) percipiendam spiritu sancto caritas inspiratur.* En enige regels ver
der : nunc ut amemus et denderemus, pignus accepimus.* Boven citeerden wij al
De spir.et litt. III.5, waar hetzelfde idee nog duidelijker wordt geformu
leerd: er is nl. uitdrukkelijk sprake van liefde-tot-God als Onderpand'. En
dit 'onderpantP bewerkt dat de ziel inardescat inhaerere creatori...6
Tenslotte wordt het 'pignus' met de godsliefde geïdentificeerd in Sermo
23 van circa 415: Si diffusa est caritas in cordibus nostris, et 'deus caritas est',
ecce iam ex quantulocumque pignore déambulât deus in nobis.'7 God, die zich
wegschenkt, is zelf én liefde én garantie dat hij de gelovige niet in de
steek zal laten: niet als een 'liefde' ergens buiten en boven de mens, maar
als aanwezigheid die liefde oproept en vooral als zodanig de continuïteit garandeert tussen heilsaanvang en heilsvoltooiing.
Hiermee is het voornaamste over Augustinus' ideeën met betrekking
tot de Geest als Onderpand' gezegd. Als één ding duidelijk is geworden,
is het wel dat het 'onderpand' geen statische en 'dingliche', maar een dynamische werkelijkheid is: inspirerende aanwezigheid van de Geest;
om voltooiing vragende aanvang van het heil dat uiteindelijk de gehele
mens, ook naar zijn lichamelijkheid, ten deel valt; sterkte in de strijd
1 Zie vorige voetnoot.
2 Ep.55,30 (CSEL 34,2,205) : Lex in arca est sanctificatio in corpore domini, per cuius
resurrectionem nobb requies futura promittitur, ad quam percipiendam sancto spiritu
caritas inspiratur(.)... Unde nunc ut amemus et desideremus, pignus accepimus. Vocantur autem ad requiem alterius vitae, quo ab ¡sta vita transitur, quod pascha significai,
omnes in nomine patrie et ЯШ et spiritus sancii. Vgl. In Io. Ευ. Tr. 104,1 ( CCL 36,601 ) ;
Se.9,6 (CCL 41,117-120).
3 Ep.55, го (CSEL 34,2,191 ) : ... spiritus autem sanctus, in quo nobis requies illa tribuitur, quam ubique amamus, sed nisi deum amando non invenimus, cum caritas eius
diflunditur in cordibus nostris per spiritum sanctum...
4 Ер.55,зо: zie hierboven, voetn. 2.
5 Ibidem.

6 Ziep.217, ν. з· Vgl. Se.aio,7 (PL 38,105i);íe. Wilm.n,s (MA 1,701).
7 Se.23,e (CCL 41,313).
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tegen de 'resterende' zwakheid van het vlees en leeftocht op de weg naar
bestendigheid en vrede; verlangen tenslotte naar verzadiging van de
liefde, die rust hoopt te vinden in een uiteindelijke ontmoeting 'van
aangezicht tot aangezicht'.
Tot hiertoe hebben wij met betrekking tot het eschatologisch karakter
van de begenadiging door de Geest alleen die teksten geciteerd waar het
'pignus' of de 'primitiae spiritus' uitdrukkelijk worden genoemd. In
andere uitlatingen komen echter weinig of geen nieuwe ideeën meer
voor. Wij zouden alleen nog kunnen wijzen op een gedachte die vanaf
390 tot in 430 toe met een opvallende regelmaat blijft terugkeren ook
zonder dat de Paulusteksten over het 'pigmus' of de 'primitiae spiritus, daar
telkens aanleiding toe geven. Wij bedoelen dit: dat de gelovige bij alle
dorheid en vermoeienis van zijn aardse peregrinatio of omzwerving troost
vindt in de door de Geest geschonken zekerheid dat hij op weg is naar
zijn uiteindelijk thuis.
Augustinus kan het ook andersom formuleren, nl. door te zeggen dat
de toekomstige heerlijkheid van de gelovige reeds aanvangt in de tijd
van zijn aardse bestaan. Zo in De div. quaest. LXXXIII,57, г uit 391-395:
perfectio (ad invisibilia capienda) quaefitper Spiritum sanctum, quamdiu adhuc
in came ambulamus, quamvis non vivamus carnaliter, cum ipsa dispensatione
temporali copulatur... Deze perfectio ziet Augustinus symbolisch aange
duid door de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. De v e e r t i g
dagen daaraan voorafgaand betekenen de dispensatie temporalis: het
moeizame, kommervolle aardse bestaan van de mens die nog niet kan
zien, doch slechts geloven, alsook de in historie voltrokken heilsdaden
van God (met name in Christus) waar het geloof een uitgangspunt en
concreet voorwerp aan heeft.1
De perfectio en de dispensatie temporalis vinden elkaar in het getal
Vijftig dat videtur... ad Ecclesiam pertinere, sed jam purgatam atque perfectam,
quae temporalis dispensationisfidematque aetemitatis futurae spem charitate
amplexatur...2 Tijd en (toekomstige) eeuwigheid vinden elkaar dus in
1 Vgl. In Ιο. Εν. TV. 17,4-5 (CCL 36,17a) : In hoc ergo saeculo quasi quadragesimam
abstinentiae celebramus, cum bene vivimus, cum ab iniquitatibus et ab illicìtis voluptatibus abstinemus. Sed quia haec abstinentia sine mercede non erit, expectamus beatam
illam spem... In illa spe, cum fuerit de spe facta res, accepturi sumus mercedem denarium(.)... SigniGcavit hoc et ipse Dominus lesus multo apertius quando post resurrectionem quadraginta diebus conversatus est in terra cum discipulis suis ; quadragesimo autem
die cum ascendisset in caelum, peractis decern diebus misit mercedem Spiritus sancii.
2 PL 40,40-41: Peractis ergo Dominus quadraginta diebus post resurrectionem cum
discipulis suis, id est, commendans eis quod pro nobis temporaliter gestum est, ascendit
in coelum: et post alios decern dies misit Spiritum sanctum, quo perficerentur spiritualiter ad invisibilia capienda qui visibilibus temporalibusque crediderant. Ergo quoniam
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de Kerk van de Vijftig Dagen, d.i. de Kerk van Pinksteren, waar heden
en toekomst, geloof en hoop, aardse peregrinatio en doelgericht op-wegzijn door de caritas die de Geest schenkt, als één heilswerkelijkheid worden aanvaard; in het bewustzijn dat het aards en tijdelijk heden, dat
geloven en hopen slechts een voorlopig karakter dragen. Door de perfectio die de Geest aanbrengt, worden de gelovige in aardse situatie de
ogen geopend voor de 'toekomstige eeuwigheid' die in zichtbare, tijdgebonden heilshistorie wordt aangekondigd.
Aldus wordt de gelovige 'troost' bereid. Dit suggereert de bisschop
in De serm. Dom. 1,11.5 van 394. Zij die aardse bezittingen verloren, zijn
bedroefd, donecfiat in UIL· amor aetemorum. 'Zij zullen dus getroost worden
door de heilige Geest, die vooral daarom Paracleet, d.i. Trooster, genoemd wordt, omdat degenen die tijdelijke vreugde verliezen, eeuwige
vreugde zullen genieten'.1 In De doctrina Christiana van twee of drie jaar
later lezen wij dat Christus ad consolationem huius itineris door zijn Geest
de gelovigen in adversL· vitae huius vertrouwen en liefde schenkt jegens
'hem die zij nog niet zien'.2 Volgens En.inps. 147,6 van het jaar 411 stort
de Geest de gelovigen liefde tot de hemelse Stad in, 'opdat wij in onze
peregrinatio naar haar smachten en zuchten, en verlangen haar te bereiken...'.3 De Geest Gods die het menselijk geslacht tot God oproept en
ons zowel geboden als verboden voorhoudt, prias mentem nostram inflammat ad praemium, ut quod praecipitur, magL· bonum amando quam malum timendo

faciamus* Met praemium wordt de 'beloning' in het hiernamaals bedoeld,
perfectio quae fit per Spiritum sanctum, quamdiu adhuc in came ambulamus, quamvis
non vivamus carnaliter, cum ipsa dispensatione temporali copulatur, recte videtur quinquagenarius numerus ad Ecclesiam pertinere, sed jam purgatam atque perfectam, quae
temporalis dispensationis fidem atque aetemitatis futurae spem charitate amplexatur, id
est, quasi quadragenarium numerum denario numero copulans.
1 PL 34,1332 : Luctus est tristitia de amissione charorum : conversi autem ad Deum, ea
quae in hoc mundo chara amplectebantur, amittunt : non enim gaudent his rebus, quibus antea gaudebant; et donec fiat in illis amor aetemorum, nonnulla moestitia sanciantur: consolabuntur ergo Spiritu sancto, qui maxime propterea paraclitus nominatur, id
est consolator, ut temporalem amittentes aeterna laetitia perfruantur. Vgl. De Serm.
Dom.I,IV.i2 (PL 34,1235-1236); Ep.140,13 (CSEL 44,164-165); Se.170,1-2 (PL 38,
443)·
2 De doctr. ehr.I,XV.14 (CCL 32,14-15) : Quibus autem verbis dici aut qua cogitatione
capi potest praemium, quod Ше (sci. Christus) in fine datums est, quando ad consolatio
nem huius itineris de spiritu suo tantum dedit, quo in adversis vitae huius fiduciam caritatemque tantam eius, quem nondum videmus, habeamus...?
3 CCL 40,2143: Audiamus iam cantari civitatem illam, et erigamur ad earn. Multum
enim nobis earn commendai Spiritus Dei, infundens nobis amorem illius, ut ei suspiremus,
et in peregrinatione ingemiscamus, et ad illam venire desideremus... Vgl. En. in ps. 86,1
(CCL 39,1198).
4 •&. 16,1 (CCL 41,213). Dat met de 'Geest Gods' de H.Geest wordt bedoeld is zo goed
als zeker ; vgl. De dio. quaest. ad Simpl. II, /,5; zie p. 4, v. 2.
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de 'vrede, quam non habet isla от/а'.1
In deze en dergelijke uitspraken valt het accent voornamelijk op de
a f s t a n d tussen het reeds ontvangen heilsbegin en wat de gelovige nog
te wachten staat, tussen hier en straks, tussen ista vita en civitas illa. De
spanning in Augustinus' eschatologie, tussen het al vaker opgemerkte
iam en nondum is geen louter theoretisch gegeven, maar ervaren werke
lijkheid en voortdurend in beweging. En al treedt het afstandsbesef op
sommmige momenten enigszins op de voorgrond, de hoop en verwach
ting blijven.
Wat de civitas van het hiernamaals betreft, deze zullen de gelovigen
delen met de gelukzalige engelen, tot wier getal zij - dankzij het 'onderpand' van de Geest - reeds begonnen zijn te behoren. Aldus Augustinus
in het tweeëntwintigste Boek van De civitate dei (ca. 425-426). z Een kleine
tien jaar eerder had hij in hetzelfde werk geschreven dat God bij de
schepping een volk (populum) voorzag, spiritu sancto Sanctis angelis in
aetemapace sociandum.3 Zo sticht de Geest niet slechts gemeenschap tussen
mensen onderling, maar uiteindelijk ook tussen mensen en de gelukzalige geesten die op de meest stabiele wijze met God verbonden zijn:
in 'eeuwigheid', 'onsterfelijkheid'en 'onveranderlijkheid'. Een uitvoerige
beschrijving van de door Augustinus voorziene aequalitas tussen de verrezenen en de engelen zou ons in deze, nog steeds pneumatologische,
studie te ver voeren. Overigens vindt men die aequalitas deskundig gekarakteriseerd in L'Église céleste selon saint Augustin van É. Lamirande,*
die zich ook heeft beziggehouden met de plaats van de verrijzenis in
Augustinus' eschatologie.5
Over het verband tussen de Geest en die verrijzenis heeft Augustinus
zich meer dan eens uitgelaten, zagen wij. Maar erg veel verder dan tot
een herhaling van paulinische formuleringen komt de bisschop niet,
althans niet in pneumatologisch opzicht. De innerlijke samenhang tussen
het ontvangen onderpand en de - op grond daarvan - te verwachten
verrijzenis van het lichaam wordt niet bijzonder duidelijk gemaakt.
Toch zijn Augustinus' gedachten op dit punt wel te achterhalen. Dat de
bisschop van Hippo, hoezeer hij ook beïnvloed moge zijn door het
1 Se. 16,1 (CCL 41,213): ... quaeramus pacem, praecipitur nobis. Ut autem sequamur
eam, promittitur nobis. Quae est ista pax, nisi quam non habet mundus? Quae est ista
pax, nisi quam non habet ista vita, quae in huius vitae comparatione nee vita est?
2 Derío.ХХІІ,2д (CCL 48,857) : ... accepte spiritus pignore translati ad regnum Christi
ad eos angelos iam coepimus pertinere, cum quibus nobis ent sancta atque dulcissima, de
qua iam tot libros scripsimus, Dei civitas ipsa communis.
3 De сі .ХІІ,23 (CCL 48,380).
4 É.Lamirande, a.w., pp.234 e.v.
5 Ibid., pp. 215 e.v.
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neoplatonisme, de verrijzenis van het lichaam hogelijk waardeert, is
aan geen twijfel onderhevig evenmin als het feit dat hij die verrijzenis
ziet in samenhang met de verlossing van de hele mens.1 Het dode lichaam
is meer dan een ding dat door een pneumatische injectie, het ^onderpand',
op wonderlijke wijze weer tot leven komt. 'Ziel' en 'lichaam' hangen
bij Augustinus nauwer samen dan men soms gedacht heeft.
Wat in Augustinus' theologie in ieder geval duidelijk is, is dat het
lichaam zal delen in de gerechtigheid en godsverbondenheid van de
menselijke persoon. Gods Geest zal het menselijk lichaam dan ook niet
- als een ding — buiten de menselijke 'ziel' óm tot leven wekken:
Spiritus Dei habitat in anima, et per animam in corpore, ut et corpora nostra
templum sint Spiritus sancii... Tot de anima komt de Geest, doordat hij haar
in liefde met God verbindt, zegt de bisschop vervolgens.2
Dat het lichaam zal delen in de gerechtigheid van de menselijke geest,
suggereert de bisschop ook, en dan speciaal met betrekking tot de opstanding in De pece.mer.I, VII.y van 411 : '...uw sterfelijke lichamen zullen
ten leven gewekt worden propter iustitiam...' Door deze iustitia is de mens
reeds tijdens zijn aardse leven van de dood overgegaan naar het leven,
en 'dit alles' zal tot voltooiing worden gebracht door Christus' inwonende
Geest in de gelovige.3
Het aldus tot herleving bestemde lichaam zal bij de opstanding die
kwaliteiten verwerven die tot een definitief-stabiele en derhalve 'engelgelijke' godsverbondenheid van de hele mens vereist zijn: in de eerste
plaats hechtere eenheid met de 'ziel' dan voorheen, in wier 'onsterfelijkheid' het gaat delen.*
Tenslotte zouden wij, sprekend over de eschatologische spanning in
het heilswerk van de Geest, nog lang kunnen uitweiden over de wan1 Vgl. В. Speekenbrink, De heilsbetekenis van Christus' verrijzenis. Formulering en betekenis van
een verrijzenis-athgium vanaf St. Augustinus tot St. Thomas, in Studia catholica 30,1955, p.g; H. I.
Marrou en collab. avec A.-M. La Bonnardière, Le dogme de la résurrection des corps et la théologie des valeurs humaines selon l'enseignement de saint Augustin, in REA ig, ідбб, p. 21а.
2 Л. 161,6 (PL 38,881) : Vita corporis anima est, vita animae Deus est. Spiritus Dei ha
bitat in anima, et per animam in corpore, ut et corpora nostra templum sint Spiritus
sancii, quem habemus a Deo. Venit enim Spiritus ad animam nostram, quia caritas Dei
diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis...
3 Depeccmer.I, VII.7 (CSEL 60,9): Clamât apostolus: corpus quidem mortuum est in
vobis propter pecca tu m, sed vivificabuntur edam mortalia corpora veatra propter iustitiam, propter quam nunc spiritus iam vita est, quod totum perficietur per gratiam Christi
hoc est per inhabitantem spiritum eius in vobis. Vgl. M. Agterberg, 'Ecclesia- Virgo'. Étude
sur la virginité de l'Eglise et desfidèleschez S. Augustin, Héverlé-Louvain, 1960, pp. 70-71.
4 Vgl. Ch. Journet, Saint Augustin et l'exégèse traditionelle du 'corpus spirituale', in AM II, pp.
887-888; É.Lamirande, a.w., pp.236 e.V.; H. I. Marrou en collab. avec A.-M. La Bonnardière, a.a., pp. 124 e.v.
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hoop als zonde tegen de heilige Geest, ware dit niet gebeurd in Locher's
dissertatie 1 en in H . Weber's studie Die Sünde gegen den Heiligen Geut
nach der Auffassung des hl. Augustinus (sermo LXXI).1 Aan h u n beschouwingen hebben wij weinig toe te voegen. Bovendien is Augustinus'
belangrijkste tekst over deze zaak, ni. Sermo yi, door ons in andere verbanden al zo vaak geciteerd, dat wij onvermijdelijk in herhaling zouden
vervallen. Overzien wij in het kort de hier eindigende paragraaf, dan
stellen wij vast dat de eschatologische spanning die het door de Geest
geschonken of met de Geest geïdentificeerde Onderpand' in de gelovige
teweegbrengt, existentiële geladenheid is aan hoop, godsliefde en 'suspirerend' verlangen naar bestendigheid en vrede: niet slechts voor de
'ziel', m a a r voor de héle mens. I n laatste instantie valt die eschatologische spanning samen met de dynamiek van de caritas. Immers, de
uiteindelijke rust, w a a r n a a r de Geest de mens doet 'suspireren', is geen
andere d a n d e rust in God, in liefde ontmoet van aangezicht tot aangezicht. Deze rust wordt dan ook vergeefs gezocht nm deum amando.
Voorlopig voert de liefde die de gelovigen als 'onderpand' werd ingestort, nog strijd tegen een resterende camis infirmitas, doch de 'eerstelingen
van de Geest' - de aanvang van het uiteindelijk te verwerven definitieve
heil - zijn ons reeds geschonken. Niet als een materiële toevoeging a a n
de 'natuurlijke' kwaliteiten van de gelovige, doch als een herschapen
worden van binnen uit. Hoogstens in die zin een toe-voeging dat de mens
niet uit eigen kracht het heil verwerven kon: Augustinus heeft dit vaak
en duidelijk genoeg beklemtoond.
' I N W O N I N G ' VAN D E O E E S T

T o t hiertoe hebben wij geen speciale aandacht besteed aan de 'inwoning' van de heilige Geest. In het geheel van Augustinus' pneumatologie maakt het echter ook geen op zichzelf staand thema uit. Wij hebben
tot op dit ogenblik gewacht erover te spreken, o m d a t onder de noemer
'inwoning' zo goed als alle aspecten van de begenadiging-door-de-Geest
vallen die wij hiervóór bespraken. W a t het meest opvalt als men de betreffende teksten overziet, is de dynamiek die Augustinus aan de inwonende Geest toeschrijft.
De inwonende Geest 'verheugt u, als de profetieën worden voorgelezen'; 3 hij 'vervult van liefde', zodat m e n zich verheugt over de vooruiti G. F. D. Locher, a.m., pp. 83 e.v.
2 SaUsiammss, 1960,628-636.
3 En. in ps. с/б, ι (CCL 39,1354) : Credimus omnibus vobis, qui in Salvatorem nostrum
toto corde credidistis, inesse Spiritum eius, qui vos delectet cum leguntur prophetiae...
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gang die medechristenen maken, en bedroefd is over hun zonden.1 In
het eerste antipelagiaans geschrift van de bisschop lezen wij dat die vooruitgang zelf het werk is van de 'inwonende Geest'.' In 413 noemt Augustinus deze Geest: pwrgationis ...habitatorem spiritum sanctum;3 in 417: habitatorem ad faciendam, augendam, perficiendamque iustitiam.* Wij zouden nog
meer teksten kunnen aanvoeren, maar dit lijkt ons voldoende om aan te
tonen dat de inwonende Geest volgens Augustinus actief in de gelovige
werkzaam is. Er is in dit opzicht ook weinig evolutie waar te nemen. Om
te laten zien dat Augustinus ook na 420 nog dezelfde mening is toegedaan, herinneren wij slechts aan En.inps. 118,5.14,2 v a n n a 4 2 2 : clamare
('Abba, Pater') nosfecit, dum habitare coepit in nobis.s
De Geest 'begint' in de gelovige te wonen bij het doopsel.' Tijdens een
preek tot pasgedoopten vernemen dezen: Spiritus habitare coepit...1 Die
preek dateert van dejaren 416-417, maar zowel vóór als ná die datum
komt dezelfde gedachte in Augustinus' werken voor. Door het feit zelf
dat men christen is, is men tempel van de Geest, suggereert De mendacio
uit 395.e En nog in het Imperfectum opus uit 429-430 schrijft de bisschop
dat kinderen bij hun doopsel 'ontrukt worden aan de macht van de
duisternis', ut rit illic habitatio Spiritus sancii.9 Meer dan eens vestigt Augustinus er bovendien de aandacht op dat op de vergeving van zonden of
1 De Gen. ad litt. ІІІ.д (CSEL 28,105) : Sed quia ita in Sanctis habitat (Spiritus sanctus),
ut eos inpleat cantate, qua necesse est, ut homines ex tempore gaudeant provectu fidelium et bonis operibus, et ideo necesse est etiam contnstentur lapsu vel peccatis eorum, de
quorum fide ac pietate gaudebant...
2 De pece. mer.I, Vll.y: zie p. 253, v. 3.
3
Defideetop.XXV^jl^CSEL^i,^).
4 Se.71,33 (Verbraken mi).
5 CCL 40,1709. Over de dynamische activiteit van de inwonende Geest zie H. S tanner,
a.a., p. 409: 'Jenes Lebensprinzip, das allein uns befähigt, verdienstlich zu handien, und
durch dessen Verlust der Mensch dazu verurteilt ist, nur noch tote, d.h. unverdienstliche
Werke zu verrichten, ist nämlich nichts anderes ab der uns innewohnende Heilige Geist'.
Vgl. A. Turrado, La inhabitacion dt la Sma Trinitad en los justos segúnL·doctrina de San Augustin, A M I, p. 588: '...la virtud operativa divina, que hade al hombre justo y la conserva la justicia, es también la razón formal de la inhabitación...'. V. Carbone, La inabitazione dello
Spirito Santo nelle anime dei giusto secendo la dottrina di S. Agostino, Roma, ідбі, p. 13t herhaalt(?) bijna letterlijk de woorden van A. Turrado.
6 Of volgens Augustinus dit geschiedt: op het moment van de afwassing óf op het moment van de (postbaptismale?) zalving, laten wij hier buiten beschouwing. Over deze
problematiek zie hoofdstuk III, pp. 149 e.v.
7 5е.гг6,4 (PL 38,1098. Vgl. Ер.і8у,з6 (CSEL 57.103-104).
8 De mend.XVIII.38 (CSEL 41,459): ...maxime si iam templum dei esse coeperunt,
quod christianis omnibus apostolus ita dicit: Nescitis quia templum dei estis....
9 С sec. lul. resp. II, 181 (PL 45,1220) :... et infantes cum baptizantur, eruimtur de potestate tenebrarum : alioquin cum magna injuria Dei, sicut jam diximus, et saepe dicendum
est, exorcizatur et exsufflatur imago Dei, si non ibi ¡Ile exorciza tur et exsufflatur princeps
mundi, qui mittitur foras ,ut sit illic habitatio Spiritus sancii...
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de uitdrijving van de boze geest onmiddellijk de inwoning van de heilige Geest moet volgen, wil men inderdaad gered worden. Zo in Sermo
Den.25,2 uit 417-418: 'AL· door de sacramenten vergeving van zonden
plaatsheeft, wordt het huis schoongemaakt, sed habitator est necessarius
Spiritus sanctus'. In de context keert Augustinus zich tegen hen die menen ad bene vivendum genoeg te hebben aan hun vrije wil en door deze
zelfgenoegzaamheid a se excludunt Spiritum sanctum...
Uit dit laatste blijkt waaróm het nodig is dat de Geest in de van zonden
gereinigde gelovige gaat wonen. Inwoning van de Geest betekent nl. dat
de Geest actief in de gelovige werkzaam is en hem aanzet tot beoefening
van de gerechtigheid : implet, regit, agit, frenai a malts, ad bona excitât,
suavem facit ibstitiam, ut homo bene facial amore recti, non timore supplicii. '
Augustinus zegt dit ook in Sermo 71,33 uit 417. Door de vergeving van
zonden worden de gelovigen ontrukt aan de macht van de onreine geest
met de bedoeling dat zij de heilige Geest ter inwoning ontvangen ad
faciendam, augendam, perficiendam que iustitiam.2
De Geest komt in de gelovige 'wonen' door de sacramentele initiatie,
zagen wij boven. Hiermee is het moment aangegeven waarop de inwoning aanvangt; niet echter de wijze waarop de Geest bij het doopsel
in de gelovige zijn intrek neemt. In deze richting laat Augustinus zich
uit in Epistula ig4 van 418-419: Ut autem habitet spiritus sanctus, nonne ubi
vult, spiral et caritas dei... diffunditur in cordibus nostris... per spiritum sanctum
qui datus est nobis.3 Hierdoor dus schijnt de Geest in de gelovige te 'wonen' :
dat hij hem God doet ontdekken en liefhebben.
Dat zegt de bisschop nog duidelijker in de ongedateerde Sermo 161:
'De Geest woont in de ziel en door middel van de ziel in het lichaam,
opdat ook onze lichamen een tempel zijn van de heilige Geest die wij van
God ontvingen. De Geest komt immers tot de ziel, 'omdat de liefde Gods in
onze harten is uitgestort door de heilige Geest die ons is gegeven'.* Omdat het
door de liefde is dat de Geest in iemand 'woont', is er ook gradatie in de
inhabitatio van de Geest mogelijk. De Geest 'deed ons roepen ("Abba, Vader"), toen hij in ons begon te wonen', zegt Augustinus in En. in ps. 118,5.
14,2 van na 422. En de bisschop vervolgt: Etiam hoc itaque agit acceptus, ut
lar gius accipiendus: quaerendo, pulsando poscatur.*
1 5г. Den.s5,i (MA 1.156). Vgl. Ep.194,11 (CSEL 57,185).
2 Ed. Verbraken 101. Vgl. Se.71,35 (Verbr.104-105). 3 Ep.194,11 (CSEL 57,185).
4 Sermoi6t,6: zie р.язз. .а. Vgl. Sermo. 169,15 (PL 38,924) ; Ер. i8j. 15 (CSEL 57,93).
Over de inwoning van de Geest door de liefde zie A. Turrado, a.a., p.590: 'cuando deci
mos que el Eplritu Santo habita en los justos, equivale a decir que produce en ellos la
gracia santificante y la caridad'. Vgl. J.-L. Maier, a.w.,pp. 169 e.v.
5 En. inps.118, s.i4,s (CCL40, 1709); Ep. 187,17 (CSEL 57,94).
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Zij die bij de rechtvaardige 'hun intrek nemen', zijn in Jo. 14,23 de Vader
en de Zoon. Maar Augustinus merkt op dat zij dit niet doen 'zonder de
heilige Geest', van wie Christus immers zegt: 'apud vos manebit et in vobis
ent' (Jo. 14, ij). Al eerder schreef de bisschop dat de Geest niet zonder de
Vader en de Zoon in iemand 'woont': inseparabilis quippe est inhabitatto,
quorum est inseparabilis operatie... Aldus Sermo 7/ uit 417. Maar in de onmiddellijke context spreekt Augustinus over de zondenvergeving en de
eenmaking van de Kerk als over het proprium opus van de Geest, omdat
de Geest quodam modo gemeenschap is tussen Vader en Zoon.1 Zou nu
ook van de 'inwoning' van de Drieëenheid niet gezegd kunnen worden
dat zij voor Augustinus een soort proprium opus is van de Geest?
In die richting zijn er zeker aanwijzingen. Om te beginnen hoeven
wij slechts te verwijzen naar ons hoofdstuk over roeping en geloofsverlichting en naar de paragraaf over de godsverbondenheid die de Geest
bewerkt, in dít hoofdstuk: door en in de Geest is God 'nabij' aan de
gelovige. Dan is er nog een passage in Epistula i8y uit 417 waarin Augustinus iets tracht te zeggen over het vei schil tussen de alomvertegenwoordigheid van God (per divinitatis presenttam) en de inwoning van God (per
habitationis gratiam) in de rechtvaardige. Ook al beklemtoont de bisschop
dat Vader, Zoon en Geest gemeenschappelijk in de gelovige 'wonen',
het is nochtans merkwaardig dat om het verschil van Gods 'inwoning'
t.a.v. zijn alomtegenwoordigheid aan te geven zulke Schriftteksten worden geciteerd waarin uitdrukkelijk sprake is van de heilige Geest.2
Beslissender, als het gaat om de beoordeling van de plaats die Augustinus aan de Geest toeschrijft, is echter nog: het belang dat de bisschop
toekent aan de instorting van de liefde door de Geest. Deze liefde schept
1 Sermo 71,33 (Verbr. 102) : Inseparabilis quippe est habitado, quorum est inseparabilis
operatio; sed singillatim plemmque per creaturae significationes, non per suam substan·
tiam demonstrantur... Sed, ut iam non semel diximus, ideo remissio peccatorum, qua in
se divisi spiritus evertitur et expellitur regnum, ideo societas unitatis ecclesiae dei, extra
quam non fit ipsa remissio peccatorum, tamquam proprium opus est spiritus sancii, patre
sane et filio cooperantibus, quia societas est quodam modo patria et filii ipse spiritus sanctus. Vgl. Ер. ι8γ, ι6 (CSEL 57> 93 - 94) · Over de verbondenheid van de inwonende Geest
met de Vader en de Zoon zie A. Turrado, El platonismo de San Agustín y su doctrina acerca de
la inhabitación del Espíritu Santo, in Augustiana 5,1955, pp. 471 e.V., waar hij zich distancieert
van de meningen van Petrus Lombardus (Sententiarvm lib.I, dist. XVII), D.Petavius (De
Trinitate, lib. VIII, cap.IV-V) en Th. de Régnon (Etudes de théologie positive sur la Saiate
Triniti, t. IV). Zie ook V. Carbone, a.w., pp. ¡oi-iio;p. ідо.
2 Ер. ¡Sj, i6 (CSEL 57,93-94) : Verum illud est multo mirabilius, quod, cum deus ubique
sit totus, non tamen in omnibus habitat. Non enim omnibus dici potest, quod ait apostolus (sci. corpora vestra temptum in vobis spiritus ¡aneti est)... vel edam illud : Xescitis, quia ternplum dei estis et spiritus dei habitat in vobis? Unde et e contrarío de quibusdam idem dicit:
Quisquís autem spiritism Christi non habet, hic non est eius(.)... Unde fatendum est ubique esse
deum per divinitatis presentiam sed non ubique per habitationis gratiam...
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ruimte in het hart van de mens, opdat God er in kan wonen en wandelen, zegt Augustinus in een preek rond 415.1 In het vijftiende Boek van
De Trinitate lezen wij tenslotte: 'De liefde dus die uit God is..., is proprie
de heilige Geest. Door hem wordt in onze harten de liefde tot God uitgestort waardoor de gehele Drieëenheid in ons woont'.2 Samenvattend kunnen wij
dus zeggen dat de Geest weliswaar mét de Vader en de Zoon in de gelovige 'woont', maar dat aan de andere kant de 'inwoning' van Vader,
Zoon en Geest gezien wordt als bewerkt door de Geest, die uit het dynamische midden van Gods drieëne wezen liefde uitstort in de harten van
de gelovigen.
Hiermee is het belangrijkste over Augustinus' visie op de 'inwoning'
van de Geest gezegd. De bisschop noemt de gelovige verder nog 'tempel
van de heilige Geest' : soms om de godheid van de Geest te bewijzen waarover sprake was in ons hoofdstuk over de Kerk3 - in andere gevallen
om de aandacht te vestigen op de heiligheid of de toekomstige verrijzenis
van het lichaam van een gedoopte.4
CHRISTUS' ACTUELE

HEILSBEMIDDELING

In ons hoofdstuk over de sacramentsbediening van de Kerk hebben wij
gezien dat Augustinus vanaf 411 de actuele heilsbemiddeling van Christus expliciet in verband brengt met de 'heilsactiviteit' van de Geest.
Wanneer wij nu ons onderzoek omtrent de heilseconomische verhoudingen tussen Christus en de Geest niet langer beperken tot de sacramentstheologie van de bisschop, maar uitbreiden tot zijn genadeleer in
het algemeen, blijkt het jaar 411 ook op dat bredere terrein eenzelfde
betekenis te hebben: grote aandacht voor Christus' actuele heilsbemiddeling, ook daar waar de genade gezien wordt ab geschonken door de
Géést.
Wat Augustinus vóór 411 te zeggen heeft over de actuele heilseconomische verhoudingen tussen de Verrezene en de Geest, is vrij onbelangrijk. Wij zouden niet één relevante tekst kunnen aanhalen, of het zou
Ep. 127,5 v a n k o r t n a augustus 410 (!) moeten zijn. Christus noemt zijn
1 Se.33,7-8 (CCL 41,313): Vide latitudinem caritatis: Quoniam caritas dei diffusa est,
inquit, in cordibus nos tris. Sed unde tu ei quaerebas dilatare locum? Ipse inhabitator dilatet : Diffusa est enim caritas Christi in cordibus nostris, non tarnen ex nobis, sed per spiritum
sanctum qui datus est nobis. Si diffusa est caritas in cordibus nostris, et deus caritas est, ecce iam
ex quantulocumque pignore déambulât deus in nobis. Vgl. Ep. i8j, /5 (CSEL 57.93).
2 De Тгіп.Х ,Х ІІІ.зз: zie p. ai 1, ν. ι.
3 Zie pp. 71 e.v.
4 Zie p. 253.
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juk zacht en zijn last licht, quia diffusa per spiritum sanctum cantate in cordibus nos tris prefecto amabitur, quod jubebitur... Christus wordt in de context
geneesheer genoemd die roept: 'Komt allen tot mij die onder lasten gebukt
gaat...' (Mt.11,28).1 Zijn genezing schijnt hierin te bestaan dat hetgeen
de Wet voorschrijft, van binnen uit aantrekkelijk wordt gemaakt door de
liefde. En deze wordt in de harten uitgestort door de Geest.
Uitdrukkelijk wordt Christus' actuele heilsbemiddeling vermeld in
De peccatorum mentis et remissione uit 411 : behalve dat Christus, in quo
omnes vivificantur, zich in het verleden ad iustitiam ten voorbeeld heeft ge
steld, schenkt hij thans aan de gelovigen sui spiritus occultissimam...
gratiam.2 Dat met sui spiritus de heilige Geest wordt bedoeld, blijkt uit
andere soortgelijke affirmaties in hetzelfde werk. Zo lezen wij in De pece.
тег.І,Х .ід dat Christus de enige is in wie allen gerechtvaardigd kun
nen worden, omdat niet Christus' navolging alléén rechtvaardig maakt,
maar zijn 'genade die door de Geest doet herboren worden'. 3 Ook hier
kan geen andere geest zijn bedoeld dan de heilige Geest, uit wie de mens
immers volgens Jo.3,5 tot een nieuw leven herboren wordt. Overigens
wordt Christus' actuele heilsbemiddeling minder duidelijk in het licht
gesteld dan in De pece. mer. I. IX. 10, maar tot zijn reële invloed wordt gerekend: 'de genade die door de Geest doet herboren worden'! 4 Dat
Christus 'door zijn Geest' rechtvaardigt, leert Augustinus ook in Epistula
130 uit 411-413: 'Goede mensen' kunnen het lijden van anderen door
hun belangstelling aanmerkelijk verlichten, maar uiteindelijk wordt dit
meeleven in hen bewerkt door Christus, qui spiritu suo bonos facit.1
Dat de Verrezene actualiter 'door zijn Geest' rechtvaardigt en heiligt,
wordt ook gesuggereerd in bepaalde uitlatingen van ná 411. In De spir.et
litt. XIV.25 van 412 schrijft Augustinus dat de Wet niet levend maakt,
maar doodt, nm liberei gratta per legemfideiquae est in Christo lesu, cum dif1 Ep. 1x7,5 (CSEL 44,24-25) : Ipse est ergo medicus, qui clamât : Venite ad me omnes, qui
laboratis, iugum suum lene et onus leve dicens, quia diffusa per spiritum sanctum caritate
in cordibus nostra profecto amabitur, quod iubebitur...
2 De pece. mer. I, IX. io (CSEL 60,11): Sicut ergo ille (sci. Christus), in quo omnes vivificantur, praeter quod se ad iustitiam exemplum imitantibus praebuit, dat etiam sui spiritus occultissimam fidelibus gratiam, quam latenter infundit et parvulis, sic et ille (sci.
Adam)...
3 De pece. mer.I, XV. 19 (CSEL 60.19): Porrosi propterea Christus unusest in quo omnes
iustificentur : quia non sola eius imitatio iustos facit, sed per spiritum regenerans gratia,
propterea et A d a m . . .
4 Vgl. De pece. тег.II,XXIV.38 (CSEL 60, n o ) : ...et verbum caro factum est et habitavit in
nobis. Per hoc, inquit, factum est, ut nati de carne caro postea nascendo de spiritu spiritus
essemus et habitaremus in deo...
5 Ep. 130,4 (CSEL 44,44) : Homines autem boni etiam in hac vita videntur praestare non
parva solacia... Sed ille (sci. Christus) hoc in eis et per eos agit, qui spiritu suo bonos facit.
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fmditUT cantas in cordibtts per spiritum sanctum...1 Niet de Wet van de 'werken' bevrijdt de zondaar, maar de 'Wet van het geloof in Christus Jezus'.
Verderop lezen wij dat de Wetsvervulling het werk van God is in de
mens perfidem Jesu Christi omni credenti; door de Geest in Christus geïncorporeerd potest quisque... operan iustitiam.1 Christus is dus actualiter bron van
heil voor de gelovige: in Christus door de Geest geïncorporeerd kan de
gelovige nú gerechtigheid beoefenen.
Christus' actuele, d.i. niet historisch beperkte heilsinvloed was zelfs
onder het Oud Verbond werkzaam door en in de Geest. Volgens De
natura et gratia van 413 hebben ook vóór Christus' lijden en sterven rechtvaardigen geleefd, nl. uit het geloof in Christus, qui praestat spiritum sanctum, per quem diffunditur caritas in cordibus nostris, qua iusti sunt quicumque sunt
iusti.3 Spreekt Augustinus zichzelf in één zin tegen, door aan de ene kant
de rechtvaardigen te laten leven uit het geloof in Christus en aan de andere kant te beklemtonen dat men alleen door de liefde die wordt meegedeeld door de Géést, rechtvaardig kan zijn? Bij nader toezien zeker niet.
Immers, de mededeling van de liefde door de Geest wordt geconditioneerd door Christus' Geestschenking: qui praestat spiritum sanctum. Ongeveer dezelfde ideeën treft men aan in De nat. et grat. LXX. 84. Niet door
eigen toedoen verwerft de gelovige de caritas, doch hij ontvangt deze van
de Geest, 'die zowel onze zwakheid te hulp komt als zijn medewerking
verleent tot onze sanitas'. Maar dit heilswerk van de Geest vat Augustinus
aldus samen: Ipsa est enim gratia per lesum Christum Dominum nostrum...* In
ons eerste hoofdstuk hebben wij betoogd dat wij nochtans liever niet van
'afhankelijkheid' van de Geest t.a.v. de mens Jezus zouden willen spreken;'Jezus' middelaarschap zelf is het werk van de Geest en waar Augustinus zich min of meer ex professo bezighoudt met de Geestschenking door
Christus, stelt hij dat Christus 'als God' de Geest meedeelt, terwijl hij hem
'als mens' slechts ontving.6
1 Despir. etlitt.XIV.S5 (CSEL 60,179).
2 De spir. et litt.XXIX.50 (CSEL 60,206-207) : Quae (sci. mandata legis) ut possit homo
Tacere, deus operatur in homine per fidem lesu Christi, qui finis est ad iustitiam omni
credenti, id est cui per spiritum incorpora tus factusque membrum eius potest quisque ilio
incrementum intrinsecus dante operari iustitiam.
3 De nat. et grat. LXIII.y4 (CSEL 60,289).
4 De nat. et grat. LXX. 84 (CSEL 60,298-299) : Ubicumque autem et quandocumque ita
plena sit, ut ei non adiciatur, non tarnen diffunditur in cordibus nostris vel naturae vel
voluntatis opibus quae sunt in nobis, sed per spiritum sanctum qui da tus eat nobis, qui et
infirmitati nostrae opitulatur et sanitati cooperatur. Ipsa est enim gratia dei per lesum
Christum dominum nostrum cui est cum patre et spiritu sancto aetemitas, bonitas in
saecula saeculorum. Amen.
5 Ziep. 14;pp. 21 e.v.
6 De Тгіп.Х уХХ І.ф (PL 42,1093): ...et Dominus ipse Jesus Spiritum sanctum non
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De voorafgaande citaten uit drie belangrijke werken over de genade
zouden met vele andere uit latere werken kunnen worden aangevuld om
te laten zien dat voor Augustinus het heilswerk van de Geest geconditio
neerd wordt door Christus' immer actuele heilsbemiddeling. Een uitvoe
rige analyse van alle in aanmerking komende teksten lijkt ons overbodig.
Alle, de ene misschien duidelijker dan de andere, wijzen in dezelfde rich
ting als de reeds aangehaalde werken uit 411-413: de heilsactiviteit van
de Geest in de gelovige wordt geconditioneerd door Christus' heilsbemid
deling. De genade van de heilige Geest is 'de genade van de Geest van
Christus'. 1 Onder de veelsoortige 'genade Gods door onze Heer Jezus Christus'
van Rom.1,27 wordt door Augustinus ook het heilswerk van de Geest be
grepen. Die ''genade' bewerkt onze heiligheid nl. 'niet alleen door geboden,
sacramenten of het goede voorbeeld, maar ook door de heilige Geest,
door wie op verborgen wijze de liefde in onze harten wordt uitgestort'. 2
Een enkele maal spreekt Augustinus zelfs: niet over ' ώ genade Gods door
onze Heer Jezus Christus', maar over de 'genade van Christus', waartoe be
halve zijn voorbeeld ook behoort Christi inspiratio earitatatis per spiritum sanc
tum3 of ook subministratio spiritus sancii.*
In het licht van de geciteerde affirmaties moet een zeldzame tekst
worden verstaan uit 413 die misschien op het eerste gezicht met die af
firmaties in strijd is. Wij bedoelen De fide et operib. XXIII. 43. Van de
'schuld' die men oploopt door de Wet te overtreden, bevrijdt: gratia
spiritus sancti per lesum Christum dominum nostrum.* Augustinus kan niet
hebben bedoeld dat de Geest van schuld bevrijdt ' d o o r m i d d e l v a n
Jezus Christus'. Dat zou dan de enige keer zijn dat Augustinus er een
dergelijke visie op na houdt, terwijl hij zowel ervóór als erná, ja zelfs in
hetzelfde jaar, 6 eerder het tegendeel leert: het geconditioneerd zijn nl.
solum dedit ut Deus, sed etiam accepit ut homo...
1 En. in ps. 67, si (CCL 39,884).
2 De paf. tust. hiom.XX.43 (CSEL 42,46).
3 De grat. Chr. I, XLIX. 43 (CSEL 42,157).
4 С see. lul. resp.II, 146 (PL 45,1202). Wij zijn het met G.Philips (L'influence du ChristCkefsur son corps mystique suivant saint Augustin, in AM II, pp. 805S15) eens dat Augustinus
nauwelijks of geen acht slaat op Christus' verheerlijkte mensheid en lichamelijkheid als
'organe de transmission de la vie divine' (p. 813). Toch zijn we huiverig aan Christus als
Hoofd van de Kerk geen 'influence organique' (p. 805), doch slechts een 'influence mora
le' (p. 813) op de ledematen toe te kennen.
5 Defideet operib. XXIII. 43 (CSEL 41,88) :... qui scientes peccant. Hi sunt enim maxime,
qui legem acceperunt ; nam, sicut scriptum est, ubi lex non est, nec praevarícatio... Ab
hoc reatu graviori liberal gratia spiritus sancti per lesum Christum dominum nostrum,
quae diffusa caritate in cordibus nostris donat iustitiae delectationem, qua immoderatio
concupiscentiae superetur.
6 Zie b.v. De nat. et grat. LXX.84 en LXIII.74.
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van het heilswerk van de Geest door Christus' heilsbemiddeling. Hoog
stens zou kunnen worden aangevoerd dat Augustinus het middelaar
schap zelf van Christus meer dan eens beschouwt als een genadegave van
de Geest aan de mensjezus en door deze aan allen.1 Doch suggesties of
uitspraken in die richting komen bijna steeds in andere contexten voor
dan waar het over rechtvaardiging of heiliging van de gelovige gaat.
Met dit alles rekening houdend zouden wij dus niet willen vertalen dat
'de genade van de heilige Geest door middel van Jezus Christus' bevrijdt
van schuld. Men zou de letterlijke vertaling kunnen aanhouden: 'door
Jezus Christus', maar dit moet dan verstaan worden als 'op grond van de
heilsbemiddeling van Jezus Christus'.
Aangenomen dat Augustinus de 'genade van de heilige Geest' be
schouwt als geconditioneerd door Christus' heilsbemiddeling, moet nog
worden opgemerkt : ι. dat voor Augustinus de Geest - of God door en in
zijn 'Geest' - op persoonlijke wijze werkzaam is in de gelovige en niet als
onpersoonlijk heilsmedium door Christus ter rechtvaardiging of heili
ging wordt 'aangewend'; 2. dat in Augustinus' visie het eerste heilscontact tussen God en mens bewerkt wordt door de Géést, die - in zijn heilsinvloed weliswaar geconditioneerd door Christus' heilsbemiddeling het hart van de mens aanraakt en met God verbindt.
Wat de eerste opmerking betreft kunnen wij verwijzen naar de voorafgaande paragrafen in dit hoofdstuk waarin wij een beschrijving trachtten te geven van de veelzijdige heilsactiviteit van de Geest. Wat de
tweede opmerking betreft zij in het bijzonder verwezen naar onze uiteenzettingen over de godsverbondenheid van de gelovige die de Geest bewerkt : God openbaart ons zijn genegenheid en werft om onze liefde door
en in de Geest. Zelfs met de middelaar Jezus Christus worden wij eerst
verenigd door de Geest: 'in hem (Jezus Christus) door de Geest geïncorporeerd en zijn lidmaat geworden, kan ieder, terwijl gene (God) van
binnen wasdom geeft, de gerechtigheid beoefenen'. Aldus De spir.et litt.

SAMENVATTING

In onze samenvatting van dit hoofdstuk kunnen we kort of lang zijn.
Kort, omdat hetgeen Augustinus in velerlei bewoordingen gedurende
meer dan veertig jaar lang heeft gezegd over de begenadiging van de
Geest, tenslotte neerkomt op deze ene pneumatologische intuïtie dat de
ι Zie pp. 21 e.v.
2 De spir. el liti. XXIX.50:
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zie p. 260, v. 2.

Geest de gelovigen op dynamische en progressieve wijze aan God 'nabij'
doet zijn (en God aan hen) door uit het midden van Gods drieëne wezen
liefdesgemeenschap te stichten, te bevorderen en te consolideren tussen
God en mens.
In onze samenvatting van dit hoofdstuk kunnen wij ook iets langer
zijn. Augustinus heeft zich nl. niet alleen in velerlei bewoordingen over
het ene heilswerk van de Geest uitgelaten, maar heeft van dit heilswerk
zelf ook meerdere facetten belicht, beantwoordend aan de concrete veelheid in de menselijke heils- of onheilssituatie en daarmee aan de veelzijdigheid van het heil zelf. Het 'heil' is immers zowel verzoening als
liefdesgemeenschap; zowel rechtvaardiging als beoefening van de gerechtigheid metterdaad; zowel aanvang als voltooiing. Van zondaar
wordt de mens rechtvaardige; strijd voerend tegen de reliquiae vetustatis
wordt hij door de Geest ter overwinning bijgestaan; staande voor de
opgave van de Wet wordt hem de aantrekkelijkheid van de gerechtigheid op levendige wijze geopenbaard in iucunditas, gaudium, suavitas; van
het neerdrukkend pondus der 'slechte begeerten' vormt de door de Geest
ingestorte delectatio het meeslepend tegenwicht; dit alles wordt uiteindelijk beheerst door de dynamiek van de caritas dei waardoor de 'neerdalende' Geest de gelovige doet Opstijgen' tot godsverbondenheid die
tevens voltooiing van mens-zijn en geruststelling van het cor inquietum
betekent.
Op het dynamisch karakter van het heilswerk van de Geest kan niet
genoeg de aandacht worden gevestigd. In allerlei contexten wordt het
door Augustinus in het licht gesteld : in verband met verzoening en vergeving, in verband met gerechtigheid en Wet, in verband vooral met
onderpand en inwoning. De genoemde thema's komen bij Augustinus
alle hierin overeen dat zij de Geest beschrijven als een Geest van activiteit en energie: als een Geest die roept, heiligt, met God verbindt en
hem doet liefhebben; als een Geest die strijd voert en overwint; als een
Geest die aantrekt, provoceert en van binnen uit beweegt tot het goede ;
als een Geest die doet hopen, verwachten en verlangen; als een Geest
die 'afdaalt', en doet Opstijgen' van timor tot volwassen caritas; als een
Geest van dynamische continuïteit: het geschonken heilsbegin wil hij,
met de herborene in coöperatie, tot voltooiing brengen; als een Geest die
rust schenkt aan ingeboren menselijke onrust, aan de héle mens: ook
naar zijn lichamelijkheid. De dynamiek van de Geest treedt op bepaald
verrassende wijze aan het licht waar Augustinus de door de Geest geschonken of bewerkte 'gerechtigheid' beschrijft: niet als een statische
kwaliteit in de gelovige, maar veeleer als een ethisch-godsdienstige
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grondhouding vanwaaruit de gelovige als een rechtvaardige lééft en zo
zijn weg naar God vervolgt.
Dat God de energie hiertoe, nl. de caritas, in de mens opwekt door zijn
Géést, is zozeer Augustinus' overtuiging dat hij voor het trinitarisch
'eigene' van de Geest geen betere aanduiding vindt dan caritas of - wat
blijkens zijn uitleg op hetzelfde neerkomt - donutn. Het heilswerk, in de
individuele gelovige, van de Geest komt in één woord hierop neer dat hij
God en mens dynamisch met elkaar verbindt door een progressieve en
tenslotte definitieve liefdesbeweging. Dat hij hierbij geconditioneerd
wordt door Christus' immer actuele, d.i. niet historisch beperkte, heilsbemiddeling, accentueert de bisschop vanaf 411.
Wat voor het overige de chronologische ontwikkeling van Augustinus'
ideeën betreft: met betrekking tot de begenadiging door de Geest kan
men zeggen dat vanaf De sera religione (ca. 390) in kiem zo goed als alle
ideeën aanwezig zijn die in latere werken nog ooit ter sprake zullen
komen (met uitzondering van het donumfidei, waarover ons vorig hoofdstuk). Dat vanaf 411 meer en meer de nadruk wordt gelegd op de puurmenselijke ontoereikendheid tot het heil en tegelijkertijd op het effectieve aandeel van de Geest in de realisering daarvan, raakt Augustinus'
pneumatologie slechts inzóverre dat zijn oorspronkelijke visie weliswaar
verdiept, doch in wezen niet gewijzigd wordt.
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VI De Geest in Augustinus' triniteitstheologie

INLEIDING

Over Augustinus' visie op het mysterie van de Drieëenheid bestaat een
uitgebreide literatuur. Het is niet onze opzet deze uitvoerig te bespreken, maar aan de andere kant zou het dwaas zijn met het bestaan ervan
geen rekening te houden. Wij willen integendeel slechts het onderzoek
voortzetten dat anderen vóór ons zijn begonnen. Daarbij achten wij het
niet a priori uitgesloten dat door onze studie de bevindingen die anderen
deden, enigszins in een nieuw licht komen te staan. Wij zijn namelijk
van mening dat de actuele aandacht voor de pneumatologie meer betekent dan een materiële aanvulling van de christelijke godsleer of de
triniteitstheologie. Wie zich uitspreekt over de Geest, zegt wie God is.
Volgens velen geldt dit in bijzondere mate voor Augustinus, die immers
zeer sterke nadruk zou hebben gelegd op de eenheid van Gods wezen.
De meeste auteurs die zich over Augustinus' triniteitsleer hebben uitgelaten, beamen dit laatste.
Maar is het met Augustinus' accent op de essentiële eenheid van God
- ten koste van zijn 'heilseconomische' drieheid - werkelijk zo erg als
b.v. een von Harnack wil doen geloven? De bisschop van Hippo zou
slechts in die mate aan het modalisme zijn ontkomen dat hij beweert
geen modalist te wíllen zijn.1 Seeberg ziet in Augustinus' triniteitstheologie niets anders dan een 'nichtssagende Spekulation', vooral omdat de
bisschop 'die ökonomische Betrachtung ausser Wirking gesetzt (hat)'. 2
Als Augustinus in De Trinitate het trinitarisch eigene van de Geest omschrijft als Gave Gods aan de mens, beschouwt M. Schmaus deze heilseconomische benadering van het mysterie ids een 'heterogenes Element'
in de triniteitstheologie van de bisschop.3 Nog in een zeer recente studie
ι Zie A. von Hamack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd. 11, Tubingen, ι gog4, р-зоб, ν. ι.
2 R. Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschuhte, Bd. II, Basel - Stuttgart, 19606, pp. 163-164.
3 M.Schmaus, Die psychologische Trimtätslekre des hl. Augustinus, Munster i.W., 1927,^.395.
Over het 'binnentnnitarische' en het 'heibeconomische' in Augustinus' triniteitstheologie
zie verder: J.Norregaard, Augustms Bekehrung, Tubingen, 1923, p. 158: 'Was den Heiligen
Geist betrifft, so ist mehr die Rede von seinem Wirken als von seinem Wesen'. Zie verder
Th.de Régnon, Etudes de théologie positive sur la Samte Trinité, 3e séné, t. 2, Pans, 1898, pp.
356-364; F. Lools, Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte, 6. durchgesehene Auflage,
hrsg. von K. Aland, Tubingen, 1 gsg, pp. 235-334; J. Tixeront, Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne, t. II, Paris, 193110, p.365; O. Perler, Der Nus bei Plotm und das Verbum ab
vorbildliche Ursache der Welt, Freiburg (Schw.) - Paderborn, 1931, p.125; G.L.Prestige,
Dieu dans la pensée patristique, Paris, 1955, pp.201-202; M.Schmaus, Das Fortwirken der
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wordt - in navolging overigens van de Régnon - Augustinus' tnniteitstheologie zeer beslist als niet-heilseconomisch bestempeld.1 Terecht of
niet? Wij dachten van niet, maar moeten dit nog aantonen aan de hand
van Augustinus' eigen woorden.
Ten dele is dit eigenlijk al gebeurd. Zo heeft onlangs A.Schindler in
zijn Wort und Analogie in Augustins Tnnitatslekre er de aandacht op gevestigd dat Augustinus reeds in de eerste jaren na zijn bekering met een
zeker gemak onderscheiden functies en eigenschappen toekent aan
Vader, Zoon en Geest.2 Pas na een nadere kennismaking met de antiariaanse Vaders wordt hij voorzichtiger in deze en nadrukkelijker in het
stellen van de inseparabilitas waarmee de drie 'personen' naar buiten
optreden. Hierbij valt op te merken dat de inseparabilis operatio niet alleen het scheppingswerk omvat, maar - zoals wij nog zullen zien - ook
de verwerkelijking van 's mensen 'bovennatuurlijk' heil. De Drieeenheid
blijft voor Augustinus ook na zijn bestrijding van de manichese scheppingsleer (vanaf 387) en na zijn kennismaking met de niceens-orthodoxe,
vaak binnentrinitamch geformuleerde, 'wezensgelijkheid' als A«Zjgod bezien en aangeduid worden.3 Wat de Geest betreft leggen vele door ons
augushmschen Trmttatspsychologie bis zur karolmgischen -Zeit, in Vitae et ventati Festgabe für
Karl Adam, hrsg. von M Reding, Dusseldorf, 1950, pp. 45 e.v ; Idem, Die Spannung.. ,
pp-503-5i8; Idem, Die Denkform Augustins in seinem Werk De Tnmtate. Bayerische Akademie
der Wtssenschaßen. Philosophtseh-histonsche Klasse. Sitzungsbenehte, Jhrg. 1962, Heft 6,
München, 1962 vooral pp. 11-17, J--A Cuttat, ^итл Tnmtatsdenken Augustins, in Munchener
theologische Zeitsehnft 15,1965,143-146 (is een instemmende reactie op het hiervóór genoemde werk van M.Schmaus, Die Denkform...), É Bailleux, Le Don de Dieu. Thèse de
doctorat en théologie dogmatique soutenue devant la Faculté de théologie de Lille en 1958 (daetyhgr.),
1.1, pp. 4-10; O. Du Roy, L'intelligence de la fot en la Trinité sehn samt Augustin. Genèse de sa
théologie trmttairejusqu'en зді, Pans, 1966, pp. 14 e.v.; 452 e ν.
ι A w., pp. 102 e v.; 450 e ν. Du Roy schijnt er in zijn studie van uit te gaan dat Th. de
Régnon met zijn bekend onderscheid tussen een gnekse (heilseconomische) en een latijnse
(met-heilseconomische) tnniteitsleer in alle opzichten gelijk heeft (a.w., p. 14). Dat volgens
Augustinus de heidense wijsgeren - die geen idee hadden van de heilshistone of de heilseconomie zoals die door de Schrift geopenbaard werd - enigszins weet hadden van God
en zijn Woord en zelû van zo iets ab de Geest (a.w., pp. 105 e ν ; 125 e.V.), betekent nog met
dat Augustinus zelf zich buiten de heilseconomie om in het tnmteitsmystene tracht te
verdiepen. Tenzij men onder 'heilseconomie' alleen maar de incarnatie als historisch
feit en andere concrete, historisch aanwijsbare heilsfeiten verstaat. Maar er is ook nog de
heilseconomie van de Geest, werkzaam m de mensjezus, in de Kerk en in de gelovige.
2 A Schindler, Wort und Anahgu in Augustins Tnnttatslehre, Tubingen, 1965, pp.15 e ν ·
3 Wanneer wij in het vervolg over 'heils'ftinctie van de Geest spreken hebben wij steeds
op het oog - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - wat men later het 'bovennatuurlijk'
heil van de mens is gaan noemen. Hiermee willen wij niet de suggestie wekken, dat Augus
tinus i.v.m. de Drieeenheid onder salus ook steeds het bovennatuurlijk heil verstaat ' Wij
passen ons gewoon aan een (nog) geldend spraakgebruik aan, zoals ook O. du Roy doet,
die spreekt over (bovennatuurlijk opgevatte) 'économie du salut', terwijl hij salus in bepaalde Augustinusteksten uitdrukkelijk met-bovennatuurlijk interpreteert. Hierbij moe266

reeds geciteerde uitspraken daar een onomstotelijk getuigenis van af, al
besteedden wij tot nog toe weinig aandacht aan de verhouding tussen
Vader, Zoon en Geest. Het is onze bedoeling dit thans méér te gaan
doen, zij het speciaal met het oog op de plaats of de functie van de Geest
en in aansluiting op het onderzoek dat anderen vóór ons verrichtten.
Bij dit laatste denken wij in het bijzonder aan twee recente studies,
namelijk Wort und Analogie in Augustins Trinitätslehre van A. Schindler en
Der Ordobegriff des jungen Augustinus van J. Rief.1 Beide werken houden
zich ten dele bezig met Augustinus' vroege triniteitsleer en Rief bovendien indirect met Augustinus' vroege pneumatologie. Verder moet hier
natuurlijk worden vermeld L'intelligence de la foi en la Trinité selon saint
Augustin. Genèse de sa theologie trinitaire jusqu'en дді van O. du Roy (Paris,
1966). Zijn conclusie (pp.454 e.V.), waar hij overigens in zijn inleiding
reeds vanuit schijnt te gaan (pp. 13 e.V.), lijkt ons echter niet aanvaard
baar: Augustinus' triniteitstheologie zou niet-heilseconomisch zijn.2
HET

CHRISTELIJK

KARAKTER

VAN

AUGUSTINUS' VROEGE TRI

NITEITSTHEOLOGIE

Aan dit onderwerp wijdt A. Schindler in zijn genoemd werk ruim twin
tig bladzijden (pp. 12-33), afgezien van zijn paragraaf over Die Quellen
der Augustinvchen Trinitätsanalogien (pp. 43-60). Schindler's belangrijkste
conclusies zijn de volgende:
1. Reeds vóór zijn doopsel ontdekt Augustinus in bepaalde libri platonicorum de leer van het eeuwige Woord Gods, zoals die vervat zou liggen
in de Johannesproloog (Conf. VII); deze overeenkomst wordt door
Augustinus nooit herroepen; volgens De civ.X,23 hebben platoonse
wijsgeren zelfs iets vermoed van het bestaan van de Geest.3
2. In zijn enthousiasme voor een neoplatoonse overeenkomst met de
christelijke godsleer is de neofiet aanvankelijk niet altijd even kritisch
ten wij tenslotte opmerken, dat Augustinus zelf zich van het onderscheid natuur-bovennatuur lang niet zo scherp bewust was, zeker niet in zijn vroege geschriften, ab de scholastiek of neoscholatiek. Hij ging in zijn denken veel meer uit van de concrete bestaansorde die nu eenmaal een heilsorde is.
1 Paderborn, 1962,
2 Vgl. onze Inleiding, p. XXI, v. 3 en andere bemerkingen in de loop van dit hoofdstuk.
3 Vgl. J.Nörregaard, a.w., p. 15g: 'Augustins Lehre vom Heiligen Geist hat wenig oder
gar nichts mit Plotins Lehre von der Weltseele zu tun'. Hierover meer bij Nörregaard,
pp. 161 e.v. Zie ook J. Barion, Piolín und Augustinus. Untersuchungen гит Gottesproblem, Berlin,
1935, p.ioi: 'Gar nicht verglichen werden können Plotins Weltseele und der Hl.Geist
bei Augustin'. Daarentegen is О. du Roy (a.w., pp. 132 e.v.) van mening, dat Augustinus
in De ordine geneigd is, de H.Geest wel min of meer met de Wereldziel of de Ratio te
identificeren.
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geweest. Een al te eenzijdig (neoplatoons) accent op de eenheid van
Gods wezen herroept de bisschop in zijn Retractationes (І,І ,з: unum
est voor Vader en Zoon tezamen (Sol. 1.1,4) wordt veranderd in unum
sunt.

3. Augustinus' vroege triniteitsopvatting vertoont neoplatoonse invloe
den, doch gaat in princiep en bewust uit van het Openbaringsgeven';1
in dit 'openbaringsgegeven' tracht Augustinus door te dringen aan de
hand van in de schepping vindbare 'sporen' van de Drieëenheid die
verwijzen naar onderscheiden functies en eigenschappen van Vader,
Zoon en Geest, een enkele maal deze zelfs moeten bewijzen ; in het
toekennen van onderscheiden functies en eigenschappen is Augustinus,
ten koste van de wezensgelijkheid, niet altijd even voorzichtig. Door
de 'sporen' van de in de schepping werkzame Drieëenheid is elk
geschapen wezen op drieëne wijze getekend inzoverre het 1. is ; 2. dit of
dat is, m.a.w. deze of gene bestaansvorm heeft; ß.van nature deze of
gene plaats inneemt of nastreeft t.a.v. God en medeschepselen. Deze
drie naar Vader, Zoon en Geest verwijzende en in God analoog aanwezige metafysische 'Bestimmungen' zijn niet 'eine Grundvoraussetzung des Augustinischen Denkens an und für sich..., sondern
(bleiben) stets stark von der Absicht geprägt..., eine Entsprechung
zur Trinität vorzustellen'.2 Hier is de opmerking van J. Rief op zijn
plaats dat 'die ersten Ansätze, innerweltliches Geschehen mit der
Trinität in Verbindiung zu bringen, in jenen dreigliedrigen Formeln
zu erblicken sind, die im Zusammenhang mit der 'Soteriologie' Erwähnung finden'.3
In een volgende paragraaf* stelt Schindler vast dat vanaf De fide et
symbolo een belangwekkende verandering in Augustinus' triniteitsleer
optreedt: de goddelijke Drieëenheid wordt door de drieëne 'sporen' niet
meer bewezen, doch van buiten af slechts toegelicht en a posteriori aanvaardbaar gemaakt als zijnde niet absurd of in strijd met de rede. Eerder
had Schindler al opgemerkt dat vanaf 393 Augustinus veel voorzichtiger
1 O. du Roy vestigt er meer dan eens de aandacht op dat Augustinus de libriplatonieortm
gelezen heeft 'dans une optique chrétienne' (a.m., p.4g; zie verder a.w., pp. 60 e.V.; p. 182).
2 A.Schindler, a.w.,p.32.
3 J. Rief, a.w., p. 241. Ter bevestiging hiervan zie onze beide voorafgaande hoofdstukken.
O. du Roy ontkent dit (a.w., pp. 102 e.V.; 450 e.v.). O.i. bestaat het verschil in opvatting
tussen du Roy en Rief hierin dat, waar Augustinus in zijn vroegste geschriften over 'ons
heil' e.d. spreekt, O. du Roy dit 'heil' verstaat a b niet behorend tot de 'économie du salut'
maar slechts tot de 'économie de la création', terwijl Rief dit zal ontkennen m.b.t. omstreden passages {De b. vit. IV. 34-35 en De ord.II, V.16, beide geciteerd in ons volgend
overzicht van triadische teksten).
4 A. Schindler, a.w., pp. 26-33.
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is geworden in het toekennen van onderscheiden functies en eigenschappen aan Vader, Zoon en Geest.1 Na gewezen te hebben op de invloed die
de lectuur van orthodoxe Vaders op deze verandering heeft gehad,
vraagt Schindler zich af, of Augustinus' triniteitsleer van vóór 393 als
'neoplatoons' tegenovergesteld moet worden aan een niet-platoonse,
maar christelijke triniteitstheologie van ná 393. Het negatieve antwoord
berust vooral hierop dat de beelden waarmee Augustinus na 393 de
Drieëenheid aanduidt, juist dat soort beelden zijn waarvoor in het neoplatonisme de opvallendste parallellen gevonden worden. De theologie
van vóór 393 was niet minder christelijk of meer platoons van opzet dan
die van latere jaren, doch slechts een eerste, gebrekkige poging om door
te dringen in het geloofsmysterie van Vader, Zoon en Geest.
Tot zover enige conclusies uit het werk van Schindler. Wij zouden
hier enige opmerkingen bij willen maken. In de eerste plaats : het gemak
waarmee Augustinus vóór 393 onderscheiden functies toeschrijft aan
Vader, Zoon en Geest, wijst er op dat althans zijn vroege triniteitstheologie geenszins een essentialistisch geval is geweest, grondig afwijkend
van de heilseconomische visie van de griekse Vaders.2 Dit temeer daar in
de oudste geschriften de bedoelde 'functies' eerder ('bovennatuurlijke')
/un'Muncties zijn, dan, laten we zeggen, onderscheiden scheppingnuncües
of onderscheiden oorzakelijkheidsverhoudingen t.a.v. het geschapene als
zodanig. Van onderscheiden scfuppingsfuncúes is eerst sprake in Augustinus' antimanichese periode (vanaf 387), waarin hij - tegenover het
manichees dualisme - een christelijke scheppingstheologie ontwikkelt.3
Een tweede opmerking zouden wij willen maken in de vorm van een
vraag: hoe is het gemak waarmee Augustinus aanvankelijk onderscheiden functies en eigenschappen toekent aan Vader, Zoon en Geest, te
rijmen met een modalistisch aandoende formulering als in Sol. 1,1.4: qui
gignit et quem gignit unum est?* Overdrijft Augustinus tegelijkertijd in de
ene en in de andere, tegenovergestelde, richting? Overaccentueert hij
tegelijkertijd de eenheid en de drieheid? Of is het misschien zo, dat hij
met een zeker gemak onderscheiden functies en eigenschappen toeschrijft aan Vader, Zoon en Geest, omdat hij au fond alleen aan de

1 A.w.,p.iy
a Voor een vergelijking van Augustinus' triniteitstheologie of pneumatologie met die
van de griekse Vaders zie o.a. Th. de Régnon, Etudes de théologie positive sur la Sainte Trinité,
3esérie, t.z. Paris, л ф, pp.356-364; M. Schmaus, Die Spannung..., pp.508 e.V.; E.BaiUeux,
Le Don de Dieu. Thèse de doctorat en théologie dogmatique souteneue devant la Faculté de Théologie
de Lille en 1958 (dactylogr.), 1.1, pp. 7 ел.
3 Zie pp.377 e.v.
4 PL 32,871.
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Vader waarachtige godheid toekent, terwijl hij de Zoon en de Geest au
fond slechts beschouwt ofwel ab modaliteiten ofwel als niet wezensgelijke emanaties van de Vader?
De vraag is gerechtvaardigd op grond van uitspraken als in De ord. II,
V. ¡6 of in Sol. 1,1.2. In De ord. II, V. 16 lezen we dat de ware filosofie geen
andere taak heeft dan ut doceat, quod sit omnium rerum principium nne principio quantusque in eo (principio !) maneat intellectus quidve inde in nostram salu
tem nne ulla degeneratione manaverit, quem unum deum omnipotentem, eumque
tripotentempatrem etfilium et spiritum sanctum, docent veneranda mysteria...1 Dat
het accent op de eenheid ligt, is duidelijk. Ook is duidelijk dat de eenheid van de drie personen verankerd ligt in het principium sine principio, d.i.
de Vader. De aangegeven onderscheidenheid van principium, intellectus en
quidve inde manaverit moet ons echter weerhouden om in eumque (deum)
tripotentem al te haastig een modalistische triniteitsopvatting te lezen.2
Zowel de drieheid als de eenheid worden door Augustinus ten volle
gehonoreerd, al ontbreekt nog de overduidelijke terminologie van De
fide et symbole. Wat niet ontbreekt, is een 'functionele' visie op de Drieeenheid : quidve inde in nostram salutem manaverit.
Als het gaat over de indruk van een zeker modalisme, is Sol. I, I. s e.v.
een duidelijker voorbeeld. In Sol. 1,1.2 schijnt de godheid uitsluitend of
voornamelijk aan de Vader te worden toegekend: Deus pater veritatis,
pater sapientiae... paterpignoris quo admonemur redire ad te.1 Bovendien worden
in Sol. 1,1.3 heilsfuncties die in het Nieuwe Testament aan de Geest
worden toegeschreven, toegekend aan 'God' zelf: Deus qui in отпет veritatem inducts... Deus qui arguis saeculum de peccato, dejustitia et dejudicio.* Dan
is er nog Sol. 1,1.4: qui gignit et quem gignit unum est.5 Deze laatste formu
lering wordt door Augustinus zelf als onjuist teruggenomen in zijn
Retractationes, waar hij schrijft: unum sunt.6 Het zou echter niet verant
woord zijn om op grond alleen van de geciteerde passages uit de Solilo
quia Augustinus' vroege triniteitsleer zonder meer modalistisch te noe-

1 Ed. Green 127.
a Het zou zeker niet gerechtvaardigd zijn, Augustinus modalist te noemen alleen op
grond van de term tripotentem. Vgl. De hoer. LXXX1V (PL 42,45) : Est alia (sci. haeresis),
quae triformem sic asserit deum, ut quaedam pars eius sit pater, quaedam fìlius, quae·
dam spiritus sanctus; hoc est, quod dei unius partes sint, quae istam faciunt trinità tem:
velut ex his tribus partibus compleatur deus, nee sit perfectus in se ipso, vel pater, vel fìlius
vel spiritus sanctus.
3 PL 32,870.
4 PL 32,871.
5 PL 32,871.
6
RttT.I,IV.3(CSEL36,23).
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men. Dit zou reeds worden tegengesproken door de boven aangehaalde
passage uit een vroeger werk, nl. De ord. II, V. 16.
Om nu terug te komen op onze vraag, of Augustinus dáárom zo gemakkelijk onderscheiden functies en eigenschappen toekent aan Vader,
Zoon en Geest, omdat hij die functies au fond alle toeschrijft aan één
'functionaris': wij zouden die vraag niet graag met een volmondig ja
willen beantwoorden. In De ord.II, V. ¡6 lijken ons de Zoon en de Geest
reeds meer te zijn dan modaliteiten van de Vader of van 'God'. Maar
vooral: De ord.II, V.16 en Sol. 1,1.2-4 zijn niet de enige teksten waarin
Augustinus zich vóór 393 uitlaat over de verhouding van Vader, Zoon
en Geest. Een genuanceerd antwoord op onze vraag veronderstelt een
bredere informatie.
HET 'FUNCTIONELE' IN AUGUSTINUS' VROEGE

PNEUMATOLOGIE

Na de voorafgaande opmerkingen over Augustinus' vroege triniteitstheologie in het algemeen willen wij thans een aantal teksten van dichterbij bezien om gefundeerd te kunnen vaststellen, wat Augustinus in zijn
eerste christelijke jaren gedacht heeft over de Geest. Wij gaan in deze
paragraaf tot aan 393, De fide et symbole inclusief, omdat in dit werk de
niceens-orthodoxe formule! ingen voor het eerst duidelijk en volop doorbreken. Overigens zullen wij daarbij betrekkelijk kort kunnen zijn, aangezien de meeste van de in aanmerking komende teksten reeds in vorige
hoofdstukken ter sprake zijn gekomen of door andere onderzoekers, zij
het in een ander verband, reeds uitvoerig werden besproken.1 Dit laatste
geldt in het bijzonder van allerlei triadische formules waarin, expliciet
of impliciet, in de schepping vindbare 'sporen' van de Drieéenheid worden aangegeven. Deze 'sporen' komen, zoals gezegd, in elk geschapen
wezen voor inzoverre het 1. is; 2. dit of dat is, m.a.w. deze of gene
1 Zie behalve de vermelde studies van A. Schindler, J. Rief en O. du Roy o.a. : Th.
Gangauf, Des hl. Augustinus spekulative Lehre von Gott dem Dreieinigen, Ausgburg, 1865, pp.
sog e.V.; F. de Paul Blachère, La Triniti dans les créatures, in Revue augustmienne 3,1903,114123; 219-333; A. Gardeil, La structure de l'âme et l'expérience mystique, t.I-II, Paris, 1927,1.1,
pp.50-130; t. II, pp. 281-312; E. MuUer, Augustms Lehre von der Einheit und der Dreiheit m ihrer
Bedeutung fur Sem und Erkennen, Erlangen, 1929; R. Schneider, Das wandelbare Sein. Du
Hauptprobleme der Ontologie Augusttns, Frankfurt a.M., 1938, pp. 17 e.V.; W.J.Roche,
Measure, Number and Weight m Saint Augustine, in New Scholasticism 15,1941,350-376;
J.Iturioz, El tnmtansmo en la filosofia de san Augustin, in Revista española de teologia 3,1943,
89-128; G. Capone Braga, II mondo delle idee, Milano, 1954', pp.232-245; R. Allers, The
Notions of Tnad and Mediation, in The New Scholasticism 31,1957,499-525; R.Lorenz,
Gnade und Erkenntnis, in Zeitschrift für Kirchengeschichte 75,1964,21-78: zie verder de door
J. Rief besproken auteurs in zijn geciteerd werk op pp. 236 e.v.
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bestaansvorm heeft; 3. deze of gene plaats inneemt of nastreeft t.a.v.
God en medeschepselen.
Een duidelijk voorbeeld van zo'n triadische formule is De div. quaest
LXXXIII, 18: Omne quod est, aliud est quo constat, aliud quo discemitur, aliud
quo congruit. Universa igitur creatura, si et est quoque modo et ab eo, quod omnino
nihil est, plurimum distal et suu partibus sibimet congruit, causam quoque eius
trinam esse oportet: qua sit, qua hoc sit, qua sibi amica nt. Creaturae autem
causam, id est auctorem, deum dicimus. Oportet ergo esse trinitatem, qua nihil
praestantius, intelligentius et beatius invenire perfecta ratio potest.' Augustinus
gaat in de geciteerde tekst zo ver, d a t hij in de triadische bepaaldheid
van de schepping zelfs een soort bewijs ziet van het bestaan van de
goddelijke Drieëenheid. 2 I n de meeste andere gevallen - na 393 steeds wordt de triadische bepaaldheid van het geschapene slechts a posteriori
t.a.v. het 'openbaringsgegeven' opgemerkt, meestal bovendien zonder
uitdrukkelijke verwijzing n a a r de Triniteit. D a n komen er naast de triadische formuleringen die onmiddellijk het geschapene als zodanig tot
voorwerp hebben, andere triadische formuleringen voor die een stuk
('bovennatuurlijke') A«7irealiteit uitdrukken en een onderscheiden keilsfunctie a a n de Geest willen toeschrijven. Deze laatste zijn zelfs de oudste,
zoals wij met J . Rief willen aannemen.
T h a n s laten wij ter snelle informatie een overzicht van triadische formules volgen w a a r n a a r in volgende besprekingen gemakkelijk kan worden
teruggewezen. H e t overzicht loopt van 386 tot circa 390. O m ons betoog
te kunnen volgen hoeft de lezer de geciteerde formules nú niet door te
werken! Wij willen hem slechts in de gelegenheid stellen, later onze
conclusies in één oogopslag te verifiëren. Daartoe hebben wij telkens het
derde (naar de Geest verwijzende )lid van de triade duidelijk in de druk
doen uitkomen.
De b. vit.IV.34 (Green 94) : Quisquís igitur ad summum mod um - per veritatem
venerit - beatus est
Ibid.gs (Green 95) a quo indicaris in veritatem - qua ventate perfruaris - per quid
conectaris summo modo3
De ord.II, V.16 (Green 127) : quod sit omnium rerum principium sine principio quantusque in eo maneat intellectus - quidve inde in nostram salutem nne ulta degene·
ratione manaverit*
1 PL 40,15
2 Vgl. A. Schindler, a.w., pp. 20-гі.
3 Uit de context blijkt dat de triade trinitarisch wordt verstaan. Onmiddelijk er op volgt :
Quae tria unum deum... ostendunt. Hic mater... fove precantes, trinitas, laeta effudit...
(Green 95).
4 In de context volgt onmiddelijk: quem unum deum omnipotentem, eumque tripoteatem patrem et filium et spiritum sanctum, docent veneranda mysteria.
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Ibid.II, Vili.35 (Green 132) : deum c o l a n t - cogitent - quaerant1
Ibidem: ut tanto se sciant vivere melius et sublimius. - quanto et perfectius eam
(dei legem) contemplantur intelligendo - et vivendo custodiunt dìligentius
Ibid. II, ХІІ.35 (Green 138) : (Ergo iam tria genera sunt rerum in quibus Ulud
rationale apparet,) unum est in factis ad aliquem finem relatis, - alterum in dis
cendo, - tertium in delectando.
Ibidem: Primum nos admonet nihil temere faceré, - secundum recte docere, - ultimum beate contemplari
De quant. anim.XXXIV.y?
(PL 32,1077): Creatorem, ex quo omina, - per quem
omnia, - in quo omnia;
id est incommutabile principium - incommutabilem sapientiam - incommutabilem earitatem*
De m0rib.XV.s5 (PL 32,1322) : summi boni, - summae sapientiae, - summaeque
concordiae3
Ibid. XXIV. 44 (PL 32,1330) : summo bono, - summae sapientiae, - summae paci*
De Gen. c. Man.I,XVI.s6
(PL 34,185-186) : Non enim animalis alicujus corpus et
membra considero, ubi non mensura - et numéros - et ordinem inveniam...
Quae omnia unde veniant non intelligo, nisi a summa mensura - et numero - et
ordine, quae in ipsa Dei sublimitate... consistunt. In omnibus tarnen cum mensuras - et numéros - et ordinem vides, artificem quaere.
Nee alium invenies, nisi ubi summa mensura, - et summus numerus, - et summus
ordo est,
id est Deum, de quo verissime dictum est, quod omnia in mensura, - et numero,
- et pondere disposuerit.
De Gen. с. Man. I, XXI.3s (PL 34,188) : Si enim singula opera D e i . . . inveniuntur
habere laudabiles mensuras - et numéros - et ordines
De mus. VI, XI. sg (PL 32,1179) : unde tempora fabricantur - et ordinantur - et modifìcantur aeternitatem imitantia,
dum coeli conversio... legibus aequalitatis - et unitatis - et ordinationis obtempérât
Ibid. VI,XVII.56 (PL 32, ι i g i ) : Numerus autem et ab uno incipit, - et aequalitate ac similitudine pulcher est, - et ordine copulatur.
(Quamobrem quisquís fatetur nullam esse naturam quae non) ut sit quidquid est,
appâtât unitatem - suique similis in quantum potest esse conetur, - atque ordinem
proprium vel locis vel temporibus, vel in corpore quodam libramento salutem suam teneat:
(debet fateri) ab uno principio - per aequalem illi ac similem speciem - divitiis
bonitatis ejus,
q u a e inter se unum - et d e uno unum - diarissima, ut ita dicam, charitate junguntur
(omnia facta esse).
Ibid.57 (PL 32,1192) : (speciem corporis...) in qua unitas quaedam - et numeri et ordo esse convincitur
1 Vgl. De b. mt.IV.35 (Green 94-95) : Admonitio autem quaedam, quae nobiscum agit,
ut deum recordemur, ut eum quaeramua etc. Deze admonitio hebben wij in een van onze
vorige hoofdstukken min of meer geïdentificeerd met de heilige Geest (zie pp. 171 e.v.)
op grond o.a. van Sol. 1,1.2 (PL 32,870) : pater pignoris quo admonemur redire ad te.
2 Dat Augustinus de Drieëenheid op het oog heeft blijkt ,behalve uit overeenkomst met
duidelijker triaden, uit De m0rib.XIV.s4 (PL 32,1321): Deum ergo diligere debemus
trinam quamdam unitatem, patrem et filium et spiritum sanctum, quod nihil aliud dicam
esse, nisi idipsum esse. Est enim vere summeque deus : ex quo omnia ,рет quem omnia, in quo
omnia... (Rom. 11,36).
3 Drieëenheid bedoeld. Wordt duidelijker door vergelijking met b.v. De mus. І,Х ІІ.5б
(PL 32,1191). 4 Zie vorige voetnoot.
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Ibidem: Unde, quaeso, ista, nisi ab ilio summo atque aeterno principatu - numerorum et similitudinis et aequalitatis - et ordinis veniunt?
Ер.іі,з
(CSEL 34,1,26-27): (Nulla natura est... quae non in se habeat...)
primo ut sit, - deinde ut hoc vel illud sit, - tertio ut in eo ipso, quod est, mancai,
quantum potest.
Primum illud causam ipsam naturae ostentat, ex qua sunt omnia; - alterum
speciem, per quam fabricantur... forman turque omnia ; — tertium manentiam
quondam, ut ita dicam, in qua sunt omnia
Quod si fieri potest, ut aliquid sit - et non hoc vel illud sit - et tarn diu sit atque id
sit, quam diu in genere suo manet
Ibid. 4 (CSEL 34,1,38) : scire prius intendimus, - et per quod coniciamus aliquid
- et in quo maneamus.
Ibidem: Demonstranda igitur prius erat quaedam norma et regula disciplinae.
Quod factum est per illam suscepti hominis dispensationem, quae proprie filio
tribuenda est, - ut esset consequens et ipsius patris, id est unius principii ex quo
sunt omnia, cognitio per filium - et quaedam interior et inejfabilis suavitas atque dulcedo
in ista cognitione permanendi contemnendique omnia mortalia, quod donum et munus proprie
spiritui sancto tribuitur.
De v. rel. 1,1 (CCL 32,187) : (deus) a quo universitas et incohatur - et perficitur et continetur
Ibid. VII. 13 (CCL 32,196) : (omnis intellectualis et animalis et corporalis creatura
ab eadem trinitate creatrice) esse in quantum est, - et speciem suam habere - et
ordinatissime administran (sine ulla dubitatione perspicitur).
Ibidem: (CCL 32,196-197) : (Omnis enim res... habet hace tria:) ut et unum ali
quid sit - et specie propria discerna tur a ceteris - et rerum ordinem non excédât
Ibid. XI. si (CCL 32,201) : (Quis est autem hie nisi) unus deus - una Veritas - una
salus omnium
Ibid.XH.S4 (CCL 32,202) : ad unum incommutabile (anima) revertetur - reformata per sapientiam non formatam, sed per quam formantur universa, -frueturque deoper spiritum sanctum quod est donum dei
Ibid.XVII.34-XVIII.35
(CCL 32,208-209): Quis eafecit? Qui summe est. Q,uis
hic est? Deus incommutabilis trinitas, - q u o n i a m et summa sapientia ea f e c i t et summa benignitate conservât
Ipsum autem quantumcumque esse bonum e s t . . . - quidquid est quantulacumque
specie sit necesse e s t . . . - Nulla autem res obtinet integritatem naturae suae, nisi in suo
genere salva sit.
Ibid. XXX.55 (CSEL 32,223) : Sed cum in omnibus artibus convenientiaplaceat, qua
una salva etpulchra sunt omnia, ipsa vero convenientia - aequalitatem - unitatemque
appetat
Ibid. бд-71 (CCL 32,232-234) : Serviunt enim cupiditati triplici vel voluptatis - vel
excellentiae - vel spectaculi 1
qui aut camalibus gaudiis subditus sit - aut potentiam vanam foveat - aut aliquo
spectaculo delectatus insaniat
vel libidine - vel superbia - curiositate damnati
omne quod in mundo est... concupiscentia camis est - concupiscentia oculorum - et
ambitio saeculi
concupiscentia camis voluptatis infirme amatares significat, - concupiscentia oculorum
curiosos, - ambitio saeculi superbos
cupiditatem voluptatis... - dominationis temporalis fastu... - superbia curiositàtis
illecebra
1 Vgl. С Secund. io (CSEL 25,921 ) : Ipsum etiam deum patrem peccantes imitantur inpia
superbia, iusti pia liberalitate. Spiritum denique sanctum iniquorum cupiditas, rectorum
caritas imitatur...
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ooluptatem... - iactantiam... - per hos oculos praecipitatur, ut temporalia et inferiora cognoscat
Ibid.LII.ioi
(CCL 3 2 , 2 5 2 ) : Quid enim appétit curiositas, nisi cognitionem... Quid appétit superbia nisi potentiam... - Quid appétit voluptas corporis nisi quietem
Ibid. LV.iis
(CCL 32,259) : Ecce unum deum colo unum omnium principium et sapientiam, qua sapiens est, quaecumque anima sapiens est, - et ipsum munus,
quo beata sunt, quaecumque beata sunt
qui hoc unum colit, quod omnis optimus diligit, - et cuius cognitione gaudet, - et
ad quod principium recurrendo fit optimus
Ibid.LV. 113 (CCL 32,259-260) : Quae tarnen omnia ñeque fièrent a pâtre - per
filium - ruque smsfinibus salva essent, nisi deus summe bonus esset, qui et nulli naturae, quae
ab ipso bona esse posset, invidi!, et in bono ipso alia, quantum vellent, alia quantum passent,
ut marièrent, dedit.
(Quare ipsum donum dei cum patre et filio aeque incommutabile colere et tenere
nos convenit...)
Ibidem: a quo discessimus - cui dissimiles facti sumus - a quo perire non permissi
sumus
principium, ad quod recurrimus, - et formam, quam sequimur, - et gratiam, qua
reconciliamur
unum (deum) quo auctore conditi sumus, - et similitudinem eius, per quam ad
unitatem formamur, - et pacem, qua unitati adhaeremus
deum, qui dicit : Fiat, - et verbum, per quod factum est omne, q u o d . . . factum
est, - et donum benignitatis eius,quo placuit et conciliatum est auctori suo, ut non internet
deum, quo creatore vivimus, - per quem reformati sapienter vivimus, - quem diligentes et quo f mentes beate vivimus
De div. quaest. LXXXIII. 18 (PL 40,15) Omne, quod est, aliud est, quo constat, aliud, quo discemitur. - aliud quo congruit.
Universa igitur creatura, si et est quoquo modo - et ab eo, quod omnino nihil est,
plurimum distai - et suis partibus sibimet congruit, causam quoque eius trinam esse
oportet : qua sit, - qua hoc sit, - qua sibi amica sit
trinitatem (divinam) qua nihil praestantius, - intelligentius - et beatius invenire
perfecta ratio potest.
. . . p l u s quam tria genera quaestionum esse non possunt: utrum omnino sit, utrum hoc an aliud sit, - utrum approbandum inprobandumve sit
De div. quaest. LXXXIII,38 (PL 40,27) : Cum aliud sit natura, - aliud disciplina, aliud usus, (et haec in una anima intelligantur nulla diversitatc substantiae :)
item cum aliud sit ingenium, - aliud virtus, - aliud tranquillitas, (similiter unius
ejusdemque substantiae... investigandum est, quod ait Dominus Jesus,)
Nemo venit ad me, nisi quem Pater attraxerit (Jo. 6,44) ; - et, Nemo venit ad
Patrem, nisi per me (Jo. 14,6) ; - et, Ipse vos in omnem veritatem inducet (Jo. 16,13)'.
De lib. arb.II,XIX.53
(CSEL 74,87) : Atque ita homo superbus - et curiosus - et
lascivus effectus 2
Ibid. II, XX. ¡4 (CSEL 74,87) : Omnem quippe rem, ubi mensuram - et numerum
- et ordinem videris, deo artifici tribuere ne cuncteris.
Ibid. III, XII.35 (CSEL 74,120): ut nullus sit caelum terramque rationabiliter
intuens omnesque naturas visibiles in suis generibus modéralas - formatas - ordi1 Uit de context blijkt dat Augustinus in de triaden direkt de goddelijke Drieëenheid op
het oog heeft : et cum anima sit alteri us substantiae, quam Deus, quamquam ab ilio facta ;
ipse autem Deus sit sacratissima illa Trinitas : diligentissime investigandum est, quod ait
Dominus Jesus enz.
я In De lib. атЬ.ІІ,Ш.у (CSEL 74,43) komt de 'triade' esse, vivere, intellegere voor, maar
niets wijst er in de context op dat hier een 'spoor' van de Drieëenheid wordt gezien.
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natas, qui vel alium credat artificem omnium esse quam deum vel non eum ineffabiliter laudandum esse fateatur
Ibid. Ill, XXI.59 (CSEL
74,139) : de domino deo auctore - et formatore - et ordina
tore rerum omnium1
Aan de hand van het geboden overzicht kan men gemakkelijk vast
stellen, dat de Triniteit reeds vanaf De beala vita aus 'functioneel' wordt
ervaren: α quo inducaris in verìtatem, qua ventateperfmaris, per quid conectaris
summo modo. Daarbij is de Vader oorsprong of initiatiefnemer, maar de
Geest is degene in wie God de mens het eerst aanspreekt; degene door
wie de mens effectief met God wordt verbonden en aldus gelukkig wordt:
quaerant; beate contemplari. Men zou kunnen stellen, dat de Geest - of
liever nog God ín of dóór de Geest - doelgerichtheid aan het menselijk
bestaan schenkt alsook het geluk dat uiteraard in het bereiken van het
doel ligt opgesloten, nl. verbondenheid met de Vader in zijn Waarheid:
per verttatem venerit (De b.vita IV.34); qua ventate perfmaris (ibidem). De
zienswijze, dat God door de Géést het menselijk hart aanspreekt en het
uiteindelijk rust schenkt, wordt ook aldus geformuleerd: quidve inde in
nostrani salutem... manaverit, waarmee Augustinus blijkens de context speciaal de Geest op het oog heeft.2 'Heilsfunctioneel' is God dus vooral
door en in de Geest.3 In de werken die Augustinus schreef na zijn vertrek uit Milaan, blijft deze gedachte terugkeren. In De moribus wordt de
'heiligende', d.i. 'met God verbindende' heilsfunctie van de Geest in verband gebracht met de 'caritas dei diffusa in cordibus nostris' van Rom.5,5.
In ons vorig hoofdstuk hebben wij hier lang en breed bij stilgestaan.4
Straks zullen wij zien dat deze heilseconomische pneumatologie blijft
1 Dat de Drieëenheid van Vader, Zoon en Geest wordt bedoeld, blijkt uit de context.
Aan de hierboven geciteerde triade gaat onmiddelijk vooraf: De cuius trinitaria unitale et
aequalitate et singularum in ea personarum quadam proprietate non hie locus est disserendi. Nam commemorare quaedam de domino deo auctore enz.
2 Vgl. p. 372, v. 4. Bij Sermo 214 uit 391 merkt F. Cavallera (a.a.,p.iis)
concluderend
op: 'Jusqu'ici (tot aan 391) l'Esprit-Saint était surtout envisagé comme le Don par lequel
le Père et le Fib manifestent aux créatures, et tout spécialement à nous, leur amour et
leur bonté...'.
3 Het is duidelijk, dat de Triniteit in de hierboven geciteerde teksten als 'functioneel'
wordt ervaren. Maar mogen wij ook spreken van een 'économie du salut' of moeten wij
met du Roy aannemen, dat er slechts sprake kan zijn van een 'économie de Ia création'?
Mogen wij zeggen, dat de Triniteit ab 'heilsfunctioneel' wordt gezien? Wij dachten van
wel en verwijzen hiervoor naar onze hoofdstukken over roeping, geloobverlichting en
begenadiging door de Geest waar meerdere van de hierboven geciteerde teksten besproken worden. Zie verder in dit hoofdstuk, pp. г8і-я over de reditus waartoe de Geest in
Sol.1,1.2 aanspoort (admonet), en bedenken we dat reeds in De b. vit.IV.35 (tussen twee
trinitarische triaden in) sprake is van een admonitio om God te zoeken, welke admonitio
door Augustinus speciaal met de Geest wordt verbonden of zelfs met de Geest geïdentificeerd. Zie ook A. Mandouze, Saint Augustin..., pp. 131 e.u.; 531 e.V., vooralp. 535.
4 Zie pp. 2 09 e.V.
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doorwerken tot in de laatste Boeken van De Trìnitate, waar zij door
Schmaus ten onrechte als een 'heterogenes Element' in Augustinus'
triniteitstheologie werd ervaren.1
Toch kan men in de werken die Augustinus schreef na zijn vertrek uit
Milaan, ook een zekere evolutie waarnemen. Naast de heilseconomische
benadering van de onderscheidenheid van Vader, Zoon en Geest komen
kosmologisch-metafysische beschouwingen voor waarin de drie-eenheid
van Vader, Zoon en Geest wordt geïllustreerd door of zelfs afgelezen uit
de drieëne ontologische structuur van bezielde lichamelijkheid of van
het geschapene zonder meer. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze positieve aandacht voor kosmos en schepping samenhangt met het feit dat
Augustinus - van Milaan op weg naar Africa - te Rome opnieuw in
aanraking komt met het manichéisme en zijn pessimistische scheppingsleer. Welke literaire en wijsgerige invloeden - en in welke mate - er toe
hebben bijgedragen dat Augustinus deze kosmologisch-metafysische
aandacht ging formuleren in triadische formules, is een omstreden kwestie. Behalve met neoplatoonse achtergronden en met het door Schindler
gesignaleerde triadisch schema uit de retoriek2 moet men rekening houden met Augustinus' geloof in de Drieëenheid en met zijn ontdekking
van de trinitarisch gelezen Schriftwoorden Wijsh. 11,21 en Rom. 11,21:
'omnia in mensura et numero et pondere disposuüti' en 'ex quo omnia, per quem
omnia, in quo omnia...' (of de andere versiej 'ex ipso, et per ipsum, et in ipso
sunt omnia'.3
Rom. 11,36 komt reeds in De quantitate animae voor, maar wordt daar
mogelijk nog heilseconomisch of - wat minstens evengoed zou kunnen binnentrinitarisch verstaan : Creatorem ex quo omnia, per quem omnia; in quo
omnia; idestincommutabileprìncipium, incommutabilemsapientiam, incommutabilem
caritatem...* Het woord 'Schepper' in ons citaat zou aanleiding kunnen
geven om in de triade principium - sapientia - caritas een aanduiding te
zien van de onderscheiden 'scheppings' functies van Vader, Zoon en
Geest. Maar het woord 'Schepper' wordt hier gebezigd om aan te geven
dat God de enige is die aanbeden mag worden. De onmiddellijke context luidt : Ideoque divine ас singulariter in Ecclesia catholica traditur, 'nullam
creaturam colendam esse animae'... sed ipsum tantummodo rerum, quae sunt,
omnium Creatorem, ex quo omnia etc.* De drieëne verhouding die in de
Paulustekst ligt opgesloten, wordt nog niet kosmologisch uitgebuit. Het
1 Vgl. p. 265.
2 Vgl. O. du Roy, α. w., pp.384-388; 401-40$.
3 Over Rom. 11,36 bij Augustinus zie О. du Roy ,a.w., pp.4yg-485.
4 De quant. an.XXXIV.7y (PL 32,1077).
5 Ibidem.
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vermoeden dat Augustinus in de vermelde triade slechts binnentrinitarische verhoudingen op het oog heeft, wordt bovendien versterkt door
enige passages uit het ongeveer gelijktijdige De morìbus. In XIV.24 komt
een duidelijke toespeling op Rom. 11,36 voor, maar over Vader, Zoon en
Geest tezamen is sprake als over idipsum esse.1 Dat onder caritas in het
boven geciteerde De quant. an. XXXIV. 77 binnentrinitariscke liefde verstaan
wordt, valt verder met waarschijnlijkheid afte leiden uit De morib.XV.25
en XXIV. 44, waar als derde lid in triadische formuleringen resp.jumma
concordia en summa pax voorkomen.2 Tenslotte zou men nog kunnen wijzen op De mus.VI,XVII.§6 van iets latere datum, waar wij met betrekking tot de Vader en de Zoon lezen: Charissima, ut ita dicam, chántate
junguntur...3

In De Gen. с Man. I, XVI. 25-26 bestrijdt Augustinus de manichese op
vatting, als zouden vele zgn. 'door God geschapen' wezens een doelloos
en nutteloos bestaan leiden, ja soms zelfs alleen maar schadelijk zijn voor
hun medeschepselen. Een dergelijke opvatting, aldus Augustinus, komt
slechts voort uit onwetendheid omtrent de werkelijke bestaansreden van
bedoeld soort wezens. Wat de bestaansreden van b.v. bepaalde soorten
ongedierte ook moge zijn, schrijft Augustinus, video tarnen omnia in suo
genere pulchra esse. En ter verklaring hiervan : JVbn enim animalis alicujus
corpus et membra considero, ubi non mensuras et numéros et ordinem inveniam a
unitatem concordiae pertinere.* De 'schoonheid' die Augustinus in bezielde lichamelijkheid ontwaart, identificeert hij dus met de gestructureerde
eenheid van mensura, numerus en ordo. En waar kunnen deze drie anders
vandaan komen, nisi a summa mensura et numero et ordine, quae in ipsa Dei
sublimitate incommutabili atque aeterno consistunt? Daarom hebben de geschapen mensurae, numeri en ordo een verwijzende functie: artificem quaere.*
Nochtans wordt de triade niet uitdrukkelijk trinitarisch geïnterpreteerd
evenmin als in De Gen.c.Man,I,XII.32,6 waar mensura, numerus en ordo
1 Zie p. 273, v. 2.
2 Dat caritas, concordia en pax binnen de Triniteit speciaal met de Geest worden verbonden, hangt zeer waarschijnlijk samen met Augustinus' ontdekking van Rom.5,5 'quoniam
charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spriitum sanctunC. Aldus en voor het eerst wordt
Дот.5,5 geciteerd in De moribus (ХШ.23; Х І.зд). In hetzelfde werk lezen we dan ook:
charitas Dei... quae inspirata Spiritu soneto perducit ad Filiun, id est ad Sapientiam Dei, per quam
Pater ipse cognoscitur (Х Ц.31).
3 De tekst werd vollediger geciteerd op p. 273.
4 De Gen. с. Мт.І,Х І.2б (PL 34,1 5).
5 Ibid. (PL 34,185-186) : In omnibus tarnen cum mensuras et numéros et ordinem vides,
artificem quaere. Nee alium invenies, nisi ubi summa mensura, et summus numerus, et
summus ordo est, id est Deum de quo verissime dictum est, quod omnia in mensura, et
numero, et pondere disposuerit.
6 Vgl. J.Rief, a.m., p. 240, υ. ι: 'Die Frage, warum Augustinus in De gen с Man, eine
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opnieuw worden genoemd, ditmaal met betrekking tot al het geschapene.1 Dat inhoudelijk met mensura, numerus en ordo overeenkomende
triaden in ieder geval trinitarisch verstaan worden in andere geschriften
uit de jaren 387-390, is een vaststaand feit dat na studies als die van
Schindler, Rief en du Roy geen betoog meer behoeft.2 Derhalve is het
niet ondenkbaar dat Augustinus ook in De Genen contra Manichaeos uit
388-389 aan de onderscheidenheid van Vader, Zoon en Geest heeft gedacht. Wat de andere termen betreft waarmee de formele inhoud van de
triade mensura, numerus en ordo wordt aangeduid, deze vindt de lezer
gemakkelijk terug in ons overzicht van triaden.
Met de term mensura ( =modus = volheid) wordt de bestaanswedde van
iets aangeduid, waardoor dit iets unum aliquid est (De v.rel. VII. 13).* In
triadische formules komen formeel met mensura o.a. overeen: unum
aliquid esse; esse; constare; incohari (^beginnen te bestaan); fieri; fabrican;
condì. In God beantwoordt hier o.a. aan: prìncipium; causa; deus (deus
staande naast ventas en salus) ; /acere; auctor; creator; a quo omnia sunt. Wij
hebben deze termen nogmaals geciteerd om te laten zien, dat evenals in
de heilseconomische triaden ook in de scheppingseconomische triaden
speciaal aan de Vader initiatief en oorsprong worden toegeschreven.4
Naast numerus, waardoor het vormgevend princiep van een geschapen
wezen wordt aangeduid of ook de gerealiseerde bestaans-vorm,* komen
als tweede lid in triaden o.a. de volgende termen vooTiformam (dwinam)
sequi; per simüitudinem (divinam) ad unitatem forman; modifican; perfici;
quantulacumque specie esse; specie sua discemi a ceteris; reforman, per sapientiam
(divinam); reformatais sapienter vivere; sapiens; intelligens; appetere cognitionem.
De triadische overeenkomst tussen numerus enerzijds en cognitio, sapientia,
intellegens e.d. anderzijds wordt duidelijk als men bedenkt, dat voor
geradezu auffallende Reserve gegenüber der von ihm sonst so geliebten Trinitätsspekulation an den Tag legt, kann hier nicht beantwort werden. Es sei lediglich angemerkt, dass
auch die Manichaer eine Trinität kannten. Möglicherweise ist Augustins Reserve gegenüber der von ihm sonst geübten Trinitàtsspekulation als Antithese gegenüber der
manichäischen Auffassung zu deuten (vgl. A. Adam, Das Fortwirken des Manichäismus bei
Augustin, in Zeitschr.f. Kirchengeschichte 69, 1958,20-21).'
1 PL 34,188: Si enim singula opera Dei cum considerantur a prudentibus, inveniuntur
habere laudabiles mensuras et numéros et ordines in suo quaeque genere constituta;
quanto magis omnia simul, id est ipsa universitas, quae istis singulis in unum coUectis
impletur?
2 Zie Α. Schindler, a.w.,pp.20 e.V.; J. Rief, a.m., pp. igf e.v.
3 Over de betekenis van mensura als eerste lid van de tríade mensura, numerus, ordo zie uitvoeriger J. Rief, a.w., pp. 216-224.
4 Over het 'heils' initiatief van de Vader, zie reeds pp. 169-170.
5 Over de betekenis van numerus als tweede lid van de triade mensura, numerus, ordo, zie
uitvoeriger J. Rief, a.w., pp. 203-216.
6 Zie ons overzicht van triaden, pp. 272-275.
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Augustinus iets kenbaar, identificeerbaar is aan zijn 'vorm' ( =num£rus) en
dat menselijke wijsheid en kennis uitstraling zijn van de ongeschapen
Wijsheid die de mens van binnen onderwijst.1
Aan numerus in het geschapene beantwoorden in triaden die onmiddellijk God tot voorwerp hebben, o.a. de volgende termen : aequalis (uni
principio) ас similis species; species per quam fabrìcantur... formanturque omnia;
sapientia... per quam formantur omnia; similitudo (auctoris), per quam ad unitakm f оттатит; ventas; verbum, per quod factum est omne quod factum est; per

quem reformati sapienter vivimus.1 Ook hier is de overeenkomst duidelijk tus
sen scheppings- en heilsfunctie : het Woord is de door de Vader uitge
sproken species volgens welke de wereld geschapen en de mens hérschapen, hervormd wordt. Maar schepping en herschepping zijn eerst voltooid, als het geschapene of herschapene zijn toekomende plaats ten opzichte van God en medeschepselen heeft ingenomen. Welnu, daartoe
wordt het gedreven door de Geest.
Met het derde lid van de triade, ordo, wordt ni. die ingeschapen eigenschap van elk bestaand wezen aangeduid waardoor het in vrede leeft of
tracht te leven met zichzelf, een zekere bestendigheid bezit of tracht te
verwerven en zijn toekomende plaats inneemt of nastreeft in het geheel
van de schepping. Wanneer het gaat over de mens, komt daarbij ook zijn
verhouding tot God ter sprake, tot wie hij slechts door genade met hem
verzoend kan 'terugkeren'. 3 In deze samenhang is de ordeningsfunctie
van de Geest een uitgesproken (later zou men zeggen 'bovennatuurlijke')
AitWunctie. Als zodanig werd zij door Augustinus zelfs het éérst gesignaleerd. Volgens zijn vroegste pneumatologische uitlatingen richt de
Geest, zagen wij boven, het menselijk hart op een blijvende verbondenheid met de Vader in de Waarheid. 4 Pas in geschriften uit de 'antimanichese' jaren 387-390 schenkt de Geest doelgerichtheid aan álle bestaan.
1 Vgl. J. Rief, a.w., pp. 304-205.
2 Zie ons overzicht van triaden, pp. 272-375.
3 Over de betekenis van ordo ab derde lid van de triade mensura, numerus, ordo zie uitvoeriger J. Rief, a.w., pp. 224 e.v. Dat ook het infrahumane door zijn ingeschapen ordo-princiep tot God 'terugkeert', hebben wij in naar God verwijzende triaden nergens gevonden.
Ook niet in de door Rief opgesomde (a.w., pp. 244-246). Of de 'terugkeer' van het infrahumane tot God in niet-triadische teksten aan het orifo-princiep wordt toegeschreven,
hebben wij niet meer nagegaan. Over de middelaarspositie van de mens tussen God en de
onredelijke schepselen zie overigens J. Rief, a.w., pp. 258-283. Op p. 282 schrijft Rief: 'Die
Güte, die den Dingen durch den rechten Gebrauch zuwächst, kann nicht ab ontologische
Grosse verstanden werden, denn die Dinge bleiben was sie sind, es kann sich nur darum
handeln, dass die vemunftlose Kreatur erst durch den rechten Gebrauch seitens des
Menschen und die damit gegebene Einordnung in die Ganzheit des Seienden ihre ihr
gemäß ihrem ordo zukommende Güte offenbar machen kann...'.
4 Zie pp. 209 e.v.
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God die door en in de Geest heilsgod was voor de mens, blijkt dan voor
het geschapene letterlijk salus omnium te zijn. Door en in de Geest schenkt
God vrede, bestendigheid en geluk aan al wat bestaat: manen tía; conservât; ipsum munus quo beata sunt quaecumque beata sunt.1 E n zoals God zich
door en in de Geest genadig keert tot de mens, zo is hij in de Geest bonitas
en benignilas voor alles wat de Vader in zijn Zoon, de species οιforma van al
het geschapene, heeft gemaakt. 2
Met deze relatie van de Geest ten aanzien van al het bestaande komt
niet alleen zijn heilsfunctie uit De beata vita en De ordine overeen, maar
ook die uit de geschriften van 387-390, waarin het heilseconomisch mo
ment niet geheel en al verdrongen wordt door een scheppingseconomische benadering van het geloofsmysterie. In die geschriften wordt im
mers speciaal met de Geest in verband gebracht : quaedam interior et ineffabilis suavitas atque dulcedo in ista cognitione (sc.patris per filium) permanendi;

frueturque deo per spirìtum sanctum; a quo (sc. deo) perire non permisñ sumus;
gratia qua reconciliamur;pax, qua unitati adhaeremus.*
Bij alle overeenkomst tussen de heilsfunctie van de Geest met betrekking tot de mens enerzijds en zijn actieve relatie ad extra met betrekking
tot al het bestaande anderzijds is er evenwel een opmerkelijk verschil aan te
wijzen. Zeker, ook de laatstgenoemde relatie zou men overeenkomstig
Augustinus' terminologie en zienswijze 'heils'functie kunnen noemen ; in
de Geest is God immers 'heil' van al het bestaande, salus omnium.* Doch
alleen als het gaat over de mens, is er sprake van 'terugkeer'.5 Dat deze
'terugkeer' soteriologisch verstaan wordt als bekering of verzoening, is
uit het gebruik van de term 'terugkeer' alléén niet af te leiden. Pater
pignoris quo admonemur redire ad té* zou op zich kunnen betekenen, dat wij
worden aangespoord om tot God als tot onze metafysische oorsprong
'terug te keren' of tot hem 'terug te keren' als tot ons natuurlijke einddoel. Deze gedachte ligt zeker ook in uitlatingen als de zojuist geciteerde liggen opgesloten, maar de context die onmiddellijk op ons citaat
volgt, is uitgesproken soteriologisch. Uit Sol. 1,1.3 doen wij een greep:
Deus a quo averti, cadere; in quem converti, resurgere... est. Deus a quo exire,
emorì; in quem redire, revimscere...(est). Deus per quem vincimus inimicum...
Deus qui nos convertù... Deus qui nos revocas in viam... Deus qui nos purgas, et ad
divinapraeparasproemia,advent mihipropitius tu (PL 32,87o-87i). 7 Overigens
ι
2
3
4
5
7

Zie ons overzicht, pp. 372-875.
Zie De mus. VI, Х ІІ.цбсп De v. rel. L V. 113, resp. geciteerd op p. 273 en p. 275.
Zie ons overzicht, pp. 272-275.
De v. rel.XJ.si (CCL 32,201).
Vgl. p. 280, V.3. 6 Sol. 1,1.2 (PL 32,870).
Vgl. A. Mandouze. Saint Augustin..., pp. 531 e.v. : tegen du Roy.
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is er in triadische formuleringen van 'terugkeer' geen sprake meer vóór
De vera religione. In dit werk komen de volgende triaden voor: (deus) a
quo discesnmus, — cui dissimiles facti sumus, - a quo perire non permisi sumus,
pnncipium ad quod recurrimus, - et formam quam sequimur, - et gratiam, qua
reconciliamur...1

DE VERHOUDING VAN DE 'ORDE*- EN ' H E I L ' B E W E R K E N D E

GEEST

TOT DE VADER ΕΝ DE ZOON

Na deze uiteenzettingen over het 'functionele' in Augustinus' vroege
visie op de Geest resten ons in het bijzonder twee vragen: i. hoe ver
houdt de Geest zich in de uitoefening van zijn kosmologisch-metafysische en zijn heilseconomische 'ordenings'functie tot de Vader en de
Zoon? 2. welke overeenkomst ziet Augustinus tussen de kosmologischmetafysische en heilseconomische 'ordenings'functie van de Geest ener
zijds en het binnentrinitarisch proprium van de Geest anderzijds? Deze
kwesties zijn al enigszins ter sprake gekomen in het voorafgaande, maar
wij wensen er hier wat dieper en nauwkeuriger op in te gaan.
Wat zowel de eerste als de tweede vraag betreft zouden wij echter eerst
een algemene opmerking willen maken. Met onze vragen over de ver
houding van de Geest tot de Vader en de Zoon willen wij niet de indruk
wekken, dat Augustinus zich in de jaren 386-390 reeds scherp van een
trinitarische 'problematiek' bewust was. Als wij met betrekking tot die
jaren spreken van een trinitarische 'visie', hebben wij niet zozeer een
kritisch verworven theologisch inzicht op het oog, doch eerder een, neo1 CCL 32,260. M.b.t. het 'funktionele' in Augustinus' vroege triniteitstheologie en voor
al pneumatologie zie nog F. Cavallera, α.α.,ρρ. iso-131: 'Rares et très sobres sont les indications sur l'ensemble des relations ai intra des divines personnes... Beaucoup plus nombreuses sont les assertions se rapportant à la vie ad extra et aux manifestations des trois
personnes dans l'oeuvre commune de la création et de l'administration du monde, bien
que, ici encore, les simples affirmations abondent plus que les explications'. En speciaal
over de Geestfp. isi) :'... l'Esprit-Saint, Don du Père et du Fils, par lequel la bonté divine
manifeste, avec son amour pour la créature, l'inépuisable fécondité de ses bienfaits, Ordonnateur du monde, qu'il maintient tel que l'a formé la divine Sagesse, principe de
permanence dans l'être, d'harmonie, de paix, de cohésion; en même temps aux êtres
raisonnnables il apporte des dons plus hauts : la charité divine, avec la réconciliation, et
par là même la possibilité de réaliser leur destinée en adhérant à Dieu par la grâce, la
bonne volonté et l'amour et en jouissant de lui comme de leur bien propre, loin de tout le
créé'. Vgl. J.Rief, a.w., P.S24, ΰ.14: 'Die dritte götdiche Person erscheint a b Fülle, a b
Liebe und Güte, als Band das nicht nur Vater und Sohn, sondern auch das Geschaffene,
vor allem, den Menschen umschlingt. Dreimal wird auf die dritte götdiche Person auch
der Ordobegriff angewendet, wodurch zum Ausdruck kommt, dasz die in der Welt waltende Ordnung letzlich eine Ausstrahlung jener Liebe und Güte darstellt, durch die Gott
seine Fülle besitzt'.
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platoons én bijbels beïnvloede spontane benaderingswijze die weliswaar
reeds geniaal, maar tegelijkertijd nog met een zekere naïviteit verwoord
wordt. Als men ons vraagt om een theologische karakterisering van deze
benaderingswijze, moet worden gezegd dat Augustinus God vóór alles
als één ervaart. Dit merkt men niet alleen waar hij preekt tót God : Deus
pater ventatis... pater pignoris quo admonemur redire ad te,1 maar ook waar hij
óver hem spreekt: ubi qui gignit et quem gignit unum est.2 Daarnaast zijn er
aanwijzingen, dat Augustinus zich reeds vanaf De beata vita gelovig bewust was van Gods 'drieheid', waaraan hij in zijn denken en spreken
volop recht tracht te doen en die hij naar de mate van het mogelijke zelfs
inzichtelijk tracht te maken. Dat de 'maat van het mogelijke' door
Augustinus in deze vroege jaren aanmerkelijk ruimer werd geacht dan
in De Tnnitate XV, moet aan een zekere theologische naïviteit en onervarenheid worden toegeschreven, maar overigens zal de kritische instelling van na 393 het verlangen naar inzicht eerder doen toe- dan
afnemen.3 En wat de 'functionele' benadering van het triniteitsmysterie
betreft, wij zullen zien, dat deze zich na 393 zal blijven doorzetten en
met name in de pneumatologie van De Tnnitate consequent gestalte zal
krijgen. Dat zal in overeenstemming blijken te zijn met Augustinus'
vroege, reeds gesignaleerde, opvatting, nl. dat God 'heils'god is vooral in
en door de Geest.
Om nu op onze eerste vraag terug te komen : wat door de Vader naar
het beeld van de Waarheid, zijn evenbeeld, in het bestaan wordt gesteld,
wordt door de Geest behoed voor onmiddellijke verbrokkeling, voor een
vluchtig wegvloeien in de ruimte van het zijn, maar ook voor de eenzaamheid van een voortbestaan dat nergens naar op weg is, zonder
samenhang met wie of wat dan ook en nergens thuis. Wat van de Vader
het bestaan, wat van de Waarheid vorm en zin ontvangt, dankt aan de
Geest bestemming, vrede en samenzijn. Hij vertegenwoordigt de benignitas en bonitas van God waardoor deze het bestaande zorgend nabij is, in
plaats van het 'scheppend' en 'vormend' van zich af te werpen : summa
benignitate conservât;* donum benignitatis eius, quo placuit et conciliatum est
auctori suo, ut non interiret, quidquid ab eo per verbum factum est.s Op de vraag
hoe de Geest zich in de uitoefening van zijn 'functie' verhoudt tot de
Vader en de Zoon, moeten wij dus antwoorden, dat het scheppend initiatief van de Vader weliswaar vormgevend wordt door zijn Woord, doch
1
г
3
4
5

Sol. 1,1. г (PL 32,870).
Sol.1,1.4 (PL 32,871).
Zoab alleen al blijkt uit zijn werk De TrinitaU.
De v. rel.XVIII.35 (CCL 32,208).
Dev.rel.LV.113 (CCL 32,260).
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eerst tot rust komt en zijn voltooiing vindt in de al-omvattende beweging
van de Liefde, toegeschreven aan of geïdentificeerd met de Geest. Deze
Liefde ziet Augustinus weerspiegeld in het samenzijn, de harmonische
ordening en het streven naar uiteindelijke vrede in het geschapene; bij
de mens in zijn verlangen naar God, tot wie hij wordt uitgenodigd voorgoed 'terug te keren' 1 en met wie hij door de Geest effectief verbonden
wordt.
Het antwoord op onze tweede vraag - welke overeenkomst ziet Augustinus tussen de 'ordenings'functie van de Geest enerzijds en zijn plaats in
de Drieëenheid anderzijds? - sluit bij het voorafgaande nauw aan. Wat
de Geest doet 'ad extra' is voor Augustinus immers openbaring van wat
hij doet en is 'ad intra'. Met de Geest, die naar buiten Gods liefde vertegenwoordigt en aan het geschapene vrede en samenzijn schenkt, verbindt Augustinus ook liefde en samen-zijn in de schoot van de Drieëenheid ; niet als statische kwaliteiten, maar als voltooiende beweging naar
rust en eenheid. Een tekst waarin deze visie duidelijk tot uitdrukking
komt, is De mus. VI,XVII.§6 waar met hetgeen de Geest 'naar buiten'
betekent, in één adem zijn activiteit 'naar binnen' wordt verbonden, de
eenmaking nl. van Vader en Zoon in liefde: Quisquís f atetar nullam esse
naturam, quae non Ut sit quidquid est, appelât unitatem, suique similis in quantum
potest esse, conetur, atque ordinem proprium vel locis vel temporibus, vel in corpo
quodam libramento salutem suam teneat: debetfateri ab uno principio per aequalem UU ас nmilem speciem divitiL· bonitatis ejus, qua inter se unum et de uno unum
charisnma... charitatejungmtur, omniaf acta esse...1
Behalve met termen als caritas, concordia en pax wordt de trinitarische
eigenheid van de Geest ook aangeduid met munus en donum. Zo b.v. in
D v.rel. V.8: de patre deo et de sapientia eius et muñere divino...3 In De υ. rel.
XII. 24 komt als derde lid van een triade voor : frueturque (anima) deo per
spiritum sanctum quod est donum dei.* Wij citeren deze passages, omdat wij
in De vera religione waarschijnlijk te maken hebben met een eerste aanzet
van de dOnüm-pneumatologie uit De Trinitate. Daar, in De Trinitate, verstaat Augustinus onder donum (waarmee hij de eigenheid van de Geest
binnen de Triniteit wil aanduiden) 'gave': niet van de Vader aan de
Zoon of omgekeerd, maar van God aan de wereld of, nauwkeuriger, aan
de mens.'
1 Die door de Geest opgeroepen terugkeer tot God (de Vader) gaat volgens enkele teksten via de Zoon : De b. vit.IV.34 (Green 94) ; De тогіЬ.І,Х ІІ.зі (PL 32, ι за ι ).
a PLsa.iig 1 ·
3 CCL32,i93.
4 COL 32,202.
5 Zie pp. 292; 321 e.v.
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Dat munus en donum zo reeds in De vera religione van circa 390 verstaan
werden, is weliswaar niet strikt bewijsbaar, maar er zijn meerdere aanwijzingen in die richting. Wij citeerden al De v. rel. XII, 24: frueturqiu
(anima) deo per spiritum sanctum quod est donum dei. Hiermee komt het derde
lid in een andere triade, nl. De v.rel.LV.112, overeen: ipsum munus, quo
beata sunt, quaecumque beata sunt.1 Verder lezen wij in De v.rel. VIL 13, dat
de Vader alles geschapen heeft in dono spiritus sancti.1 Hoe dit verstaan
moet worden, is af te leiden uit De v. rel. V. 113. Augustinus zegt daar dat
de Vader door de Zoon de wereld niet zou hebben geschapen, nm deus
bonus esset, en concludeert hieruit, dat de 'Gave Gods' voor 'even onveranderlijk' moet worden gehouden ab de Vader en de Zoon en dienovereenkomstig geëerd.3 Even verderop is er in het derde lid van een triade
tenslotte nog sprake van donum benignitatis eius (dei) quo placuit et conciliatum est auctori suo, ut non interìret, quidquid ab eo per verbum factum est...* Natuurlijk spreekt Augustinus zich over het eigen karakter van de Geest
nog niet zo duidelijk uit als in De Trinitate, maar een grondige overeenkomst met Augustinus' latere benadering van het triniteitsmysterie is
zeker aan te wijzen.
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In zijn 'Wort und Analogie...' zegt A. Schindler dat door Augustinus tot
ongeveer 393 'die später unerschütterlich festgehaltene Lehre von der
operatic inseperabilis ad extra trotz theoretischer Anerkennung de facto
nicht beachtet wird...'. Hiermee hangt ten nauwste samen, aldus Schindler, 'dass die göttlichen Personen, deren Gleichheit und Göttlichkeit
natürlich nicht bestritten wird, verschiedene Funktionen erhalten und
somit w e s e n t l i c h , nicht nur relativ, voneinander unterschieden werden'. 5 Is dit laatste - het door ons gespatiëerde - waar? Dat Augustinus
aan Vader, Zoon en Geest 'verschiedene Funktionen' toekent, is intussen
wel duidelijk geworden. Daar hoeft echter nog niet uit te volgen, dat
Vader, Zoon en Geest 'somit' wezenlijk onderscheiden zijn. Onder1 CCL 38,359.
2 CCL 32,196.
3 De v. rel. LV. 113 (CCL 32,260) : Quae tarnen omnia ñeque fièrent a patre per filium
ñeque suis finibus salva essent, nisi deus summe bonus esset, qui et nulli naturae, quae ab
ipso bona esse posset, invidit, et in bono ipso alia, quantum vellent, alia, quantum pos·
sent, ut manerent dedit. Quare ipsum donum dei cum patre et filio aeque incommutabile
colere et tenere nos con veni t...
4 Ibidem.
5 A.Schindler, α.ιν.,ρ.ιγ.
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scheiden 'functies' lijken ons evenmin onverenigbaar met wezenlijke
gelijkheid als relatief onderscheiden 'personen' dat zouden zijn. Het
'somit' in Schindler's tekst komt ons dus als niet geheel gerechtvaardigd
voor; onderscheid van 'functies' hoeft niet per se (ook niet voor de
jonge Augustinus) onderscheid van wezen mee te brengen.
Maar hoe zit het feitelijk bij Augustinus? Heeft hij in dejaren 386393 de 'functies' van Vader, Zoon en Geest feitelijk zó onderscheiden,
dat deze feitelijke onderscheiding wél wezensonderscheid meebracht?
De tekst die door Schindler in verband hiermee wordt aangehaald, lijkt
ons dit niet te bewijzen.1 Wij zouden nog verder willen gaan. Niet alleen
worden de gelijkheid en goddelijkheid van de drie personen 'nicht
bestrittet', maar eerder uitdrukkelijk bevestigd. En dit vanaf De beata
vita, zij het nog niet met de 'duidelijke' terminologie van Defideet symbole
uit 393. Von Harnack heeft in zoverre gelijk, dat Augustinus zich eerder
schuldig maakt aan modalisme dan aan subordinationisme.2
Wij zullen thans enige teksten citeren die Augustinus' vroege overtuiging omtrent de wezensgelijkheid tussen Vader, Zoon en Geest of
omtrent de godheid van de Geest duidelijk aantonen. In De b.vit IV.35
komt de triade voor : a quo inducarìs in verìtatem, qua ventate perfruaris, per
quid conectaris summo modo. Onder deze 'drie' verstaat Augustinus resp.
Vader, Zoon en Geest; we gaan dat niet opnieuw bewijzen. Welnu, onmiddellijk hierop volgt: Quae tria unum deum intelligentibus unnamque substantiam... ostendunt.3 In De ordine, eveneens uit het jaar 386, komt als derde
lid in een triade die blijkens de context direct trinitarisch bedoeld is,
voor : quidve inde (ex principio sine principio) in nostrani salutem sine ulla degenerattone manaverit. Dat Augustinus met sine ulla degenerattone zo iets
als de wezensgelijkheid van de Geest op het oog heeft, suggereren de
woorden die er op volgen : quem unum deum omnipotentem, eumque tripotentem
patrem etfilium et spiritum sanctum, docent veneranda mysteria...* Met veneranda
mysteria kan Augustinus moeilijk iets anders hebben bedoeld dan de ker1 De tekst is De b. vit.IV.34 (Green 94) : Veritas autem ut sit, fit per aliquem summum
modum, a quo procedit et in quem se perfecta convertit. Ipsi autem summo modo nullus
alius modus inponitur; si enim summus modus per summum modum modus est, per se
ipsum modus est. Sed etiam summus modus necesse est, ut verus modus sit. Ut igitur
Veritas modo gignitur, ita modus ventate cognoscitur. Ncque igitur Veritas sine modo
ñeque modus sine ventate umquam fuit. Schindler merkt hierbij op: 'In unserem Text
z.B. ist der Vater modus, der Sohn Veritas, und diese Differenzierung ist klar durchgehalten, der Vater ist nicht Veritas, sondern verus' (a.w.,p. 17). Nergens echter wordt - ook
niet impliciet - door Augustinus ontkend dat de Vader Veritas is.
2 Zie p. 265.
3 Green 95.
4 Deord.II,V.i6{Green
127).
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kelijke trinitieitsleer, het geloofsmysterie van Vader, Zoon en Geest.
Dat Augustinus reeds vóór Defideet symbolo vasthield aan de wezensgelijkheid van Vader, Zoon en Geest, wordt met het jaar duidelijker. Zo
treft men in De quant.an.XXXIV.77 v a n 387-388 de triade aan: 'het onveranderlijk Beginsel, de onveranderlijke Waarheid, de onveranderlijke
Liefde, de ene ware God...'. Opmerkelijk is dat hij zich in de onmiddellijke
context niet slechts beroept op de 'goddelijke' leer van de katholieke
Kerk (dat de mens nl. geen schepsel mag aanbidden), maar deze leer
zelfs 'liever* letterlijk citeert. Zo groot was zijn eerbied voor wat 'op goddelijke en voortreffelijke wijze in de katholieke Kerk wordt overgeleverd ;'
waartoe ook de veneranda mysterìa uit De ord. II, V. 16 moeten behoren.
Uitdrukkelijk wordt de godheid van de Geest geponeerd in De morte.
Eccl.catk.XIII.23 en XVI. sg. Door de cantas wordt de gelovige gelijkvormig gemaakt aan God en losgemaakt van 'deze wereld', van datgene
'wat ons onderworpen moet zijn'. Daar nu volgens de Schrift de liefde
wordt meegedeeld door de Geest, beschouwt Augustinus hetgeen de
caritas bewerkt, als het werk van de Géést. Maar dan moet deze ook 'van
Gods natuur en substantie zelf' zijn. Augustinus schrijft : 'Op geen enkele
wijze zouden wij echter onze integriteit kunnen herwinnen door de heilige Geest, als hij ook zelf niet steeds zijn integriteit behield en onveranderlijk bleef. Wat hij voor zeker niet zou kunnen, nisi Dei naturae esset ас
ipnus substantiae.. .2
In De moribus wordt verder de godheid van de gehele Drieëenheid
geaffirmeerd3 en in De mus. VI, XVII.59 uit 387-390 treft men met betrekking tot de Triniteit voor het eerst de term consubstantialis a a n / Het
zeer orthodoxe De fide et symbolo, een voordracht die Augustinus in 393
hield op een vergadering van bisschoppen te Hippo Regius, is dus geen

ι De quant. an.XXXIV.77 (PL 3a, 1077): Ideoque divine ac singulariter in ecclesia catholica traditur, 'nullam creaturam colendam esse animae' (libentius enim loquor his verbis
quibus mihi haec insinuata sunt), sed ipsum tantummodo rerum, quae sunt, omnium
Creatorem, ex quo omnia, per quern omnia, in quo omnia ; id est incommutabile principium, incommutabilem sapientiam, incommutabilem caritatem, unum Deum verum...
я De morib.I,XIII.s3 (PL за, ізаі) : Fit ergo per charitatem ut conformemur Deo, et ex
eo conformati atque configurati, et circumcisi ab hoc mundo, non confundamur cum iis,
quae nobis debent esse subjecta. Fit autem hoc per Spiritum sanctum. Spes enim, inquit,
non eonfundit; quoniam chantas Dà diffusa est in cordibus nostris, per Spiritum sanctum qui datus est
nobis. Nullo modo autem redintegrari possemus per Spiritum sanctum, nisi et ipse semper
et integer et incommutabilis permaneret. Quod prefecto non posset, nisi Dei naturae
esset ас ipsius substantiae, cui soli incommutabilitas atque, ut ita dicam, invertibilitas
semper est. Vgl. Dcmorib.I,XVI.2$ (PL 32,1323-1324).
3 DemoTib.I,XIV.34 (PL 32,1321-ізаг); Х І.гд (PL за, 1333-1334).
4 PL 32,1193-1194.
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absoluut begin.1 Van iets eerdere datum is ook Epistola ii. Ook in deze
tekst houdt Augustinus vóór alles vast aan wat door de Kerk geleerd
wordt: Nam ista trinitas catholicafide ita inseparabilis commendatur et creditor...
ut quidquid ab eafit, simulfieri sit existimandum et apatre et afilio et ab spiritu
soneto etc.1 Evenmin als iets kan bestaan zonder een bepaalde bestaansvorm te hebben en deze te behouden zolang het die behoudt, evenmin kan
het gebeuren, dat in de Drieëenheid aliqua persona praeter alias aliquid
fanat.1 Twee opmerkelijke feiten zijn hier aan te wijzen: i. de in trinitarisch opzicht traditionele term persona wordt hier door Augustinus
reeds gebruikt en 2. de triade 'zijn - bestaansvorm - manentia' wordt
aangewend : niet zozeer om de onderscheidenheid van de drie 'personen'
als wel om hun eenheid en inseparabilitas te illustreren.
Interessant is tenslotte vooral de kritische bemerking die Augustinus
maakt met betrekking tot de operatio inseparabilis van Vader, Zoon en
Geest: Ergo cum agantor omma summa communione et inseparabilitate, tarnen
distincte demonstrando erant...* Hetgeen hij distincte heeft gezegd over de
functies van Vader, Zoon en Geest, moet dus begrepen worden als
summa communione et inseparabilitate plaatsvindend. Let wel: summa communione! Niet: summa unitale of nmplicitate. De drieheid van Vader, Zoon
en Geest wordt niet ontkend, noch die van hun operationes. Slechts ontkend wordt de separabilitas. Met deze laatste ontkenning is blijkbaar niet
in strijd dat de menswording propriefiliotribuenda est, noch dat de gave
Gods om voorgoed met God verbonden te zijn proprie spiritui sancto
tribuitur.s Men zou dus mogen spreken van onderscheiden functies of
activiteiten die nochtans summa communione en in onuitsprekelijke eenheid worden uitgevoerd. Die eenheid - die een communio is - gaat ons
begrip te boven propter imbecilitatem nostrani, qui ab unitale in varietatem
lapd sumus.6 Wat Augustinus met deze laatste woorden precies op het
oog heeft - schepping of zondeval - , is niet geheel duidelijk.
ι Over De fide et symbol» als keerpunt in Augustinus' trinitietsleer, zie A.Schindler, a.w.,
pp. 36 e.v.
2 Ep.ii,s (CSEL 34,1,26).
3 Ep.11,3 (CSEL 34,1,27) : Quod si fieri potest, ut aliquid sit et non hoc vel illud sit et
tam diu sit atque id sit, quam diu in genere suo manet... fieri etiam potest, ut in illa
trinitate (sc. trinitate divina) aliqua persona praeter alias aliquid faciat.
4 Ep.11,4 (CSEL 34,1,28).
5 Ibid: Demonstranda igitur prius erat quaedam norma et regula disciplinae. Quod fac
tum est per Ulam suscepti hominis dispensationem, quae proprie filio tribuenda est, ut
esset consequens et ipsius paths, id est unius pnncipii, ex quo sunt omnia, cognitio per
filium et quaedam interior et ¡neffabilis suavitas atque dulcedo in ista cognitione permanendi contemnendique omnia mortalia, quod donum et munus proprie spiritui sancto
tribuitur.
6 Ibid.: Ergo cum agantur omnia summa communione et inseparabilitate, tarnen dis288

Voordat wij ons gaan bezighouden met De fide et symbolo, zouden wij
in het voorbijgaan nog twee sermones kunnen signaleren: Sermo si4 en
Sermo 1, door Kunzelmann resp. gedateerd in 391 en 391-393. In de
eerstgenoemde preek wordt de godheid van de Geest geaffirmeerd en
wordt iets gezegd over zijn 'oorsprongs'-verhouding ten aanzien van de
Vader en de Zoon. Om deze laatste reden is Sermo 214, gezien ook zijn
vroege datum, niet zonder belang. De Geest 'komt voort' uit de Vader,
Ontvangt van hetgeen des Zoons is' en heet tenslotte 'de Geest van de
Vader en de Zoon'. 1 Het is hier voor het eerst dat de voortkomst van de
Geest ter sprake komt.2 Des te opmerkelijker is het dat enerzijds alleen
met betrekking tot de Vader sprake is van procedere, doch anderzijds de
Geest Spiritus Patris et Filii heet.
Wat Sermo 1 betreft kunnen wij opmerken dat de officiële geloofsleer
van de Kerk zeer hoog wordt aangeslagen: Sicut autem sincerissima et
verissimafidescommendai... et docet... 'Geloof' betekent hier niet het woord
van de Schrift, maar de actuele geloofsleer van de Kerk waardoor het
geloofsgegeven van de Schrift wordt geïnterpreteerd: commendat Pauli
Johanmsque concordiam, et in eo quod beatus Paulus ait: 'Ex ipso...', non solum
patrem, sedetfilium et spiritum sanctum docet intelligi...*
DE PLAATS VAN DE FIDE ET SYMBOLO (393) IN AUGUSTINUS' TRINITEITSTHEOLOOIE

Niet alleen inhoudelijk doch ook methodisch betekent De fide et symbolo
dus geen absolute nieuwheid. Reeds vóór 393 werden zowel de onderscheidenheid van Vader, Zoon en Geest als hun wezensgelijkheid en
inseparabilitas geleerd. Reeds vóór 393 komen meerdere teksten voor
waarin Augustinus bewust uitgaat van het openbaringsgegeven, zich
laat leiden door de katholieke geloofsleer en waarin 'die Trinität... unerschütterlich vorausgesetzt (wird)'. 4
tincte demonstranda erant propter imbecilitatem nostrani, qui ab unitate in varietatem
lapsi sumus.
1 Se. 314,10 (PL 38,1071) : Credimus enim in Spiritum sanctum, de Patre procedentem,
nee tarnen filium: super Filium manentem, nee Filii patrem: de Filii aeeipientem; nee
tarnen Filii filium: sed Spiritum Patris et Filii; Spiritum sanctum et ipsum Deum.
a Men zou desnoods nog kunnen verwijzen naar De b. vit. IV.35 (Green 94-95) : Admonitio quaedam... de ipso ad nos fonte veritàtis émanât. En naar De ord. II, V. 16 (Green 127) :
quidve inde in nostram salutem sine ulla degeneratione manaverit... Al wordt de term
procedere niet gebruikt, wat hier wordt gezegd, komt nochtans sterk overeen met het
'voortkomen' van de Geest als 'gave' (aan de mens) volgens De Trinitate V en XV (zie pp.
330 e.v.). 3 St. 1,5 (CCL 41,6).
4 Bij A.Schindler (a.w., p.s6) uitgesproken over de triniteitstheologie vanaíDefide et
symbolo!

289

Tenslotte is in minstens één tekst uit de jaren 386-393 een triadische
'Analogie' aan te wijzen die 'blosz noch die Aufgabe (hat), die Begriflichkeit der Trinitätstheologie als sinnvoll zu erweisen'1 in plaats van de
Drieëenheid te verklaren of zelfs te bewijzen. Wij bedoelen Ер. ιι,β:
evenmin als het mogelijk is dat iets bestaat zonder een bepaalde bestaans
vorm te hebben en zonder manentia, evenmin is het mogelijk dat in de
Drieëenheid 'een persoon iets doet buiten de andere (personen)'.2
Augustinus wil de inseparabilitas waarmee Vader, Zoon en Geest naar
buiten optreden, niet bewijzen, doch achteraf slechts illustreren met de
drieëne inseparabilitas die aanwezig is in elk zijnde. Op Nebridius' vraag
nl. hoe men er toe kon komen, het heilswerk van de menswording niet
slechts toe te schrijven aan de Vader en de Zoon, maar ook aan de Geest,
antwoordt Augustinus allereerst met een verwijzing naar het kerkelijk
dogma: Nam ista Trinitas catholicafide ita inseparabilü commendatur...3 Pas
'achteraf' wil Augustinus zijn correspondent ook doen inzien, dat hetgeen het geloof leert - nl. de eenheid, de inseparibilitas van drie personen
in hun activiteit - niet in zich onmogelijk is. Hij zegt (vrij samengevat) :
'Zie maar om je heen. Elk ding (natura, substantia) bezit een niet te scheiden drieheid van zijn, zijnsvorm en manentia. Welnu, evenmin als er in
deze geschapen 'drie-eenheid' scheiding mogelijk is, is er scheiding mogelijk tussen Vader, Zoon en Geest in hun optreden naar buiten'. 4
Hiermee vergeleken betekent het geen theologische vooruitgang, als
Augustinus in De fide et symbolo enige corporalia exempla aanhaalt van dingen die onderling weliswaar verschillen [zoahfonSyfluvius en patio), doch
alle onder één gemeenschappelijke noemer (aqua) kunnen vallen, 'opdat
niemand zich er over verbaast en het absurd vindt dat wij de Vader
God noemen, de Zoon God noemen en de heilige Geest God noemen,
en toch niet spreken van drie goden in de Drieëenheid, maar van één
1 A.Schindler, a.w., p.26-sy. Ook hier bedoeld door Schindler voor triniteiutheologie
v a n a f Defideet symbolo.
2 Zie hieronder, v. 4.
3 Ep. 11,2 (CSEL 34,1,26) : ... miror te (sci. Nebridium) esse commotum, cur non pater
et filius dicatur hominem suscepisse, sed etiam spiritus sanctus. Nam ista trinitas catholica
fide ita inseparabilis commendatur et credi tur... ut, quicquid ab ea fit, simul fieri sit
existimandum et a patre et a filio et ab spiritu sancto nee quicquam patrem faceré, quod
non et fìlius et spiritus sanctus Caciat, пес quicquam filium, quod non et pater et spiritus
sanctus, пес quicquam spiritum sanctum, quod non et pater et filius.
4 Ep.11,3 (CSEL 34,1,26-27): Nulla natura est, Nebridi, et omnino nulla substantia,
quae non in se habeat haec tria et prae se gerat : primo ut sit, deinde ut hoc vel illud sit,
tertio ut in eo ipso, quod est, maneat, quantum potest(.)... Quod si fieri potest, ut aliquid
sit et non hoc vel illud sit et tarn diu sit atque id sit, quam diu in genere suo manet... fieri
etiam potest, ut in ilia trinitate (sci. trinitate divina) aliqua persona praeter alias aliquid
faciat.
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God en één substantie'. 1 Dat Augustinus de genoemde voorbeelden van
gemeenschappelijk benoemde, maar in andere opzichten verschillende
dingen niet aanhaalt propter illias divinae naturae similitudinem, komt niet
zozeer omdat hij in 393 (sprekend voor een vergadering van bisschoppen
en na lezing van antiariaanse Vaders) plotseling voorzichtig is geworden,
maar omdat die genoemde voorbeelden zich daar eenvoudig niet toe
lenen. De door Augustinus bij anderen gevonden analogie fons,fluvius,
potio1 is met betrekking tot de Drieëenheid veel zwakker dan de door
hemzelf ontdekte analogie van de drieëne schepselstructuur. Zo voorzichtig is hij in ieder geval niet geworden dat hij na 393 geen geschapen
drieëenheden meer ter sprake zal brengen. Integendeel, juist datgene
waarin de drieëne structuur van het geschapene zijn hoogtepunt vindt
en 'beeld Gods' wordt, zal voor Augustinus het meest geëigende uitgangspunt blijken te zijn om ter verduidelijking van het geloofsmysterie iets
zinnigs te zeggen over de Drieëenheid van Vader, Zoon en Geest.
Deze opmerkingen over de plaats van De fide et symbole in de ontwikkeling van Augustinus' triniteitsleer nemen niet weg dat Schindler belangrijke ontdekkingen heeft gedaan. Uit genoemde verhandeling blijkt,
dat Augustinus inderdaad is gaan lezen, al is niet helemaal duidelijk,
welke theologen hij gelezen heeft. Ook is niet nauwkeurig aan te geven,
waar in De fide et symbolo de grens ligt tussen de weergave van de opvattingen van anderen en de oorspronkelijke visie van Augustinus zelf.
Misschien is dit (in pneumatologisch opzicht) ook niet zo belangrijk;
waar hij ideeën van anderen affirmeert, mogen wij die ook tot de zijne
rekenen. Straks zal wel blijken, welke ideeën echt van hém, vlees en
bloed voor hem zijn geworden; die welke nooit of hoogst zelden terugkeren, behoren daar zeker niet toe.
Maar laten wij eerst eens nagaan, wat Defideet symbolo zelf aan pneumatologisch nieuws levert. In vergelijking met vroegere geschriften valt
weliswaar een zwaarder accent op de wezensgelijkheid van Vader, Zoon

1 Defideet sjmb. IX. 17 (CSEL 41,20) : . . . illud certe omnes concedunt, si ex uno fonte tria
pocula inpleantur, posse dici tria pocula tres autem aquas non posse dici, sed omnino
unam aquam, quamquam de singulis poculis interrogatus in quolibet horum aquam esse
respondeas... Sed haec non propter illius divinae naturae similitudinem, sed propter
visibilium etiam unitatem corporalia exempla data sunt, ut intellegeretur fieri posse, ut
aliqua tria non tantum singiUatim, sed etiam simul singulare nomen obtineant, ne quisquam miretur et absurdam putet, quod deum dicimus patrem, deum filium, deum spiritum sanctum nee tarnen tres déos in ista trinitate, sed unum unamque substantiam.
г De fide et symb.lX.17 (CSEL 41,20). Naast de triade fons,fluvius,potio, die alle drie
'water' zijn, komt de triade voor: radix, robur, rami, die alle drie 'hout' zijn. Eveneens in
IX, 17.
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en Geest te constateren,1 doch die wezensgelijkheid zelf werd voorheen
ook geleerd, zij het niet (of niet zo overvloedig) in de duidelijke terminologie van de 'niceense 'orthodoxie. Ook de lering dat Vader, Zoon en
Geest tezamen nochtans één God zijn, is niet nieuw. Wel de vermelde
analogie vanfons,fluwus enpotio die alle drie aqua zijn, maar dit betekent
geen theologische vooruitgang op vroegere analogieën.
Belangrijker is tenslotte het feit, dat Augustinus voor het eerst bewust
en ex professo stilstaat bij het proprium van de Geest, quopropriofit,ut um eneque
filium ruque patrern dtcerepossimus, sed tantum spiritum sanctum.1 Dat Augustinus
hiertoe werd aangezet door de lezing van theologische auteurs, is waarschijnlijk. Vóór Defideet symbolo sprak hij wel over zaken die proprie aan
de Geest moeten worden toegeschreven, maar dan slechts terloops en
bovendien ging het daar over een of andere activitieit van de Geest, niet
over de Geest zelf. Dat theologische lectuur aanleiding was tot de expliciete vraagstelling rond het proprium, valt verder met waarschijnlijkheid
afte leiden uit Defideet symbolo IX. ig, waar uitdrukkelijk, zij het niet met
naam en toenaam, van theologische auteurs sprake is, juist in verband
met het genoemd proprium. 'Door geleerde en grote uitleggers van de
goddelijke Schriften' is over de Geest nog niet zo overvloedig en intens
gedisputeerd, dat men thans reeds gemakkelijk zijn proprium (waardoor
hij onderscheiden is van Vader en Zoon) zou kunnen omschrijven. Maar
die geleerde auteurs noemen hem althans 'gave Gods': eum donum dei
esse praedicant. Of de bijzin die hierop volgt, bedoeld is als een citaat ofwel
Augustinus' eigen gedachte weergeeft, zullen wij verderop bezien. Die
bijzin is in ieder geval belangrijk, omdat er een opvatting omtrent de
Geest in wordt verwoord die men ook nog in de tweede helft van De
Trinitate tegenkomt; mocht deze opvatting door Augustinus hier 'ontleend' zijn en als citaat bedoeld, later is zij dan toch echt van hém geworden.
De bijzin zegt, hoe donum dei verstaan moet worden: als 'gave', niet
van de Vader aan de Zoon of omgekeerd, maar als 'gave van God' aan
de wereld of aan de mens : (eum donum dei esse praedicant,) ut deum credamus
ι Zie b.v. Defideelsymb.IX,i6 (CSEL 41,18): ... adiungitur confessioni nostrae ad perficiendam fidem, quae nobis de deo est, spiritus sanctus non minore natura quam pater et
fìlius, sed, ut ita dicam, consubstantialis et coaetemus, quia ¡sta trinitas unus est deus:
non ut idem sit Pater, qui et fìlius et spiritus sanctus, sed ut pater sit pater et fìlius sit
fìlius et spiritus sanctus sit spiritus sanctus, sed haec trinitas unus deus... Tarnen si interrogemur de singulis et dica tur nobis: deus est pater? respondebimus : deus. Si quaeratur,
utrum deus sit fìlius, hoc respondebimus. Nec si fuerit de spiritu sancto talis interrogatio,
aliud eum esse debemus responderé quam deum, vehementer cayentes sic accipere,
quomodo de hominibus dictum est: dit cstis.
2 Defideets)mb.IX,ig
(CSEL 41,88-33).
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non se ipso inferius donum dare. ' Een uitgesproken heilseconomische visie op
de Geest. Des te merkwaardiger, als men bedenkt dat zij voorkomt in
een context waar gevraagd wordt naar het binnentrinitarisch proprium van
de Geest !
Dat deze heilseconomische visie authentiek augustiniaans is, Augustinus' persoonlijke overtuiging uitmaakt, zou men op drie gronden mogen aannemen. Ten eerste, reeds vóór 393 dacht Augustinus heilseconomisch over de Geest, zoals wij boven zagen, en zo zal hij, lang na 393,
blijven denken (zoals wij nog zullen zien). Ten tweede, in De fide et
symbolo zelf lijkt het er veel op, dat de bovenvermelde interpretatie van
de 'gave Gods' inderdaad van Augustinus zelf is en niet domweg door
hem wordt overgenomen van tijdgenoten of vroegere theologen. Even
verderop komen wij de bedoelde interpretatie van donum dei nl. opnieuw
tegen in wat wij waarschijnlijk mogen beschouwen als een toelichting van
Augustinus zelf op door hem gelezen auteurs. Hij schrijft : cum donum dei
dicitur (spiritus sanctus), satis significari oolunt caritatem dei esse spiritum sanc-

tum. Uit hetgeen volgt, blijkt dat Augustinus onder caritatem dei de aan de
mens geschonken 'liefde Gods' verstaat waardoor men met God wordt
verzoend en hem voorgoed in liefde aanhangt. 2 Ten derde, aan andere
Geest-benamingen die Augustinus citeert, schenkt hij veel minder aandacht dan aan donum dei, de benaming die bij uitstek voor een heilseconomische uitleg vatbaar is. Die andere - binnentrinitarische of typisch transcendente - benamingen zijn: ipsa communio patris etfilii atque,
ut ita dicam, deitas.3 Dat Augustinus bij deze benamingen niet stilstaat, is
des te opvallender als men bedenkt dat vlak ervoor in de context sprake
1 De fide et symb. IX, tg (CSEL 41,22-23) : D e spiritu autem sancto nondum tam copiose
et diligenter (sei. quam de filio et pâtre) disputatum est a doctis et magnis divinarum
scripturarum tractatoribus, ut intellegi facile possit eius proprium, quo proprio fit, ut
eum ñeque filium ñeque patrem dicere possimus, sed tantum spiritum sanctum, nisi quod
eum donum dei esse praedicant, ut deum credamus non se ipso inferius donum dare.
2 De fide et symb. IX, ig (CSEL 41,24): Non enim reconciliamur illi nisi per dilectionem,
qua etiamfilii dei appellamur, non iam sub timore tamquam servi, quia consummata dilectio
foras mittit timorem, et spiritum libertatis accepimus, in quo clamamus: abba pater. Et quia
reconciliati et in amicitiam revocati per caritatem poterimus omnia dei secreta cognoscere, propterea de spiritu sancto dicitur : ipse vos induce! in отпет veritatem; propterea et confidentia praedicandac veritatis, qua inpleti sunt in adventu eius apostoli, recte carita ti
tribuitur, quia et diffidentia timori da tur, quam consummatio caritatis excludit. Et ideo
donum dei dicitur, quia eo quod quisque novit non fruitur, nisi id diligat. Frui autem sapientia dei nihil est aliud quam ei dilectione cohaerere, ñeque quiquam in eo quod percipit permanet nisi dilectione; et ideo spiritus sanctus dicitur, quoniam ad permanendum
sanciuntur quaecumque sanciuntur nec dubium est a sanciendo sanctitatem vocari.
3 Ibid. (CSEL 41,23) : Ausi sunt tarnen quidam ipsam communionem patris et filii atque,
ut ita dicam, deitatem... spiritum sanctum credere...
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was van het binnentrinitarisch proprium van de Geest waardoor hij wordt
onderscheiden van de Vader en de Zoon.
Tenslotte wordt in Defideet symbole de mening van de door Augustinus
gelezen theologen vermeld over de voortkomst van de Geest. De Geest
wordt door hen niet als 'geboren' voorgesteld. Maar wat hij is, heeft hij
volgens die auteurs ook niet aan niemand te danken, doch aan de Vader.
Dat de Geest Ontvangt van hetgeen des Zoons is', zoals wij nog lazen in
Sermo 214 (door Kunzelmann gedateerd in 391), is hier weggevallen of
bewust weggelaten. Nu lezen wij, zij het als een niet bestreden mening
van anderen, dat de Geest zijn bestaan dankt aan de Vader, ex quo
omnia, ne duo constituamus principia sine principio.1

Met De fide et symbolo wordt een eerste periode afgesloten in Augustinus' triniteits- en pneumatheologie. Wat het meest opviel, was zijn
belangstelling voor wat Vader, Zoon en Geest 'naar buiten' dóen en wat
zij betekenen voor mens en wereld. Het binnentrinitarisch eigene waardoor de Geest wordt onderscheiden naar wat hij ís, komt pas uitdrukkelijk ter sprake in Defideet symbolo. Als tweede karakteristiek van Augustinus' vroege triniteitstheologie kan men beschouwen: zijn spontane,
soms modalistisch aandoende nadruk op de eenheid der Triniteit. Met
'nadruk' bedoelen wij dan niet zozeer een leerstellig accent, doch eerder
een spontane benaderingswijze die - althans in haar geprononceerde
vorm - zeker aan neoplatoonse invloeden onderhevig is geweest. Dat
daar Augustinus' opvallend respect voor de leer van de Kerk en een expliciet onderscheid van de 'drie' in God tegenoverstaan, zagen wij echter
ook.
Wat nu het 'functionele' van zijn triniteitsleer in concreto betreft: de
Geest vertegenwoordigt Gods bonitas en benignitas waardoor het scheppend initiatief van de Vader, dat vormgevend en openbarend wordt
door zijn Woord, doel en bestemming vindt in het welzijn van mens en
wereld. Dat welzijn is vrede, orde en samenzijn. Welnu, dit alles dat God
in en door de Geest schenkt of bewerkt, ís de Geest in God : pax, concordia,
caritas. Niet langs moeizame redeneringen komt Augustinus tot dit inzicht, maar intuïtief, terloops en geniaal; zij het beïnvloed door het
platonisme, dat in het tijdelijke en het vele een afschaduwing ziet van
het Eeuwige en het Ene. En... natuurlijk onder invloed van de Schrift
volgens welke 'de liefde Gods in onze harten wordt uitgestort door de Heilige
1 Defideet symb. IX, ¡g (CSEL 41,22-23) : Servant tarnen, ut non genitum spiritum sanctum tamquam filium de patre praedicent - unicus enim est Christus — nee de filio tamquam nepotem summi patris nee tarnen id quod est nulli debere, sed patri, ex quo omnia,
ne duo constituamus principia sine principio.
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Geest die ons is gegeven' (Rom.5,5). Tegen deze achtergrond is het niet
te verwonderen, dat Augustinus in De fide et symbole van 393 de
benaming donum dei waarmee sommigen theologen het binnentrinitarisch
proprium van de Geest wilden aanduiden, spontaan interpieteert als geschonken aan de mens en min of meer identificeert met de door de
Geest ingestorte cantas dei waardoor de mens met God wordt verzoend
en in een eeuwig samenzijn voorgoed met hem wordt verbonden.
Komt het binnentrinitarisch proprium van de Geest pas uitdrukkelijk
ter sprake in Defideet symbole, met de kwestie van de voortkomst van de
Geest is het nauwelijks anders. Een nieuw bewijs, dat Augustinus de Trinitieit vooral als één heeft ervaren en zich van haar 'drieheid' aanvankelijk nauwelijks een probleem heeft gemaakt. Wél in De fide et symbole,
waar voor het eerst in duidelijke en traditionele bewoordingen én de
onderscheidenheid én de wezensgelijkheid van de drie met stelligheid
worden geleerd.
Hoe is het nu gesteld met Augustinus' triniteitsleer en pneumatologie
van ná 393? Met deze vraag zullen wij ons in de volgende paragrafen
bezighouden. Aan zuiver triniteitstheologische, niet specifiek pneumatologische kwesties zullen wij slechts zijdelings aandacht schenken. Niet
omdat deze kwesties irrelevant zouden zijn voor de pneumatologie, maar
omdat zij reeds door anderen vóór ons zijn bestudeerd. Zo nemen wij als
een vaststaand gegeven aan dat de relatieve onderscheidenheid en de
wezensgelijkheid van de drie 'personen' alsook de inseparibalitas van hun
werk naar buiten door Augustinus na 393 onverminderd worden geleerd.
Ook zijn gebruik van termen als essentia, natura, substantia en persona gaan
wij niet opnieuw onderzoeken. Waar nodig, zullen wij slechts een enkele
karakteristieke tekst citeren of verwijzen naar in aanmerking komende
studies. Wat de resterende vragen betreft gaan wij met Augustinus de
(voor hem existentiële) weg van het 'functionele' naar het 'essentiële' in
de Drieëenheid. Voor hem is het binnentrinitarisch proprium van de
Geest vooral kenbaar aan wat deze (volgens de Schrift) in schepping en
verlossing dóet. Onze bepaling 'volgens de Schrift' is belangrijk. Te gemakkelijk en te vaak spreekt men over een 'psychologische', 'kosmologische' of 'metafysische' triniteitsleer van de bisschop zonder daarbij genoegzaam te bedenken dat zij in de eerste plaats schriftuurlijk is en dat
blijft tot in de laatste Boeken van De Trinitate, tot in de laatste suggesties,
diep in de twintiger jaren.
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GODS 'NABIJHEID'
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IN ZIJN GEEST -

AAN AL HET

BESTAANDE

Voor Augustinus is het trinitarisch proprium van de Geest vooral kenbaar,
zeiden we, aan wat hij dóet in schepping en verlossing. Deze twee schepping en verlossing - vormen bij Augustinus twee dimensies van
één concrete 'heils'werkelijkheid. Reeds als schepper is God in de Geest
salus omnium. 1 De kosmologische en metafysische ordeningsfunctie die
Augustinus vanaf 387 in triadische formules speciaal aan de Geest toeschrijft, vult hij al zeer spoedig met inhouden, afgeleid uit Schriftwoorden
als Rom.5,5 'caritas dei diffusa est... per spiritum sanctum'. Zo werd de Geest
bonitas en benignitas niet slechts voor de mens, maar voor heel het universum. Nochtans willen wij ons eerst met de 'ordenings'functie van de
Geest t.a.v. al het geschapene bezighouden en daarna pas met zijn
'heils'functie (in 'bovennatuurlijke' zin). Deze volgorde ligt ons, modernen, nu eenmaal beter, maar bovendien mogen we bedenken dat
Augustinus zelf van kosmologische en algemeen metafysische analogieën opklimt tot de analogie van de imago dei die in door de Geest geschonken 'caritas dei' God kennend en beminnend aanhangt.
Meer dan eens zegt Augustinus na Defideet symbolo uitdrukkelijk dat
de Geest deelheeft of deelhad aan de schepping van de wereld.2 Als in
'spiritus dei superferebatur super aquam' (Gen. 1,2) onder aqua niet het particuliere schepsel 'water', maar de 'grondstof van heel de schepping' wordt
verstaan, betekent spiritus dei niet een of andere geschapen geest, maar 'de
heilige Geest, quern in ipsa ineffabili et incommutabili trinitate veneremur' of ook
'die onveranderlijke en heilige Geest Gods, qui ferebatur super materiam
omnium rerum, quas fecit et condidit deus'.3 Aldus De Gen.imperf.lib.4 uit
393-394. Dezelfde gedachte keert iets uitgebreider terug in De div. quaest.
adSimpl.11,1,5 uit 395. Als in Gen. 1,2 met aqua de uit het niets geschapen
materia itiformis wordt bedoeld waaruit alles ontstaat, wat belet ons dan
te lezen dat 'de heilige Geest van de Schepper boven deze materie
zweefde... met de voortreffelijkheid en uitmuntendheid van de over alles
heersende (goddelijke) wil, ut omnia conderentur'?* Dit laatste, ut omnia
ι De ». rel. XI. 21: zie p. 274.
2 Afgezien nog van de plaatsen waar de Geest zonder meer 'schepper' wordt genoemd,
wezensgelijk aan Vader en Zoon, oicooperator van Vader en Zoon : Se. 152,10 (PL 38,1177) ;
Соя/. XIII, V. 6 (de Labr. 369-370) ; De Trin. V, XIII. 14 (PL 42,920) ; En. in ps. 118, s. ¡8,1
(CCL 40,1723).
3 De Gen. imperf. lib. 4 (CSEL 25,470): Si autem universitas creaturae, id est et intellectualis et animalis et corporalis, materia creditur ilio aquae vocabulo enuntiata, nullo
modo potest hoc loco (sci. Gen. r, 2) spiritus dei nisi ille incommutabilis et sanctus intelligi, qui ferebatur super materiam omnium rerum, quae fecit et condidit deus.
4 De dix. quaest. ad Simpl.11,1,5 (PL 40,133) : Cum enim aquarum nomine illa materies
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conderentur, heeft een gevoelswaarde die in het nederlands moeilijk met
één woord kan worden weergegeven. In De morib. Man. VIL g geeft
Augustinus zelf de betekenis van condere aan : ordinare quod utcumque jam
erat, ut melius magtsque sit.1 Met ut omnia conderentur heeft Augustinus dus
zeer waarschijnlijk de 'ordenings'functie op het oog die hij elders duidelijker aan de Geest toeschrijft; niet de 'vormings'functie die hij gewoonlijk toekent aan de Zoon of het Woord. Deze waarschijnlijkheid wordt
nog versterkt als we verder lezen. Augustinus laat zijn interpretatie van
Gen.1,2 nl. nog ten overvloede steunen op het feit dat het 'super/erri' van
de Geest het doopsel aankondigt van het volk dat eenmaal uit water en
Geest zal worden geboren.2 Het zicht op de metafysische relatie van de
Geest t.a.v. heel de schepping wordt dus verhelderd door de duidelijker
geopenbaarde (bovennatuurlijke) 'heils'functie van de Geest waardoor
vele mensen worden 'geordend', worden samengebracht tot één volk.
Aan de 'over alles heersende (goddelijke scheppings^wil' die in de
zojuist geciteerde tekst speciaal met de Geest wordt verbonden, herinnert
Con/". XIII, IV. j van circa 400. Daar wordt de Geest die boven de wateren
zweeft, met Gods 'wil' geïdentificeerd.3 Even verderop vraagt Augustinus
zich echter af, waarom nu juist van de Geest wordt gezegd dat hij boven
de wateren zweefde. De incommutabilis divinitatis eminentia komt immers
toe aan de gehele Drieëenheid \* De identificatie van de Geest met Gods
'wil' wordt dus enigszins gerelativeerd. Maar dan volgt nog de verklaring waarom desondanks alleen van de Géést gezegd wordt dat hij boven
de wateren zweefde. Opnieuw zal blijken dat de 'scheppings'relatie van
de Geest verduidelijkt wordt door hetgeen de Schrift zegt over zijn (bovennatuurlijke) 'heils'relatie. De verklaring komt op het volgende neer.

insinuetur informis, quae de nihilo facta est, unde omnia fièrent; quid prohibet intelligere Spiritum sanctum Conditoris, quod superferebatur huic materiae... excellentia et
eminentia dominantis super omnia voluntatis, ut omnia conderentur?
1 Vgl. О. du Roy, a.w., pp. 234-236.
2 De div. quaest. ad Simpl.II, 1,5 (PL 40,133): Praesertim cum ea locutio (sei. Gen.1,2)
sicut illarum Scripturarum mos est, etiam propheticum quiddam sonet, mysteriumque
futuri Baptismatis ex aqua et Spiritu saneto nascituri populi praefiguret...
3 Conf.XIII,IV.5 (de Labr. 369) : Spiritus enim tuus bonus superferebatur super aquas, non
ferebatur ab eis, tamquam in eis requiesceret. In quibus enim requiescere dicitur spiritus
tuus, hoc in se requiescere facit. Sed superferebatur incorruptibilis et incommutabilis
voluntas tua, ipsa in se sibi sufficiens, semper earn quam feceras vitam... Dat ook hier
onder spiritus dei de heilige Geest wordt verstaan, blijkt uit de context (V.6).
4 Соя/. XIII, IX. io (de Labr. 372) : Numquid aut pater aut filius non superferebatur super
aquas'? Si tamquam loco sicut corpus, nee spiritus sanctus; si autem incommutabilis divi
nitatis eminentia super omne mutabile, et pater et filius et spiritus sanctus superferebatur
super aquas. Cur ergo tantum de spiritu tuo dictum est hoc?
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Slecht van de Géést wordt gezegd dat hij boven de wateren zweefde, dat
hij zich op een bepaalde 'plaats' bevond, omdat wij door hém rust vinden
op de 'plaats' waar wij uiteindelijk thuishoren, d.i. bij God, tot wie de
Geest ons door de liefde heenvoert.1 Dat corresponderend aan deze
(bovennatuurlijke) 'heils'relatie van de Geest zijn 'scheppings'relatie
hierin bestaat dat hij aan al het geschapene rust schenkt en het zijn
toekomende plaats doet innemen, zégt Augustinus niet meer, maar moet
wel zijn overtuiging zijn geweest. Wij zouden hiervoor slechts hoeven te
verwijzen naar duidelijke uitspraken elders, waarvan zekere reminiscenties overigens ook in Conf.XIII,IX.io voorkomen: elk ding streeft door
zijn pondus - bij de mens is dat de liefde - zijn toekomende plaats en daarmee orde en rust na. 2
Niet alleen naar aanleiding van het Scheppingsverhaal, maar ook in
andere verbanden wordt speciaal aan de Geest - in tegenstelling tot de
Vader en de Zoon - de goddelijke 'ordenings'functie toegekend zoals wij
die hierboven beschreven. Zo lezen wij in De div.quaest.adSimpl.II,!,^ uit
395, dat de Geest die volgens Wijsh.i,y als ' G Í « Í des Heren het heelal vervult', op verschillende wijzen kan 'vervullen' : Aliter enim replet sanctificando,
swut de Stephana dicitur... aliter ergo replet sanctifieante gratia sicut quosdam sáne
los; aliter attestante atque ordinante praesentia, sicut omnia.* In een context
over de propria van de drie 'personen' omschrijft Augustinus met veel
woorden de inhoud van het begrip usus waarmee Hilarius het proprium
van de Geest wilde aanduiden. Usus is de dilectio, delectatio, felicitas vel
beatitudo waarmee Vader en Zoon 'elkaar omhelzen' of kortweg genitoris
genitique suavitas. Tot zover blijft Augustinus op zuiver binnentrinitarisch
vlak en hier had hij - met betrekking tot het binnengoddelijk proprium van de Geest - een punt kunnen zetten. Maar hij kan het in verband
met dit proprium van de Geest blijkbaar niet laten, óók over zijn actviteit
'naar buiten' te spreken. Aan genitoris genitique suavitas voegt hij bijna
onstuimig toe : ingenti largitale atque ubertate perfundens omnes creatures pro
captu earum, ut ordinem suum teneant et locis suis aquiescant.*
De ingens larguas en überlas waarmee de Geest de schepselen o\eri Ibid. (de Lahr. 372-373) : Cur de ilio tantum dictum est quasi locus, ubi esset, qui non
est locus, de quo solo dictum est, quod sit donum tuum? In dono tuo requieseimus : ibi te
fruimur. Requies nostra locus noster. Amor illuc attollit nos et spiritus tuus bonus exaltât
humilitatem nostram de portis mortis. In bona volúntate pax nobis est. Corpus pondere
suo nititur ad locum suum. Pondus non ad ima tantum est, sed ad locum suum... Pondus
meum amor meus; eo feror, quocumque feror. Dono tuo accendimur et sursum ferimur;
inardescimus et imus, quoniam sursum imus ad pacem Hierusalem...
3 Zie vorige voetnoot.
3 Dediv. quaest. adSimpl.11,1,5 (PL40,133). Vgl. Deag.ehr.XIV.¡6 (CSEL 41,118-119).
4 De Ττίη.νΐ,Χ.ιι
(PL 42,932): Quidam (sci. Hilarius Pict.) cum vellet brevissime
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stroomt, herinneren aan de bonitas en benignitas die speciaal met de Geest
werden verbonden in De musica en De vera religione. Deze bonitas en benignitas worden echter ook nog ná 390 aan de Geest toegeschreven. In Conf.
XIII, IV. j noemt Augustinus de boven de wateren zwevende Geest Gods :
Spiritus tuus bonus.1 Volgens C.Secund.8 (c.398) zijn de schepselen gemaakt
apatreperfilium in bonitate spiritus sancii.2 Verder is naar aanleiding van het
scheppingsverhaal uit Genesis nog uitvoeriger over deze bonitas sprake in
De Genesi ad litteram uit dejaren 401-414 en 'm De civitate dei XI uit 417.
In de beginwoorden van de Bijbel 'In principio fecit deus caelum et terrarrC
ziet Augustinus de Vader en de Zoon aangeduid. In de geciteerde regel
staat deus voor de Vader, principium voor de Zoon. Aldus De Gen. ad litt.
I,2e.v.,3 en daarvóór al Conf. XIII, V.6 van circa 40o.4 Laatstgenoemde
tekst zegt, hoe Augustinus na de herkenning van Vader en Zoon in
Gen. 1,1 terstond op zoek ging naar de Geest, daar hij reeds geloofde in
de Drieëenheid. En zie, in Gen. 1,2 leest hij al: spiritus tuus superferebatur
super aquas\s In Gen. 1,3 onderkent hij vervolgens een nieuwe aanduiding
van de Drieëenheid : 'Dixit deus: Fiat lux. Et facta est lux. Et vidit deus lucem
quia bona est'. De vader wordt genoemd in 'deus', de Zoon of het Woord in
'dixit', de Geest in 'quia bona est'.6
Laten wij nu de in aanmerking komende suggesties en affirmaties uit
De Genest ad litteram en De cio. XI van iets dichterbij gaan bezien. Na in
De Gen. ad litt. 1,6 te hebben uitgeweid over de Zoon als principium en als
verbum wijst Augustinus er op dat er in God ook is: benignitas... ex beneficientia veniens amor in opera sua.7 Dit lijkt wel een herhaling van De v. rel.
LV.113 (c.390), waar de Geest heet: donum benignitatis eius (dei), quo
placuit... ut non interiret, quidquid ab eo per verbum factum est...* Ook in De
singularum in Trinitate personarum insinuare propria: 'Aetemitas', inquit, 'in Pâtre,
species in Imagine, usus in Muñere' ... lile igitur ineffabilis quidam complexos Patris et
imaginis non est sine perfruitione, sine chántate, sine gaudio. Illa ergo dilectio, delectatio,
felicitas vel beatitudo, si tarnen aliqua humana voce digne dicitur, usus ab ilio appella tus
est breviter, et est in Trinitate Spiritus sanctus, non genitus, sed genitoris, genitique suavitas, ingenti largitale atque ubertate perfundens omnes creaturas pro captu earum, ut
ordinem suum teneant et locis suis acquiesçant,
ι de Labr. 36g.
a CSEL 25,916.
3 CSEL 28,5 e.v.
4 de Labr. 369-370.
5 Conf. XIII, V. 6 (de Labr. 370) : Et tenebam iam patrem in dei nomine, qui fecit haec,
et filium in principii nomine, in quo fecit haec, et trinitatem credens deum meum, sicut
credebam, quaerebam in eloquiis Sanctis eius, et ecce spiritus tuus superferebatur super aquas.
Ecce trinitas deus meus, pater et filius et spiritus sanctus, creator universae creaturae.
6 De Gen. adlüt.1,6-7 (CSEL 38,9-11).
7 Ziep.300,ν. 1.
8 CCL32,a6o.
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Gen.ad litt. 1,6 wordt Gods benignitas speciaal met de Geest verbonden.
Omdat God benignus is jegens de schepping, gaat aan 'Dixit deus: Fiat Іьх'
in de Schrift vooraf: 'Et spiritus dei superferebatur super aquam.' In de Schrift
staat dat 'de Geest boven de wateren zweefde', omdat de nog te vormen oermaterie onderworpen was aan de bona voluntas creatoris. Eenmaal ge
vormd en geordend zou het geschapene in bona volúntate, hoc est bono placitu
eius (dei) pro modo sui generis 'verblijven', d.i. als resultaat van Gods schepping hem, God, behagen. Daarom zegt de Schrift: 'En God zag, dat hel
goed was', waarmee bij Augustinus na 'God( = Vader) sprak (=£oon)'
speciaal de Geest wordt aangeduid.' Wat wij met 'spiritus dei superferebatur
super aquam' verder nog door Augustinus vinden uitgesproken over de
Geest, komt op hetzelfde neer. In Genesis is sprake van superfeni van de
Geest boven de chaos om te laten uitkomen dat de sancta benevolentia en
dilectio van God niet als een indignus amor aan het beminde onderworpen
zijn. Dit om het misverstand te voorkomen dat God de wereld zou hebben willen scheppen per indigentiae necessitatem potius quam per abundantiam
beneficientiae. En eenmaal geschapen behaagde de Wereld aan God ut ea
benignitate, qua placuit, ut fieret.1 Gods benignitas die door Augustinus speciaal aan de Geest wordt toegeschreven, houdt de geschapen wereld dus
niet slechts in stand maar stond ook aan de oorsprong ervan: ut fieret.
In De Genen ad litteram komt tenslotte nog een terminologisch zeldzame
uitleg van het 'superferebatur super aquam' voor, welke uitleg echter in
pneumatologisch opzicht niet verschilt van de hierboven besproken suggesties. Al wordt er in het bijbels scheppingsverhaal melding gemaakt
van avond en morgen, Gods scheppend handelen is evenwel niet aan
tijd onderhevig; hij werkt aeternis... rationibus coaetemi sibi verbi sui et quodam, ut ita dixerim, fotu pariter coaetemi sancii spiritus sui. Tot deze formulering komt Augustinus via een syrische versie van Gen. ι,г waarin in
ι De Gm. ad litt.1,6 (CSEL 28,9-10): Inest enim deo benignitas... ex beneficientia
veniens amor in opera sua. Propterea priusquam scriberetur : Dixit Deus: Fiat lux, praecessit scriptura dicens: Et spiritus dei superferebatur super aquam... superferebatur utique spiri
tus dei, quia subiacebat scilicet bonae voluntati creatoris quidquid illud 'aquam' erat
quod formandum perficiendumque inchoaverat, ut dicente deo in verbo suo: ƒ oí lux, in
bona volúntate, hoc est bono placito eius pro modo sui generis maneret, quod factum est.
Et ideo rectum est, quod placuerit deo, scriptura dicente : Etfacta est lux. Et vidit deus lueem
quia bona est, ut quemadmodum in ipso exordio inchoatae creaturae... commemorata est,
trinitas insinuatur creatoris.
2 De Gen. ad litt. 1,7-8 (CSEL 28,11) : An, quia egenus atque indignus amor ita diligit, ut
rebus, quas diligit, subiciatur, propterea, cum commemoraretur spiritus dei, in quo sancta eius benevolentia dilectioque intelligitur, superfeni dictus est, ne facienda opera sua
per indigentiae necessitatem potius quam per abundantiam beneficientiae deus amare
putaretur?... Ita etiam rebus ex illa inchoatione perfectis atque formatis, vidit deus, quia
bonum est; placuit enim quod factum est in ea benignitate, qua placuit, ut fieret. Vgl. De
Gen. ad liti. 11,6-8 (CSEL 28,40-45).
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plaats van superferebatur een syrisch aequivalent staat van 'fovebat'. De
toelichting die hij hierbij geeft, komt overeen met de rest van zijn pneumatologie: 'zoals door vogels eieren worden 'gekoesterd', waarbij de
lichaamswarmte van het moederdier de jongen, zelfs terwijl ze nog him
vorm moeten krijgen, op een of andere manier te hulp komt per quendam
in suo genere dilectionu adfectum'.1 In De CÍO. XI uit 417 treft men dezelfde
gedachten over de 'functie'verhouding van Vader, Zoon en Geest t.a.v.
het geschapene aan als in De Genesi ad litteram, met dit verschil dat Augustinus in 417 veel voorzichtiger is met de trini tarische interpretatie van
Gen. 1,3: 'Dixit Deus... Et vidit Deus lucem quia bona est'. Of in de geciteerde
Schriftwoorden de Drieëenheid wordt aangeduid is een vraag die niet zo
gemakkelijk kan worden opgelost, schrijft hij in De άυ.ΧΙ,α^.1 Daarna
volgt een passage waarin de inseparabilis mitas van God zeer krachtig
wordt beklemtoond. Dat de Geest van Vader en Zoon recte bonitas dici
potest атЬотит, durft Augustinus niet ondoordacht en overhaast te be
weren. Dan zou hij hem liever de sanctitas van Vader en Zoon willen
noemen, daar Vader en Zoon beiden zowel 'heilig' als 'geest' zijn. Daar
nu nihil est aliud bonitas divina quam sanctitas, mag het tenslotte geen 'ho
vaardige vermetelheid' heten om in de geciteerde Schriftwoorden inder
daad de Drieëenheid aangeduid te zien. Op de Geest slaat dan: 'God zag
dat het goed was'.3 Door deze woorden wordt aangegeven 'dat God uit
geen enkele noodzaak, uit geen enkele behoefte aan wat hem nuttig zou
kunnen zijn, doch alleen uit goedheid heeft gemaakt hetgeen gemaakt
1 De Gen. ad litt. 1,18 (CSEL 28,26-27) : Sed ante omnia memmerimus... non temporalibus quasi animi sui aut corporis motibus operan deum, sicut operatur homo vel angelus,
sed aetemis atque incommutabilibus et stabilibus rationibus coaeterni sibi verbi sui et
quodam, ut ita dixerim, fotu pañter coaeterni sancii spiritus sui. Nam et illud, quod per
graecam et latinam linguam dictum est de spiritu dei, quod superferebatur super aguas,
secundum syrae linguae intellectum... non superferebatur, sed fovebat potius intelligi
perhibetur... sicut ova foventur ab alitibus, ubi calor ille materni corporis etiam formandis pullis quodammodo adminiculatur per quendam in suo genere dilectionis adfectum.
2 De civ.XIySj (CCL 48,342-343) : Haec ergo tria, quae superius commendavi, cum in
unaquaque creatura requirantur, quis earn fecerit, ut respondeatur 'Deum per Verbum,
quia bona est', utrum altitudine mystica nobis trinitas intimetur, h.e. Pater et Filius et
Spiritus sanctus... multi sermonis est quaestio...
3 De cui. XI, 24 (CCL 48,343) : Utrum autem boni Patris et boni Filii Spiritus sanctus,
quia communis ambobus est, recte bonitas dici potest amborum, non audeo temerariam
praecipitare sententiam; verum tarnen amborum cum dicere sanctitatem facilius ausus
fuero, non amborum quasi qualitatem, sed ipsum quoque substantiam et terdam in trinitate personarum. Ad hoc enim ne probabilius ducit, quod, cum sit et Pater spiritus et
Filius spiritus, et Pater sanctus et Filius sanctus, substantialis et consubstantialis amborum. Sed nihil est aliud bonitas divina quam sanctitas, profecto et illa diligentia rationis
est, non praesumptionis audacia, ut in operibus Dei... eadem nobis insinuata intelligatur
trinitas, unamquamque creaturam quis fecerit, per quid fecerit, propter quid fecerit.
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is...'. 1 Ook hier staat Gods bonitas die speciaal met de Geest wordt verbonden, aan de oorsprong van de schepping, evenals in De o. rel. L V. 1132
en in De Gen. ad UU. H,y.3
GODS ' H E I L S N A B I J H E I D '

IN DE OEEST

Na de suggestie dat de onderscheidenheid van Vader, Zoon en Geest in
het scheppingsverhaal wordt aangeduid, volgt in De civ.XI een merkwaardige wending: Inde (se. a trinitate) eit civitatis sanctae... et origo et informatio et beatitudo.* Nogmaals blijkt dus dat er voor Augustinus geen scherpe scheiding bestaat tussen 'natuur' en 'bovennatuur'. Toch leek het ons
zinvol in het tekstenmateriaal enige orde aan te brengen. Daarom gaan
wij, na de voorafgaande bespreking van affirmaties en suggesties met
betrekking tot de algemene 'ordenings'functie van de Geest, ons nu eerst
bezighouden met de 'heils'functie van de Geest in soteriologische of bovennatuurlijke zin. Behalve om eerder genoemde redenen wordt deze volgorde hierdoor gerechtvaardigd dat de reeks besproken teksten gemiddeld
van vroegere datum zijn dan die welke thans aan de orde komen. Overigens zullen wij in de volgende bespreking vooral kort kunnen zijn,
daar de betreffende uitspraken en suggesties reeds onze aandacht hadden
in een van onze vorige hoofdstukken. Hier willen wij slechts een onderzoek instellen naar hun triniteitstheologische implicaties.
In zijn onvoltooid commentaar op de romeinenbrief uit 394-395
wijst Augustinus op enige versluierde aanduidingen van de Drieëenheid
in brieven van apostelen. Het zijn de volgende :
- Rom. ι,γ: 'Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Jesu Christo'.*
- I Tim. 1,2 en II Tim. ι,2: 'Gratia, misericordia, pax a Deo Patre, et Jesu
Chruto Domino nostro'.6
- ƒ Pe. 1,2-3: 'Gratia vobis et pax adimpleatur. Benedictus Deus et Pater Domini
7
nostri Jesu Christi.
ι De civ.XI,24 (CCL 48,343-344) : ...in eo vero quod dicitur: Vidit Dem quia, bomtm est,
satis signifícatur Deum... sola bonitate feriase quod factum est, i.e. quia bonum est; quod
ideo posteaquam factum est dicitur, ut res, quae facta est, congruere bonitati, propter
quam facta est, indicetur.
2 Zie p. 275.
3 CSEL 28,42 : Cum vero audimus : Et vidit deus, quia bonum est, intelligimus in benigitate
spiritus eius non quasi cognitum, posteaquam factum est, placuisse, sed potius in ea bonitate placuisse, ut maneret factum, ubi placebat, ut fieret. Vgl. De Gen. ad litt.11,8 (CSEL
28,1,45).
4 De civ.XI,24 (CCL 48,344).
5 Zie Ep. Rom. inch, exp.ii (PL 35,2095).
6 Ibidem.
7 Zie Ep. Rom. inch. exp. tg (PL 35,2095-2096).
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- I Jo. 1,3: heeft om de heilige Geest aan te duiden in plaats van gratia
en pax: societas.1
- Jud. 1,1: (na 'God de Vader' en 'de Heer Jezus Christus') 'misericordia vobis,
et pax et chantas adimpleatur'.г
- Jac. 1,1: 'Jacobin Dei et Domini nostri Jesu Christi setvus, duodeeim tribubus...
salutem'.1
In ons hoofdstuk over begenadiging door de Geest zagen wij dat
Augustinus in deze Schriftteksten de Geest ziet aangeduid met 'gratia',
'pax', 'solus'. Wat zijn 'genade', 'vrede' en 'heil' immers anders dan donum
dei, waarmee in de Schrift de Geest zelf wordt aangeduid? 4 Tot zover
Augustinus. Wat zien wij dus? In de eerste plaats de heilsgevoelige van
zelfsprekendheid waarmee Augustinus, die men essentialisme in zijn
triniteitstheologie heeft verweten, de Drieëenheid onderkent in de bijbelse en uitgesproken heilseconomische triade: God de Vader - onze
Heer Jezus Christus (er staat niet : de Zoon of het Woord) - genade,
vrede, heil. In de tweede plaats stellen wij vast dat het typisch 'heils'functionele in God - 'gratta', 'pax', 'salus' — met name aan de Geest wordt
toegeschreven of in ieder geval speciaal met hem in verband wordt gebracht. Waarom? Omdat - onderscheiden van Vader en Zoon - de Géést
volgens de Schrift donum dei is ; omdat God zich aan de mens schenkt in en
door de Géést. In voorafgaande hoofdstukken constateerden wij al wat
deze zelfgave van God inhoudt: roeping, uitnodiging, geloofsverlichting,
liefdesgemeenschap.
Om te laten zien dat Augustinus het typisch 'heils'functionele in God
ook nog in latere jaren speciaal aan de Geest toeschrijft, laten wij snel
nog een aantal teksten de revue passeren. Dat speciaal met de Geest de
'genade' tout court wordt verbonden, zien wij nog in het late Enchiridion
uit de twinitger jaren. De Geest is donum dei; daarom wordt door de geboorte van Jezus, omdat zij de spiritu sancto is, 'de genade zelf geopenbaard'. 5 In de boodschap van de engel werd die genade indirect aangeduid door te spreken over de 'heilige Geest'. Immers, ipse proprie sic est
ι Ibidem.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ep. Rom. inch, гхр.іт (PL 35,2095) : Quod autem Apostolus gratiam et pacem a Deo
Patre et Domino nostro Jesu Christo dicit, non adjungens edam Spirítum sanctum; non
mihi alia ratio videtur, nisi quia ipsum donum Dei Spiritum sanctum intelligamus : gratia
porro et pax, quid aliud est quam donum Dei?
5 Enchir. XI.ЗУ (Scheel 25-26) : Et utíque spiritus sanctus dei donum est, quod quidem et
ipse est acquale donanti ; et ideo deus est etiam spiritus, patre filioque non minor. Et hoc
ergo, quod de spiritu sancto est secundum hominem nativitas Christi, quid aliud, quam
ipsa gratia demonstratur?
ЗОЗ

deus, ut dicatur etiam dei donum.1 Zeker, hier wordt hetgeen de Geest dóet,
verklaarbaar gemaakt (niet afgeleid !) door te verwijzen naar hetgeen hij
volgens Schrift en Traditie ís: donum dei.2 Donum dei is bij Augustinus
echter nooit een abstract begrip geweest dat pas met de jaren een concrete inhoud zou hebben gekregen. Vanaf het begin was donum dei met
'heilseconomische' inhouden gevuld die niet door nadenken of platoonse
beïnvloeding alleen, doch door Schriftlezing of door kennismaking met
de christelijke traditie werden achterhaald. Men herleze slechts Augustinus' pneumatologische uidatingen uit de jaren 386-393, die wij eerder
in dit hoofdstuk overvloedig hebben aangehaald.
Maar ook ná 393 komen uitspraken en suggesties voor die minder abstract zijn dan de zojuist geciteerde uit het Enchiridion over 'de genade
zelf'. Op de concretiseringen van 'gratia', 'pax' en 'salus' uit het onvoltooid commentaar op de romeinenbrief (394-395) zijn wij elders ingegaan 3 evenals op de heilsinhoud van donum dei uit Соя/". XIII, IX. io (ca.
400).+Deze heilsinhoud komt hierop neer dat de gelovige met God wordt
verzoend; dat hij door toedoen van de Geest ontbrandt in verlangen
naar zijn God en voorgoed bij hem zal 'rusten' ab op zijn uiteindelijke
'plaats'. 5 Dat de mens door de Géést voorgoed met God wordt verbonden, zeggen ook De doctr.ckr.I,XXXIV.38 uit 396-397 en De Trin. VI,
V.y van enige jaren later. Als wij tot Christus komen, die 'de weg, de
waarheid en het leven' is (Jo. 14,6), komen wij ook tot de Vader; aldus De
doctr.chr.I,XXXIV.38. Een stuk heilseconomische waarheid, zo overgenomen uit het evangelie. Maar in Augustinus' toelichting wordt het onmiddellijk op triniteitstheologisch plan geplaatst : wie tot Christus komt,
komt tot de Vader, 'omdat door de gelijke ( = de Zoon) degene aan wie
hij gelijk is, gekend wordt vinciente et tamquam agglutinante nos sancto spiritu,
quo in summo atque incommutabili bono permanere possimus'.6 Hetzelfde agglutinare komt voor in De Trin. VI, V.7: door de Geest zijn wij 'één met
elkaar en met God één geest, quia agglutinatur anima nostra post eum
(=deum)'.7 In het vijftiende Boek van De Trinitate leert Augustinus nog
1 Enchir.XII.40 (Scheel 28) : Quae gratia propterea per spiritum sanctum fuerat significanda, quia ipse proprie sic est deus, ut dicatur etiam donum dei.
2 De traditie komt reeds uitdrukkelijk aan het woord in Defideet symb.IX, ig (CSEL 41,
22-23)· D e Schrift het uitvoerigst in De Trin. XV, XIX.33 e.v. (PL 42,1083 e.v.).
3 Ziep. 214. 4 Zie pp. 211 e.v.
5 Conf. XIII, IX. 10: zie p. 212, v. 4. Vgl. Se. 8, iy (CCL 41,93-96).
6 De doctr. chr.I,XXXIV.38 (CCL 32,28) : Cum enim ad ipsum (sei. Christum) pervenitur, etiam ad patrem pervenitur; quia per aequalem ille, cui est aequalis, agnoscitur
vinciente et tamquam agglutinante nos sancto spiritu, quo in summo atque incommutabili bono permanere possimus.
7 De Trm.VI,V.y (PL 42,928): ...quo ( = Spiritu sancto) uterque conjungitur, quo
З04

hetzelfde. In De Trin.XV, Х ІІ.31-Х Ш.32 beargumenteert hij, dat
van de drie goddelijke personen proprie de Geest caritas mag worden ge
noemd, omdat híj in de gelovige bewerkt wat volgens de Schrift de
caritas bewerkt: Spiritus itaque sanctus... facit nos in Deo manere, et ipsum in
nobu: hoc autem facit dilectio. Deze liefde is uit God en wordt de mens ingestort door de Geest; daarom wordt van de drie personen proprie de
Geest 'Gave Gods' genoemd.1
In De Trin. VI, F. 7 zagen wij dat de gelovigen door en in de Geest niet
slechts één zijn met God, maar ook met elkaar. Dit laatstste heilsefFect
wordt door Augustinus wel vaker speciaal aan de Geest toegeschreven,
zoals wij in ons hoofdstuk over de Kerk hebben vastgesteld. Wij willen
hier slechts herinneren aan Sermo ji uit 417 en In lo.Ev.Tr.^g,^ van
circa 420. De twee teksten verschillen weliswaar van perspectief. In
Sermo γι gaat Augustinus er van uit, dat de Geest in de Tiiniteit eenheid
bewerkt, en leidt daaruit af dat speciaal aan hém de eenmaking van de
Kerk moet worden toegeschreven.2 In Tractatus 3g daarentegen gaat hij
uit van het in de Handelingen beschreven feit dat de Geest eenheid bewerkt onder de gelovigen, en vestigt van daaruit de aandacht op de
mysterievolle liefdeseenheid in de Triniteit zelf.3 Inderdaad, twee persspectieven, doch slechts één waarheid die van verschillende zijden kan
worden benaderd. Wat voor ons in deze samenhang van belang is, is
vooral dit: bepaalde 'heilswerkingen' worden bij voorkeur niet aan de
Vader of de Zoon, maar aan de Geest toegeschreven, zoals menselijke
godsverbondenheid of genegenheid en gemeenschap tussen mensen onderling. Eerder zagen wij dat het 'heil' tout court speciaal met de Geest
wordt verbonden,4 wat niet wegneemt dat Augustinus vanaf 393 onafgenitua a gignente diligatur, generatoremque suum diligat, sintque non participatione,
sed essentia sua, ncque dono superioris alicujus, sed suo proprio servantes unitatem spiritus in vinculo pacis. Quod imitari per gratiam, et ad Dcum, et ad nos ipsosjubemur...
Ita sunt illa tria. Deus unus, solus, magnus sapiens, sanctus, beatus. Nos autem ex ipso, et
per ipsum, et in ipso beati ; quia ipsius muñere inter nos unum, cum ilio autem unus spiritus, quia agglutinatur anima nostra post eum. Vgl. De Trin. VII,III.6 (PL 42,938-939).
1 De Тт і.Х ,Х ІІ.зі (PL 42,1082) : Sicut ergo unicum Dei Verbum proprie vocamus
nomine sapientiae, cum sit universaliter et Spiritus sanctus et Pater ipse sapientia; ita
Spiritus sanctus proprie nuncupatur vocabulo charitatis, cum sit universaliter chantas et
Pater et Filius. Sed Dei Verbum, id est, unigenitus Dei Filius aperte dictus est Dei sapien
tia, ore Apostolico, ubi ait: Christum Dei mrtutem et Dei sapientiam: Spiritus autem sanctus
ubi sit dictus chantas invenimus, si diligenter Joannis apostoli scrutemur eloquium ; qui
cum dixisset, Dilectissimi, diligamus invicem quia dilectio ex Deo est; secutas adjunxit, Et omnis
qui diligit, ex Deo natos est: qui non diligit, non cognovit Deum, quia Deus dilectio est. Hic manifestavit eam se dixisse dilectionem Deum, quam dixit ex Deo. Vgl. De Ттіп.Х ,ХІХ.зу
(PL 42,1086-1087).
2 Zie 5е.уі,гд (Verbr.97) en Se.yi,33 (Verbr. 101-102).
3 Zie In Io. Ευ. Tr.39,5 (CGL 36,347-348). 4 De ord. II, V. 16: zie p. 278.
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gebroken de inseparabilitas van Vader, Zoon en Geest en van hun operatie
is blijven leren. Wij hebben dit slechts hierom niet willen documenteren,
omdat anderen dat reeds hebben gedaan en bij niemand daaromtrent
enige twijfel bestaat. Slechts één uitspraak willen wij citeren waarin
blijkt dat Augustinus het heilsfunctionele in God bewust niet exclusief aan
de Geest wil toeschrijven. Onze grootste vreugde is:/rui Trinitate. Daarom spreekt men soms zó over de Geest, tamquam solus ipse suffîciat ad beatitudinem nostrani. Augustinus wil dat niet bestrijden, in de veronderstelling
echter dat men solus goed begrijpt : ideo solus sufficit, quia separan a Patre et
Filio non potest.1
Overzien we de beide paragrafen over de proprie aan de Geest toegeschreven 'ordenings'- en 'heils'functie, dan blijkt dat er van een grondige
evolutie sedert Defideet symbolo geen sprake kan zijn. De Geest vertegenwoordigt nog steeds de bonitas en benignitas van God t.a.v. het geschapene
dat God in en door de Geest in stand houdt, waaraan hij vrede en samenzijn schenkt en waarin hij behagen schept, omdat het deelheeft aan zijn
eigen scheppende goedheid. Een enkele maal (vóór 393 éénmaal) staat
de 'goedheid' die speciaal met de Geest verbonden wordt, aan de oorsprong van Gods scheppingsinitiatief zelf. De teksten van ná 393 vertonen ten opzichte van Augustinus' vroege pneumatologie in zoverre een
ontwikkeling dat Augustinus in de beschrijving van de heilsactiviteit van
de Geest meer dan eens uitgaat van de traditionele aanduiding van de
Geest als donum dei. Zo wordt hetgeen de Geest dóet, dus enigszins verklaard door hetgeen de Geest ís. Doch donum dei werd bij Augustinus
nooit een abstract begrip of een essentialistische aanduiding. Donum dei
betekent meestal dat God zich metterdaad in en door de Geest aan de
mens schenkt of zál schenken.
Het soteriologisch heilsfunctionele dat Augustinus na 393 speciaal
aan de Geest toeschrijft, heeft verder dit nieuwe dat er ook de eenmaking
van de gelovigen in de Kerk toe behoort. Deze gedachte komt al voor in
de antidonatistische geschriften van kort na 400, doch eerst in 417 wordt
deze eenmaking duidelijk in verband gebracht met het binnentrinita1 De Trin. I, VIII. ιγ-18 (PL 42,832) : Denique propter ipsam inseparabilitatem, sufficienter aliquando nominatur, vel Pater solus, vel Filius solus adimpleturus nos laetitia
cum vultu suo. Nee inde separatur utriusque Spiritus, id est Patris et Filii Spiritus. Qui
Spiritus sanctus proprie dicitur Spiritus veritatis, quem hic mundus accipere non potest.
Hoc est enim plenum gaudium nostrum, quo amplius non est, frui Trinitate Deo ad cujus
imaginem facti sumus. Propter hoc aliquando ita loquitur de Spiritu sancto tanquam
solus ipse sufficiat ad beatitudinem nostrani : et ideo solus sufficit, quia separan a Patre
et Filio non potest ; sicut Pater solus sufficit, quia separan a Filio et Spiritu sancto non
potest; et Filius ideo sufficit solus...
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risch eigene van de Geest, te weten de immer actuele societas tussen Vader
en Zoon.1
GODS ' D R I E Ë E N H E I D ' BENADERD

VANUIT ANALOGE,

GESCHAPEN

DRIEËENHEDEN

Een ander uitgangspunt dan hetgeen de Geest volgens de Schrift dóet,
vond Augustinus bij zijn reflectie op wat de Geest ís, in de vermelde
drieëne structuur van het geschapen zijnde in het algemeen en in de
drieëne structuur van 's mensen geestesactiviteit in het bijzonder. Hiermee verkondigen wij niets nieuws. Niet alleen hebben wij hierover reeds
ten dele gesproken in een van onze vorige paragrafen, maar bovendien
hebben meerdere auteurs zich reeds ex professo met deze triniteitsanalogie van de bisschop beziggehouden.2 Wij mogen dus veel veronderstellen en hoeven slechts in te gaan op wat én pneumatologisch van belang
is én nog niet of niet duidelijk genoeg door anderen is opgemerkt.
In triadische aanduidingen blijven mensura, numerus en ordo of daarmee
formeel overeenkomende termen ook na 393 naar de Drieëenheid verwijzen. Aldus uitdrukkelijk in C.Fau.XXI.6 uit 397-398 en in De Gen. ad
litt.IV,3 uit 4I0-4I4. 3 Doch de afzonderlijke personen worden daarbij
niet genoemd; Augustinus schijnt inderdaad voorzichtiger te zijn geworden ! Daarnaast komen reeds vanaf Contra Faustum uit 397-398 'psychologische' triaden voor: memoria, intelligentia, voluntas.* In genoemd
werk staat deze 'psychologische' triade echter niet in een trinitarische
context en wordt met de Triniteit ook niet expliciet in verband gebracht.
Dit gebeurt wel met esse, nasse, velie in Conf.XIII,XI.i2 van circa 400.
Maar Augustinus merkt daarbij op: Longe aliud sunt isla tria quam illa
1 Sermo 71.33 ( егЬг. юг).
2 Ziep.271, ν. ι.
3 C.Fau.XXI,6 (CSEL 25,575): Quid in ipsa came vitalia viscera, totius formae convenientia, membra operandi, vasa sentiendi locis atque officiis suis cuneta distincta et
concordi unitate contexta moderatione mensurarum, parilitate numerorum, ordine ponderum nonne indicant artificem suum deum verum, cui vere dictum est : omnia in mensura
et numero et pondere disposuistiì De Gen. ad litt. IV,3 (CSEL 28,99) : Ncque enim deus mensura est aut numerus aut pondus aut ¡sta omnia (sci. creata)... Secundum id vero, quod
mensura omni rei modum praefigit et numerus omni rei speciem praebet et pondus omnem
rem ad quietem ac stabilitatem trahit, ille (sci. deus) primitus et veraciter et singulariter
isla est, qui terminât omnia et format omnia et ordinat omnia... In het vervolg van onze
studie zullen wij niet langer stilstaan bij kosmologische of algemeen metafysische triaden,
daar deze geen pneumatologisch nieuws meer zullen brengen.
4 C.Fau.XII,if) (CSEL 25,347): ...nos ad omne opus bonum paratos, id est quodam
modo conquadra tos trinitas perficit in memoria qua deum recolimus, in intelligentia, qua
cognoscimus, in volúntate, qua diligimus...
SO?

(divina) Trinitas. De drieëenheid van het menselijk esse, nasse, velie kan
evenwel een oefenterrein zijn voor de menselijke geest die zich wenst te
bezinnen op het mysterie der goddelijke Drieëenheid. Uit het vervolg
van de tekst blijkt dan dat de menselijke triniteit esse, nasse, veile eerder
dient als uitgangspunt ter belichting van de goddelijke Drieëenheid ab
Drie-in-één dan als suggestie met betrekking tot de onderscheiden propria van Vader, Zoon en Geest.1
In deze richting gaat wel reeds de triade mens, notitia, amor in het negende Boek van De Trinitate, waar gezegd wordt dat omtrent de plaats van
de Geest in de goddelijke Drieëenheid gewoonlijk dezelfde vragen gesteld
worden als gesteld kunnen worden m.b.t. de plaats van de amor in de
genoemde triade. 2 Hieruit mogen wij besluiten dat in de genoemde 'psychologische' triade de begripsinhoud van amor voor Augustinus formele
overeenkomst vertoont met hetgeen de Geest is en doet in God.
Dit roept de vraag op : welke is de relatie van amor tot mens en notitia?
In het kort komt het op het volgende neer. In de menselijke geest (mens)
die zichzelf kent (notitia) en zich kennend affirmeert en beaamt (amor),
vormen mens, notitia en amor een niet in drieën te scheiden, ofschoon wel
in drieën onderscheiden eenheid, een drie-eenheid dus. Deze is als drieëenheid 'beeld' van de Drieëenheid van Vader, Zoon en Geest.3 De
notitia die de menselijke geest heeft van zichzelf (of van wat dan ook),
ontleent hij direct aan de in hem lichtende eeuwige waarheid die hem
leert wat een menselijke geest sempitemis rationibus is.4 Wanneer nu de
ι Conf. XIII, XI. is (de Labr. 374) : Trinitatem omnipotentem quis intellegit?... Vellem,
ut haec tria cogitarent homines in se ipsis. Longa aliud sunt ista tria quam illa trinitas,
sed dico, ubi se exerceant et probent et sentiant, quam longe sunt. Dico autem haec tria :
esse, nosse, velie. Sum enim et scio et volo : sum sciens et volens et scio me esse et velie et
volo esse et scire. In his igitur tribus quam sit inseparabilis vita et una vita et una mens et
una essentia, quam denique inseparabilis distinctio et tarnen distinctio, videat qui potest...
2 De Trin. IX, XII. 17 (PL 42,970). Buiten De Trinitate komen na 393 nog in de volgende
teksten 'psychologische' triaden voor: De Gen. ad litt.IV.4 (CSEL 28,100); Conf.XIII,
XVI.19 (de Labr.380); De civ. V,ii (GCL 47,141-142); Ep.rfyz (CSEL 44,613-616);
De civ. XI, 25-36 (CCL 48,344 e.v.) ; Se.51,20-23 (PL 38) 362-364) ; С. serm. Arian. 16 (PL
42,95). Daarnaast komen nog triaden voor die cupiditates of een drieëne cupiditas beschrijven, voor in: Quaest. Ev.I,XLVII (PL 35,1332); Con/.II, VI. 13 (de Labr.38-39); III,
Vili. 16 (de Labr.58-59); ΧΙΙΙ,ΧΧ.28 (de Labr.387); ΧΙΙΙ,ΧΧΙ.30 (de Labr. 389);
С Second, io (CSEL 25,921); De civ. XII, 1 (CCL 48,355-356). Tenslotte zou men nog
kunnen wijzen op de in De chilate dei gesignaleerde indeling van de wijsbegeerte in drie
partes: naturalis oiphysica, rationalis oí logica, moralis of ethica. Zie De Ηο.ΙΙ,γ (CCL 47,3940); VIII,4e.v. (CCL47,220e.v.); XI,25 (CCL48,344-345)·
3 De Trin.IX,II.2e.v. (PL 42,961 e.V.).
4 De Trin. IX, І.д (PL 42,966): Ñeque enim oculis corporeis multas mentes videndo,
per similitudinem colligimus generalem vel specialem mentís humanae notitiam: sed
intuemur inviolabilem veritatem, ex qua perfecte, quantum possumus, definiamus, non
qualis sit uniuscujusque hominis mens, sed qualis esse sempitemis rationibus debeat.
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menselijke geest deze notitia omtrent zichzelf (of wat dan ook) inwendig
beaamt of'uitspreekt', wordt zij in hem tot een inwendig 'woord'. 1 Welnu, dit geschiedt door toedoen van de amor, die tot taak heeft de menselijke geest (mens) en zijn zelfkennis (notitia) in een inwendig 'woord'
(verbum) met elkaar te v e r b i n d e n . Niet achteraf- wanneer het 'woord'
er al is, maar door het 'woord' in de menselijke geest te doen ontvangen
en geboren worden. Slechts in liefde (amor) tot de waarheid kan de menselijke geest (mens) die waarheid als notitia 'ontvangen' (conápere) en
beamend uitspreken of'voortbrengen' (gignere) tot een 'woord'. 2
Maar met de conclusie dat de amor tot taak heeft de mens en de in
liefde ontvangen notitia met elkaar te v e r b i n d e n , is het laatste woord
nog niet gezegd. Rest de vraag of men, evenals bij de notitia, ook in geval
van de amor van 'geboorte' uit de mens mag spreken.3 Uit de context is
duidelijk dat deze vraag niet zozeer door psychologische als wel door
triniteitstheologische interesse is ingegeven ! Waar het om gaat, is het onderscheid tussen de Zoon en de Geest en tussen hun beider voortkomsten
aan te wijzen. (Inderdaad, meer om aan te wijzen en te verduidelijken
dan om te achterhalen wat Augustinus door de Schrift in princiep al
weet, zoals we nog zullen zien) In De Trinitate IX komt Augustinus met
deze kwestie niet meer klaar. De amor is in zoverre van de notitia onderscheiden dat hij niet - zoals de notitia - door de menselijke geest 'ontdekt'
of m.a.w. 'voortgebracht' of 'geboren' wordt. Als appetitus inveniendi gaat
de amor aan de geboorte van de notitia vooraf; door zijn verlangen naar
notitia doet hij deze als het ware in de schoot van de mens ontvangen wori De Trin. IX, VII. is (PL 42,967) : In illa igìtur aeterna ventate, ex qua temporalia facta
sunt omnia, formam secundum quam summ, et secundum quam vel in nobis vel in согporibus vera et recta ratione aliquid operamur, visu mentis aspicimus: atque inde conсер tam rerum veracem notitiam, tanquam verbum apud nos habemus, et dicendo intus
gignimus ; nee a nobis nascendo discedit.
2 De Trin. IX, VI. 13- VII. 13 (PL 42,967-968) : Quod verbum amore coneipitur... Nascitur autem verbum, cum exeogitatum placet, aut ad peccandum, aut ad recte faciendum.
Verbum ergo nostrum et mentem de qua gignitur, quasi médius amor conjungit, seque
cum eis tertium complexu incorporeo, sine ulla confusione constringit. De Trin. IX, X. /5
(PL 42,968-969) : Recte ergo quaeritur, utrum omnis notitia verbum, an tantum amata
notitia. Novimus enim et ea quae odimus : sed non concepta, пес parta dicenda sunt animo
quae nobis displicent. Non enim omnia quae quoquo modo tangunt, concipiuntur: sed
alia ut tantum nota sint, non tamen verba dicantur; sicut ista de quibus nunc agimus...
Verbum est igitur, quod nunc discemere ac insinuare volumus, cum amore notitia. Cum
itaque se mens novit et amat, jungitur ei amore verbum ejus. Et quoniam amat notitiam
et novit amorem, et verbum in amore est, et amor in verbo, et utrumque in amante atque
dicente.
3 De Trin. IX, XII. 17 (PL 42,970): Quid ergo amor? non erit imago? non verbum? non
genitus? Haec enim quaestio etiam de ipsa summa Trinitate... solet movere homines...
cur non Spiritus quoque sanctus a Patre Deo genitus vel creditur vel intelligitur, ut filius
etiam ipse dica tur.
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den, roept hij de geboorte van die notia op en door de mens en de embryonale notitia steeds inniger met elkaar te 'verbinden' bewerkt hij die geboorte. '
Wat zegt Augustinus hier dus over de Geest? Hoe stelt hij zich de
Geest voor? Als het verbindend of eenmakend element in God tussen wat
de Schrift Vader en Zoon noemt. En de Geest doet dit op dynamische
wijze: hij verbindt niet dingen die er al waren, maar als appetitus inoeniendi roept hij in de schoot van de Vader de geboorte van de Zoon op
en doet hij hen elkaar in liefde vinden. De Geest doet dat als anun, stelt
Augustinus zich voor. Hij stelt uitdrukkelijk dat de menselijke geest
(mens) slechts in liefde (amor) de waarheid kan 'ontvangen' en doen 'geboren' worden. De Geest wordt dus voorgesteld als dynamische en eenmakende liefde in God, als de drijfveer van een dynamisch en vruchtbaar proces waardoor in liefde 'ontvangen' en 'geboren' wordt en aldus
dynamische verbondenheid in liefde ontstaat.
Straks moeten wij nog laten zien hoe Augustinus bij deze 'psychologische' aanduidingen van het dynamisch Godsproces uitgaat van hetgeen de Geest volgens de Schrift doet 'naar buiten'. En verder zal blijken dat Augustinus bij de benaderende aanduiding van dat binnentrinitarisch proces niet blijft stáán: dat proces zet zich 'naar buiten' voort in
schepping en verlossing, in Gods dynamische zelfgave aan mens en
wereld. En ook dáár is de Geest innerlijke drijfveer van de beweging die
God 'naar buiten' drijft, het universum vervullend met zijn vrede.
Precies deze gedachten had Augustinus al geformuleerd in De Trinitate VI. Als onderscheiden kwaliteiten die resp. kunnen worden toegeschreven aan Vader, Zoon en Geest, somt hij op: summa origo rerum omnium, perfectisnma pulchntudo, beatissima delectatio.1 Hoe hij deze delectatio
opvat die hij in de context identificeert met de Geest, blijkt uit de wijze
waarop hij in dezelfde context de begripsinhoud van usus omschrijft, een
ι De Ττίη.ΙΧ,ΧΠ.ιβ (PL 48,971-972): ...sed ideo non recte dicitur (amor) genitus ab
ea (se. mente), sicut notifia sui qua se novit, quia notitia jam inventum est, quod partum
vel repertum dicitur, quod saepe praecedit inquisitio co fine quietura? Nam inquisìtio est
appetitus inveniendi, quod idem valet si dicas, reperiendi. Quae autem reperiuntur,
quasi pariuntur: unde proli similia sunt, ubi, nisi in ipsa notitia? ...Porro appetitus ¡Ile,
qui est in quaerendo, procedit a quaerente, et pendet quodam modo, ncque requiescit
fine quo intendi tur, nisi id quod quaeritur inventum quaerenti copuletur. Qui appetitus,
id est, inquisitio, quamvis amor esse non videatur, quo id quod notum est, amatur; hoc
enim adhuc ut cognoscatur : tamen ex eodem genere quiddam est.
2 De Trin. VI,X.I2 (PL 42,932): Oportet igitur ut Creatorem, per ea quae facta sunt,
intellectum conspicientes, Trinitatem intelligamus, cujus in creatura, quomodo dignum
est, apparet vestigium. In illa enim Trinitate summa origo est rerum omnium, et perfectissima pulchntudo, et beatissima delectatio.
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term die door Hilarius gebruikt werd om het proprium van de Geest aan
te duiden. Volgens Augustinus' omschrijving is de Geest de perfruitio,
chantas, gaudium, dilectio, delectatw, felicitas, beatitude van de Omhelzing'
van Vader en Zoon of ook de genitoris genitique suavitas.l Wanneer Augustinus zich alleen maar voor binnentrinitarische verhoudingen interesseerde, had hij hier een punt gezet. Maar over de genitoris genitique suavitas die hij met de Geest identificeert, vervolgt hij: ingenti largitale atque
ubertate perfundens omnes creaturas pro captu earum, ut ordinem suum teneant et
locis suis acquiesçant.1
In Boek X tot en met XV vervolgt Augustinus zijn tastende omschrijving van de binnentrinitarische relaties tussen Vader, Zoon en Geest.
De Geest blijft daar het verbindend element of de dynamische liefdesdimensie in God, zoals de amor of voluntas in de menselijke geest steeds
optreedt als het verbindend element tussen een eerste en een tweede lid
van 'psychologische' triaden. Verder vestigt Augustinus er steeds de
aandacht op dat de amor, dilectio of voluntas de twee eerste leden van de
triade niet achteraf met elkaar verbindt, maar aan de oorsprong staat
van de 'geboorte' van het tweede lid uit het eerste. De amor, dilectio of
voluntas brengt de twee eerste leden naar elkaar tóe.
Een volledige bespreking van de Boeken X tot en met XV lijkt ons
niet op zijn plaats. Wij beperken ons tot de pneumatologie van de bisschop, er rekening mee houdend dat De Trinitate al vaker voorwerp van
studie en onderzoek was.
In De Trinitate X weidt Augustinus lang uit over de in Boek IX beschreven appetitus van de menselijke geest (mens) om zichzelf te kennen.
De menselijke geest heeft de opdracht ontvangen zich te leren kennen,
'zich van zichzelf bewust te worden en te leven volgens zijn natuur' in
plaats van 'zelfvergeten' op te gaan in datgene wat hem onderworpen
zou moeten zijn.3 In 'zelfvergetenheid' kan de menselijke geest zelfs
komen tot theoretische dwaling omtrent zichzelf. Maar wát hij ook over

ι De Triti. VI, X. и (PL 42,932): lile igitur ineffabilis quidam complexus Patria et imaginis non est sine perfruitione, sine chántate, sine gaudio. Illa ergo dilectio, delectado,
felicitas vel beatitudo, si tarnen aliqua humana voce digne dicitur, usus ab ilio appellatus
est breviter, et est in Trinitate Spiritus sanctus, non genitus, sed genitoris, genitique
suavitas...
2 Ibidem.

3 De Trin.X, V.j (PL 42,977) : Utquid ergo ei praeceptum est, ut se ipsam cognoscat?
Credo, ut se ipsam cogitet, et secundum naturam suam vivat, id est, ut secundum naturam suam ordinari appelât, sub eo scilicet cui subdenda est, supra ea quibus praeponenda
est ; sub ilio a quo regi debet, supra ea quae regere debet. Multa enim per cupiditatem
pravam, tanquam sui sit oblita, sic agit.
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zichzelf moge denken, dit staat in ieder geval vast: Omnes mentes se intelligere rwverunt et esse et vivere et veile et meminisse.1 Augustinus wil vervolgens
bijzondere aandacht besteden aan het meninisse, intelligere et veile van de
menselijke geest of aan memorìa, intelligentia, voluntas, die tezamen una
substantia vormen. 2
Evenals in De Trinitate IX wordt het derde lid van de triade, voluntas,
gezien ab het streefelement waardoor een dynamisch proces op gang
wordt gebracht: consideratur quid kabeat quisque in memoria, et intelligentia,
quo studiosa volúntate pervenerit.3 Alvorens hier dieper op in te gaan wil
Augustinus echter eerst iets zeggen over de drieëenheid van het zintuigelij к kennen. Dit zal de inhoud uitmaken van De Trinitate XI.
Daar heeft de voluntas (of intentio animi) dezelfde functie als in Boek
IX en X : de twee eerste leden van de triade met elkaar te v e r b i n d e n .
Ook hier weer : níet achteraf, maar zo dat het tweede lid 'geboren' wordt
uit het eerste en dat beide onder invloed van de voluntas als het ware naar
elkaar tóe groeien.4 Verder wordt in De Trinitate XI indirect het probleem van de voortkomst van de Geest aangeroerd. Daar ni. de voluntas
de quan parens (het eerste lid) en de quad proles (het tweede lid) met elkaar
verbindt, kan hij zelf niet parens nochproUs van een van beide zijn.s Waar
de voluntas dan wel vandaan komt, is een vraag waar Augustinus voorlopig geen duidelijk antwoord op geeft.6
In Boek XI komt hij tot de conclusie dat het 'beeld Gods', dus ook het
'beeld' van de Triniteit, gezocht moet worden in de activiteit van de
ratio superior, d.i. in de aetemorum contemplatio of de aetemarum rerum cognitio
intellectualis of, in één woord, de sapientia. Zij wordt uitdrukkelijk onderscheiden van de scientia die zich toelegt op de temporalium rerum congitio
rationalisJ7 Eerst in Boek XIV echter wordt het drieëne 'beeld Gods' van
de homo interior inderdaad geanalyseerd. Boek XIII is gewijd aan het
geloof in de Middelaar, die zowel scientia als sapientia voor de mens is.
ι De Тгіп.Х,Х.із (PL 42,980).
2 De Τπη.Χ,ΧΙ.ιγ (PL 42,982) : Remotis igitur paulisper caeteris quorum mens de se
ipsa certa est, tria haec potissimum considerata tractemus, memoriam, intelligentiam,
voluntatem. De Trin. X, XI. 18 (PL 42,983) : Haec igitur tria, memoria, intelligentia, vo
luntas, quoniam non sunt tres vitae, sed una vita; non tres mentes, sed una mens: con
sequenter utique пес tres substantiae sunt, sed una substantia.
3 De rrin.*,;W./7(PL42,982).
4 Voor het gewone zintuigelijk kenproces zie De Trin. XI, II.3-5 (PL 42,986-988). Voor
de zintuigelijke herinnering zie De Trin.XI,III.6e.v. (PL 42,988 e.V.).
5 Vooral De Trin. XI, IX. 16 (PL 42,996-997).
6 De Trin. XI, XI. 18 (PL 42,998): Nunc interim voluntatem copulatricem rei visibilis
atque visionis quasi parentis et prolis, sive in sentiendo, sive in cogitando, пес parentem
пес prolem dici posse, quomodo valui et quibus valui demonstravi.
7 De Trin.XII,I.i-IV.4 (PL42,998-1000); ХІІ,ХІ .гі-23 (PL 42,1009.1010).
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Aan de menselijke trinitas die in de geloofsdaad zelf ligt opgesloten, besteedt Augustinus weinig aandacht. In Boek XIV legt hij uit waarom.
In de eerste plaats is het geloof een tijdelijk iets; bij de overgang naar de
aanschouwing in het hiernamaals houdt het op te bestaan. Het 'beeld
Gods' echter niet; dit moet daarom gezocht worden in eo quod semper erit.'
In de tweede plaats had Augustinus in Boek XIII het geloof als scientia,
niet als sapientia op het oog.2
Het 'beeld Gods' moet, zoals gezegd, in de menselijke geest gezocht
worden in eo quod semper erit. Welnu, de menselijke geest is altijd rationalis
en intellectualis; hij kent altijd zichzelf, daar hij steeds bij zichzelf is. Maar
er is verschil tussen zichzelf kennen en zichzelf bewust kennen, tussen
se nosse en se cogitare.3 In de memoria is de menselijke geest inderdaad altijd
bij zichzelf, maar opdat hij zichzelf bewust kent, is een wilsact nodig die
de 'blik' - conspectus, obtutus - van de geest verbindt met de memoria, zodat
die blik 'geïnformeerd' wordt door de in de memoria steeds aanwezige
zelfkennis. Ook hier spreekt Augustinus over de 'geboorte' van het
tweede lid (intelligentia) uit het eerste lid (memoria) door toedoen van de
voluntas, die als verbindende schakel tussen beide optreedt. De triade heet
kortweg: memoria, intelligentia, voluntas.* Verderop komt Augustinus op
deze triade van de zelfbewustwording of cogitatio terug om de drieëenheid van deze cogitatio te vergelijken met de drieëenheid van de onbewuste zellfkermis in de memoria. Aan de eerste geeft hij als duidelijker
overeenkomst met de goddelijke Drieëenheid de voorkeur, daar alleen in
de eerste, in de cogitatio dus, een innerlijk verbum gevormd wordt dat de
menselijke geest, zichzelf bewust wordend, over zichzelf uitspreekt.5 Over
het derde (naar de Geest verwijzende) lid van de triade zegt Augustinus :
earn voltmtatem, ñve amorem, vel dilectionem, quae islam prolem (de bewuste intelligentia) parentemque (de memoiia) conjungit, et quodam modo utrisque communis
est.6
ι De Trin.XIV,m.4 (PL 42,1038).
2 De Тгт.ХІ ,І.з (PL 42,1037-1038).
3 De Trin.XIV,IV.7-V.8 (PL 42,1040-1041).
4 De Trin.XIV, V.8-VI.8 (PL 42,1041-1042).
5 De Trin.XIV, VI.g-X.13 (PL 42,1042-1047).
6 De Trin. XIV, VII. 10 (PL 42,1044). Als het in De Trinitale begonnen was om een louter
formeel 'beeld' van de Triniteit, had Augustinus hier een punt kunnen zetten en vervol
gens kunnen overgaan tot de orde van de dag. Maar zijn theologie is veel te levensecht
om het bij de aanwijzing van slechts formele overeenkomsten tussen God en de mens te
laten. De mens lijkt niet alleen op God, maar is ook naar hem tóe-geschapen. Voor Augustinus is de mens juist beeld Gods in eo, guoeius(= dei) capax est ñusque particeps esse potest
(De Trin.XIV, VIII. 11). Imago betekent meer dan formele overeenkomst. Het houdt ook
levensgemeenschap in of althans de fundamentele, positieve mogelijkheid daartoe. Niet
omdat de menselijke geest zukzelfhenonert, begrijpt en bemint, is de drieëenheid van de
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Over de verwijzende waarde van de gesignaleerde 'psychologische'
drieëenheden spreekt Augustinus zich tenslotte uit in De Trinitate XV.
Dat er in God een of andere drie-eenheid moet zijn, is gemakkelijk in te
zien. Wie immers zou durven beweren dat God zichzelf niet kent en
bemint?1 Maar uit de openbaring weet de gelovige ook dat er tussen de
'psychologische' drieëenheden in de mens enerzijds en de goddelijke
Drieëenheid anderzijds grondige verschillen bestaan. De genoemde
'psychologische' drie zijn niet de mens, doch zijn slechts ín de mens; de
goddelijke Drie daarentegen zijn alle God.2 Maar ondanks de grondige
verschillen tussen de drieëne God en de drieëne menselijke geest mag
men er zich op toeleggen God weerspiegeld te zien in het 'beeld Gods'
dat de mens is. Uit Augustinus' nadere concretisering blijkt dat hij ids
weerspiegeling van de Drieëenheid vooral de cogitatio op het oog heeft
waardoor de menselijke geest zich van de zelfkennis bewust wordt die
impliciet steeds aanwezig was in de memoria.* Het inwendig 'woord' dat
door dit bewustwordingsproces a.h.w. 'geboren' wordt uit de memoria,
vertoont een zekere gelijkenis met het Woord Gods dat volgens de Schrift
de Zoon is.4 Zo is er ook een zekere overeenkomst tussen de voluntas (amor,
dilectio) waardoor in het bewustwordingsproces de memoria en de intelligentia met elkaar verbonden worden, en de heilige Geest.5
Bij deze concretiseringen van de drieëenheidsanalogie gaat Augustinus
in De Trinitate XV echter minder gehaast te werk dan ons schetsmatig
overzicht mogelijk doet vermoeden. Aan de hand van de Schrift toont hij
uitvoerig aan dat speciaal de Geest terecht 'liefde' wordt genoemd.' De
Geest stort immers 'caritas dei' uit in de harten van mensen (Rom.5,5) en
doet de gelovige door de liefde in God blijven (I Jo.4,7 e.V.). De Geest
mag derhalve geïdentificeerd worden met de liefde die 'uit God' is en die
'God' is (I Jo. 4,7 e.v.). Pas na dit Schriftbewijs dat de Geest terecht 'liefde'
heet, brengt Augustinus speciaal met de Geest het willen van God in vermenselijke geest beeld Gods, sed quia polest etiam meminisse, et intelligere, et amare a quo/acta
est (mens). Door deze mogelijkheid te verwerkelijken beoefent de gelovige de wijsheid,
deelhebbend aan de wijsheid van God zelf en in levensgemeenschap met hem verbonden
(De Tm.Χΐν,ΧΠ.

15). Zo zeer is de mens reeds als mens met God verbonden en naar hem

toegeschapen, dat hij zichzelf slechts waarachtig kan herinneren, begrijpen en beminnen
in de mate dat hij God herinnert, begrijpt en bemint (De Тгіп.ХІ ,ХЦ.і5-ХІ
altijd in hem aanwezige Zijnsgrond, Waarheid en Liefde (De Triti. XIV, XIV. so).
ι
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Trm.XV, VI.10 (PL 42,1064-1065).
Trin.XV, VII.11 ел. (PL 42,1065 e.v.).
7nn.Ar,X/7(PL42,io69e.v.).
Trìn.XV,X.ige.v. (PL42,1071 e.V.).
Triti.XV,XXI.41 e.v. (PL 42,1089 e.v.).
Trin.XV,XVII.27-XIX.tf
(PL 42,1080-1087).
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band, verklarend: Nam quid est aliud chantas quam voluntas?1 Die uitvoerige
adstructie uit de Schrift is belangrijk. Augustinus' uitgangspunt in zijn
speurtocht naar geschapen analogieën van de Drieëenheid was vanaf
den beginne: niet de abstracte formule van één-God-in-drie-personen,
maar Vader, Zoon en Geest in hun verbondenheid met mens en wereld.
Wij hebben dit geconstateerd in onze paragraaf over Augustinus' vroege
triniteitstheologie en in onze hoofdstukken over verlichting en begenadiging door de Geest.
In het laatste Boek van De Trinitate stellen wij nu vast dat dit 'heilseconomisch' uitgangspunt Augustinus steeds voor ogen is blijven staan.
Zijn (platoons beïnvloede)2 uitweidingen over geschapen drieëenheden
hebben hem de bijbelse, d.i. heilshistorische boodschap over Vader,
Zoon en Geest nooit uit het oog doen verliezen. (Dat daarbij de incarnatie nauwelijks als openbaring omtrent het trinitarisch eigene van de
Zóón wordt bezien, betekent nog niet dat de menswording in Augustinus' triniteitstheologie volkomen over het hoofd wordt gezien: omdat
de mens Jezus de spiritu sancto geboren wordt, wordt door de menswording 'de genade zelf' geopenbaard, daar de Geest proprie sic est deus, ut
dicatus etiam dei donum, zoals wij reeds meer dan eens gezien hebben.) Bijna
overal waar de bisschop tracht door te dringen in het proprium van de
Geest, doet hij dit dan ook vanuit de door de Schrift geopenbaarde 'heilsactiviteit' van de Geest of vanuit het in de Schrift achterhaalbare feit dat
de Geest 'Gods Gave' is aan het schepsel. Pas in tweede instantie neemt
hij zijn toevlucht tot de drieëne structuur van het geschapene: opklimmend van trinitair bepaalde lichamelijkheid naar het menselijk handelen
in topvorm, waarin hij de liefde ontdekt als verwijzing naar de Geest die
in de Schrift geopenbaard wordt als 'liefde'.
Naast kosmologische, algemeen metafysische en psychologische triaden
zou men tenslotte nog een categorie 'heilseconomische' triaden kunnen
onderscheiden; 'heilseconomisch' verstaan in de thans gebruikelijke,
bovennatuurlijke betekenis. Om een voorbeeld te noemen: (in het hiernamaals) et stabimus, et contemplabimur, et magna delectatione perfruemur.
Aldus En. inps.26,2,8, door Rondet gedateerd in 415. 3 Deze heilseconomische triaden fungeren niet uitdrukkelijk als verwijzing naar de Drieëenheid, maar geven minstens impliciet onderscheiden heilsfuncties of
1 De Τπη.Χν,ΧΧ.^β (PL 42,1087). Zie echter ook de aangegeven dissimilitudines tussen
de ¡mago dei en God zelf in De Τπη.Χν,ΧΧΙΙ.42 (PL 42,1089 e.V.). Vgl. Ер.і6д,6 (CSEL
44,615-616) ; Sermo 51,311-23 (PL 38,362-364).
2 Over die platoonse beïnvloeding zie de op pag. X X aangehaalde werken van Polman,
du Roy en Schindler.
3 En. in ps. 26,2,8 (CCL 38,158).
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eigenschappen a a n van Vader, Zoon en Geest. Daar een duidelijke overeenkomst is a a n te wijzen tussen de bedoelde heilseconomische triaden
van ná 393 enerzijds en de reeds besproken heilseconomische triaden van
vóór 393 anderzijds, kunnen wij volstaan met een eenvoudig overzicht
van in aanmerking komende teksten.
Ep.i6g,4 (CSEL 44,614-615) : (multi... ad eandem perveniant) aeternitatem, veritatem, - caritatem,
id est ad stabilem, - certam, - plenamquefelieitatem, ubi manentibus, - videntibus,
- amantibus sint cuneta perspicua.
En. in ps.26,s,8 (CCL 38,158): et stabimus, - et contemplabimur, - et magna
deleclatione perfruemur.
De civ. Vili, io (CCL 47,227) : (a deo) naturam nobis esse, qua facti ad eius imaginem sumus, — et doctrinam, qua eum nosque noverimus, - et gratiam, qua UH
cohaerendo beati sumus.
De CÌD.XI,S4 (CCL 48,344) : (civitatis sanctae quae angelis sursum est) et origo et informatio - et beatitudo.
Nam si quaeritur unde sit: Deus eam condidit; - si unde sit sapiens: a Deo illuminatur; - si unde sitfelix: Deo/ruitur;
subsistens modificatur, - contemplans inluminatur, - inhaerens ìucunditatur; est videt - amat;
in aeternitate Dei viget, - in ventate Dei lucet, - in bonitale Dei gaudet.
De civ. XI, 25 (CCL 48,345) : quia natura nostra, ut esset, Deum habet auctorem procul dubio ut vera sapiamus ipsum debemus habere doctorem, - ipsum etiam ut
beati simus suavitatis intimae largitorem.
De civ. XI,31 (CCL 48,351 ) : Sancti vero angeli... sicut habent permanendi aeternitatem, - ita cognoscendi facilitatem, - et requiescendifelicitatem.
De civ. XII, r (CCL 48,356): Quam porro magna sit laus adhaercre Deo, ut ei
vivat (sc. creatura angelica), - inde sapiat, - ilio gaudeat
tantoque bono sine morte - sine errore - япе molestia perfruatur...
De civ.XII,si (CCL 48,377) : ab illa aeternitate - veritate -felicitate (sci. contemplationis incorporeae lucis)
deiectos tartareae mortalitati, - turpi stultitiae, - miseriù exsecrabilibus implicaris,
ubi Deus amittatur, - ubi odio Veritas habeatur, - ubi per immundas nequitias beatitudo
quaeratur...
De Trin. VI, 1.2 (PL 42,887) : ut non etiam in istis mutabilibus et temporalibus
aeternitatem, - veritatem, - beatitudinem quaereremus
(пес mori enim, - nec falli, - пес perturban

volumus)...

De Trin. XIV, XIV. so (PL 42,1051) : ad participationem naturae, - veritatis - et
beatitudìnis illius (= dei)...
I n één oogopslag is duidelijk d a t deze heilseconomische triaden in
pneumatologisch opzicht nauwelijks verschillen van dergelijke, eerder besproken, triaden uit d e j a r e n 386-393. Bij de V a d e r rust het heilsinitiatief;
zoals hij bestaandsgrond is, zo is hij ook heilsgrond. I n de Zoon openbaart
God zich als heilswaarheid in de aanschouwing waarvan de gelovige zijn
oermenselijk wijsheidsideaal verwerkelijkt en reeds kennend met God
wordt verbonden. I n en door de Geest tenslotte wordt deze godsverbon316

denheid van het kennen tot dynamische aanhankelijkheid van het beminnen.
BENOEMING VAN HET TRINITARISCH OEEST-EIOENE, MEESTAL OP
OROND VAN WAT DE GEEST 'NAAR BUITEN* DOET

Behalve in triadische formuleringen waarin de propria van Vader, Zoon
en Geest meestal op indirecte wijze worden aangeduid, laat Augustinus
zich over het proprium van de Geest uit in een aantal meer directe uitspraken of suggesties. Doch ook hier, evenals in indirecte aanduidingen, laat
Augustinus zich meestal leiden door wat volgens de Schrift de Geest dóet.
Volgens enkele van deze meer directe uitspraken wordt het proprium
van de Geest zinvol aangeduid met de benaming spiritus sanctus. Vader en
Zoon zijn immers beiden zowel 'geest' als 'heilig' en met de benaming
spiritus sanctus wordt dus iets aangeduid dat - zoals de Geest inderdaad
is - gemeenschappelijk is aan Vader en Zoon. Aldus De Trin. V, XI. 12
(tegen 400) en In Ιο. Ευ. Tr.gg, ij van circa 420.' Om dezelfde reden durft
de bisschop de Geest eerder 'de heiligheid van beiden' dan de 'goedheid
van beiden' te noemen. 2 Dát de Geest gemeenschappelijk is aan Vaderen
Zoon, staat voor Augustinus vast; soms tracht hij nog een Schriftbewijs te
leveren.
Een enkele maal betoogt de bisschop dat de Geest proprie terecht 'heilige Geest' wordt genoemd, met de nadruk dus op 'heilig'. Als reden
geeft hij op: sanctificatio nulla divina et vera est nui ab spiritu sancto.3 Zo in
Sermo 8, IJ uit 411, inhoudelijk herhaald in In lo.Ev. Tr. 122,8 van circa
420 : sanctitas vel sanctificatio ad sanctum proprie pertinet Spiritum.* In beide
teksten wordt het 'eigene' van de Geest dus benaderd vanuit hetgeen de
Geest dóet: heiligen. Beide citaten komen ook in eenzelfde context voor:
de heiliging van de zevende dag, die een rustdag is, wordt in verband gebracht met het rusten van de Geest super humilem et quietum naar Jes. 11,2.
Voor de overige aanduidingen van het proprium van de Geest keert als
motief bij na steeds een van de twee hierboven gesignaleerde overwegingen
terug : 1. de Geest is volgens de Schrift en de leer van de Kerk gemeenschappelijk aan Vader en Zoon; 2. de Geest is volgens de Schrift heilbewerkend 'naar buiten', met name door de uitstorting van de 'caritas dei'
in de harten van de gelovigen (Rom.5,5). Verder wordt voor Augusti1
2
3
4

De Trin. V,XI.іг (PL4a,918-91 g); In Ιο. Ευ. Tr.99,7 (CCL 36,586).
De civ. XI, 24: zie p. 301, v. 3.
Se.8,17 (CCL 41,95).
In Io. Ευ. Tr. 122,8 (CCL 36,673).
SI?

nus ook de wijze waarop de Geest gemeenschappelijk is aan Vader en
Zoon, geopenbaard door zijn heilsactiviteit 'naar buiten', zodat deze
heilsactiviteit praktisch steeds het laatste woord heeft in de aanduiding
van het trinitarisch proprium van de Geest.
In een groot aantal teksten wordt het proprìum van de Geest volgens
het eerstgenoemd motief aangeduid als pax, caritas enz. tussen Vader en
Zoon. Deze teksten ontmoet men in De Trinitate vanaf Boek VI tot en met
Boek XV. Wat ons in de betreffende teksten vooral interesseert, zijn
Augustinus' argumenten waaróm hij de Geest als caritas enz. tussen Vader
en Zoon beschouwt, en vervolgens de concrete formuleringen waarmee
hij deze caritas nader omschrijft.
In De Trin. VI,IX. io is de Geest de 'vrede' tussen Vader en Zoon; een
'zo grote vrede' dat Vader en Zoon er één door zijn.1 Dit wordt door Augustinus terloops als bekend verondersteld. In De Trin. VI, X. n wordt als
vanzelfsprekend aangenomen dat de Omhelzing' tussen de Vader en zijn
Beeld niet zonder perfruitio, chantas en gaudium is. Welnu, deze perfruitio
enz., deze dilectio, delectatio, felicitas en beatitude identificeert Augustinus
met de Geest die verder ook genitoris genitique suavitas heet.2 Bijna even
vanzelfsprekend wordt in De Trin. VII,III. 6 de Geest aangeduid als
chantas utrumque (sc. Patrem et Filium) conjungens nosque subjungens. Ter rechtvaardiging hiervan merkt Augustinus slechts op dat de Schrift zegt: 'God
is liefde'.3 Naarmate hij echter met De Trinitate vordert, zullen zijn verwijzingen naar de Schrift in geval van dergelijke persoonsaanduidingen uitvoeriger worden. Reeds in Tractatus д van zijn commentaar op het Johannesevangelie (406-408) is de bisschop met betrekking tot de pneumatologie van de Schrift opmerkelijk voorzichtiger. Hij neemt nog wel zon
der meer aan dat de Geest caritas invicem Patris et Filii is, maar voegt er
onmiddellijk aan toe dat, als men de Schrift zou onderzoeken, men de
Geest daar misschien wel als caritas zou zien aangegeven. Een ogenblik
later citeert hij I Jo.4,16: 'God is liefde' en Rom.5,5: 'Daar de liefde Gods in
onze harten is uitgestort door de heilige Geest...'. Hierop concludeert hij, zij
het nog bij wijze van suggestie, dat alwie de Vader en de Zoon noemt,
1 Bij Jo. 17,3 'Haec est auiem vita aeterno, ut cagnoscant te unum verum Deum et quem misisti Jesum

Christum' merkt Augustinus in De Trin. VI, IX. io (PL 42,930) op : Cur ergo tacuit de
Spiritu sancto? An quoniam consequens est ut ubicumque nominatur unum tanta pace
uni adhaerens, ut per hanc utrumque unum sit, jam ex hoc intelligatur etiam ipsa pax,
quamvis non commemoretur?
2 De Trin. VI, X. 11: zie p. 311, ν. 1.
3 De Trin. VII, III. 6 (PL 42,938) : Spiritus quoque sanctus sive sit summa chantas utrum
que conjungens nosque subjungens, quod ideo non indigne dicitur quia scriptum est:
Deus chantas
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est...

impliciet hun onderlinge liefde en vrede uitspreekt (die Augustinus eerder
had vereenzelvigd met de heilige Geest).1
Tien jaar later, in Sermo yi, rekent Augustinus het tot de algemeen
aanvaarde en gekende geloofsleer dat de heilige Geest de Geest is van de
Vader én de Zoon. Servata singularum proprietate et substantia personarum
zijn de drie peisonen tezamen één God. De Vader vertegenwoordigt pro
captu nostro de auctorttas ( = origo, blijkt even later) in God, de Zoon de
nativitas (•= orla Veritas) in God en de Geest de patrisfiliiquecommunitas.2
Vervolgens wordt de Geest ook als donum... quod ambo habent unum aangeduid. Dit donum wordt blijkens de context verstaan als 'gave' : niet van de
Vader aan de Zoon of omgekeerd, maar aan de mens. Tenslotte, na gesproken te hebben over de verzoening met God door de Geest en na
Rom.5,5 te hebben geciteerd, noemt Augustinus de Geest : a patre bono et
filio bono effusa bonitas.3 Deze laatste aanduiding van het trinitarisch 'eigene' van de Geest wordt dus wel degelijk bepaald door het in de Schrift
aangegeven (bovennatuurlijk) heilswerk van de Geest: verzoening, instorting van de liefde in het hart van de mens.
Zo ook in Tractatus^g van het Johannescommentaar (419-421). Ab de
pasbekeerde christenen in de primitieve Kerk door de liefde 'cor unum et
ι In Ιο. Εν. Tr.g,8 (CCL 36,95): Quisquís ¡taque nominal Patrem et Filium, oportet ibi
intellegat tamquam caritatem invicem Patris et Filii, quod est Spiritus sanctus. Fortassis
enim discussae scripturae, (quod non sic dico, ut hodie docere possim, aut quasi aliud
invenir! non possit), sed tarnen fonasse scrutatae scripturae indicant quod Spiritus sanctus caritas est. Et ne putetis vilem esse caritatem... Neque enim dubitavit dicere (sci.
apostolus Johannes) : Deus caritas est. Scriptum est etiam : Quia caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum eius qui datus est nobis. Quis ergo nominet Patrem et Filium, et non
ibi intellegat caritatem Patris et Filii? Zie ook In Io. Ευ. Tr. 105,3 (CCL 36,604) en 111,1
(CCL 36,627-628).
я Se.7i,i8 (Verbr.82): Et hanc trinitatem, quamvis servata singularum proprietate et
substantia personarum, tarnen, propter ipsam individuam et inseparabilem aetemitatis,
veritàtis, bonitatis essentiam vel naturam, non esse tres déos, sed unum deum. Ac per hoc
pro captu nostro... insinuatur nobis in patre auctoritas, in filio nativitas, in spiritu sancto
patris filiique communitas, in tribus aequalitas. Vgl. Зе.уі,зз (Verbr. 102), waar van de
Geest wordt gezegd : societas est quodam modo patris et filii.
3 Se. 71,18 (Verbr. 82-83) : Quod ergo commune est patri et filio,per hoc nos voluerunt
habere communionem et inter nos et secum, et per illud donum nos colligere in unum
quod ambo habent unum, hoc est per spiritum sanctum deum et donum dei. In hoc enim
reconciliamur divinitati eaque delectamur. Nam quid nobis prodesset quidquid boni
nossemus, nisi etiam diligeremus? Sicut autem ventate discimus, ita caritate diligimus,
ut et plenius cognoscamus et beati cognito perfruamur. Caritas porro diffusa est in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus est nobis. Et quia peccatis alienabamur a
possessione verorum bonorum, caritas cooperuit multitudinem peccatorum. Est ergo
pater filio ventati origo verax, et filius de veraci patre orla Veritas, et spiritus sanctus a
patre bono et filio bono effusa bonitas ; omnium est autem non impar divinitas, nec separabilis unitas.
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anima una' werden, kan men zich met dit gegeven voor ogen een voorstelling trachten te maken van hetgeen in God gebeurt: hoe ook daar
meerderen één zijn door de liefde. Om Augustinus' letterlijke formulering
te gebruiken: (als de liefde vele mensen één maakte,) quid agit ipse fans
carìtatis in Patre et Filio? Norme ibi magis Trìnitas unusest Deus? Met ipse f ons
carìtatis moet de heilige Geest zijn bedoeld, want Augustinus vervolgt:
Inde enim nobis caritas venit, de ipso Spiritus sancto... en citeert ten bewijze
hiervan Äom.jjj. 1 Tractatus 55 spreekt weliswaar niet uitdrukkelijk over
het proprium van de Geest, maar als fons caritatL· woi dt de Geest bewust van
Vader en Zoon onderscheiden, zoals blijkt uit de context : Inde enim nobis
caritas venit, de ipso Spiritu sancto.
In De Trinitate XV tenslotte gaat Augustinus op de vraag naar het
proprium van de Geest uitvoeriger in dan waar ook. In
XV,XVII.2?,
waar hij de pneumatologische vraag aankondigt, is zijn uitgangspunt,
dat de Geest volgens de Schrift de Geest is van zowel de Vader als de
Zoon. Dit wijst er op, aldus Augustinus, dat men de Geest moet beschouwen als de 'liefde' tussen Vader en Zoon: et ideo communem, qua invicemse
diligunt Pater et Filius, nobis innnuat charìtatem.1 In XV, XVII. 31 staat de
bisschop hier wat langer bij stil. Ofschoon ook de Vader en de Zoon liefde
zijn, wordt proprie de Geest aldus terecht genoemd, daar de Schrift zelf
deze benaming ondersteunt. De apostel Johannes zegt immers, dat de
Geest (die God is en uit God is) ons in God doet blijven. Welnu, dat wij
in God blijven, wordt ook bewerkt door de liefde. Dus de Geest wordt
terecht 'liefde' genoemd, temeer daar Johannes ook zegt, dat de liefde
'mi God' is (de Geest komt ook uit God voort) en dat God (de Geest is ook
God) 'liefde' is.3. In XV,XIX.yj worden de argumenten om de Geest
proprie 'liefde' te noemen nog met enige uitgebreid. Als het waar is dat
onder Gods gaven geen grotere is dan de liefde, en als het tevens waar is
dat er onder Gods gaven geen grotere is dan de Geest, volgt hieruit, ut
ipse ñt charìtas, qui dicitur et Deus et ex Deo. Tenslotte gaat Augustinus er van
uit dat de Geest gemeenschappelijk is aan Vader en Zoon, hun beider
1 In Ιο. Ευ. Тг.зд,5 (CCL 36,347-348) : Adtendite ergo, fratres, hinc agnoscite mysterium
Trinitatis, quomodo dicamus: Et Pater est, et Filius est, et Spiritus sanctus est, et tamen
unus Deus est... Si accedentes ad Deum, multae animae per caritatem una anima est et
multa corda unum cor; quid agit ipse fons carìtatis in Patre et Filio? Nonne ibi magis
Trìnitas unus Deus est? Inde enim nobis caritas venit, de ipso Spiritu sancto, sicut dicit
apostolus : Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis. Si
ergo caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis,
multas animas unam animam... quanto magis Pater et Filius et Spiritus sanctus, Deus
unus, lumen unum, unumque principium?
я De Trin.XV,XVII.27 (PL 42,1080).
3 De Trìn.XV,XVII.3i: zie p.37, v. 148.
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Geest is. De bisschop redeneert: als de 'liefde' waarmee Vader en Zoon
elkaar beminnen, hun communio openbaart, wat is er dan meer conveniens
dan dat diegene proprie 'liefde' wordt genoemd die communis, 'gemeenschappelijk', is aan beiden? Het is typerend voor de voorzichtigheid van
De Trinitate XV hieraan toe te voegen, dat in de Drieëenheid de Geest
nochtans niet de enige is die 'liefde' is.1
In de voorafgaande alinea's hebben wij uitvoerig vastgesteld, dat
Augustinus het proprium van de Geest vaak aanduidt als de caritas tussen
de Vader en de Zoon, al liet hij zich bij deze aanduiding van het binnentrinitarisch 'eigene' van de Geest meestal leiden, impliciet of expliciet,
door de heilsactiviteit van de Geest naar buiten: de mens heiligen; hem
in God doen blijven ; liefde uitstorten in de harten van de gelovigen. Behalve als binnentrinitarische caritas duidt Augustinus het trinitarisch
proprium van de Geest echter ook aan als 'gave Gods' aan de wereld of de
mens. In deze h e i l s - e c o n o m i s c h e aanduiding van het b i n n e n t r i n i tarisch^ro^rium van de Geest vindt Augustinus' 'heilshafte'2 pneumatologie haar merkwaardigste uitdrukking. Maar niet zo, dat de bedoelde
aanduiding van het proprium van de Geest in Augustinus' triniteitstheologie een 'heterogenes Element' zou vormen.3 Integendeel, alles wat wij in
Augustinus' - ook vroege - pneumatologie hebben gevonden, heeft de
í/on«m-(iít-theologie van De Trinitate ATFOpgeroepen en voorbereid. Maar
gaan wij nu over tot de bestudering van derfo/iUTn-tekstenzelf, waarvan
sommige dateren van lang vóór De Trinitate XV (ca. 420).
In De Trinitate V gaat Augustinus, als hij de Geest donum dei noemt, nog
uit van het feit dat de Geest gemeenschappelijk is aan Vader en Zoon.
Om deze laatste reden heet de Geest proprie terecht 'heilige Geest', daar
de Vader en de Zoon beiden zowel 'heilig' als 'geest' zijn en dus in
'heilige Geest' iets wordt aangeduid dat - zoals de Geest inderdaad is gemeenschappelijk is aan Vader en Zoon.·4 Maar in de benaming 'heilige
Geest' wordt niet de relatie van de Geest tot de Vader en de Zoon uitgesproken. Op zich zegt de benaming 'heilige Geest' dus niets over het
proprium, de trinitarische 'plaats' van de Geest of zijn verhouding tot de
1 De Trin.XVfXIX.gy (PL 4a, 1086) : Deinde, si in donis Dei nihil majus est chántate, et
nullum est majus donum Dei quam Spiritus sanctus, quid consequentius quam ut ipse sit
charitas, qui dicitur Deus et ex Deo? Et si chantas qua Pater diligit Filium, et Patrem diligit Filius, ¡neffabiliter communionem demonstrat amborum ; quid convenientius quam
ut ille dicatur charitas proprie, qui Spiritus est communis ambobus? Hoc enim sanius
creditur vel intelligitur, ut non solus Spiritus sanctus charitas sit in illa Trinitate, sed non
frustra proprie charitas nuncupetur, propter illa quae dicta sunt.
2 Vgl. M.Schmaus, Du Spannung..., p.516.
3 M.Schmaus, Die psychologische ТттиаЫеНге...,р.зд8.
4 DeTrin. F,J(7./2(PL42,9ig).
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Vader en de Zoon, juist omdat ook de andere personen 'heilig' en 'geest'
zijn. Die verhouding wordt wel uitgedrukt in de benaming 'gave Gods' :
apparet autem (sci. relatio ad Patrem et Filium) cum dicitur donum oei. 'Gave' is

immers een relatief begrip; alles, elk ding kan 'gave' zijn, als het daartoe
maar bestemd wordt door een 'gever'. De aanduiding 'gave' drukt dus de
verhouding tot een 'gever' uit, in casu tot de Vader en de Zoon, daar de
Geest volgens de Schrift voortkomt van de Vader en tevens de Geest is
van de Zoon.' Over degene aan wie gegeven wordt, is nog geen sprake.
Op zich houdt Augustinus' voorstel om het trinitarisch 'eigene' van de
Geest aan te duiden met de benaming 'gave Gods' dm nog niet in, dat
hij het 'eigene' van de Geest beschouwt als 'gave Gods' aan de wereld of
aan de mens. Maar bij enig doordenken moest degene aan wie de Vader en
de Zoon als donatores de Geest schonken, natuurlijk ook aan de orde komen. Dat gebeurt al in De Trin. V,XV.i6.
Daar vraagt de bisschop zich af, of de Geest door het feit zelf dat hij
'gegeven' werd, zijn bestaan als 'gave' of zijn bestaan überhaupt te
danken heeft: quaeritur utrum...

Spiritus sanctus eo quo datur habeat non

tantum ut donum sit, sed omnino ut sit. Augustinus' voorkeur gaat blijkbaar uit
naar de mening dat de Geest reeds 'gave' was vóórdat er iemand bestond
aan wie hij gegeven kon worden. De bisschop suggereert letterlijk: quia
sic pTocedebat ut esset donabile,jam donum2 erat, et antequam esset cui daretur. T e r

verduidelijking wordt vervolgens onderscheid gemaakt tussen donum zonder meer en donum donatum. Iets kan reeds donum zijn, voordat het metterdaad gegeven wordt; pas als het werkelijk gegeven is, kan men het
donatum noemen.3 Degenen aan wie de Geest metterdaad gegeven werd,
ι Ibid.: Sed tarnen ille Spiritus sanctus qui non Trínitas, sed in Trinitate intelligitur, in
eo quod proprie dicitur Spiritus sanctus, relative dicitur, cum et ad Patrem et ad Filium
refertur, quia Spiritus sanctus et Patris et Filii Spiritus est. Sed ipsa relatio non apparet
in hoc nomine ; apparet autem cum dicitur donum Dei : donum enim est Patris et Filii,
quia et a Patreprocedit, sicut Dominus dicit; et quod Apostolus ait: Qui Spiritum Christi non
habet, hic non est ejus, de ipso utique sancto Spiritu ait. Donum ergo donatoris, et donator
doni, cum dicimus, relative utrumque ad invicem dicimus. Ergo Spiritus sanctus ineffabilis eat quaedam Patris Filiique communio ; et ideo fonasse sic appellatur, quia Patri et
Filio potest eadem appellatio convenire.
2 Vgl. De Trin.IV,XX.sg (PL42,908-909); V,XIV.¡5 (PL42,920-921).
3 De Trin. V, XV. 16 (PL 42,921-922) : Ulterius autem quaeritur, utrum quemadmodum
Filius non hoc tantum habet nascendo ut Filius sit, sed omnino ut sit; sic et Spiritus
sanctus eo quo datur habeat non tantum ut donum sit sed omnino ut sit : utrum ergo erat
antequam daretur, sed nondum erat donum, an eo ipso quo datums erat eum Deus, jam
donum erat et antequam daretur. Sed si non procedit nisi cum datur, пес procederei
utique priusquam esset cui daretur; quomodo jam erat ipsa substantia, si non est nisi
quia datur: sicut Filius non tantum ut sit Filius, quod relative dicitur, sed omnino ut sit
ipsam substantiam nascendo habet? An semper procedit Spiritus sanctus, et non ex tem322

waren overigens reeds ter sprake gekomen in De Trin. V,XIV. 15: 'wat
gegeven wordt, heeft een relatie zowel tot hem die geeft als tot hem aan wie
het gegeven wordt; daarom wordt de heilige Geest niet slechts de Geest
genoemd van de Vader en de Zoon, die gegeven hebben, maar ook van
ons, die hem ontvangen hebben...'. 1 In V,XV. 16, hierboven geciteerd,
wordt vervolgens duidelijk gemaakt, dat de Geest niet slechts 'gave' werd
doordat hij feitelijk gegeven werd, maar dat hij als donum donatile uit God
voortkwam.2 M.a.w. Gods donabilitas naar buiten behoort tot het wezen
zelf van de Geest.3 Wij hebben dit in de loop van dit hoofdstuk, en nog
wel naar aanleiding van Augustinus' v r o e g e pneumatologie, vertaald
door te zeggen, dat voor Augustinus God 'heils'god is, 'nabij' is, met
name in en door de Geest. Deze pneumatologische intuïtie had de bisschop o.a. verwoord door met de Geest de bonitas en benignitas van God
t.a.v. heel de schepping te verbinden.·4 Ook als Schepper is God in zijn
Geest reeds salus omnium,* heil van al het bestaande. Formuleringen die
dateren van vóór 393! Trouwens De Trinitate F waar de teksten vandaan
komen die wij zojuist bespraken, wordt (tot nog toe) hoogstens zeven jaar
later, rond 400, gedateerd.
роге, sed ab aeternitate procedit ; sed quia sic procedebat ut esset donabile, jam donum
erat, et antequam esset cui daretur? Aliter enim intelligitur cum dicitur donum, aliter
cum dicitur donatum. Nam donum potest esse et antequam detur; donatum autem nisi
datum fuerit nullo modo dici potest. Zie ook De Trìn.V,XVI.iy (PL 42,922-924). In
latere geschriften heeft M. Schmaus het heilsfunctionele in Augustinus' triniteitsleer en
pneumatologie enigszins aanvaard. Zo in Die Denkform... i.v.m. de ¿(wumpneumatologie
van De Trinitate: 'Hier wird also die rein metaphysische Betrachtungsweise auf engste mit
der heilshaften verbunden' (p.24). Vgl. M.Schmaus, Die Spannung...,pp.516-518.
1 De Trin. V, XIV. 15 (PL 42,921 ) : . . . quod autem datum est, et ad eum qui dedit refertur, et ad eos quibus dedit; itaque Spiritus sanctus, non tantum Patria et Filii qui dederunt, sed etiam noster dicitur qui accepimus, sicut dicitur : Domini salus qui dat salutem,
eadem etiam nostra salus est qui accepimus.
2 Ziep. 322, ν. 3.
3 M.Schmaus (Die Denkform..., p.23) en H.-J.Lauter (Der Heilige Geist, die 'Gabe' der
innergöttlichen Liebe, in Wissenschaf und Weisheit ig, 1956,112) zijn van mening dat Augustinus de benaming donum niet binnentrínitarisch, maar heibeconomisch 'deutet'. V. Carbone (La inabitazione dello Spiritu Saneto nelle anime dei giusti secondo la dottrina di S. Agostino,
Roma, ιφι,ρ.ιτο)
is de tegenovergestelde mening toegedaan : '...il nome dono è proprio
dello Spirito Santo non per un rapporto estrinseco, ma par la relazione immanente di
origine...'. Zo ook J.Bumaby, Amor Dei. A study of the religion of St. Augustine London,
1947*, pp. 173-174. Ons inziens is de interpretatie van Augustinus' t/oRumpneumatologie
echter niet een zaak van of... of..., maar van én... én... Alles in Augustinus' pneumatologie
wijst daarop, niet de ¿onumtekaten van De Trinitate alléén! In een voortreffelijk artikel
over àefruitio dei heeft R. Lorenz gezegd dat de Geest ' t e g e 1 ij к e г t ij d' de binnentrinitarische/riiiito in God zelf is en Godsfruibilitas naar buiten of'das Offensein Gottes zur Kre
ation hin' (Fruitio Dei bei Augustin, in Zeitschr.f. Kirchengeschichte, 63,1930, p.127).
4 Zie pp. 296 e.v.
5 De v. rel. XI. яі geciteerd op p. 274.
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In de Eerste Brief van Johannes leest Augustinus: 'Dilectio ex Deo est' en
vervolgens: 'Dilectio Deus est'. In zijn gepreekt commentaar (406-408)
vraagt hij zich af wie tegelijkertijd 'God' en 'uit GotT is. Alleen de Zoon en
de Geest komen hiervoor in aanmerking; niet de Vader, die immers niet
'uit Goif is. Dus de Zoon of de Geest is de dilectio waar Johannes over
spreekt. Daar nu Paulus zegt dat de liefde in onze harten is uitgestort
door de Geest, besluit Augustinus : intelligamus in dilectione Spiritum sanctum
esse. Door zijn beroep op Rom.5,5 blijkt hij uit hetgeen de Geest dóet, af
te leiden wie de Geest is.1 Iets dergelijks wordt ook gesuggereerd door
Sermo 144,1 uit 412-416: 'Want aldus staat er geschreven: 'God weerstaat
de hoogmoedigen, aan de nederigen schenkt hij echter genade' (Jac. 4,6). De genade
Gods nu is gave Gods. De grootste gave echter is de heilige Geest zelf en
daarom wordt hij genade genoemd'.2 In Enchir.XLffl van na 420 wordt
deze gedachte enigszins geconcretiseerd en trinitarisch gesitueerd. Daar
de Geest 'gave Gods' is, wordt door Christus' geboorte-uit-de-Geest 'de
genade zelf' geopenbaard. 3 In Enchir.XII.40 wordt die genade uitdrukkelijk met het trinitarisch proprium van de Geest in verband gebracht :
Qua« gratia (sc. filii hominis) propterea per spiritum sanctumfieretsignificanda,
quia ipse proprie sic est deus, ut dicatur etiam dei donum.*
Resten ons tenslotte nog enige passages uit De Trinitate XV die vermelden waaróm de Geest proprie 'gave Gods' wordt genoemd. In één woord:
propter dilectionem, d.i. omdat door de Gieest de liefde wordt uitgestort in de
harten van de gelovigen. Hiervóór had Augustinus vastgesteld dat er
geen grotere 'gave Gods' is dan de door de Geest uitgestorte caritas dei,
zonder welke caritas alle mogelijke andere 'gaven' de mens niet baten. Dan
vervolgt hij : Лес Spiritus sanctus proprie dicitur Donum, nin propter dilectionem.
Deze dilectio wordt vervolgens geïdentificeerd met de Geest, daar híj de
liefde uitstort in de harten van de gelovigen. Om dezelfde reden wordt de
Geest rectissime 'gave Gods' genoemd, welke 'gave Gods' op haar beurt
geïdentificeerd wordt met de chantas... quaeperducit ad Deum, et sine qua
quodlibet aliud donum Dei non perducit ad Deum.1
1 In Ιο. Ευ. Тт.7,6 (PL 35,2031-2032) : Utrumque enim habes in Epistula; et Dilectio ex
Deo est et Dilectio Deus est. De solo Patre Scriptura non novit dicere quia ex Deo est. Cum
autem audis ex Deo ; aut Filius intelligitur, aut Spiritus sanctus. Quia vero dicit Apostolus :
Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis, intelligamus in
dilectione Spiritum sanctum esse.
2 Se. 144,1 (PL 38,788): Sic enim scriptum est: Deus superbis resistit, humilibus autem dat
gratiam. Gratia quippe Dei, donum Dei est. Donum autem maximum ipse Spiritus sanc
tus est ; et ideo gratia dicitur.
3 Ziep. 23, ν. 2.
4 Ed. Scheel 27-28.
5 De Ттт.Х ,Х .зі-Х Ш.зг (PL 42,1082-1083) : Apostolus quoque Paulus: Dilectio,
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Dit alles wordt korter geformuleerd in De Τήη. XV, XIX.35-36: de
Schrift zegt, dat de Geest 'gave Gods' is, in quantum datur eu qui per eum
diligunt Deum. Of nog soberder: in quantum datur eis quibus datur.1 Maar uit
het vervolg van de tekst blijkt dat Augustinus hier bewust in historische
kategorieën denkt. Als hij zegt, dat de Geest donum Dei is in quantum datur,
bedoelt hij donum donatum. Of... wil Augustinus zeggen, dat de Geest
'gave Gods' is slechts wanneer en inzoverre hij metterdaad gegeven
wordt, met dien verstande dat het donum donatile van De Trinitate V ontkend wordt? In De Trin.V,XVI.ry
lezen wij: Лат sempiterne Spiritus
donum (= donum donatile), temporaliter autem donatum (donum).1 Schijnbaar
wordt de eerste helft van deze stelling ontkend door De Trin.XV,XIX.
36: in tantum ergo Donum Dei est, in quantum datur eis quibus datur. Apud se
autem Deus est, etsi nemini detur, quia Deus erat Patri et Filio coaetemus antequam cuiquam daretur.3 In de eerste plaats kunnen wij echter opmerken, dat
in de laatste tekst Donum Dei ( = de Geest tn quantum datur) en Deus ( = de
Geest apud se) door Augustinus natuurlijk niet als tegenstrijdig tegenover
elkaar worden gesteld! Integendeel: ita enim datur neut Donum Dei, ut
etiam se ipsum det sicut Deus.* Om dit laatste is het waarschijnlijk begonnen :
om te beklemtonen, dat de Geest als Gegevene niet gesubordineerd is aan
zijn Gevers, de Vader en de Zoon. Geen subordinatie, maar concordia dati
et dantium.' Als Augustinus in De Ттіп.Х ,ХІХ.з6 werkelijk had willen
ontkennen, dat de Geest sempiterne donum (donatile) is, wat hij in geen geval
met zoveel woorden doet, had hij naderhand in De Trin.XV,XXVII.50
niet meer kunnen spreken over de (eeuwige) 'voorkomst van de Gave
inquit, Dei diffusa est in cordúus nostril, per Sfiritum sanctum qui datas est nobis. Nullum est
isto Dei dono excellentius. Solum est quod dividit inter filios regni aetemi et filios perditionis aetemae. Dantur et alia per Spiritum sanctum muñera, sed sine chántate nihil
prosunt. Nisi ergo tantum impertiatur cuique Spiritus sanctus, ut eum Dei et proximi
facial amatorem, a sinistra non transfertur ad dexteram. Nec Spintus proprie dicitur
Donum, nisi propter dilectionem... Dilectio igitur quae ex Deo est et Deus est, proprie
Spiritus sanctus est, per quem diffunditur in cordibus nostris Dei chantas, per quam nos
tota inhabitat Trinitas. Quocirca reeüssime Spiritus sanctus, cum sit Deus, vocatur
etiam Donum Dei. Quod Donum proprie quid nisi chantas intelligenda est, quae perducit ad Deum, et sine qua quodlibet aliud donum Dei non perducit ad Deum?
1 PL 42,108 5-1086.
2 PL 42,922.
3 De Tnn. XV, XIX.36 (PL 42,1086). Vgl. M. Schmaus, Die psychologische Trinitatslehre...,
р-Здв: 'Seine (Augustinus') Lehre vom göttlichen donum weicht am Schlüsse des Trinitatswerke (nl. in Boek XV) von der früher vorgetragenen (Boek IV en V) etwas ab. Dort
erscheint Geschenksein nicht mehr ab ein Charakteristikum der Prozession des hl. Geistes.
Geschenk ist der hl. Geist nur, sofern er wirklich gegeben wird. Dadurch, dasz er gegeben
wird, tritt der hl. Geist aus dem Kreise des innergotthehen Lebens heraus'.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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Gods'1 noch in Enchir.XII.40 kunnen zeggen dat de Geest proprie sic est
deus, ut dicatur etiam dei donum!2
DE VOORTKOMST VAN DE GEEST UIT VADER EN ZOON

In een laatste paragraaf van dit hoofdstuk moeten wij iets zeggen over de
voortkomst van de Geest. Daar dit onderwerp echter al in velerlei studies
ter sprake is gekomen,3 moeten wij kort zijn, temeer daar Augustinus bij
de voortkomst van de Geest praktisch alleen maar stilstaat in De Trinità te, hier en daar in een antiariaans werk en op enkele plaatsen in zijn
commentaar op het Johannesevangelie.
Dat de Geest voor Augustinus de Geest is van zowel de Vader als de
Zoon, gaan wij niet meer bewijzen. Dat de Geest principaliter voortkomt
van de Vader en dat hij tevens voortkomt van de Zoon, die door de Vader zo werd voortgebracht, ut etiam de Ulo ( — Filio) Donum commune procederei, veronderstellen wij ook als bekend. Hetzelfde kunnen wij zeggen
met betrekking tot Augustinus' herhaalde, naar eigen zeggen nooit geheel geslaagde pogingen om het verschil aan te geven tussen de voortkomst van de Zoon en die van de Geest. Wanneer wij dan toch iets willen
zeggen over de voortkomst van de Geest, willen wij slechts de aandacht
vestigen 1. op het feit dat de Geest in Augustinus' ogen niet achteraf gemeenschappelijk is aan Vader en Zoon, maar dat hij als gemeenschappelijk
aan beiden uit hen voortkomt; 2. op het 'heilseconomisch' moment in de
voortkomst van de Geest.
In С serm. Arian.23 uit 418 geeft Augustinus een verklaring van Chris
tus' woorden uit Jo. 16,13: 'Hij (de Geest der waarheid) spreekt niet uit zich
zelf, maar zal zeggen al wat hij heeft gehoord1. Wáár heeft de Geest gehoord
wat hij zal zeggen? Dáár vanwaar hij komt, d.i. bij de Vader. Voortkomend uit de Vader verneemt hij immers het Woord dat uit de Vader
1 PL 42,1097: Sic enim videbis quid distct nativitas Verbi Dei a processione Doni Dei,
propter quod Filius unigenitus non de Patre genitum, alioquin frater ejus esset, sed procedere dixit Spiritum sanctum,
г Ed. Scheel 28.
3 Zie b.v. H. Swete, On the history ojthe doctrine of the procession of the Holy Spirit from the
apostolic age to the death of Charlemagne, Cambridge - London, 1876, pp. 122-132; Idem, The
Holy Spirit in the Ancient Church. A study of christian teaching in the age of the Fathers, London,
1912, pp.322 e.V.; J.Slipyi, Die Trinitätslehre des byzantinischen Patriarchen Photios, in ,£«<schrifißir katholische Theologie 45,1921,370; M. T.-L. Penido, 'Cur поп Spiritus sanctus a Patre
Deo genitus'. St. Augustin et S .Thomas, in Revue thomiste, nou», série, 13,1930,508-527; L.
Legrand, La notion philosophique de la Trinité. Saint Augustin, Paris, 1931 ,/<ƒ>.//i e.v.; Th.
Camelot, La tradition latine sur la procession du Saint-Esprit 'a Filio' ou 'ab utroque', in Russie et
Chrétienté 2, ¡950,178-192.
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geboren wordt, ita ut sit communiter Spiritus et Patris et Verbi.1 Niet achteraf
dus is de Geest zo iets als communio tussen Vader en Zoon, b.v. doordat hij
achteraf beiden in liefde met elkaar verbindt, maar krachtens zijn oorsprong zelf. Deze suggestie kwam trouwens al iets duidelijker door in De
Trin. V, XI. 12. In de benaming donum Dei ziet Augustinus reeds een
relatio van de Geest aangeduid tot de Vader en de Zoon, wier beider
'gave' hij is. Volgens de Schrift komt de Geest immers voort van de Vader
én is hij de Geest van de Zoon. Augustinus besluit: Ergo Spiritus sanctus
ineffabilis est quaedam Patris Filiique communio... De Geest is deze communio
door de gemeenschappelijke schenking van Vader en Zoon, door welke
schenking hij het bestaan zelf ontvangt of'voortkomt'. M.a.w. de Geest is
communio tussen Vader en Zoon krachtens zijn oorsprong zelf.2
Hetzelfde leert Augustinus jaren later nog in De Trin. XV,XVII.sg:
op zulke wijze bracht de Vader de Zoon voort, ut etiam de Ulo ( = Filio)
Donum commune procederei.3 Aan het onderscheid in voortkomst tussen de
Zoon en de Geest koppelt de bisschop vervolgens hun proprie toekomende
benamingen sapientia en chantas vast. Maar wat bedoelt hij hier met
chantas: de onderlinge liefde van Vader en Zoon of de naar buiten tredende liefde van God voor de mens? Voor beide interpretaties is iets te
zeggen. Het ligt er maar aan, waar men de nadruk op legt, op Donum of
op commune. De onmiddellijke context - ut etiam de Ulo... procederei —
schijnt het laatste voor te schrijven. Bovendien heeft de bisschop in XV,
XVII.27-28, sprekend over de Geest als chantas, de onderlinge liefde van
de Vader en de Zoon op het oog, welke onderlinge liefde hij weerspiegelt
ziet in de 'psychologische' drieëenheid van de menselijke cogitatio. Dat
hij deze zienswijze achteraf (in XV,XVII.31—XVIII.32) gaat verdedigen
door te wijzen op Schriftteksten volgens welke de Geest de liefde meedeelt aan de mens, moet ten aanzien van XV,XVII.гд als secundair wor
den begrepen. Wat echter niet wegneemt, dat hij in het Donum commune
ook daar wel degelijk Gods 'gave' aan de mens heeft gezien.
Tenslotte spreekt Augustinus nog over de voortkomst van de gemeen
schappelijke Geest waar hij de goddelijke Drieëenheid benadert vanuit de
I С serm. Arian, 25 (PL 43,700) : Quod autem 'in omnibus Spiritus sanctus Christi
praeceptum expectet', ut dicunt (sci. Ariani), legant si possunt. Quod enim dictum est.
'Non a se loquetur': non est dictum. 'Quaecumque a me audierit'; sed, 'quaecumque audierit loquetur'. Cur autem dictum sit paulo ante jam damit ex ipsius quam commemoravi
Domini expositione, ubi ait, Omnia quae habet Pater, mea sunt; propterea dixì, De meo accipiet.
Unde autem accipiet, inde est procul dubio quod loquetur ; quia inde audit, unde procedit. Seit enim Verbum, procedendo inde unde nascitur Verbum ; ita ut sit communiter
Spiritus et Patris et Verbi,
a De Trin. Υ,ΧΙ.ιζ (PL42,919): ziep.322, ν. ι.
3 De Trin.XV,XVII.39 (PL 42,1081).
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'psychologische' drieëenheden in de mens. In de eerder in dit hoofdstuk
besproken cogitatio (d.i. bewustwordingsproces van de in de memoria aanwezige kennis) heeft de memoria een zekere gelijkenis met de Vader; de
intelligentia met de Zoon. Over het derde lid van de triade zegt Augustinus in De Trin. X V, XXIII. 43: amor hominis de scientia procedens, et memoriam
intelligentiamque conjungens, tanquam parenti prolique communis, unde nee paren
intelligitur esse, пес proles, habeat in hoc imagine aliquam, licet valde imparem,
similitudinem Spiritus sorteti... ' In het kort: de amor procedens die m.b.t. het
eerste en het tweede lid conjungens en communis is, vertoont een zekere ge
lijkenis met de trinitarische plaats en functie van de Geest.
Over conjungens en communis hebben wij het nodige reeds gezegd.2 Maar
hoe komt de amor, die de memoria en de intelligentia met elkaar verbindt,
uit de scientia voort? Hierover heeft Augustinus zich uitgelaten in XV,
XXI.41. Onze wil richt de blik van de ziel niet geheel van v a n b u i t e n af
op de keninhoud die onbewust in de memoria aanwezig is. Dat de wil
hiertoe overgaat, veronderstelt dat de wil reeds in zekere mate weet
heeft van wat hij gaat zoeken. De wil moet dus vooraf reeds op een of an
dere wijze - evenals de onbewuste intelligentia - in de memoria aanwezig
zijn, uit welke memoria de bewuste intelligentia mede door toedoen van de
wil 'geboren' wordt. Dat de wil (voluntas, amor, dilectio) de blik van de ziel
richt op de memoria om tot bewuste kennis (intelligentia) te komen, ver
onderstelt bovendien dat de wil aan het begin zelf van het bewustwor
dingsproces ook reeds in de intelligentia aanwezig is die door dit proces
bewust wordt gemaakt.

Naarmate het proces zich voltrekt, zal de wil - voortkomend, d.i. te
voorschijn komend uit de memoria en de intelligentia in bewustwordend
stadium - de memorta en de intelligentia met elkaar verenigen. Dit bedoelt
Augustinus als hij in XV,XXIII.43 schrijft: amor L·minis de scientia proce
dens, et memoriam intelligentiamque conjungens etc. De scientia waar de amor uit
voortkomt, wordt gevormd door de memoria en intelligentia in bewustwor
dend stadium (in XV,XXI.41 zegt Augustinus: appetendi scientia, quae sine
memoria et intelligentia non potest esse).3 M.a.w. de amor is niet achteraf aan
beide communis, maar reeds in zijn 'voortkomst' zelf. Aan de andere kant
zijn de memoria en intelligentia reeds in onbewust stadium van amor ver
vuld. Deze komt niet als volgroeide, rustende amor voort uit een reeds
volgroeide, bewuste memoria en intelligentL·, doch in de mate dat de me
moria en intelligentia in het (door de amor bezielde) co^iíotíoproces bewust
1 PL 42,1090.
2 Zie pp. 318 e.v.
3 PL 42,1089.
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worden, in die mate openbaart zich de wil als in beide werkzaam, komt
hij uit hen voort.
Aldus tracht Augustinus enig licht te werpen op de dynamische eenheid die, bezield en bewogen door de Geest, heerst in God zelf. Niet
achteraf worden memoria en intelligentia door de amor met elkaar verenigd,
maar de (naar de Geest verwijzende) amor verbindt de (naar de Vader en
de Zoon verwijzende) memoria en intelligentia in de mate dat hij, rustvindend, uit de bewustwordende memoria en intelligentia 'voortkomt'.
Geprojecteerd op het vlak van de goddelijke Drieëenheid suggereert de
psychologische drieëenheid van de cogitatio dus dat men de Geest moet
opvatten als conjungens krachtens zijn oorsprong zelf. Voortkomend of te
voorschijn tredend uit de Vader en de Zoon, is de Geest door het feit zelf
reeds conjungens. En hij kón conjungens 'worden', omdat hij van eeuwigheid
als appetitus, als aandrang in de op-elkaar-ingestelde Vader en Zoon aanwezig 'was' zoals de nog niet tot rust gekomen amor in de nog onbewuste
memoria en intelligentia. Zo verschijnt de Geest als de innerlijke drijfveer
van wat men een goddelijk wordingsproces zou kunnen noemen, zonder
begin of einde in de tijd, maar met de tijdloze nieuwheid van de liefde.
Elders zagen wij dat door de innerlijke aandrang die de Geest is, God
zich zodanig in zijn Woord uit-spreekt en dit Woord op zodanige wijze
trouw is dat een wereld ontstaat die van zijn dynamische tegenwoordigheid en zijn welbehagen is vervuld en in de mens wordt uitgenodigd tot
hem 'terug te keren'.
De boven beschreven wijze van voortkomst van de Geest uit Vader en
Zoon heeft Augustinus in De Trin. XI, VI. 12 'psychologisch' geformuleerd door te zeggen dat de wil voortkomt uit de (mede door hemzelf bewerkte) copulatie van het eerste en het tweede lid.1 Hetzelfde zegt hij in
andere bewoordingen in De Trin. XV, XXVII.50: de wil komt voort uit de
cogitatio, d.i. ontstaat door de 'vereniging' van memoria en intelligentia tot
bewuste kennis.2
1 PL 42,994: Unde intelligi potest, vohmtatem reminiscendi ab iis quidem rebus quae
memoria continentur procedere, adjunctis simul eis quae inde per recordationem cernendo exprimuntur, id est, ex copulatione rei cujusdam quam recordati summ, et visionis quae inde facta est in acie cogitantis cum recordati sumus.
2 PL 42,1097 : Ipsa (mens) ostendit tibi verbum verum esse in te, quando de scientia tua
gignitur, id est, quando quod scimus dicimus; quamvis nullius gentis lingua significan tem
vocem vel proferamus vel cogitemus, sed ex ilio quod novimus cogitatio nostra formetur ;
sitque in acie cogitantis imago simillima cogitationis ejus quam memoria continebat, ista
duo scilicet velut parentem ас prolem tertia volúntate sive dilectione jungente. Quam
quidem voluntatem de cogitatione procedere (nemo enim vult quod omnino quid vel
quale sit nescit), non tarnen esse cogitationis imaginem; et ideo quamdam in hac re intelligibili nativitatis et processionis insinuar! distantiam, quoniam non hoc est cogitatione
conspicere, quod appetere vel etiam perfrui volúntate, cemit discernitque qui potest.
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Tenslotte zouden wij, zoals afgesproken, iets moeten zeggen over het
heilseconomisch moment in de voortkomst van de Geest. Dát Augustinus
'heilseconomisch' over de voortkomst van de Geest denkt, hebben wij al
vastgesteld aan de hand van De Tritt. V,XV.i6 waar de bisschop suggereerde dat de Geest uit God voortkomt als donum donabile. Uit de context
bleek dat dit donum verstaan moet worden als 'gave' : niet van de Vader
aan de Zoon of omgekeerd, maar als 'gave Gods' aan de wereld, aan de
mens.1
Dat de Geest als 'gave' uit de Vader en de Zoon voortkomt, leert
Augustinus ook in de verwijderde context van De Trin. V,XV.i6. Zo in
V, XI. 12: de Geest is 'gave' van zowel de Vader als de Zoon, quia et a
Patre procedit... et quod Apostolus ait: 'Qui Spirìtum Christi non habet...' de
ipso utique sancto Spiritu ait.2 Sprekend over het verschil in voortkomst tussen de Zoon en de Geest formuleert de bisschop in V, XIV. 15 met betrekking tot de Geest: Exiit enim, non quomodo natus, sed quomodo datus... Ook
hier 'gegeven' : niet door de Vader aan de Zoon of omgekeerd, maar door
beiden aan de mens; daarom kan de Geest ook 'onze' Geest genoemd
worden. Reeds bij zijn exilio of voortkomst uit de Vader en de Zoon heeft
de Geest dus een relatio 'naar buiten', naar 'toekomstige' ontvangers van
de Geest. En deze zullen hem inderdaad ontvangen, ut sancii essemus.3 In
V, X VI. 16 wordt dan gepreciseerd dat de Geest ook vóórdat iemand bestond aan wie hij gegeven kon worden, reeds als 'gave' kon worden beschouwd, zij het als donum donabile, nog niet als donum donatum.* Deze uitleg is ook toepasselijk op hetgeen Augustinus al eerder had gezegd in De
Trinitate IV: Spiritui sancto donum Dei esse, est a Patre (context: et a Filió)
procedere. Van deze eeuwige, voortijdelijke 'schenking' bij God - in de
richting van een geschapen ontvanger - zijn de historische schenkingen
en zendingen van de Geest openbaring en explicitatie. Gezonden worden
1 De Trin. V,XV. 16: zie pp. 322-323.
2 De Trin.
V,XI.ii(PL4.2,gig).
3 De Trin. V,XIV. 15 (PL 42,921): Exiit enim, non quomodo natus, sed quomodo datus;
et ideo non dicitur filius, quia ñeque natus est sicut Unigenitus, neque factus ut per Dei
gratiam in adoptionem nasceretur, siculi nos. Quod enim de Patre natum est, ad Patrem
solum refertur, cum dicitur Filius, et ideo Filius Patris, non et noster: quod autem datum
est, et ad eum qui dedit refertur, et ad eos quibus dedit; itaque Spiritus sanctus, non tamtum Patris et Filii qui dederunt, sed etiam noster dicitur qui accepimus, sicut dicitur:
Domini solus qui dat salutem, eadem edam nostra salus et qui accepimus. Spiritus ergo et
Dei est qui dedit, et noster qui accepimus. Non ille spiritus noster quo sumus, quia ipse
spiritus est hominis qui in ipso est: sed alio modo iste noster est, quo dicimus et: Partem
nostrum da nobis. Quamquam et ilium spiritum qui hominis dicitur, utique accepimus.
Quid enim habes, inquit, quod non accepistíí Sed aliud est quod accepimis ut essemus, aliud
quod accepimus ut sancii essemus. Vgl. In Ιο. Ευ. Tr.gg,g (CCL 36,587).
4 De Trin. V,XV. ¡б: zie p. 322, v. 3.
ЗЗО

is voor de Geest: cognosci quia ab ilio (= Pâtre; in de context: et a Filio)
procedat.1
Gezien de mogelijkheid dat Augustinus in De Trìnitate ƒ F - F aanneemt
dat de Geest van eeuwigheid als donum uit de Vader en de Zoon voortkomt, is het mogelijk dat de bisschop de eeuwige voortkomst zelf van de
Geest op het oog heeft, als hij in Sermo 71 uit 417 de Geest noemt: apatre
bono et afilio bono effusa bonitas. Op deze interpretatie wijst ook de typisch
'binnentrinitarische' context: Est ergo paterfilioventati origo verax, etfilius de
veraci pâtre or ta ventas.. .2
De idee dat de Geest als 'gave' uit de Vader en de Zoon voortkomt,
treft men ook nog in de tweede helft van De Trinitate aan. Zo in XV,
XVII. гд: zodanig werd de Zoon door de Vader voortgebracht, ut etiam
de Ulo (= Filio) Donum commune procederei.. .3 De klemtoon ligt, gezien de
samenhang in Х ,Х ІІ.28-гд, wel op commune, maar dat de Geest als
Donum uit de Vader en de Zoon voortkomt, wordt althans mede-ge
affirmeerd. Dit donum-zijn van de Geest wordt onmiddellijk hierop als
caritas onderkend op grond van het feit dat de Geest de mens in liefde met
God verbindt. 4
SAMENVATTING

Aan het einde van dit hoofdstuk kunnen wij stellen, dat niets minder
waar is dan dat Augustinus puur essentialistisch of niet-heilseconomisch
over een God en soi zou hebben gedacht. In en door de Geest immers is
God nabij aan mens en wereld. Voor de schepping in haar geheel is de
Geest : Gods amor in opera sua of ook zijn bonitas, benignitas, dilectio die hem
tot scheppen in beweging zet; zijn benevolentia, beneficientia,fotus die het ge
schapene zorgend omgeeft, er behagen in schept en alle dingen rustge
vend, ordenend en harmoniserend nabij is. En dit vanuit Gods midden
en op goddelijk grootse wijze : genitom genitique suavitas ingenti largitale atque
ubertateperfundens omnes creaturas... Voor de mens in het bijzonder is de
Geest de admonitio Gods om langs de weg van de Waarheid, zijn Woord,
tot hem terug te keren. De Geest is de 'genade' en 'barmhartigheid' waar
door de mens in 'vrede' - een andere Geestbenaming - met God wordt
1 De Ттіп.І ,ХХ.зд (PL 42,908) : Et sicut Spiritili sancto donum Dei esse, est a Patre
procedere ; ita mitti, est cognosci quia ab ilio procedat,
я Se.7i,i8 (Verbr.83).
3 De Trin.XV,XVII.39 (PL 42,1081).
4 De Trin.XV,XVII.3i e.V.: zie pp.324-325.
Vgl. F.Leotta, La Persana dello Spirito Santo nella dottrina di S.Agotsino, Acireale, 1948,
pp. S3 e.v.

ЗЗІ

verzoend, in verlangen naar hem ontbrandt en in liefde hem rustend
'aankleeft'. Als fons caritatis die Vader en Zoon in liefde met elkaar verbindt, is de Geest tenslotte stichter van mensengemeenschap die aldus
deel krijgt aan de liefdesgemeenschap van Vader, Zoon en Geest.
Dat deze pneumatologie een ontwikkeling heeft door gemaakt, hebben
wij trachten te verstaan te geven door, in de mate van het mogelijke,
voortdurend jaar en historische context van de aangehaalde Augustinus
teksten te vermelden. In de hierna volgende Proeve van een zekere synthese
zullen wij die ontwikkeling trachten te schetsen in een kader dat niet
slechts Augustinus' triniteitstheologie omvat, maar ook zijn opvattingen
die in alle voorafgaande hoofdstukken ter sprake zijn gekomen.

332

Proeve van een zekere synthese
Als vandaag of morgen een student in de theologie ons zou vragen : een
pneumatologie uit 400, wat kan ik er mee dóen?, zouden wij onze gemoedsrust trachten te bewaren en vervolgens aan onze vraagsteller de
hiervóór geschreven hoofdstukken ter hand willen stellen. Helaas komt
het ook voor dat mensen die zich interesseren voor actuele theologische
vragen (zoals vragen over God en zijn dynamisch, seculariserend karakter), té druk bezet zijn om nog toe te komen aan de lezing van een relevant stuk historie. Dezen zij de samenvatting aangeboden, die thans
volgt.
Deze samenvatting is als voortzetting van ons betoog echter vooral bedoeld voor degenen die ons tot hiertoe hebben gevolgd en mogelijk voor
zichzelf reeds naar een synthese hebben toegedacht. Wij doen hier niet
anders. En als wij in de volgende regels een augustiniaanse synthese over
de Geest trachten te formuleren, hebben wij in ons achterhoofd echt wel
de vraag : wat kan een theoloog van morgen met Augustinus' pneumatologie dóen? Is deze, na 1500 jaar, ook nu nog bruikbaar, d.w.z. als een
stuk levende theologie in het denken van morgen integreerbaar? Een volledig antwoord op deze vragen zou een nieuw boek vergen, waarin o.a.
een prognose zou moeten voorkomen van een hedendaagse Geesttheologie (die in feite immers nauwelijks in de steigers staat). Zo ver gaan wij in
onze samenvatting niet meer. Het is aan de lezer zelf, bruikbare ideeën
die in Augustinus' theologie van de Geest liggen opgesloten, naar eigen
inzicht vruchtbaar te maken voor een christelijk denken van de toekomst.
Wij zouden ons al gelukkig prijzen, als wij er enigszins in geslaagd mochten
blijken, een aantal inspirerende gedachten uit de nagelaten teksten van
de bisschop op te delven en die bij tijd en wijle aan de oppervlakte van
ons betoog suggestief te laten doorklinken.
Een van de bedoelde, o.i. bruikbare, suggesties is dat God in en door de
Geest mens en wereld 'nabij' is, salus omnium is, 'heil voor al wat bestaat'.
Zeker, de Vader, prindpium dne principio, is de auctor van schepping en begenadiging; zijn Woord is in elk ding vormgevend en daardoor openbarend aanwezig, doch de Geest vertegenwoordigt voor de bisschop van
Hippo Gods amor in opera sua, zijn bonitas en benignitas waarmee hij het geschapene in het bestaan roept, het zorgend omgeeft, er behagen in schept
en alle dingen hun 'rust' doet nastreven binnen de grote samenhang van
al wat bestaat. Speciaal met de Geest verbindt Augustinus Gods dynamische presentie in het geschapene: in kosmos en mensengemeenschap, in
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stof en geest, in de ruimte van de Kerk en in de ruimte van het menselijk
hart. Zeker, Vader, Zoon en Geest zijn inseparabiliter aan het geschapene
present, maar wat de Schrift zegt over de Géést, wordt door Augustinus
aangevoeld en begrepen als Gods toe-nadering tot de wereld, als zijn aanspreking, zijn tegemoet-koming, zijn aan-zoek in het hart van de mens:
ex benificientia amor in opera sua; bonitas, benignitas en dilectio jegens de
schepping; quidam fotus; salus omnium. En verder: admonitio quaedam... ut
deum recordemur, ut eum quaeramus, ut eum pulso omni fastidio sitiamus; invitatio
affidem; quaedam interior et ineffabilis suavitas atque dulcedo in ista cognitione
(dei) permanendi; munus quo beata sunt quaecumque beata sunt; caritas diffusa ;
effusa bonitas; gratia qua reconciliamur; ipsa gratia. Kortom, God wordt tot de
wereld gedreven door de van eeuwigheid in Vader en Zoon aanwezige
amor die de Geest is. In De Trinitate zegt Augustinus ergens dat de Geest
de gehele Drieëenheid in de mens doet 'wonen'.
De hierboven vermelde aanduidingen van de Geest zouden nog met
vele andere augustiniaanse termen kunnen worden aangevuld. Het lijkt
ons echter belangrijk terstond vast te stellen dat de Geest dat alles is en
doet vanuit Gods midden. De Drieëenheid wordt door Augustinus niet
minder wereldgericht, niet minder 'heilsfunctioneel' opgevat dan door
welke griekse Vader of door welke bijbelse auteur dan ook. Zo heeft de
Geest: genitoris genitique suavitas, ingenti largitale atque ubertate perfundens
omnes creaturas. Of ook: apatre bono et afilio bono effusa bonitas. Elders heet
het dat dezelfde /ons caritatis die Vader en Zoon in liefde met elkaar verbindt, 'van dáár uit' (inde) gemeenschap sticht tussen mensen. Tenslotte
suggereert Augustinus dat de Geest van eeuwigheid uit de Vader en de
Zoon voortkomt als naar-buiten-'geef bare gave', als donum donabile, en wel
aequale donanti: 'gave' waarin God zichzélf schenkt, daartoe van eeuwigheid in de Geest bereid.
Zo is de Geest de ene grote liefdesbeweging die én God naar binnen
onuitsprekelijk één doet zijn én hem mededeelzaam en vruchtbaar doet
zijn naar buiten. In schepping, bewaring en verlossing, in zelfgave aan
zijn maaksel dat hij in de Geest naar zich toe schiep en tot zich roept, is
Grod dynamisch present op de wijze van de Geest. Deze is immers - naar
de Schrift zegt - 'liefde' en 'gave' : de innerlijke aandrang die de God van
Augustinus seculariserend en humaniserend naar buiten drijft. Niet in
het wilde weg en van zich vervreemdend, maar gemeenschap- en vredestichtend met een wereld die 'terugkeert'. De door de Geest gewekte
caritas van hemelingen en aardbewoners komt immers pas tot rust in
God, die zich in de Geest aan het schepsel aanbiedt als levens- en liefdespartner.
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Het lijkt ons derhalve eenzijdig, Augustinus' triniteitstheologie te
karakteriseren als een statisch essentialisme dat zich slechts zou bekommeren om vragen naar binnentrinitarische verhoudingen. Waar wij in
ons onderzoek voortdurend op stootten, was Augustinus' groeiende overtuiging dat - naar het getuigenis van de Schrift - de God van de bij belschristelijke traditie, de Drieëenheid dus, mens- en wereld'nabij' is,
'heib'god is in en door de Geest. Voor een theologie van vandaag of
morgen die haar Object' bij voorkeur niet boven, maar in de wereld
situeert, houdt Augustinus' pneumatologie minstens de suggestie in dat
een onderzoek omtrent hetgeen Schrift en traditie zeggen over de 'Geest',
voor die theologie wel eens zeer relevant zou kunnen zijn. Mogelijk meldt
de andere, de uit oude en versleten formuleringen bevrijde God van de
toekomst zich óók aan in de duistere en winderige termen mach en
pneuma. Er zijn wel scripturisten die over deze bijbelse aanduidingen
zorgvuldige studies hebben geschreven, maar bij ons weten heeft de
bijbelse boodschap over ruach en pneuma nog weinig meegeteld in de
theologische reflectie over wie of wat God is. In de handboekentheologie
- en daarbuiten is de laatste honderd jaar weinig aan pneumatologie
gedaan - ging men expliciet of impliciet van het nauwelijks radicaal bereflecteerde dogma uit dat God 'één God in drie personen' is. Wat de
Schrift zegt over het dynamisch heilshandelen van de Geest, werd voor
de eigenlijke godsidee weinig relevant gemaakt, zeker niet in de uitdrukkelijke verwoording van een dergelijke theo-logie.
Hoe is het hiermee gesteld bij Augustinus? De bisschop erkent de onderscheidenheid van Vader, Zoon en Geest in één God, maar zijn speculatieve geest heeft zich bij de traditionele formulering van het dogma
nooit passief neergelegd en had in het bijzonder moeite met het 'persoons'begrip, toegepast op Vader, Zoon en Geest. Wat hem in de term
'persona' hindert, is dat door het gebruik ervan Vader, Zoon en Geest
gevaar lopen tilt hun ondoorgrondelijke eenheid als op zichzelf staande,
menselijk voorstelbare grootheden te worden losgemaakt. Wij zijn op deze
moeilijkheid van Augustinus niet nader ingegaan, omdat dit in de eerste
plaats niet een pneumatologische, maar ¿nntto'frtheologische kwestie is en
verder omdat die moeilijkheid door anderen al zo vaak gesignaleerd is
dat wij alleen maar in herhalingen zouden vervallen. In de proeve van
een synthese waar wij thans mee bezig zijn, stippen wij Augustinus'
onbehagen alleen maar aan omwille van het perspectief waarin zijn uitspraken over de Geest uiteindelijk bezien moeten worden: niet als uitspraken over de geïsoleerde 'derde persoon', maar als door de Schrift gerechtvaardigde verwijzingen naar de ene werkelijkheid van God. Deze
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had men evengoed één 'persona' als één (goddelijk) 'wezen' kunnen noemen, ware het niet dat de term 'persona' traditiegetrouw nu eenmaal
gebruikt wordt om althans 'n term bij de hand te hebben ter aanduiding
van de 'drie' in God.1 Augustinus gebruikt de term 'persona' weliswaar,
maar - als het er op aan komt - niet dan met de grootste reserve. En dit,
nogmaals, omdat hij huiverig is voor een menselijk voorstelbare verzelfstandiging van Vader, Zoon en Geest waardoor hun mysterievolle
eenheid, en daarmee het godsmysterie zelf, in het gedrang komt. Waar
Augustinus dus spreekt over de 'Geest', heeft hij nooit een geïsoleerde
'derde persoon', maar God zelf op het oog die caritas is en zelfgave.
Augustinus relativeert de aanduiding 'drie personen' allerminst hierom,
omdat hij twijfelt aan wat men tegenwoordig wel het 'persoonlijk' of
'subjectief' karakter noemt van God. Deze spreekt bij Augustinus de
mens immers aan, roept hem tot zich, schenkt zichzelf aan hem weg.
Dat God dit, in Augustinus' triniteitstheologie, in en door de Géést
doet, blijkt o.a. waar het verschil tussen de procesnones van Zoon en Geest
aan de orde wordt gesteld. Bij de behandeling van dergelijke, schijnbaar
slechts binnentrinitarisch geïnteresseerde, vragen licht het 'heilseconomisch' moment in Augustinus' triniteitstheologie en pneumatologie des te
feller op. Komt de Zoon uit de Vader voort door geboorte, de Geest komt
daarentegen uit de Vader en de Zoon voort door schenking : niet van de
Vader aan de Zoon of omgekeerd, maar van de Vader en de Zoon aan
het schepsel, aan de mens, aan de gelovige, aan 'ons'.
Zelfs wanneer Augustinus zich ex professo bezighoudt met het trinitarisch 'eigene' van de Geest, blijft het functionele in de benadering van dit
propnum steeds meespreken. Meer dan van het indirect Schriftgegeven dat
de Geest gemeenschappelijk is aan Vader en Zoon, gaat de bisschop bij de
aanduiding van het binnentrinitarisch Geeat-proprium nl. uit van hetgeen
de Geest volgens de Schrift naar buiten dóet : caritas uitstorten in de harten van de gelovigen; hen door de liefde in God doen blijven en God in
hen. Wanneer de Schrift bovendien zegt dat God 'liefde' is en dat de
liefde 'uit God' is, is dit voor Augustinus voldoende aanleiding om de
Geest proprie, d.w.z. in zijn onderscheidenheid van Vader en Zoon,
caritas te noemen. Immers, de Geest is God en is uit God en doet bovendien het wérk van de liefde: de gelovigen blijvend met God verbinden.
Daar komt nog bij dat de Geest in de Schrift donum wordt genoemd, terwijl enerzijds vaststaat dat God geen grotere gaven kan schenken dan de
liefde en anderzijds dat God geen grotere gaven kan schenken dan de
Geest,
ι Zie De Triti. VII,IV.y e.v. (PL 42,939 e.V.).

ЗЗ6

Als Augustinus op grond van déze (heilsfunctionele) argumenten de
Geest caritas noemt en de Geestbenaming donum oei gerechtvaardigd ziet
door het feit dat de Geest caritas m e e d e e l t , is het duidelijk dat het als
caritas οι donum aangeduide trinitarisch 'eigene' van de Geest door Augus
tinus nooit essentialistisch, nooit zuiver binnentrinitarisch kan zijn opge
vat. Zelfs waar hij de Geest beschouwt als de onderlinge caritas van Vader
en Zoon, schijnt hij deze caritas toch mede naar buiten gericht te zien.
Een karakteristieke tekst is in dit verband De Trin. VI, X. n, waar de
Geest geïdentificeerd wordt met de perfruitio, chantas, gaudium enz. van de
'omhelzing' tussen Vader en Zoon, met de genitoris genitique suavitas, ingenti largitale atque ubertate perfundens omnes creaturas... Nog in De Trinitate
Λ!" F komt de Geest uit God voort ad sanetificandan creaturam.' En wat de be
nadering van het triniteitsmysterie vanuit geschapen drieëenheden betreft: omdat de Geest omwille van de hierboven gegeven 'heilsfunctionele' redenen terecht Liefde wordt genoemd, dáárom kan het derde lid
van de menselijke triade memoria, intelligentia, voluntas speciaal met de
Geest geassocieerd woorden. Immers, quid est aliud charitas, quam voluntas!
Nu wij eenmaal Augustinus' pneumatologische grondvisie hebben
trachten te omschrijven, volgens welke God in en door de Geest 'heils'god
is — 'heil'schenkend in de ruimste (natuurlijke en bovennatuurlijke) zin
van het woord - staat ons het volgende nog te doen : ι. een concretiserend
overzicht te geven van de onderscheiden 'heilsactiviteiten', als we zo
mogen spreken, waardoor de Geest dat alles tot stand brengt; 2. vast te
stellen hoe die verschillende heilsactiviteiten met elkaar overeenstemmen
en bijgevolg begrepen kunnen worden als één pneumatisch heilshandelen; 3. de verhouding onder woorden te brengen die de Geest in dit heilshandelen inneemt tot de Vader en de Zoon; 4. in de mate van het mogelijke de chronologische ontwikkeling van Augustinus' pneumatologie aan
te geven.
Wat het eerste punt betreft willen wij een ogenblik afzien van de
'scheppings'- of algemene 'ordenings'functie van de Geest. Die is in onze
samenvatting reeds ter sprake gekomen en komt nogmaals aan de orde
onder punt 3. Wat wij hier, onder punt 1, op het oog hebben, zijn eerder
concrete 'heilsdaden' of concrete 'heilswerkingen' van de Geest in de loop
van de geschiedenis, in de loop van een mensenleven, in het leven van de
1 De bepaling 'ad sanctificandam creaturam' komt weliswaar in een ontkenning voor:
Spiritus autem sanctus non de Patre prodecit in Filium, et de Filio procedit ad sanctificandam creaturam..., maar de ontkenning heeft geen betrekking op de genoemde bepaling, zoals uit het vervolg van de tekst blijkt: sed simul de u t r o q u e procedit... (De
Trin.XV,XXVII.48: PL 42,1095 = In Ιο. Ευ. Tr.99,9).
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Kerk. In feite komt dit neer op een samenvatting van de hoofdstukken I
tot en met V.
De historisch aanwijsbare heilsdaden van de Geest uit het verleden
werden vermeld in hoofdstuk I. Het zijn: de aankondiging van Christus
en de Kerk onder het Oud Verbond ; de begenadiging van de mens Jezus
tot heil van allen; de nederdaling van de Geest met Pinksteren tot universele verkondiging en tot overvloedige mededeling van de caritas. Hierbij valt op te merken dat de nadruk die Augustinus legt op Jo. 7,3g 'De
Geest was nog niet gegeven, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was' niet zozeer
christologisch, maar veeleer soteriologisch moet worden verstaan. Het
ging in Jo.7,39 niet over de bekroning of voltooiing van Jezus' menselijke
historie, maar veeleer over de religieuze onrijpheid van de leerlingen.
Augustinus leest : de Geest was nog niet gekomen, omdat Jezus nog niet
was heengegaan en derhalve de aanhankelijkheid van zijn volgelingen
nog te menselijk, te 'vleselijk' was. Eierst het gemis van Jezus' lijfelijke
aanwezigheid maakte de leerlingen ontvankelijk voor het getuigenis dat
de Geest zou afleggen over de unieke werkelijkheid van de Christus, en
voor de waarachtige, niet langer 'vleselijke' aanhankelijkheid van Pinksteren.
Dit getuigenis gold inderdaad de heengegane en verheerlijkte Christus,
doch was tevens gericht op bekering, begenadiging en eenmaking van
allen. Augustinus' soteriologische interpretatie van Jo. 7,39 komt overeen
met zijn soteriologische visie op Pinksteren én op de fundamentele, door
ons eerder besproken, Geestschenking aan de mens Jezus : tot begenadiging van allen.
Augustinus zoekt dan verder ook niet naar historische samenhangen
tussen Pinksteren en vroegere Geestschenkingen of tussen Pinksteren en
de historische heilsdaden van Jezus. Niet het verleden, maar het actuele
heden en de toekomst houden de bisschop van Hippo bezig. Waar hij
Pinksteren vergelijkt met vroegere Geestschenkingen, legt hij vooral
nadruk op tegenstellingen. Heerste onder het Oud Verbond slaafse
vrees, met Pinksteren deelt de Geest caritas mee die in vrijheid de Wet
vervult en vrijmoedig getuigt over Christus. De nadruk op het Wetvervullend karakter van de met Pinksteren meegedeelde caritas treft men
vooral in antipelagiaanse teksten aan. Daarentegen wordt in antidonatistische (dus in het algemeen iets vroegere) teksten meer het universeel
karakter van de liefde beklemtoond.
In ons hoofdstuk over de Kerk zijn we op dit laatste nader ingegaan.
Eenheid en universele openheid werden als dé kenmerken van de wereldkerk ontdekt die de Geest van Pinksteren samenroept. Wie zich tegen
ЗЗ8

deze eenheid en universele openheid van de liefde verzet - of men zich nu
binnen of buiten de katholieke Kerk bevindt - verzet zich tegen de Geest.
Omgekeerd schijnt het in princiep mogelijk te zijn dat iemand die buiten
de zichtbare catholica de liefde beoefent, vervuld is van de Geest. Augustinus noemt nl. een enkel uitzonderingsgeval : iemand kan, ofschoon niet in
de katholieke Kerk gedoopt, toch tot die Kerk behoren. Het staat in
ieder geval vast dat in de Geest-ecclesiologie van de bisschop de openheid
van de Kerk samenvalt met de universele openheid van de liefde en dat
niemands heil bepaald wordt door een toevallige confessionele situatie,
maar door zijn bereidheid tot liefde en eenheid. Dat Augustinus deze bereidheid al te gemakkelijk ontzegt aan hen die niet officieel tot de katholieke Kerk behoren - hij noemt slechts een enkel uitzonderingsgeval doet aan zijn ruimhartig en pneumatologisch kerkbegrip fundamenteel
niets af. Wat de liefdesgemeenschap betreft die het wezen van de Kerk
uitmaakt : de totstandkoming van die gemeenschap moet speciaal aan de
Geest worden toegeschreven die immers ook in God zelf eenmakende
liefde is.
Deze kerkopvatting beheerst ook Augustinus' sacramentstheologie :
door het sacrament deelt de Geest zich vanuit de gemeenschap mee aan hem
die het sacrament ontvangt. Over sacramentele 'oorzakelijkheid' is de
bisschop niet zo duidelijk als soms verondersteld wordt. In ieder geval
spelen de individuele bedienaar en de sacramentele rite een vrij ondergeschikte rol. Wie niet openstaat voor de Geest en zijn medemens, kan
weliswaar de sacramenten Ontvangen', maar deelt daarom nog niet in
het heil dat door de rite verzinnebeeld wordt. Aan de andere kant kan de
Geest zich ook buiten de sacramentele rite en buiten de waardige bedienaar óm meedelen aan een mens. In feite gebeurt dit ook wel : voordat de
honderdman Cornelius gedoopt werd, was hij vervuld van de Geest; onwaardige bedienaars komen elke dag voor, maar zij houden het oprecht
verlangde heil niet tegen. In het laatste geval (en natuurlijk ook in het
geval van een waardige bedienaar) is het de gemeenschap die doet delen
in de Geest. Wanneer een afgescheidene rouwmoedig tot de Kerk terugkeert, ontvang hij door háár de Geest; door de Kerkgemeenschap, die
van de Geest vervuld is, worden hem zijn zonden vergeven.
Zo goed als nergens wordt de Geest op bijzondere wijze verbonden met
de hiërarchie of het leergezag; de gemeenschap wordt in haar totaliteit
door de Geest bezield. Over een sacramentele Geestschenking aan
ambtsdragers is in onduidelijke bewoordingen misschien een hoogst enkele maal sprake. Des te vaker over de Geestschenking die elke gelovige
ten deel valt bij het doopsel. Door de initiatiesacramenta wordt de Geest
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overigens niet slechts tot heil van de individuele gelovige, maar tot opbouw van de gemeenschap, het Lichaam van Christus, meegedeeld.
Met het oog op de sacramentele heilsverwerving door de individuele
gelovige accentueert Augustinus de noodzaak van een oprechte subjectieve instelling - conversio cordis en bereidheid tot cantas en gemeenschap zonder welke instelling het sacrament geen enkel heilsefFect sorteert. Niet
gebonden door een sacramentele rite, maar in soevereine vrijheid deelt de
Geest zich mee. Overigens wordt de hergeboorte uit de Geest die men bij
het doopsel ondergaat, slechts begrepen als begin van een christelijk leven.
Over roeping tot christelijk leven en over geloofsverlichting hebben we
met Augustinus nagedacht in hoofdstuk IV. Vanaf 386 wordt aan de
Geest de heilsfunctie toegeschreven, de mens in de Waarheid met God te
verbinden. Vanaf 390 is er sprake van uitnodiging tot gelóóf, vanaf 415
over geloofsgáve door de Geest. Met de jaren neemt het geloof waartoe
de Geest uitnodigt en in staat stelt, een meer en meer christocentrisch
karakter aan, wordt ontmoeting met de verrezen Heer. De affectieve, door
de Geest bewerkte godsverbondenheid wordt van antropocentrisch meer
en meer theocentrisch. De godskennis tenslotte waartoe de Geest de gelovige verlicht, wordt meer en meer godsliefde. Tegen 430 gaan de
sapientia uit 386 - het verchristelijkt wijsheidsideaal van de antieke wijsbegeert - en de nieuwtestamentische, door de Geest geschonken caritas
inhoudelijk samenvallen.
In een volgend hoofdstuk ontdekten wij dat de tegenwoordigheid
waarmee de Geest het leven van de gelovige vervult, vóór alles begrepen
wordt als een dynamische heilsactiviteit, progressief en godsgericht. De
strijd aanbindend tegen de reliquiae vetustatis, doet de Geest de gelovige
van timor domini opklimmen naar in God verzonken caritas. In termen van
iucunditas, suavitas, gaudium, delectatio ittstitiae beschrijft Augustinus de wijze
waarop de Geest - de Wet niet langer op stenen tafelen, maar in harten
van vlees en bloed schrijvend - het christelijk ethos aantrekkelijk maakt
en met enthousiasme in praktijk doet brengen. Maar ook de fundamentele gerechtigheid of de ontische nieuwheid waartoe de gelovige uit de
Geest herboren wordt, is geen statische werkelijkheid, ergens dinglich
aanwezig in het binnenste van de mens, doch een ethisch-godsdienstige
grondhouding waaruit de gelovige, bezield door de Geest, lééft. Die
grondhouding wordt de gelovige uiteraard niet van buiten af toe-gevoegd
maar van binnen uit door de Geest opgeroepen, dáár waar de augustiniaanse mens naar de zin en de bestemming van zijn bestaan vraagt.
Deze bestemming doet de Geest de gelovige bereiken door hem in
wederzijdse genegenheid te verbinden met God, die - hij alléén - in staat
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is alle verlangens van het menselijk hart te vervullen. In de oriëntering op
God blijft de Geest op dynamische wijze actief. Niet slechts wijst hij de
weg eenmaal aan het begin van een christelijk leven, maar hij doet ook
op die weg voortgaan en met verlangen uitzien naar het einde, naar de
'rust' die de gedoopte voorgoed hoopt te vinden in de communio van Vader,
Zoon en Geest.
Als men nu vraagt naar een eventueel gemeenschappelijk karakter van
de tot hiertoe opgesomde 'heilsactiviteiten' van de Geest, dringt zich een
formulering op als deze dat de Geest de mens aan God 'nabij' doet zijn en,
çerder nog, God aan de mens. Alle optreden van de Geest in de heilsgeschiedenis en in het leven van de individuele gelovige was en is er op gericht, de mens blijvend met God te verbinden. Daartoe vervulde hij de
mensjezus met zijn tegenwoordigheid, opdat aldus 'de genade zelf' zichtbaar zou worden, de 'genade waardoor wij met God worden verzoend'.
Daartoe deelde hij op de Vijftigste Dag bovenal de caritas mee, opdat
God niet langer in vrees, maar in vrijheid zou worden gediend. Daartoe
bezielt hij de Kerk, vanuit Gods midden gemeenschap stichtend tussen
mensen. Daartoe bewerkt hij zondenvergeving - evenals de eenmaking
van de Kerk een proprium opus van de Geest - en doet hij tot nieuw leven
herboren worden. Tot dit nieuwe leven roept hij allen die hij, zoals De
beata vita suggereert, Gods bestaan in herinnering brengt en die hij doet
zoeken, verlangen en dorsten naar de Waarheid. Naar dezelfde God doet
hij hen Opldimmen' die hij, zoals latere teksten suggereren, reeds met zijn
aanwezigheid vervult, doch ten einde toe verontrust met de onrust van de
liefde. En tenslotte is het ook de Geest die - als munus, quo beata sunt,
quaecumque beata sunt - uiteindelijke 'rust' schenkt in ontmoeting van aangezicht tot aangezicht.
Zo blijkt dus dat voor Augustinus de 'heilsactiviteit' van de Geest gericht staat op stichting van gemeenschap tussen God en mens, en daardoor tussen mensen onderling, in caritas dei met elkaar verbonden. De
pneumatologische overtuiging van de bisschop dat God in en door de Geest
'nabij' wil zijn aan de mens, vindt men in elke concretisering van 's
Geestes trinitarische heilsfunctie terug.
Een belangrijk aspect van Augustinus' overtuiging is dat de Geest zich,
eenmakend en met-God-verbindend, aan het schepsel meedeelt vanuit
Gods midden. De bisschop heeft dit ook meerdere malen, zij het in iets andere bewoordingen dan wij hier doen, uitdrukkelijk geaffirmeerd. Reeds
in De beata vita en in De ordine van 386 komen formuleringen voor die in
die richting wijzen. Doch in deze vroege teksten en in veruit de meeste
latere teksten over de Geest gaat Augustinus' aandacht niet zozeer uit
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naar binnentrinitarische verhoudingen, doch veeleer naar Gods toenadering tot de mens. Waar Augustinus zich wél met 'binnentrinitarische'
vragen bezighoudt, zoals in het veelvuldig, maar vaak eenzijdig becommentarieerde werk De Trinitate, wordt de Geest als caritas of donum dan
nog vooral onderkend op grond van wat hij volgens de Schrift naar buiten
doet: liefde uitstorten in de harten van de gelovigen.
In de voorafgaande regels hebben wij reeds ten dele onze derde vraag
beantwoord: hoe verhoudt de Geest zich in de uitoefening van zijn
'heils'functie - 'heil'schenkend in de ruimste zin van het woord - tot de
Vader en de Zoon en tot Jezus Christus? Als de van eeuwigheid in Vader
en Zoon aanwezige aandrang van de liefde doet hij God 'buiten zichzelf'
treden in schepping, bewaring en verlossing. Door 'naar buiten' geschonken te worden - quomodo datus - komt hij uit hen voort; als donum acquale
donanti, waarin God zichzelf schenkt.
De 'heils'functie van de Geest komt inhoudelijk dan ook overeen met
de dynamische alomtegenwoordigheid van Gods mededeelzame Liefde,
die Augustinus met de Geest identificeert. Het uit deze Liefde geboren
scheppingsinitiatief van de Vader dat vormgevend en aldus openbarend
wordt door zijn Woord, vindt zijn voltooiing in de Liefde waarmee God
het geschapene omgeeft, het in stand houdt, het rust schenkt en het in de
gevallen, maar weer opgerichte mens tegenover zich stelt. Deze trinitarische Liefde manifesteert zich misschien het duidelijkst in de Kerk: zoals
God onuitsprekelijk één is in de Geest, wordt door diezelfde Geest 'van
daar uit' (inde) liefde gevestigd, gemeenschap gesticht onder mensen:
Adtendite ergo,fratTes, et hinc agnoscite mysterìum Trinitatis...
Deze Kerk, vanuit Gods midden door de liefde samengeroepen, blijft
ook in haar historisch voortbestaan tot eenheid bezield worden door de
Geest. Door de Geest van Christus. Dit laatste betekent niet dat een mens,
Jezus van Nazareth, zich de Geest Gods op een of andere wijze zou hebben toegeëigend en als verrezen Heer hem naar believen verstrekt aan de
leden van een Kerk, maar wel dat de Geest in zijn heilbewerking geconditioneerd wordt door Christus' immer actuele heilsbemiddeling. Kan de
Geest buiten de scramentele riten en buiten een waardig bedienaar óm
begenadigen, hij doet het niet buiten de mens Jezus om die 'met Geest en
kracht' werd gezalfd tot Middelaar tussen God en de mensen.
Daarom behoeft men nog niet te spreken van 'afhankelijkheid' van de
Geest t.a.v. de mensjezus, al kan men zich moeilijk voorstellen hoe God
de mensheid heilbewerkend nabij zou kunnen zijn, als er niet ergens 'n
mens was die deze nabijheid op prijs zou stellen of er althans voor open
zou staan. Doch door Jezus 'met Geest en kracht' te zalven heeft God zelf
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zich een dergelijke openheid bereid : op zo overvloedige en ontwapenende
wijze was hij, in de Geest, de mens Jezus nabij dat deze in vrijheid niet
anders kón. Zo werd Jezus van Nazareth - vanaf zijn bestaansbegin vervuld met de Geest - invalspoort voor de genade van allen. Door Jezus'
geboorte uit de Geest werd 'de genade zelf' zichtbaar, zegt Augustinus,
daar de Geest proprie sic est deus, ut dicatur etiam dei donum. Om deze laatste
reden was er in de boodschap van de engel aan Maria dan ook uitdrukkelijk sprake van de Geest. Dat Christus invalspoort word voor de genade
van allen, formuleert Augustinus ook kort en bondig in Maria's antwoord
aan de engel: nascatur de Spiritu sancto et integra f emina in quo renascalur de
Spiritu sancto integra ecclena...
Wanneer dus gezegd wordt dat de heilbewerking van de Geest geconditioneerd wordt door de heilsbemiddeling van Christus, moet dit goed
verstaan worden : als Hoofd van de Kerk kon Christus de Geest meedelen,
nadat hij zelf uit genade met de Geest was vervuld en door toedoen van
de Geest in unitatem personae verenigd was met het Woord. 'Als mens' oniving Jezus de Geest, schrijft Augustinus, 'als God' deelde hij hem mee. Hiermee is in overeenstemming dat Jezus' verheerlijking tot het schenken of
het zenden van de Geest nauwelijks als een voorwaarde wordt beschouwd,
althans niet om christologische redenen. Slechts omwille van de leerlingen moest Jezus heengaan, opdat zíj - aldus bevrijd van zuiver menselijke, 'vleselijke', genegenheid - ontvankelijk zouden worden voor de
openbaring en de diffimo caritatis van de Geest. Christus' heengaan heeft
in Augustinus' pneumatologie allereerst soteriologische betekenis.
Dit komt ook tot uitdrukking waar de bisschop het heengaan van
Christus verbindt met de presentie van de Geest in de Kerk. Ook in deze
context wordt dat heengaan niet zozeer christologisch, doch eerder
soteriologisch geïnterpreteerd. En in diezelfde context is Christus' heengaan zo goed als altijd niet eens meer voorwaarde, doch slechts aanleiding
om de Geest aan de Kerk, zijn bruid, te schenken. De Geest wordt hierbij
gezien als het 'onderpand' van Christus' trouw jegens de Kerk, in afwachting van zijn terugkeer. Aldus worden de liefdesbetrekkingen tussen
Christus en de Kerk geconsolideerd door een Geest die met verlangen
doet uitzien naar de bruiloft van het Lam en de gelovigen op hun weg
daarheen bevleugelt met enthousiasme en hoopvol verwachten.
Voor het overige wordt de heilspresentie van de Geest in de Kerk weliswaar voorgesteld als geconditioneerd door Christus' actuele heilsbemiddeling - sub tanto capite uno eius Spiritufideliamembra vegetantur - , maar op de
aard en het karakter van die heilsbemiddeling wordt niet nader ingegaan.
Hetzelfde geldt met betrekking tot de samenhang die een enkele maal
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wordt aangegeven tussen de heilsactiviteit van de Geest enerzijds en de
historische, verleden heilsdaden van Jezus anderzijds. Degenen die de
triniteitstheologie van de bisschop ooit essentialistisch hebben genoemd,
hebben inzoverre gelijk dat de heilshistorie als verleden gebeuren op
directe wijze inderdaad nauwelijks fungeert in die theologie. Anders is
het gesteld met Gods heilsnabijheid als actueel gebeuren. Vanuit dit actueel gebeuren nl., zoals het beschreven wordt in de Schrift, ziet Augustinus de God van de bijbelschristelijke traditie als een God die in de Geest
mens- en wereldnabij is, heilsgod is. Zelfs waar, in een gerijpt werk als het
Enchiridion, het historisch feit van de incarnatie ter sprake komt, is het de
Géést door wie God in Jezus heilsnabij komt aan allen. De begenadiging
van de mens Jezus moest in de Schrift als begenadiging-door-de-Géést
worden aangeduid, quia ipse proprie sic est deus, ut dicatur etiam dei donum.
Zoals de mens Jezus invalspoort werd voor de genade in de tijd, is de
Geest dit als donum donabile, als Gods bereidheid tot zelfmededeling, van
eeuwigheid.
Betekent het late Enchiridion een hoogtepunt in een lange pneumatologische ontwikkeling? In zekere zin wel, maar de pneumatologische visie
van de bisschop dat God in en door de Geest mens en wereld dynamisch
nabij is, dateert al van 386. Evolutie is er evenwel in de concretisering van
Gods pneumatische nabijheid en in Augustinus' reflectie op de trinitarische verhoudingen van Vader, Zoon en Geest.
Vóór De fide et symbolo (393) heeft Augustinus nog weinig speculatieve
aandacht voor het trinitarisch proprium van de Geest. Veel meer gaat zijn
belangstelling uit naar wat de Geest doet : de mens oproepen om langs de
weg van de Waarheid tot zijn Oorsprong terug te keren; hem met God in
wederzijdse genegenheid verbinden. Toch is de belangstelling voor het
trinitarisch eigene van de Geest vóór 393 niet helemaal afwezig. De
Geest is pax, concordia, caritas tussen Vader en Zoon, maar het merkwaardige is dat Augustinus tot deze affirmatie komt op grond van wat de Geest
naar buiten doet: 'caritas dei diffusa est... per spiritum sanctum' (Rom.5,5).
In de geschriften van Gassiciacum komt deze tekst nog niet voor, maar
de Geest is er 'heilsfunctioneeP werkzaam door de mens aan God te herinneren en hem effectief in de Waarheid met God te verbinden. In de
antimanichese geschriften (vanaf 387) wordt deze heilseconomische trend
van Augustinus' pneumatologie nog versterkt door de caritas uit Rom.5,5,
welke caritas in De moribus als typisch christelijk gesteld wordt tegenover
de verwaande ascese van het manichéisme. In dezelfde geschriften bestrijdt Augustinus echter ook de pessimistische scheppingsopvatting van
het manichéisme en begint hij te spreken over wat wij - in termen van een
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theologie die duidelijk onderschied maakt tussen natuur en bovennatuur 1
- 'scheppings'functies van Vader, Zoon en Geest zouden kunnen noemen.
Speciaal aan de Geest wordt toegeschreven : ordening, bestemming, harmonisering van al het bestaande. Alle dingen doet hij hun ontologische
'plaats' nastreven. Voor de mens is dit 'rust' bij God, welke de gelovige
bereikt na door de Geest met God te zijn verzoend. Van een discrepantie
tussen 'scheppings'- en 'heils'functie van de Geest is bij Augustinus geen
sprake! Overigens wordt de 'verzoening' van de gelovige eerst expliciet
met de Geest in verband gebracht in De vera religione van circa 390. Op
uitdrukkelijker wijze geschiedt dit vervolgens in de Pauluscommentaren
van 394-395, waar de Geest - ter onderscheiding van Vader en Zoon 'genade' en 'vrede' wordt genoemd.
Vanaf 400 ongeveer krijgt de bisschop van Hippo van zeer nabij te
maken met het donatisme. Hij ontwikkelt een ecclesiologie waarin de
Geest nog steeds Gods nabijheid betekent voor mens en wereld, maar de
caritas gaat nu behalve God en mens ook mensen onderling verbinden.
De Geest wordt de effusa bonitas van Vader en Zoon waardoor - vanuit
Gods midden - Kerk ontstaat en in stand gehouden wordt.
Na 411 wordt Gods heilzame genegenheid voof de mens nauwer verbonden met Christus. Aanleiding hiertoe is het pelagianisme dat in Jezus
Christus slechts een stimulerend voorbeeld ziet, niet de Middelaar waardoor God verlossing bewerkt. Tevens wordt sedert Augustinus' ontmoeting met het pelagianisme de noodzaak van het effectieve adiutorium van
de Geest enerzijds en het puur-menselijk onvermogen tot heilsverwerving
anderzijds sterker beklemtoond dan daarvóór. De idee (die wij vóór 411
ook al tegenkwamen) dat speciaal de Geest de mens Jezus heeft begenadigd tot heil van allen, wordt verantwoord door te wijzen op het feit dat
speciaal de Geest, onderscheiden van Vader en Zoon, 'gave Gods' is. De
concrete heilsfunctie van de Geest - begenadiging van de mens Jezus;
daardoor begenadiging van allen - en zijn binnentrinitarisch^rq^nwm worden aldus steeds nauwer met elkaar verbonden.
Het 'functioneel' accent in Augustinus' pneumatologie neemt dus niet
weg dat de bisschop ook heeft nagedacht - en al zeer vroeg; vanaf 387
ongeveer - over wie de Geest ís, over zijn trinitarisch proprium waardoor
hij wordt onderscheiden van Vader en Zoon, én met hen verbonden.
Wat wij echter, in discussie met de gangbare interpretatie van Augusti1 Zoals b.v. in het werk van O. du Roy over Augustinus' triniteitstheologie. Du Roy
maakt onderscheid tussen 'l'économie de la création' en 'l'économie du salut' (a.m., pp.
450 e.D.).
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nus' trini tei tstheologie, hebben willen betogen en, vanwege de hardnekkigheid van die overtuiging, hebben willen beklemtonen, is dat de
bisschop in zijn affirmaties over het trinitarisch Geest-eigene afgaat op
wat de Geest volgens de Schrift naar buiten dóet.
Zelfs waar Augustinus bewust tracht te komen tot een intellectusfidei van
het triniteitsmysterie en daarbij ter vergelijking uitgaat van geschapen
drieëenheden die hij ontdekt in elk zijnde en bij uitstek in de mens, denkt
hij niet na over een Triniteit en-soi. De drieëenheden in de kosmos en in
de ontologische structuur van alle dingen verwijzen voor Augustinus naar
een drieëne artifex die deze geschapen drieëenheden tot stand brengt en
ze in stand houdt. De mens is 'beeld Gods' in de mate dat hij op God betrokken staat.
Uit de Schrift vernemend dat God alles 'in mensura et numero et pondere'
geschapen heeft (Wijsh. 11,21), ziet Augustinus in deze woorden een aanduiding van de onderscheiden, maar ongescheiden werkzaamheid van
Vader, Zoon en Geest in de schepping. In hoeverre Augustinus in deze
interpretatie en zienswijze beïnvloed is door antieke auteurs, is een zeer
omstreden kwestie. ' Feit is in ieder geval dat Augustinus het 'pondus', dat
hij speciaal met de Ge'est verbindt, aan het werk ziet in de streving van
alle dingen naar hun ontologische plaats en bestemming. De ordenende
en harmoniserende stuwkracht die uitgaat van de Geest, wordt door
Augustinus al zeer spoedig gezien in het licht van Rom.5,5, en als bonitas,
benignitas, caritas enz· verstaan waarmee God zijn schepping en in het bijzonder de mens omgeeft. Maar vanuit dit 'functionele' wordt ook het
'binnentrinitarische' van de Geest begrepen, namelijk als cantas, concordia,
pax waardoor Vader en Zoonjunguntur. In Defideet symbolo van 393, waarin Augustinus zich voor het eerst uitdrukkelijk met het proprium van de
Geest bezighoudt, besteedt hij de meeste aandacht aan díe traditionele
Geestbenaming die het meest heilseconomisch klinkt : donum dei. En deze
Geestbenaming - ter aanduiding van het trinitarisch proprium van de
Geest - wordt in de context gerechtvaardigd en toegelicht door er aan te
herinneren dat wij door de Geest in liefde met God verbonden worden.
Ook ná De fide et symbolo tracht Augustinis te verstaan wat de traditie
de 'Drieëenheid' noemt van Vader, Zoon en Geest. In De Trinitate zal hij
daartoe zijn toevlucht nemen tot de drieëenheden die hij ontdekt in het
geestesleven van de mens, 'beeld Gods'. Uit de Schrift vernemend dat de
Geest 'liefde' is, ontdekt Augustinus in de amor die in de menselijke geest
een dynamisch proces op gang brengt waardoor de van nature op elkaar
ingestelde (naar Vader en Zoon verwijzende) memoria en intelligentia
1 Zie pp. 277.
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bewustwordend tot elkaar komen en in een volgroeide amor elkaar vinden, een verwijzing naar de Geest Gods. Van appetitus irweniendi volgroeit
de amor tot amor-in-rust naarmat de memoria en intelligentia, op zíjn aandrang, elkaar in liefde vinden. Hiermee wil Augustinus o.a. suggereren
dat de Geest in zijn voortkomst zelf reeds de Geest is van zowel de Vader
als de Zoon en dat hij beiden in genegenheid met elkaar verbindt naarmate hij uit beiden 'voortkomt'. Van dat dynamisch 'wordings'proces
waardoor de Vader in zijn Woord tot zichzelf én tot schepping en openbaring komt, is de Geest de innerlijke drijfveer. Suggesties die in een
hedendaagse, niet langer statische, theo-logie opnieuw vruchtbaar zouden kunnen worden.
Doch even 'oor-spronkelijk' - krachtens zijn voortkomst zelf- is het
voor de Geest zich als Amor uit te strekken tot hetgeen de Geestbewogen
Vader door zijn Woord uitspreekt in schepping van mens en wereld. Door
zijn voortkomst is de Geest immers ook 'gave': in vrijheid geschonken
'gave' aan het schepsel dat hij met God verbindt en tot hem doet terugkeren. De van Vader en Zoon uitgaande Liefdesbeweging keert niet onverrichterzake in Gods midden terug; op zijn uittocht naar de wereld
zaait de Geest immers 'caritas dei' uit in de harten van mensen en wekt hij
hun verlangen op naar de God wiens genegenheid hij wervend openbaart :
genitoris genitique suavitas perfundens omnes creaturas... ƒ mnciente et tamquam

agglutinante nos soneto spiritu... Geestbewogen is de God van Augustinus
niet slechts een gedrevene ; in de Geest mens en Wereld vervullend met de
dynamiek van zijn genegenheid is hij ook een drijver. Dit heeft Augustinus
allereerst ervaren en vond hij schriftuurlijk verwoord in 'caritas diffusa
per spiritum sanctum'. Zich hierop bezinnend kwam hij echter steeds meer
tot de overtuiging dat God, in en door de Geest, niet slechts beweger,
maar ook van binnen uit bewogene moet zijn.
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Zusammenfassung
Dieses Buch ist das Ergebnis einer Untersuchung von Augustine Pneumatologie, d.h. von seinen Ideen über den hl. Geist. Weil über dieses Thema
relativ sehr wenig geschrieben worden ist, betraten wir ungepflügtes
Ackerland, ein Vakuum in der Augustinusforschung. Das gab den Vorteil, dass wir durch keine 'wissenschaftlichen Sicherheiten' wie durch
ebensoviele Aprioris in eine bestimmte Richtung getrieben werden konnten, wie auch, dass wir uns anfänglich keineswegs gerufen fühlten, zu
bestimmten Meinungen oder Interpretationen in origineller Weise Stellung zu nehmen. Dass wir dieses zuletzt doch getan haben, ist auch zu
unserer eigenen Überraschung geschehen.
Allmählich kamen wir nämlich zu der Überzeugung, dass Gott für
Augustinus mensch- und weltnahe ist, Heils-gott ist in und durch den
Geist, und das dieses auch in seiner Trinitätstheologie zum Ausdruck
kommt. Diese wird in der Fachliteratur bis heute fast hartnäckig als
essentialistisch, nicht-funktionell oder nicht-heilsökonomisch charakterisiert und als solche der Trinitätstheologie der griechischen Väter gegenübergestellt. Augustinus würde sich nur um Fragen über innertrinitarische Relationen gekümmert haben und den funktionellen Unterschied
zwischen Vater, Sohn und Geist ausserdem durch einseitige Betonung der
wesentlichen Einheit Gottes in den Schatten gestellt haben. Berühmte
Gelehrte wie de Régnon, von Harnack, Seeberg, Loofs und Schmaus (der
letzte mindestens bis 1962) denken alle in dieser Richtung. Ja, so auch
noch - aber stark beeinflusst von de Régnon - О. du Roy in einer Studie
von 1966. Was zu dieser Augustinusinterpretation auch der Hintergrund
sein mag - Beschränkung in der Untersuchung auf De Trinitate; trinitarische 'Heilsökonomie' nur oder fast ausschliesslich verbunden mit der
Inkarnation - wir meinen, dass wir, ausgehend von Augustins Pneumatologie, diese communis opinio ablehnen müssen.
Wo Augustinus nämlich das trinitarische proprium des Geistes und
seine Relation zu Vater und Sohn näher andeuten will, geht er fast immer
aus von dem, was der Geist - nach der Bibel - nach aussen tut: den
Menschen bleibend in Liebe mit Gott verbinden. Durch diese Heilsaktivität des Geistes wird der biblische und traditionelle Geist-namen
donum-dei gerechtfertigt: in und durch den Geist schenkt Gott sichselbst an
Mensch und Welt. Aber auch dort, wo der Geist gesehen wird als die
innertrinitarische cantas, concordia oder pax zwischen Vater und Sohn,
verantwortet Augustinus diese Ansicht durch Hinweis auf das oben
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erwähnte Heilshandeln des Geistes. J a selbst dort, wo er einen gewissen
inlellectusfideides Trinitätsmysteriums zu erreichen versucht an Hand
analoger Dreieinigkeiten, die er a posteriori - d.h. a posteriori hinsichtlich der kirchlichen Trinitätslehre - in der Schöpfung antrifft, ist es doch
immer wieder das in der Bibel bezeugte Heilshandeln des Geistes, das
Augustinus eine gewisse Übereinstimmung sehen lässt zwischen dem
Platz des Geistes in der Trinität einerseits und dem Platz des Willens in
der menschlichen Triade memoria - intelligentia - voluntas anderseits. Wie
die voluntas oder der amor im menschlichen Geiste einen dynamischen
Prozess in Gang bringt, wodurch der menschliche Geist zu sich selbst
kommt in einer kognitiven und affektiven Selbstaffirmation, so bewegt
- in analoger Weise - der göttliche amor (d.h. der hl. Geist) den Vater,
sich in seinem Wort schaffend auszusprechen und diesem Wort und dem
durch das Wort Geschaffenen und Geformten mit dynamischen Wohlwollen (in und durch den Geist) zu begegnen. Auf diese Weise in Vater
und Sohn wirksam, geht der Geist aus ihnen hervor : als kreative Liebesbewegung, die Gott nach innen eins sein lässt und ihn ausser sich zu
treten veranlasst in Schöpfung, Bewahrung und Erlösung, zur Liebesverbundenheit mit Himmel- und Erdbewohnern, die im Geiste genötigt
und gemahnt werden, zu Gott 'zurückzukehren'.
Aber das sind Konklusionen, zu denen wir erst allmählich gelangen
konnten, und die bei Augustinus selbst erst in De Trinitate XV so deutlich wie oben ans Licht traten. Unserem letzten Kapitel, in welchem wir
den Platz des Geistes in Augustins Trinitätstheologie anzugeben versuchten, gingen denn auch fünf andere Kapitel voraus, die das konkrete
Heilshandeln des Geistes ausführlich beschrieben.
Das historische Heilshandeln des Geistes bis einschliesslich Pfingsten
war das Thema unseres ersten Kapitels: die Ankündigung Christi und
der Kirche in alttestamentlicher Zeit; die Begnadigung des Menschen
Jesu zum Heil aller Menschen; die Herabkunft des Geistes mit Pfingsten
zur universellen, weltweiten Verkündigung Christi und zur reichlichen
Mitteilung der caritas. Auffallend war Augustins Mangel an historischem
Interesse im gebräuchlichen Sinne des Wortes: der historische Zusammenhang zwischen Pfingsten und früheren, alttestamentlichen Geistesmitteilungen einerseits und zwischen Pfingsten und dem irdischen Leben
Jesu anderseits wurden kaum angegeben. Mehr als historische Hintergründe interessiert Augustinus die Aktualität des Heils. Joh.y,3g, worauf
er soviel Aufmerksamkeit verwendet - 'der Geht war noch nicht gegeben, weil
Jesus noch nicht verherrlicht war' - wird vielmehr soteriologisch als engchristologisch verstanden. Es ging in Joh. 7,59 nicht über die Vollendung
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der menschlichen Geschichte Jesu, sondern vielmehr über die religiöse
Unreife der Jünger, die noch nicht fähig waren, den Geist zu empfangen.
Dasselbe soteriologische Interesse kennzeichnet Augustins Auffassung der
grundsätzlichen Begnadigung Jesu durch den Geist, welche bei der Inkarnation zum Heil aller Menschen stattfand.
In unserem zweiten Kapitel, über den Geist und die Kirche, wurden
die Einheit und die Universalität als die auffallendsten Merkmale der
Weltkirche entdeckt, die der Pfingstgeist zusammenruft. Wer sich dieser
Einheit und Universalität der Liebe widersetzt - ob man sich nun in oder
ausser der sichtbaren catholica befindet - widersetzt sich dem hl. Geist.
Umgekehrt scheint es im Prinzip möglich zu sein, dass einer, der ausser
der sichtbaren catholica die Liebe übt, vom Geiste erfüllt sei. In der Geistekklesiologie des Bischofs fällt die Universalität der Kirche zusammen
mit der Universalität der Liebe und wird Niemandens Heil oder Unheil
durch eine zufallige konfessionelle Situation bestimmt, sondern durch
seine Bereitschaft zur Liebe und Einheit.
Von dieser Kirchenauifassung wird auch Augustins Sakramentstheologie beeinflusst, wie wir in unserem folgenden Kapitel sahen. Unter
sakramentalen Zeichen teilt der Geist sich von der Gemeinschaft aus dem
mit, der das Sakrament empfangt. Betreffs sakramentaler Kausalität ist
der Bischof jedoch nicht besonders deutlich. Jedenfalls spielen der Ritus
und der individuelle Sakramentenspender eine ziemlich untergeordnete
Rolle. Der Geist kann sich auch ohne das Sakrament an einen Menschen
mitteilen. Anderseits hat derjenige, der freilich das Sakrament empfängt, aber nicht offensteht für Gemeinschaftssinn und Einheit, nicht teil
am Heil, das durch den Ritus angedeutet wird. Ein unwürdiger Spender
kann das aufrichtig verlangte Heil nicht verhindern ; der Geist teilt sich
in einem solchen Fall durch die ganze Kirchengemeinschaft mit. Von
einer besonderen Verbundenheit des Geistes mit der Hierarchie oder dem
Klerus ist keine Sprache. Höchstens an einer einzigen Stelle, die aber
auch anders ausgelegt werden kann, wird indirekt von einer Geistmitteilenden Handauflegung über Priester gesprochen.
In unseren IV. und V. Kapiteln besprachen wir die Glaubenserleuchtung und Begnadigung des individuellen Gläubigen durch den Geist.
Was die Glaubenserleuchtung betrifft, ist bei Augustinus eine Entwicklung wahrzunehmen, die unmittelbar in der angewandten Terminologie
zum Ausdruck kommt: der Geist 'erinnert' an Gott und ist für den Menschen admonitio, zu Gott 'zurückzukehren' (386-387) ; er 'nötigt' aus zum
Glauben (390), 'schenkt' die Glaubensgabe (etwa 415); der Anteil des
Geistes am Zustandekommen des Glaubens wird also mit den Jahren
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immer grösser. Eine andere Entwicklung ist die von einem etwa anthropozentrischen und eudaimonistischen Weisheitsideal zu einer mehr
theozentrischen Hingabe an Gott. Damit hängt auch zusammen, dass der
affektive Charakter der durch den Geist erweckten Glaubens- und
Gotteserkenntnis allmählich mehr in den Vordergrund tritt; sapientia
fällt schliesslich zusammen mit cantas. In Augustine Ideen über Begnadigung (Rechtfertigung und Heiligung) durch den Geist nimmt die caritas
einen zentralen Platz ein. Rechtfertigung durch den Geist bedeutet bei
Augustinus, dass der Mensch in Liebe mit Gott verbunden wird, und
dies in dynamischer und progressiver Weise. Auch die 'Gerechtigkeit'
selbst, zu der der Mensch aus dem Geiste geboren wird, ist keine statische
Wirklichkeit, doch vielmehr eine ethisch-religiöse Grundhaltung, aus der
der Gläubige, vom Geiste Gottes beseelt, lebt und auf dem Wege ist : der
Geist lässt ihn hoffen, verlangen und ersehnen ; als pignus versichert er die
Kontinuität der affektiven Gottesverbundenheit über die Grenzen der
Zeit und des Todes hin.
Fragen über die Relation zwischen Christus und dem Geist in der
Heilsökonomie hat Augustinus sich nicht so bewusst gestellt, wie man es
vielleicht in einer heutigen Pneumatologie tun möchte. Von 411 an
weist er wohl wiederholt auf Christi effektive Heilsvermitdung im Heilswerk des Geistes hin, aber er geht nicht tief auf die Sache ein. Jedenfalls
ist es nicht so, dass der Geist in seinem Heilswerk vom Menschen Jesu
'abhängig' sein würde: dass Jesus Mittler wurde zwischen Gott und
Mensch, verdankt er doch dem Geist, der ihn in besonderer Weise mit
Gott verband. So Mittler geworden, teilt Christus - 'als Gott', sagt
Augustinus in De Trinitate - den Geist seinen Mitmenschen mit. Der
Kirche gibt Christus bei seinem Fortgehen aus dieser Welt den Geist als
verheissungsvolles und stimulierendes 'Unterpfand' seiner eschatologischen Treue. Nach dem Fortgehen Christi ist der Geist der unmittelbar
Anwesende in der Kirche, aber er ist da, weil Jesus Mitüer sein wollte :
Eingangstor für Gottes heilende Liebe, d.h. für den Geist, in dieser
Welt. Das sagt Augustinus noch im dem späten Enchiridion: der Geist ist,
in Unterschied von Vater und Sohn, dei donum, Gottes Bereitschaft, sich
mitzuteilen an Mensch und Welt ; deshalb wurde durch die Inkarnation
'die Gnade selbst' offenbart!
Diese 'heilsökonomische' Auffassung des Geistes - sicher in ihrer markanten Formulierung des späten Enchiridions - ist gewissermaszen ein
Höhepunkt in Augustins pneumatologischer Entwicklung, nicht etwas
total Neues. Eine gewisse Überzeugung, dass Gott in und durch den
Geist Mensch- und Weltnähe ist, datiert schon von 386. Evolution gibt
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es jedoch in der Konkretisierung der pneumatischen Weltnähe Gottes
und in Augustins Reflektion über die trinitarischen Verhältnisse zwischen
Vater, Sohn und Geist.
Vor De fide et symbolo (393) hat Augustinus noch wenig spekulative
Aufmerksamkeit für das trinitarische proprium des Geistes. Vielmehr geht
sein Interesse aus nach dem, was der Geist tut: den Menschen anregen,
zu Gott, seinem Ursprung, auf dem Wege der Wahrheit 'zurückzukehren' ; ihn in gegenseitiger Liebe mit Gott zu verbinden. Dennoch ist das
Interesse für das trinitarisch Eigene des Geistes vor 393 nicht völlig abwesend. Der Geist ist pax, concordia, caritas zwischen Vater und Sohn, aber
das Merkwürdige ist, dass Augustinus zu dieser Affirmation kommt auf
Grund dessen, was der Geist nach aussen tut: 'caritas dei diffusa est... per
spiritum sanctum' (Rom. j , 5 ) .
In den Schriften aus Cassiciacum kommt dieser Bibeltext noch nicht
vor, aber der Geist ist dort 'heilsfunktionell' wirksam durch den Menschen an Gott zu 'erinnern' und ihn effektiv in der Wahrheit mit Gott zu
verbinden. In den antimanichäischen Schriften (von 387 an) wird dieser
heilsökonomische Zug der Pneumatologie Augustins noch verstärkt durch
die caritas aus Лот.5,5, welche in De moribus als typisch christlich der
eingebildeten Askese des Manichäismus gegenübergestellt wird. In denselben Schriften bestreitet Augustinus femer die pessimistischen Schöpfungsideen des Manichäismus und beginnt zu sprechen über das, was
man - in Termen einer Theologie, die deutlich Unterschied macht zwischen Natur und Ubernatur - 'Schöpfungs'funktionen (gegenüber
'Heils'funktionen) von Vater, Sohn und Geist nennen könnte. Speziell
dem Geiste wird zugeschrieben: Ordnung, Bestimmung und Harmonisierung alles Bestehenden. Alle Dinge lässt er ihren ontologischen 'Platz'
nachstreben. Für den Menschen ist das 'Ruhe' in Gott, welche der Gläubige erst erreichen kann, nachdem er duch den Geist mit Gott versöhnt
worden ist. Von einer Diskrepanz zwischen 'Schöpfungs'- und 'Heils'funktion des Geistes ist bei Augustinus nicht die Rede. Übrigens wird die
Versöhnung des Gläubigen erst explizite mit dem Geiste im Zusammenhang gebracht in De vera religione (um 390). In mehr ausdrücklicher
Weise geschieht das darauf in den Pauluskommentaren aus den Jahren
394-395, wo der Geist - im Unterschied von Vater und Sohn - 'Gnade'
und 'Friede' heisst.
Etwa von 400 an hat Augustinus viel zu tun mit dem Donatismus.
Er entwickelt in diesen Umständen eine Ekklesiologie, in welcher der
Geist noch immer Gottes Mensch- und Weltnähe bedeutet, aber in welcher die Caritas nun auch anfangt, die Menschen gegenseitig zu verbinden.
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Der Geist heisst in dieser Ekklesiologie die effusa bonitas von Vater und
Sohn, durch welche - aus der Mitte Gottes - Kirchengemeinschaft entsteht und im Stande erhalten wird.
Nach 411 wird Gottes heilsame Hinneigung zu den Menschen enger
mit Christus verknüpft. Der Anlass dazu ist der Pelagianismus, der in
Jesus Christus nur das moralische Vorbild sieht, nicht den Mittler, durch
welchen Gott die Erlösung bewirkt. Zugleich wird seit Augustins Treffen
mit dem Pelagianismus die Notwendigkeit des effektiven adiutorium des
Geistes und das allein-menschliche Unvermögen zum Heil anderseits
stärker betont als vorher. Die Idee (die man vor 411 auch schon
antrifft), dass speziell der Geist den Menschen Jesus zum Heil aller Menschen begnadigt hat, wird verantwortet durch Hinweis darauf, dass
speziell der Geist, im Unterschied von Vater und Sohn, 'Gabe Gottes' ist.
Die konkrete Heilsfunktion des Geeistes und sein innertrinitarisches proprium werden auf diese Weise immer enger miteinander verknüpft.
Das 'funktionelle' Moment in Augustins Pneumatologie ändert also
nichts daran, dass er auch nachgesonnen hat - und schon sehr früh ; etwa
von 387 an - über die Frage, wer der Geist ist, und über sein trinitarisches proprium, das ihn von Vater und Sohn unterscheidet und mit ihnen
verbindet. Was wir aber, in Diskussion mit der herrschenden Interpretation von Augustins Trinitätstheologie, darlegen und, wegen der Hartnäckigkeit jener Interpretation, betonen wollten, ist, dass der Bischof
bei seinem Urteil über das trinitarische Geist-proprium sich auf das, was
der Geist nach aussen tut, verlässt.
Selbst dort, wo Augustinus ex professo einen intellectusfideides Trinitätsmysteriums zu erreichen versucht und dazu von geschaffenen Dreieinigkeiten ausgeht, welche er in jedem Seienden und ganz besonders im
Menschen antrifft, denkt er nicht nach über eine göttliche Trinität an
sich. Die Dreieinigkeiten im Kosmos und in der ontologischen Struktur
aller Seienden deuten für Augustinus auf einen dreieinigen artifex, der
diese geschaffenen Dreieinigkeiten zustande bringt und im Stande erhält. Der Mensch ist 'Bild Gottes' in dem Masze, als er innerlich auf
Gott bezogen ist.
Aus der Bibel vernehmend, dass Gott alles 'in mensura et numero et
pondere' geschaffen hat (Weish. 11,21), sieht Augustinus in diesen Worten
eine Andeutung der unterschiedlichen, aber ungeschiedenen Wirksamkeit von Vater, Sohn und Geist in der Schöpfung. In wie weit er in dieser
Ansicht von antiken Autoren beeinflusst worden ist, ist eine sehr umstrittene Frage. Jedenfalls sieht er das pondus, das er speziell mit dem Geist
verbindet, wirksam im Streben aller Dinge nach ihrer ontologischen Be353

Stimmung. Die ordnende und harmonisierende Triebkraft, die vom
Geiste ausgeht, wird von Augustinus sehr bald im Lichte von Röm.5,5
verstanden und als die bonitas, benignitas, cantas usw. begriffen, mit welcher Gott seine Schöpfung und besonders den Menschen umgibt. Aber
von diesem 'Funktionellen' aus wird auch das 'Innertrinitarische' des
Geistes verstanden, nämlich als cantas, concordia, pax, durch welche Vater
und Sohnjungmtur. In Defideet symbolo von 393, in welcher Schrift Augustinus sich zum ersten Male explizite mit dem trinitarischen proprium des
Geistes beschäftigt, verwendet er die meiste Aufmerksamkeit jenem traditionellen Geistnamen, der ihm am meisten als heilsökonomisch vorkommt: donum dei. ZUT Erklärung dieses Geistnamens erinnert er im
Kontext daran, dass wir durch den Geist in Liebe mit Gott verbunden
werden.
Auch nach Defideet symbolo versucht Augustinus das, was in der Tradition die 'Dreieinigkeit' von Vater, Sohn und Geist genannt wird, zu verstehen. In De Trinitate wird er darum seine Zuflucht nehmen zu den Dreieinigkeiten, die er im Geistesleben des Menschen, des 'Bildes Gottes',
antrifft. Aus der Bibel vernehmend, dass der Geist 'Liebe' ist, entdeckt er
im amor, der im menschlichen Geiste einen dynamischen Prozess in Gang
bringt, durch welchen die von Natur aufeinander bezogene (auf Vater
und Sohn hinweisende) memoria und intelligenlia bewusstwerdend zusammenkommen und in einem gereiften amor einander finden, ein Analogatum des göttlichen Geistes. Von appetitus inveniendi wächst und reift der
amor zu oTTior-in-Ruhe, je nachdem die memoria und intelligentia, auf sein
Drängen, einander finden. Also will der Bischof suggerieren, dass der
Geist schon bei seiner processie selbst der Geist sowohl des Vaters
wie des Sohnes ist und dass er beide in Liebe miteinander verbindet, je
nachdem er aus beiden 'hervorgeht'. Von diesem dynamischen 'Werdens'prozess, durch welchen der Vater in seinem Wort zu sichselbst und zur
Schöpfung kommt, ist der Geist die innerliche Triebfeder; Suggestionen,
die in einer heutigen Theo-logie wieder fruchtbar werden könnten.
Doch eben 'ur-sprünglich' - wegen der Natur seiner processiti selbst - ist
es für den Geist, zu alldem, was der Geist-bewegte Vater durch sein
Wort schöpfend ausspricht, sich als amor auszustrecken. Durch seine procesno ist der Geist doch 'Gabe': in Freiheit geschenkte 'Gabe' ans Geschöpf, das er mit Gott verbindet und zu ihm zurückkehren lässt. Die
von Vater und Sohn ausgehende Liebesbewegung kehrt nicht unverrichteter Sache in die Mitte Glottes zurück; bei seinem Auszug in die
Welt sät der Geist doch caritas dei in die Herzen der Menschen und
weckt ihr Verlangen nach dem Gotte, dessen Liebe er werbend offen354

b a r t : gemtoris genitique suavitas perfundens omnes creaturas... ; vinciente et
tamquam agglutinante nos soneto spiritu...

Vom Geiste bewegt ist der Gott Augustine nicht nur ein Getriebener;
im Geiste Mensch und Welt erfüllend mit der Dynamik seiner Liebe, ist
er auch ein Treibender. Diese nach aussen wirksame Dynamik Gottes hat
Augustinus zuerst erfahren, und fand er biblisch formuliert in 'caritas
dei diffusa per spiritum sanctum'. Kontemplativ nachdenkend kam er aber
allmählich zu der Überzeugung, dass Gott im Geiste nicht nur Beweger,
sondern auch von innen aus Bewegter sein muss.
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IMPRIMATUR

Opus, quod inscríbitur God in beweging. Een onderzoek naar de pneumatologie van
Augustinus, auctore J. J. VERHEES, ex auctoritate Excellentissimi ac Reverendissimi
Episcopi Buscoducensis et legum academicarum praescripto recognitum, quum fidei aut
bonis moribus contrarium nihil continuere visum fuerit, imprimi potest.
Theologiae Facultatis
Decanus,
(Prof. dr. W. K. Grossouw).
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STELLINGEN

I
Voor de theologie van morgen is het veronachtzaamd bijbels getuigenis
over de ruach van Jahwe en het pneuma hagion bijzonder actueel.

II
De stelling van H. W. BARTSCH (in Gnostuches Gut und Gemeindetradition
bei Ignatius von Antwchien, Gütersloh, 1940, pp. 78 e.v.) dat de sacramentsopvatting van Ignatius van Antiochië 'magisch' en 'mysterienhaft' moet worden genoemd, is onjuist.

Ill
Het door velen gewraakte 'subordinationisme' van Orígenes mag niet
zonder meer als heterodox worden beschouwd.

IV
D e uitspraak van H. DEHNHARD (in Das Problem der Abhängigkeit des
Basüius von Plotin. Quellenuntersuchungen zu seinen Schriften De Spiritu sancto,
Berlin, 1964, p. 88) 'daß die Bedeutung des Porphyrius (voor Basilius)
nicht groß sein kann', wordt in genoemd werk niet op bevredigende
wijze verantwoord.

V
De mening van J. D. N. KELLY (in Early Christian Creeds, Second edition,
Fourth impression, London, 1964, pp. 305-306) dat de officiële verslagen
van de synode van Konstantinopel van 381 niet bewaard zijn gebleven,
omdat deze synode pas veel later als oecumenisch werd erkend, is zeer
aanvechtbaar.

VI
De belangrijkste theologische verdienste van de konstantinopolitaanse
synode van 381 was dat de dynamiek die door de Schrift wordt aangeduid met 'ruach van Jahwe' en 'pneuma hagion', werd erkend als eigen
aan God, die in en door de Geest op dynamische, actieve en 'voltooiende' wijze present is aan mens en wereld.

Proefschrift : J. J.VERHEES
Wageningen, 1968

VII
De grote belangstelling voor de pneumatologie in de tweede helft van de
vierde eeuw was niet een zaak van theologen alleen, m a a r een verschijn
sel dat symptomatisch m a g worden genoemd voor een tijdgeest die zich
ook buiten de theologie en buiten het christendom manifesteerde.
VIII
Dat Augustinus m e t spiritus prophetiae, spiritus prophetandi, spiritus propheticus niet de Geest Gods, m a a r steeds de gave van profetie, " a divine gift,
distinct from the h u m a n soul", wil a a n d u i d e n (W. Α. SCHUMACHER, Spiri
tus and spiri tualis. A study in the Semons of-Saint Augustine, Mundelein, 111.,
^ З ? . ΡΡ· 9 2 е - ·)» is niet juist.
IX
Augustinus' uitleg v a n Уо.у,здЬ is symptomatisch voor de geringe be
langstelling die hij a a n de dag legt voor historische verbanden tussen
Pasen en Pinksteren.
X
De wijze w a a r o p Augustinus in het Enchiridion spreekt over de begenadi
ging van de mens Jezus door de Geest, is typerend voor zijn triniteitstheologie.

XI
Bij zijn aanduiding van het trini tarisch/iroprium van de Geest laat Augus
tinus zich eerder leiden door het bijbels getuigenis over het heilshandelen
van de Geest d a n door formele overeenkomsten van de Geest m e t het
derde lid van allerlei kosmologische en psychologische triaden. Zijn triniteitstheologie is eerder dynamisch d a n statisch; ten onrechte beschouwt
men h a a r als niet-heilseconomisch.

XII
Dat Augustinus 'l'intelligence de la Trinité' zou hebben ontdekt in neoplatoonse geschriften, zoals O . DU R O Y betoogt {L'intelligence de la foi
en la Trinité selon saint Augustin. Genèse de sa théologie trinitaire jusqu'en
Зді, Paris, 1966, p . 97), wordt door DU R O Y eenzijdig geaccentueerd ter
verdediging van zijn stelling dat Augustinus niet-heilseconomisch over
de Triniteit zou hebben gedacht.

XIII
Augustinus' stelling d a t m e n buiten de catholica de Geest niet kan ontvangen, moet worden verstaan in het licht van de antidonatistische context waarin zij meestal voorkomt.

XIV
D e theologie v a n P. T I L L I C H is, in tegenstelling tot w a t D . BONHOEFFER

schijnt te suggereren (in Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeich13
nungen aus der Haft, hrsg. von E. Bethge, M ü n c h e n , ідбб , p . 219), niet
een v a n de vele pogingen 'einen R a u m für Religion in der Welt oder
gegen die Welt auszusparen'.

XV
I n de 'radicaal theologische' publicaties v a n W . H a m i l t o n valt een geleidelijke vervlakking in zijn spreken over God waar te nemen.
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