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I N L E I D I N G 

Bij het lezen van de preken van Sint Augustinus wordt men ge
troffen door de talrijke passages waarin hij het heilsmysterie be
schrijft in termen van genezing en ziekte en door de schoonheid en 
eenvoud waarmee hij het aandeel van Christus daarin tekent als de 
werkzaamheid van een geneesheer. Het veelvuldig terugkeren van 
dit motief wekt het vermoeden, dat wij hier niet alleen te maken 
hebben met een tafereeltje uit het dagelijks leven, dat door de kansel-
redenaar in détails wordt uitgewerkt, opdat het zijn toehoorders 
mèt de moraal die er aan vastzit, bij blijft1. Er schijnt ons een wijder 
perspectief geopend te worden en het zal alleszins de moeite waard 
zijn om daarin klaarder zicht te krijgen. 

7. De geschiedenis van het probleem 

Wij hebben geenszins de pretentie een nog niet opgemerkt thema 
aan te vatten en laten daarom diegenen de revue passeren, die 
eerder dan wij door deze wonderlijke spreekwijze van Augustinus 
werden getroffen en hun wetenschappelijke reflecties er op schriftelijk 
vastlegden. 

Nu zou het een kostbaar uitgangspunt zijn, wanneer wij daarbij 
aan Augustinus zelf als eerste het woord konden geven. Hij heeft 
immers in zijn Retractationes afstand weten te nemen van eigen 
werk en sommige wendingen in zijn geschriften aan kritiek onder
worpen, vooral ook bij litteraire taalvormen die hem te weinig 

1 CHR. MOHRMANN. Sint Augustinus' Preken voor het volk. Utrecht, Brussel, 
1948, Inleiding p. LXVI . 
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christelijk van inspiratie toeschenen. Doch een dergelijke bezinning 
op zijn medische terminologie bezitten we van hem niet. 

Toch valt zijdelings te achterhalen, hoe Augustinus dit Christus-
Medicusmotief waardeerde. De aanvangswoorden van sermo 88 
suggereren ons, dat het thema de gewijde redenaar niet maar toe
vallig over de lippen komt, maar dat hij zich ernstig bewust is van 
de draagwijdte van zijn uitspraak, dat onze Heer en Redder 
(salvator) Jezus Christus de geneesheer is van ons eeuwig heil (salus).1 

Een tweede bevestiging, dat dit beeld niet slechts aan de opper
vlakte van zijn preken bleef, lezen wij in zijn Confessiones, waar hij 
bij de beschouwing van eigen existentie juist naar deze uitdrukkings
vorm grijpt. Zijn tweegesprek met de Geneesheer van zijn binnenste2 

eindigt aldus: „Goede Vader, die Uw eigen Zoon niet gespaard hebt, 
. . . terecht is mijn sterke hoop gevestigd op Hem, dat Gij al mijn 
krankheden zult genezen door Hem Die aan Uw rechterhand is en 
Die ook voor ons bidt: anders zou ik wanhopig zijn. Want veel en 
groot zijn die krankheden, maar groter is Uw macht tot genezen"3. 
Beluisteren wij hier een grondtoon in Augustinus' levenshouding, 
dan leidt dit ons tot de conclusie, dat het Christus-Medicusbeeld 
bij de bisschop van Hippo, wiens levensprent zeker zijn preektalent 
bleef4, een wézenlijke plaats in zijn sermones inneemt. Het blijkt, 
dat hij deze zienswijze tot het eind van zijn leven handhaafde als een 
uitdrukkingsvorm welke geen correctie behoefde. 

Een wetenschappelijke bezinning in striktere zin op het beeld 
van de goddelijke geneesheer werd vooral ingeleid door A. Hamack. 
Er kwam weliswaar van zijn hand geen referaat over deze medische 
zegswijze speciaal bij Augustinus, maar zijn rijk gedocumenteerde 

1 „Bene nobiscum novit Sanctitas vestra, Dominum nostrum et salvatorem 
Jesum Christum medicum esse nostrae salutis aetemae;" Sermo 88, 1 , 
P.L. 38, 539 
s „tu, medice meus intime," Сои/. Χ, 3, 4. 
* „pater bone, qui filio tuo unico non pepercisti,... Merito mihi spes valida in 
ilio est, quod sanabis omnes languores meos per eum, qui sedet ad dexteram 
tuam et te interpellât pro nobis: alioquin desperarem. Multi enim et magni 
sunt idem languores, multi sunt et magni; sed amplior est medicina tua." 
Сои/. X, 43, 69 Cf. A. Sizoo. Augustinus' Confessiones. Delft, 2e dr., 1948, 
p. 479. 
4 „F. v. D. MEER. Augustinus de zielzorger. Utrecht, Brussel, 1949, p. 448. 
Cf. De doch, christ. IV, 29, 61 : „sit ejus quasi copia dicendi forma vivendi." 
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teksten en onderzoekingen over „medisch allerlei" uit de oudste 
Kerkgeschiedenis1 duiden ons zeker een richting aan. De kern van 
zijn betoog, later geconsolideerd in zijn „Mission und Ausbreitung 
des Christentums"2, ligt in een hoofdstuk over „das Evangelium 
vom Heiland und von der Heilung". Hij constateert, dat het 
Evangelie in de wereld kwam als een boodschap van genezing, wijl 
Jezus te midden van Zijn volk is getreden als geneesheer („Arzt"). 
Jezus heeft gesproken en vooral gehandeld als een geneesheer die 
lichaam en ziel genezing brengt. Het Nieuwe Testament gebruikt 
volgens hem dan ook velerlei medische termen en het christendom 
dient zich in zijn omgeving aan als de godsdienst die verlossing 
brengt. 

Het gaat er hier niet om, of de dogmatische ondergrond van deze 
beschouwing in alle opzichten bevredigt ; gaarne zouden wij aan de 
hand van teksten uit onze volgende hoofdstukken onderstrepen, hoe 
de goddelijke werkelijkheid in de Persoon van Jezus krachtdadiger 
doorbreekt dan Hamack het laat voorkomen; doch zijn historische 
gegevens tonen onomstotelijk aan, dat men het Christus-Medicus-
motief bij Augustinus niet mag bestuderen als een singuliere ziens
wijze of kunstvorm van een retor, hoe persoonlijk doorleefd ook; 
het beeld blijkt grootser van allure te zijn en met vele draden in de 
christelijke traditie verweven. 

Vandaar dat de originele beschouwing van Bardy over Augusti
nus' bekendheid met medische kringen3 de draagwijdte van dit 
motief niet adequaat bestrijkt. Inderdaad bemerken wij bij 
Augustinus een niet te loochenen medische interesse. Hij heeft 
medici geconsulteerd, aan het werk gezien en zich tot vrienden 
gemaakt; hij heeft hun werken gelezen en aan hun wetenschap 
vergelijkingen ontleend. 

Bardy kan een hele reeks artsen opsommen die in het leven van 
de kerkvader een rol speelden. Van Vindicianus, die hem de prijs in 
het concours uitreikte, tot de artsen wier raad de leden van zijn 

1 A. HARNACK. Medicinisches aus der ältesten Kirchengeschichte. Texte und 
Untersuchungen VIII, Leipzig, 1892. 
2 A. HARNACK. Die Mission und Ausbreitung des Christentums. I. Leipzig, 
1915, p. 115-135. 
8 „G. BARDY. Saint Augustin et les médecins. L'Année Théol. August. XIII , 
1953, p. 327-346. 

IX 



kloostergemeenschap serieus moesten opvolgen. Men krijgt dan ook 
de indruk, dat hij niet alleen een algemene eruditie in medische 
kwesties rijk is, maar ook uit eigen aanschouwen als patiënt zelf 
onder doktersbehandeling1 of als zielzorger aan andermans ziekbed 
geroepen, van de medische praktijk op de hoogte is. 

Met deze wijze van benaderen analyseert Bardy kundig een 
factor van psychologische aard, maar de behoefte aan een wezen
lijker verklaring blijft. Zeker verder tot het wezen dringt Courtes 
door, waar hij zegt, dat deze medische belangstelling bij Augustinus 
vooral religieuze betekenis krijgt2. Ook hij wijst op de medische 
kennis die Augustinus bezat als bestanddeel van zijn profane en 
vooral van zijn Griekse cultuur; wel zal hij medische informatie uit 
de eerste hand slechts op het eind van zijn leven verworven hebben, 
als hij gemakkelijker met het Grieks omgaat. Doch deze interesse 
cultiveert hij vooral om er in polemiek, exegese en preek gebruik 
van te kunnen maken. De zich uitwendig manifesterende ziekte 
verschijnt bij hem meestal in gezelschap van een geestelijk correlaat : 
een ziekte die God alleen bemerkt. Tegenover dit perspectief raakt 
de minutieuze diagnose van een kwaal op de achtergrond en is 
technische precisie minder vereist. Langs deze weg ziet Courtes bij 
Augustinus de baan vrij gemaakt voor de verschijning van Christus 
als medicus. Wat bij vroegere schrijvers slechts een soort aanroeping 
was, een vluchtige allusie of een bewuste concessie aan de oude 
volksverering voor Aesculapius, treft hij bij Augustinus als een 
volledig gesystematiseerde parallel aan. Zou men de medische toe
spelingen bij hem nagaan en de ontwikkeling van deze gedachten 
volgen, dan zou men een lijn aantreffen die leidt naar de Mens
wording, waar Christus nog grootser dan eens Aesculapius in Rome3 

als de grote geneesheer in het land van de zieken komt. 

De suggestie van Courtes om de systematiek in Augustinus' 
medische teksten nader te ontleden, lijkt op hetzelfde internationale 
Augustinuscongres in 1954 te Parijs haast een ogenblikkelijke 

1 B. LEGEWIE. Die körperliche Konstitution und die Krankheiten Augustins. 
Miscellanea Agostiniana II , Roma, 1931, p. 5-21. 
a „J. COURTES. Saint Augustin et la médecine. Augustinus Magister, Paris, 
1954, Communications p. 43-51. 
1 „Aesculapius autem ab Epidauro ambivit Romam, ut peritissimus medicus 
in urbe nobilissima artem gloriosius exerceret." De civ. dei III, 12 P.L. 41, 87 
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weerklank te hebben gevonden. Als titel boven zijn uiteenzetting 
plaatst namelijk R. Arbesmann „Christus, de nederige geneesheer"1. 
Deze geleerde vindt het op zichzelf niet zo vreemd, dat een voor
stelling van Christus als geneesheer talrijke malen in Augustinus' 
preken terugkeert. Het beeld leent zich bijzonder goed om de aard 
van onze verlossing uit te leggen, en een vaardig predikant als 
Augustinus zal het dan ook met recht keer op keer bezigen. Boven
dien zijn repetities van een zelfde thema, zelfs op grote schaal, in de 
lange reeks van sermones van de bisschop van Hippo geenszins 
uitzonderingen. Arbesmann weet, dat het idee van Christus, de 
geneesheer, een vast argument in de christelijke geloofsverkondiging 
was geworden, maar hij zoekt naar bijkomende redenen, waarom de 
grote prediker dit thema nooit moede geworden schijnt te zijn. 

Hij stelt vast, dat het in de vierde eeuw niet meer actueel was om 
Christus als de geneesheer tegenover Aesculapius te plaatsen, omdat 
de tijd dat de christelijke apologeten met groot onbehagen keken 
naar de menigten rond de Asklepiosheiligdommen wel voorbij was ; 
het motief was in Augustinus' tijd in deWesterse kerk conventioneel 
Het bevreemdt dus wel, als men zulk een afgesleten idee zonder 
aarzelen keer op keer gebruikt ziet. Arbesmann komt dan tot de 
oplossing, dat Augustinus met deze figuur heel bijzonder het belang 
van de nederigheid als grondslag van het christelijk leven bij zijn 
kudde wil beklemtonen. Door Christus aan zijn gehoor voor te 
stellen als de nederige geneesheer wekt Augustinus een gemeen
plaats uit de christelijke letterkunde weer tot nieuw leven. 

Nu staat Augustinus' achting voor de nederigheid boven alle 
twijfel verheven. Drukte hij deze niet uit in het prachtige woord: 
„Overal in de boeken der heidense wijsgeren vindt men uitstekende 
levensregels en zedelijke voorschriften; de nederigheid echter vindt 
men er niet. De weg van de nederigheid komt van Christus!"2? 
En Harnack formuleerde het zo, dat Augustinus de Kerk de eerbied 
voor de nederigheid heeft ingeplant3. Doch Arbesmann's visie, dat 
1 R. A R B E S M A N N . Christ the Medicus humilis in St. Augustine. Augus t inus 
Magister, Par is , 1954, Communicat ions p . 623-629. 
8 „E . D E K K E R S . De humilitate. Een bijdrage tot de geschiedenis van het begrip 
„humilitas". Horae Monasticae, Tielt, 1947, p . 72. Cf. B E L L A R M I N U S . Concio 
IX. De probitate doctor, eccles. : „Quis in August ine diligenter versa tus est, 
qui non profundissimam didicerit h u m i l i t a t e m ? " 
8 A. H A R N A C K . Lehrbuch der Dogmengeschichte III. Tübingen, 1910, p . 131. 
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het Christus-Medicusbeeld bedoeld is om dit fundament van 
geestelijk leven aan te prijzen, wordt weliswaar door een reeks 
markante teksten gesteund, maar moet enigermate verwrongen 
worden om als sleutel te dienen voor alle plaatsen waar van de 
geneesheer Christus sprake is. Hij brengt dan ook zelf reeds ver
scheidene teksten in andere rubrieken onder, terwijl bovendien de 
vraag kan gesteld worden, hoe men de inhoud van het begrip nederig
heid met betrekking tot Christus nader moet omschrijven. 

Er blijkt dus reden te zijn voor ons om het onderzoek naar deze 
Christusbenaming bij Augustinus voort te zetten. Uit onze eerste 
oriëntatie is reeds gebleken, dat het onwaarschijnlijk genoemd mag 
worden, dat Augustinus met dit Christusmotief een geheel eigen 
weg ging. 

2. De voorgeschiedenis en de achtergrond van 
Augustinus' Christus-Medicusmotief 

Ons inzicht zal immers aan scherpte winnen wanneer wij deze zegs
wijze van Augustinus situeren in de plaatsen waar hij het woord 
Gods verkondigde, en in de tijd waarin zijn preken gehouden werden. 
Wij trachten dus enkele schakels in de christelijke traditie en enige 
bestanddelen van de toenmalige cultuur nader te belichten. 
a. In zijn profane opleiding verwierf Augustinus zich een algemene 
kennis van de medische wetenschap, welke tot de vereiste eruditie 
behoorde. Volledige medische werken zal hij naast Plinius' 
Historia Naturalis en Soranus' Gynecia1 niet gelezen hebben. De 
rariteiten waarmee zijn betoog soms is opgesmukt, ontving hij wel 
uit derde of vierde hand; technisch juiste formulering hield hem 
dan minder bezig dan het geestelijk correlaat van een dergelijk 
exorbitant geval. 
b. In zijn vakopleiding als retor heeft hij kennis gemaakt met 
auteurs die een woord als medicus gebruikten om een redenaar, 
een vorst of een filosoof te vergelijken met een geneesheer2. 
Augustinus behoeft de letterlijke tekst van de panegyriek van 

1 H.-I. MARROU. Saint Augustin et la fin de la culture antique. Paris, 2me 
éd., 1949, p. 141. 
1 T H E S A U R U S LINGUAE LATINAE S.V. Medicus II , A, 2, abc. 
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Eumenius op keizer Constanti] η niet gekend te hebben, maar de 
medische termen die deze retor gebruikt, zouden voor hem geen 
spreekwijze geweest zijn die zich boven het gewone retorische taai
goed verheft1. 
c. De kerkelijke tour de frase kreeg hij vanzelf door het lezen 
der kerkelijke schrijvers, waaronder hij bij voorkeur Ambrosius en 
Cyprianus verstond2. In de werken van de laatste treffen we inder
daad verscheidene passages aan, waar de werkzaamheid Gods 
vergeleken wordt met de medische3. In het commentaar op het 
Lucasevangelie van Ambrosius, waarvan hij de editie te Hippo bij 
de hand had4, wordt men bijzonder getroffen door de passages over 
de barmhartige Samaritaan en de tollenaar Levi. Wij horen de 
laatste jubelen, dat hij Levi had uitgetrokken, nadat hij Christus 
had aangetrokken: „Slechts U volg ik, Heer Jezus, die mijn wonden 
heelt! Verwijder met Uw machtig mes de rotte plekken van mijn 
zonden. Aanhoort mij, aardse mensen, ik was door hartstochten 
gewond. Maar ik heb de Geneesheer gevonden Die in de hemel woont 
en op aarde Zijn medicijnen uitstrooit. Hij alleen kan mijn wonden 
helen Die Zelf geen wonden kent6". Ambrosius toont Christus niet 
alleen als de geneesheer van persoonlijke zonden, maar ook van de 
erfzonde: „Adam was door rovers, door de demonen overvallen en 

1 „O divinam. Imperator, tuam in sananda civitate medicinam Sicut aegra 
corpora et onerata stupentium torpore membrorum, resecata aliqua sui 
parte, sanantur, ut imminuta vigeant quae exaggerata torpebant, ita nos, 
nimia mole depressi, levato onere consurgimus ... cum tu omnium nostrum 
conservator ad veneris " Panegyr. Vili, 7-11. 
* F. ν D MEER О С , p. 443 
s „vulneratus est, ut vulnera nostra curaret: ... cum Dominus advemens 
sanasset ilia quae Adam portaverat vulnera, et venena serpentis antiqua 
curasset, legem dedit sano," De opere et eleemosyms 1. P.L. 4, 625 Cf. 
R ARBESMANN. The concept of Christus medicus m St. Augustine. Traditio Χ, 
1954, ρ 1-28. 
* G. TissoT. Ambroise de Milan Traité sur l'Évangile de S. Luc. Sources 
chrétiennes, Pans, 1956-1958, Introduction ρ 34. 
* „Exui Levin, postquam Chnstum indui . solum te sequor, domine Jesu, 
qui sanas vulnera mea ... Aufer igitur, domine Jesu, potenti machaera tua 
meorum putredines peccatorum ... Audite me, terreni hommes, ... E t ego 
Levis talibus eram passionibus sauciatus. Invem medicum, qui in caelo 
habitat et in tems spargit medicamenta. Hie solus potest sanare vulnera mea, 
qui sua nescit,.. " Expos. Ευ. Luc. 5, 19; 27. 
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heeft een dodelijke wonde opgelopen, waaraan heel het menselijk 
geslacht ten gronde was gegaan, als niet die Barmhartige Samari
taan was neergedaald en zijn bittere wonden had geheeld. Vele 
geneesmiddelen heeft deze Geneesheer waarmee Hij pleegt te helen"1. 

Bovendien is er een keur van gegevens uit de vroegchristelijke 
litteratuur aangaande therapie en dieet, zoals het gebruik van wijn 
en van geneesmiddelen en vooral van de specifiek christelijke 
remedies als gebed, handoplegging, laatste zalving en exorcisme. 
De wereld was, zoals Harnack het noemt, „heilungssüchtig" ge
worden en rijp voor het christendom als „medicinische Religion"2. 
Vandaar dat men, weliswaar sporadisch, teksten ontmoet waarin het 
doopsel Παιώνιον φάρμακον genoemd wordt ; de Eucharistie φάρμακον 
αθανασίας; de boete „vera de satisfactione medicina"3. 
d. Er mogen dan geesten uit de Alexandrijnse school geweest zijn, 
die liever naar hogere graden van vereniging met God wilden voort
gaan dan bij een min of meer pessimistische romantiek rond de 
genezende elementen van de godsdienst verwijlen : het gewone volk 
bleef, eerder dan aan de verre majesteit Gods, denken aan de God 
Die genezing schenkt. 

Wij gaan het mozaïek in de grafkamer van Lambiridi, waar men 
wel een doktersconsult met religieuze typering in las, voorbij, 
omdat Carcopino de veronderstelling, dat wij hier een voorstelling 
van Christus als Geneesheer bezitten, afwijst4. Meer helpt voor ons 
onderwerp de inscriptie in Thamugadi, waar Christus als medicus 

1 „(Adam) sic letale vulnus accepit, in quo omne genus occidisset h u m a n u n i 

nisi Samar i t anus ille descendens vulnera eius acerba curasset . . . . Mul ta 
medicamenta medicus habe t iste, qu ibus sanare consuevi t . " Expos. Εν. Luc. 

7, 73; 85. 

* H A R N A C K . Medicinisches... VI. Das Evangelium vom Heiland und von der 

Heilung. 

' C L E M . A L E X . Paedagog. I, 6, 29P.G. 8, 285 „άφιεμένων τών πλημμελημάτων 

іч\ Παιωνίω φαρμάκω, Λογικω βαπτίσματι." 

I G N . A N T . Ad. Ephes. 20 P.G. 5, 756. „φάρμακον αθανασίας, άντίδοτος του 

μή άποθανεΐν," 

C Y P R . de laps .15 P.L. 4, 492. „non q u a e r u n t sani tat i s p a t i e n t i a m , nee v e r a m 

de satisfactione m e d i c i n a m . " 
4 J . C A R C O P I N O . Le tombeau de Lambiridi et l'hermétisme africain. Revue 
archéologique, 5me série, T. XV, 1922, p . 211-301. 
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wordt aangeroepen1. De tekst ervan luidt als volgt :„B(oms) 
B(ene sii) ¡Et gaudete Pejtrus et Laza /rus / Rogo te ¡Domine: ¡suvvenij 
Criste tu ¡solus mejdicus safnctis et¡peniten¡tibus; ama ¡re mani-
b[us]let pedibus Dei." „Dat alles goed moge zijn voor de goeden 
(op deze aarde) en gij, Petrus en Lazarus, verheugt u (in de hemel)! 
Ik bid U er om, Heer; kom, Christus, Gij de enige geneesheer, de 
heiligen en de berouwvolle (zondaars) te hulp, wees bemind door 
(beiden, die zijn als) de handen en de voeten van God!" 

Wij suggereren natuurlijk niet, dat Augustinus deze tekst gekend 
moet hebben, maar wij vinden er een aanwijzing in, dat de inwoners 
van Noord-Afrika wel gevoelig waren voor deze aanduiding. 

3. De terminologie van het probleem 

Augustinus sluit zich niet zonder meer aan bij de spreekwijze van 
het voorgeslacht en zijn omgeving; hij heeft de medische termino
logie in zijn geloofsverkondiging bijzonder geanalyseerd en uit
gewerkt. Hoezeer de uitdrukking medicus, toepasselijk op Christus, 
hem fascineert, blijkt in het dogmatische tractaat De Trinitate. 
Hij zegt van de Zoon Gods, dat Hij de geneesheer is, die in het 
Hebreeuws Jesus, in het Grieks Σωτήρ en in het Latijn Salvator wordt 

genoemd2. Deze verbinding tussen de beide termen medicus en 

1 P. DEBOUXHTAY. I,'invocation au Christ Médecin de Timgad. Serta Leo-
diensia, Liège, Paris, 1930. 
J. CARCOPINO. L'invocation de Timgad au Christ Médecin. Atti della Pontificia 
Accademia Romana di Archeologia. Serie III , Rendiconti voi. V, 1926-1927, 
p. 79-87. Thamugadi was op het eind van de vierde eeuw een actief Dona-
tistencentrum (Cf. G. G. WILLIS. Saint Augustine and the Donatisi Contro
versy. London, 1950, p. 41). Carcopino wijst op de mogelijkheid, dat de dubi
euze sermo 83 (P.L. 39, 1906) een echo bevat van deze Donatistische onder
scheiding tussen sancii en penitentes. Sermo 83 wordt vóór 500 gedateerd en 
is mogelijk van Afrikaanse oorsprong, maar spreekt van een medelijdende 
bezorgdheid voor peccatores; verband met de polemische Donatistische 
distinctie tussen iusti en peccatores is niet gefundeerd ; eerder zou parallelisme 
te rechtvaardigen zijn, als de inscriptie katholiek bleek. (Deze gegevens 
danken wij D. C. LAMBOT voor wiens particulier schrijven wij hier gaarne 
onze erkentelijkheid betuigen.) 
2 „Nisi tarnen infirmitas esset, medicum necessarium non haberet; qui est 
hebraice Jesus, graece Σωτήρ, nostra autem locutione Salvator." DeTrinitate 
13, 14 P.L. 42, 1025. 
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salvator blijkt vaker voor te komen en is voor ons aanleiding tot een 

specifieke methode van onderzoek. 

Alvorens echter op onze eigen methode nader in te gaan, lijkt het 

dienstig, dat wij de Griekse woorden σωτήρ en ιατρός op hun bete

kenis onderzoeken. Niet omdat Augustinus' doctrine en termino

logie rechtstreeks door Griekse litteratuur beïnvloed zouden zijn1, 
maar omdat het Griekse denken de Latijnse woorden met een diepere 
inhoud geladen heeft en deze Latijnse woorden in de algemene 
omgangstaal de equivalenten geworden kunnen zijn van de over
eenkomstige Griekse substantieven. 

a. Christus als ιατρός 

In het Nieuwe Testament komt het attribuut ιατρός nooit on

middellijk bij Christus of bij een goddelijke Persoon voor. Evenmin 

treft men het in de Septuagint als attribuut voor het goddelijk 

wezen aan. Ignatius van Antiochië zegt echter: „Er is één genees
heer,. . . Jezus Christus onze Heer2 ." De apocriefe Apostelacten 
gebruiken deze term eveneens. 

Nu kregen ook verscheidene Griekse godheden de titel ιατρός. 

Zo Apollo en zijn zoon Asklepios; zo ook Dionysos en de vrouwelijke 

godheden Cybele en Aphrodite. J . O t t 3 concludeert hieruit, dat 

Ignatius hierop zinspeelt en tegenover de vele Ιατροί, godheden van 

zijn omgeving, Christus als de enig ware ιατρός plaatst. Wij geloven 

echter, dat Ignatius hier meer iets wezenlijks van Christus zegt en 

zich niet tot een gelegenheidstitel beperkt, wijl de samenhang wel 

zeer dogmatisch en kernachtig geformuleerd is. 

b. Christus als σωτήρ 

Wij laten hier geen volledige weergave van de σωτήρ-litteratuur 
volgen, maar volstaan met enkele hoofdlijnen die ons van dit epi
theton een globaal begrip aan de hand doen. 

1 B. ALTANER. Augustinus und die griechische Patristik. Revue Bénédictine 
XII , 1952, 201-215. 
1 „ΕΙς Ιατρός έστιν, .... Ίησοϋς Χριστός, δ Κύριος ημών." Ad Ephes. 7 P.G. 
5, 650. 
3 J . OTT. Die Bezeichnung Christi als Ιατρός in der urchristlichen Literatur. 
Der Katholik 90, 1910, p. 455-458. 
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Het Nieuwe Testament kent Christus de titel σωτήρ toe, in schijn 

vooral in de recentere gedeelten1. Deze titel gold als een zeer be

kende en gewone aanspreking voor heidense goden en werd later 

ook aan hellenistische koningen en Romeinse keizers geschonken2. 

Hij was niet zozeer bedoeld om aan te geven, dat de persoon die 

erdoor gesierd werd, tot de categorie der goddelijke wezens behoorde, 

maar duidde meer op de functie van veiligheid en voorspoed ver

lenen die de betreffende persoon uitoefende3. Een polemische be

doeling tegen de keizercultus behoeven wij dus niet te loochenen. 

Doch bij nader inzien blijkt de titel σωτήρ ook in die gedeelten van 

het Nieuwe Testament voor te komen waar wij de neerslag van de 

oudste katechese beluisteren. In deze meer joodse context geeft hij 

dan niet zozeer een Messiasfiguur in de politieke en tijdelijke orde 

aan, maar nog het algemene, minder gedifferentieerde godsbegrip. 

Zoals attributen als Heer, Rechter, Herder, Bruidegom, Koning in 

beginsel op God de Vader werden betrokken en als het ware per 

derivalionem op Christus, zo verging het ook deze σωτήρ-benaming. 

In deze joods-christelijke atmosfeer blijkt σωτήρ een herinnering te 

bewaren aan het Oud Verbond, waar het op drie uitzonderingen na 

steeds als titel voor Jahweh werd gebruikt door de Septuagint-

vertalers. Het Hebreeuwse woord yacha 5^' dat ermee wordt weer

gegeven, draagt het idee van ruimte met zich: hij die bevrijding 

geeft van ziekte, gevaar, oorlog, dood en slavernij. Deze helper in 

materiële zin is meestal God Zelf. Vaker echter betreft het een 
collectieve of nationale bevrijding, bijvoorbeeld bij de doortocht 
door de Rode Zee of in de Babylonische gevangenschap. Daarna 
komt langzamerhand grote nadruk op het bewaren van het volk 
voor geestelijk kwaad, voor de zonde. En zo wordt het de technische 
term voor de Gever van het Messiaanse heil, niet te zien als vrij
waring van louter tijdelijke rampen, maar ook van geestelijke 
ellende en vooral als eschatologisch bezit van alle goeds. 

In het Nieuwe Testament is Christus inderdaad Degene Die 

1 S. LYONNET. De notione salutis in N.T. Verbum Domini XXXVI, 1958, p. 
3-15. 
2 P. WENDLAND. Σωτήρ. Zeitschr. f. Neutest. Wiss. V, 1904, p. 335-353. 
Cf. С. SPICQ. Les épures pastorales. Paris, 1947, Commentaire p. 264 s. met 
recentere bibliografie. 
8 A. D. NOCK. Soter and Euergeíes. New York, 1951, p. 127-148. 
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profane redding brengt, als Hij op het meer van Tiberias Zijn 

kleingelovige leerlingen moet redden of de zinkende Petrus de hand 

moet toesteken1. Maar dit heil van tijdelijke orde, en zeker de 

genezingen door Hem verricht, zijn teken en inauguratie van het 

heil van hogere orde. Niet toevallig zal dezelfde werkwoordsstam 

het tijdelijke en het geestelijke heil, voor ons moderne gevoel am

bigu, aangeven2. Expliciet zal Petrus ervan getuigen3 en zal 

Mattheus erin de Dienaar van Jahweh aan het werk zien *. 

Christus toonde Zich dus aan Zijn tijdgenoten en werd door de 

schrijvers van het Nieuwe Testament aan de eerste christenen 

getoond als de σωτήρ die het volle eschatologische heil brengt, 

waarvan de christenen reeds hier de waarborgen bezitten. Dit heil 

dat God door middel van Christus bewerkt, brengt rechtstreeks een 

verandering van de geesten mede, waarvan de bevrijding van tij

delijk kwaad deel uitmaakt en teken is. Langs deze lijn heeft het 

christelijk heilsbegrip dus weinig gemeen met het heil dat Romeinse 

keizers of heidense goden geven. 

De hellenistische lezer van het evangelie bracht evenwel zijn 

eigen complex van voorstellingen mede, waarin goden en cultisch 

vereerde mensen met deze titel σωτήρ cils helper in de nood werden 

aangeroepen6. Nu was de menslievendste god, Asklepios, zonder 

meer dè helper in de nood geworden. Deze zoon van Apollo, door 
de Centaur Chiron tot arts opgeleid, om zijn dodenopwekkingen 
door Zeus' bliksem gedood en juist door zijn sterven tot goddelijke 
eer geleid, was door de Romeinen als Aesculapius overgenomen*. 
Het gebied waarover zijn werkzaamheid zich uitstrekte, was echter 
van de lichamelijke genezingen uitgebreid tot hulp in alle menselijke 
nood. Wordt Asklepios σωτήρ genoemd, dan zal men hier toch een 

medische klank in blijven onderscheiden. Van de vele heiligdommen, 

1 „Κύριε, σώσον, άπολλύμεθα." Mt. 8, 25. 

„Κύριε, σώσόν με." Mt. 14, 30. 
s „ή πίστις σου σέσωκέν σε." Le. 17, 19. Cf. Mc. 5, 34; 10, 52; Le. 7, 50. 
3 έν τίνι ούτος σέσωσται, ούκ έστιν έν άλλω ούδενΐ ή σωτηρία." Act. 4, 9-12. 

* „τους κακώς ϊχοντας έθεράπευσεν' . . . τάς νόσους έβάστασεν." Mt. 8, 17. 
6 Κ. LATTE (Κ. GOLDAMMER). Art. Heiland, Die Religion in Geschichte und 

Gegenwart; M. P. N I L S S O N . Geschichte der Griechischen Religion II. München, 
1950, p. 174. 
e „inventum in libris Aesculapium ab Epidauro Romain arcessendum." 
Liv. X, 47. 
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die na het eerste cultuscentrum Epidauros ontstonden1, is Pergamon 
wel een van de belangrijke; het dankt dit niet in het minst aan de 
retor Aelius Aristides, die er de heraut van was. 

Nu meent K. Rengstorf, datatimjpinde Johanneïsche geschriften 
een bewuste poging van de auteur verbergt om zich van het geloof 
in Asklepios te distanciëren. Drie van de zeven kerken uit Klein 
Azië in de Apocalyps blijken plaatsen met een Asklepioscultus. 
Een subtiel onderzoek inzake de voorstellingskringen van de heilige 
wonderdadige bron en van de slang als attribuut van de heiland 
toont bij hem aan, dat hier het begin ligt van een discussie tussen 
het geloof in Christus en de dienst van Asklepios. De terminologie 
van de wordende Kerk zou aldus meer uit praktisch missionaire 
overwegingen dan uit speculatieve interesse bepaald zijn. 

Inderdaad blijkt later in de tijd van de Apologeten de strijd met 
Asklepios in volle gang. De christenen met een Justinus en een 
Orígenes zoeken de Asklepiosmythe te kleineren en zo de leer van 
Christus aannemelijker te maken; de heidenen wijzen juist op 
Asklepios om het evangelie te verzwakken2. Eusebius van Caesarea 
ziet in de verwoesting van de tempel te Aigai het symptoom van 
de uiteindelijke zege van Christus in de beslissende fase van de 
strijd3. 

In de stoïcijnse werken van de eerste en tweede eeuw na Christus 
krijgt σωτήρ een meer filosofische betekenis in de zin van de godde
lijke macht die niet alleen in ziekte, storm en oorlogsgevaar het heil 
brengt, maar die ook als de beschermende voorzienigheid het heelal 
in stand houdt 4 . 

с Christus als salvator 

In het Grieks komt dus zowel ιατρός als σωτήρ in het religieuze 
vocabularium voor. De beide termen worden somtijds verwisseld 
en fungeren ook als hendiadyoin. De vraag komt nu op, in hoeverre 

1 K. RENGSTORF. Die Anfänge der Auseinandersetzung zwischen Christus
glaube und Asklepios frömmigkeit. Münster, 1953. 
1 F. DÖLGER. Der Heiland. Antike und Christentum VI, 1950, p. 241-272. 
' „δι' εναργούς δέ γ' άρετης του αύτοϋ Σωτηρος, αύτόρριζος καΐ 6 τηδε νεώς 
άνετρέπετο," Eus. CAESAR. Vita Const. ΠΙ, 56 P.G. 20, 1123. 
* Η. HAERENS. Σωτήρ e/ σωτηρία. Studia Hellenistica V, 1948, p. 57-68. 
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de Latijnse woorden medicus en salvator hiermee evenwijdig lopen. 
Arnobius noemde van christelijk, zij het vrij eclectisch geformu

leerd standpunt uit, Aesculapius medicus1. Ook gebruikt hij om
schrijvingen als medendi artibus praeest; dare potest sanitatem; 
salutis datar; datar sanitatis2. Of hij noemt hem conservator. Maar 
Ovidius had destijds reeds saluti f er gebruikt en op een inscriptie 
treffen we salutaris aan3. Een richtinggevende Latijnse bijnaam 
voor Aesculapius vinden wij niet; voor Christus in zijn hoedanigheid 
van Gever van heil evenmin. 

Arnobius noemde Christus sospitator, maar hij kan moeilijk als 
exponent gelden van het oud-christelijk idioom. Het woord SOS^Ï-

tator was door Apuleius gebruikt voor de persoon die heil schenkt, 
voor wie het leven geeft en behoudt. De oude bijbelvertalers ge
bruikten het zeldzame woord salutaris, maar smeedden daarnaast 
een nieuwe term salvator. Dit salvator* komt naast salutificator bij 
Tertullianus voor, maar heeft zich eerst bij Ambrosius, Hieronymus 
en Augustinus doorgezet. De litteraire Lactantius had bezwaren 
en verkoos het substantivische salutaris en salutifer, maar in het 
begin van de vierde eeuw was de zege van salvator toch reeds zeker5. 

De eerste Latijnse bijbelvertalers hadden blijkbaar met opzet 
geen bestaand Latijns substantief genomen. Van de ene kant voelden 
de Latijnsprekende christenen de behoefte om over de persoon 
van de reddende Godmens, die ieders diepste innerlijk raakt, in de 
eigen moedertaal te spreken; geleende woorden uit een andere taal 
zijn goed om concrete zaken, die slechts objectieve beschrijving van 
node hebben, aan te duiden. Van de andere kant zullen zij de be
staande Latijnse equivalenten voor σωτήρ als te heidens belast 
aangevoeld hebben ; zij betitelden de meest centrale Persoon uit hun 

1 G. E. MCCRACKEN. Arnobius of Sicca. The case against the pagans. West-
minster, Maryland, 1949 (Ancient Christian Writers 7-8). 
a Adv. nat. 3, 23; 2, 65; 7, 41; 1, 49. 
* CHR. MOHRMANN. Les emprunts grecs dans la Latinité chrétienne. Vigiliae 
Christianae IV, 1950, p. 200-205. 
* Adv. Marcion 3, 18. Ci. De carne Christi 14. 
* Cf. de brief van keizer Constantijn aan de synode van Arles in 314: „sanc-
tissimi antistites Christi salvatoris, fratres carissimi!" C.S.E.L. 26, 208, 31 ; „o 
vere victrix Providentia Christi salvatoris." ibid. 209, 5; „sic sentire de 
Christo salvatore?" 209, 34; „vos, qui domini salvatoris sequimini viam," 
270, 4. 
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geloof, Die alles nieuw maakte, ook met een nieuwgeschapen woord 

en hun Romeinse gevoel voor systeem leidde in de groep van salus, 

salvus, salutaris via het neologisme salvare naar salvator. 

d. Christus als medicus 

De versmade equivalenten in het Latijn voor σωτήρ droegen 

wellicht in Augustinus' tijd niet meer dezelfde heidense associaties 

als in de dagen van de eerste Latijnse bijbelvertalingen. Ook de 

reserve ten aanzien van de heidense cultuur is afgenomen en de 

ontmoeting tussen christelijke en profane traditie in volle gang. 

Maar het christianisme salvator handhaafde zich met dien verstande, 

dat een betekenisverandering of betekenisverruiming niet uit

gesloten was. 

Wij constateren bij Augustinus in zijn vroege werken litteraire 

gewetensbezwaren tegen het lexicologische christianisme salvator. 

In zijn preken moeten we er dus op bedacht zijn, of deze antipathie 

geheel overwonnen is 1. Gebruikt hij daarentegen het woord medicus, 

dat Arnobius voor Aesculapius gebruikte en dat hij zelf ook met 

deze god in verbinding brengt 2, dan zal dit nauwelijks nog aan de 

controverse tussen de heidense en de christelijke σωτήρ herinneren. 

Of men zou een zwakke doorwerking ervan mogen zien in het feit, 

dat Augustinus het geoorloofd achtte een godheid met medicus 

te benoemen. 

4. Beschrijving en verantwoording van onze werkwijze 

Het zal duidelijk zijn, dat een confrontatie van het christelijke 

salus-salvator-com^lex met de medische benamingen van Christus 

en Zijn werkzaamheid een verrijking van inzicht kan betekenen. 

Vandaar ons eerste hoofdstuk over salus, salvus, salvare en salvator; 

hieruit zal ons materiaal aan teksten zo aanzienlijk groeien, dat wij 

beter dan onze voorgangers in staat zullen zijn om onderscheidingen 

aan te brengen. 

1
 CHR. MOHRMANN. Comment saint Augustin s' est familiarisé avec le latin des 

chrétiens. Augustinus Magister, Paris, 1954, Communications, p. 111-116. 
2 Cf. supra n. ' op blz. XII . 
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Van het aanzienlijke oeuvre van Augustinus beperken wij ons 
tot zijn preken. En wel tot de sermones ad populum, de Enarrationes 
in Psalmos, de Tractatus in Johannem, de sermones door Morin 
uitgegeven en de sermones door Lambot gevonden. In het algemeen 
bleef de chronologie ervan op de achtergrond; deze staat immers 
lang niet altijd vast en onze teksten wijzen geen bijzondere ele
menten van ontwikkeling in Augustinus' medische spreken over 
Christus' heilswerk aan. De vraag naar de genese van dit Christus-
Medicusmotief bij Augustinus was ook niet ons hoofddoel1. 

Reden, dat wij juist de preken van Augustinus als voorwerp van 
onderzoek nemen, is vooreerst, dat Augustinus, op zijn katheder in 
geestelijk contact met zijn eenvoudige toehoorders, soms wijzer 
blijkt geweest te zijn en meer zichzelf dan de polemiserende geleerde 
in de eenzaamheid van zijn cel8. Vervolgens is de variatie van onder
werpen in zijn sermones zo rijk, dat Augustinus hier niet zijn ge
zichtsveld beperkt tot één enkel aspect van het christendom, maar 
zijn gehele christelijke levenshouding en Christusbezit onder woor
den brengt. Bekend is voorts, dat taal en stijl zich bij hem vooral 
in zijn preken in woordspeling en vergelijking uit en dat wij daar 
dus een hoogtepunt van uitbuiting van de ambiguïteit van salus 

1 Voor de chronologie van de Sermones zij verwezen naar A. KUNZELMANN. 
Die Chronologie ¿Ier Sermones des hl. Augustinus. Misc. Agost. II, Roma, 1931, 
p. 417-520; voor de Enarrationes in Psalmos naar С.CL. 38, Praefatio p. XV; 
voor de Tract, in Joh. naar J. HUYBEN. De sermoenen over het Evangelie van 
Joannes, bijdrage tot de chronologie van Augustinus' werken. Misc. Augustiniana 
Rotterdam, 1930, p. 256-274; A. M. ZARB (Angelicum X, 1933, p. 50-110) en 
M. LE LANDAIS (Études augustiniennes, Paris, 1953, p. 7-95). 

Ons onderzoek blijkt evenwijdig te lopen met het programma, dat de 
auteurs van de Patristica Sorbonensia zich van historische zijde ten doel 
stellen: „La tâche première nous paraît en effet de redécouvrir, de saisir 
à nouveau, de comprendre une pensée donnée, en tant que telle, dans sa 
structure interne, sa cohérence, sa portée, sa valeur. La pensée d'un auteur, 
d'une école, constitue un objet historique en lui-même, qui possède son être 
et mérite considération; il ne faut pas se hâter de le réduire à une combinaison 
d'emprunts ou d'héritages; la Quellenforschung ne devient légitime et ne 
prend sa signification qu'une fois réalisé ce premier effort intérieur de 
compréhension." M. SPANNEUT. Le Stoïcisme dès Pères de l'Église. Patristica 
Sorbonensia 1, Paris, 1957, Préface de H.-I. MARROU, p. 9. 
' CHR. MOHRMANN. Sint Augustinus' preken voor het volk. Inleiding p. 55; 
M. PONTET. L'exégèse de S. Augustin prédicateur. Paris, 1945, p. 514. 
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kunnen verwachten. Ten slotte wensen wij in de geest van Augus
tinus zelf, die de litteraire uitdrukkingsvormen immer middel, 
nooit doel wenste, door de uiterlijke vorm en inkleding van dit 
motief heen tot de inhoud en de bedoeling ervan te naderen; zo 
zullen wij juist in zijn geloofsverkondiging de bisschop van Hippo 
over de wezenlijke geheimen van het christendom zijn diepste 
gedachten horen uitspreken. 

ХХШ 





EERSTE HOOFDSTUK 

SALUS EN ETYMOLOGISCH 

VERWANTE WOORDEN 

A. SALUS 

1. Het profane salus 

Het uitgangspunt voor onze beschouwing geeft Augustinus ons zelf, 
als hij bevestigt, dat salus een Latijns substantief is en het onder
scheidt van de lexicologische christianismen salvare en Salvator, 
die vóór de komst van de Salvator geen bestaande Latijnse 
woorden waren1. Hij gebruikt het zelfstandig naamwoord salus 
dan ook in de traditionele betekenis, maar zal als zielzorger de 
profane inhoud, die door deze taaiterm kan worden aangeduid, 
wel gaarne in het christelijk perspectief plaatsen. 

Een etymologische verklaring van het woord vinden we in zijn 
preken niet. Wel wordt met salus het werkwoord salutare uitgelegd : 
een verbinding, die een vrij groot betekenisverschil overbrugt, doch 
reeds te vinden was bij Plautus2. Misschien betreurt iemand het 
gemis van zulk een etymologische verantwoording in de mening, 
dat hem daarmede nieuwe gegevens ontgaan, waaruit zou blijken, 
dat wij met de betekenissen welzijn en gaafheid dichter tot de oor
sprong van het woord naderen dan met de betekenis lichamelijke 
gezondheid. Voor deze stelling pleiten immers reeds de omstandig-

1 „Salus enim latinum nomen est. Salvare et salvator non fuerunt haec latina 
antequam veniret Salvator: quando ad latinos venit, et haec latina fecit." 
Sermo 299, 6 P.L. 38, 1371. 
2 „Qui salutai, saluterò, dicit. Nam et antiqui in epistolis suis sic scribebant: 
lile illi salutem. Salutatio a salute nomen accepit." Sermo 101, 9 P.L. 38, 
609. 
„(Dominus) salutavit eos, dicens. Pax vobis. Haec est pax, et salutatio 
salutis: nam et ipsa salutatio a salute nomen accepit." Sermo 116, 1 P.L. 38, 
657. 
Ci. PLAUTUS, Pseud. 709: „die utrum Spemne an Salutem te salutem, Pseu-
dole?" (j. BRiNKHOFF. Woordspeling bij Plautus. Nijmegen, 1935, p. 186). 
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heden, dat de medische vakwetenschap zich in Rome betrekkelijk 
laat ontwikkelde en dat de godin Salus meer de goddelijke be
lichaming van het algemeen welzijn was en in die wezenlijke ge
stalte zelfs ondanks een incidentele gelijkstelling met Aesculapius' 
gezellin Hygieia onaangetast bleef1. Maar zulk een wetenschap
pelijke etymologie ligt buiten Augustinus' gezichtskring en daarom 
ook buiten het raam van deze studie. Wij hebben meer belang
stelling voor de vraag, welk idee Augustinus en zijn tijdgenoten van 
salus hadden in het Afrika rond de eeuwwisseling van 400; we laten 
dan ook liever Augustinus zelf met de plaatsen, waar hij in zijn 
preken dit substantief gebruikt, aan het woord. 

a. De algemene sfeer, waarin salus optreedt 

Wij treffen salus vaak aan in de opsommingen, die Augustinus geeft 
van de tijdelijke goederen, welke door God aan goeden en kwaden 
gegeven worden: geschenken Gods, die we niet bij de demonen of 
bij waarzeggers of sterrenwichelaars moeten zoeken, maar die we 
ook niet gelijk mogen stellen met het loon voor onze godsdienstig
heid; tijdelijke goederen, waar velen krampachtig om bidden, doch 
die we soms omwille van Christus moeten geringschatten en ont
beren zonder Gods verheerlijking eronder te laten lijden2. 

Salus roept dan voor Augustinus' gelovigen het beeld op van de 
man, die van zijn rijke landerijen de vruchten der aarde oogst en 
zelf in goede doen is; als materiële factoren worden geld, goud, 
zilver, rijkdom, bestendigheid van huis, voorraden, slaven en vee
stapel vermeld of nog meer in détails: koren, olie en wijn, zon, regen, 
licht, lucht en afwisseling van seizoenen. Welzijn op een meer 
ideëel plan klinkt ons tegen uit Godsgaven, die Augustinus naast 
salus rangschikt, als ereambten, hoge posten en invloed, een goede 

1 G. wissowA. Religion und Kultus der Römer. München, 1912, p. 132. 
2 „Omnia ista bona sunt, et Dei muñera sunt. Ne putetis, fratres, quod 
aliquis illa poterit dare, nisi unus Deus. Quicumque ergo non exspectant ista, 
nisi a Domino, multum interest inter hos et eos qui illa quaerunt aut a 
daemonibus, aut a sortilegis, aut a mathematicis." Enarr. in Ps. 35, 7, 18 
C.C.L. 38, 326 P.L. 36, 346. 
„(Qui ista bona sola petunt a Deo,) vident ista omnia bona terrena, quae 
desiderant, habere atque abundare impíos et iniquos, et putant quia per-
diderunt mercedem colendi Deum," ibid. 
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echtgenote, kinderzegen en vrienden, ondervonden genegenheid, 
vrede en wereldlijke waardigheid1. De aaneenschakeling van al 
deze fragiele grootheden laat ons reeds de bezorgdheid van de 
zielzorger voelen, dat wij het aardse salus niet overschatten. 
Zeker, hij geeft toe, dat er in dit ondermaanse niets kostbaarders is ; 
doch hij betitelt het als aardse troost, als goed van déze wereld en 
haast zich voortdurend er de contrasten van wond en bederf, van 
de velerlei tribulatiën, pijn en smart, van ziekte, pest en dood als 
waarschuwing tegenover te plaatsen. Men kan salus in deze op
sommingen vertalen met gezondheid; er ligt evenwel weinig differen
tiatie in, zodat het meer beschouwd lijkt te zijn als welzijn, welstand, 
gaafheid, als de mogelijkheid, dat een schepsel zich onverkort hand
haaft en zich vrij ontwikkelt: de rijkdom, die armen en rijken, 
goeden en kwaden gemeen hebben: volledig ontwikkelde zintuigen, 
een ademhaling, die de aardse ledematen levenskracht geeft, het 
gebruik maken van de lucht en het zien van het licht en de redelijke 
geest, waarmee men zich boven de overige levende wezens verheft2. 

b. De gezondheid van het lichaam 

De ongedifferentieerde betekenis van salus treffen we nog wel aan 
in een enkele uitdrukking als salus domus suae*. Vaker evenwel 
is het de welstand van het levend organisme en dus te vertalen 
met gezondheid, 
a. De gezondheid, waarop een dokter invloed kan uitoefenen. 

In de teksten, waar salus heel duidelijk de gezondheid van het 
lichaam aangeeft, lezen we, hoe men voor het herkrijgen van die -
uiteraard tijdelijke - gezondheid een dokter raadpleegt en er niet 

1 „lucem, vitam, salutem, fontes, fructus, generationes, plerumque honores, 
celsitudines, potestates;" Serm. Frangip. 11,6 M. 196, 13 „Temporalia sunt 
salus, substantia, honor, amici, domus, filii, uxor et caetera vitae hu jus ubi 
peregrinamur." Sermo 80, 7 P.L. 38, 497. 
2 „ipsa naturalia dona circumspice. Habent salutem, habent integritatem 
sensuum, habent spiritum membra terrena vegetantem, habent perfunctio-
nem aëris huius, visionem lucis, rationabilem mentem, qua ceteris animan-
tibus excellentiores sunt." Serm. Wilm. XI,8 M. 701, 8. 
3 „Quis non habet istam misericordiam Dei, primo ut sit, . . . deinde fruì ista 
luce, isto aere, . . . solatiis terrenis, salute corporis, affectu amicorum, salute 
domus suae?" Enarr. in Ps. 35, 7, 13 С. С. L. 38, 326 P.L. 36, 346. 
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voor terugdeinst om de kundigste specialist of geneesheer-directeur 
onder tranen te voet te vallen1. Augustinus kent de genegenheid van 
de ouders voor hun zieke kinderen; zij laten zich zelfs slaan door 
hen, stil afwachtend, of hun beterschap zal intreden2. Is iemand 
ten gevolge van een lichaamsziekte in doktershanden gevallen en 
wordt elke genezing door wie de diagnose stellen en meedelen, uit
gesloten geacht, dan belooft men heel wat aan de arts die de naam 
heeft zelfs een hopeloos geval te kunnen redden3. Men heeft het in 
eigen hand om met een onmatig leven zich een ziekte op de hals te 
halen, maar voor het herstel van zijn gezondheid dient men de hulp 
van een geneesheer in te roepen4. Zouden invloedrijke vrienden van 
een zieke, die een antipathie koesteren tegen een zeer bekwame 
medicus, diens kennis bij de zieke kleineren, dan zou de patiënt 
omwille van zijn gezondheid zulke praatjes opzijschuiven op straffe 
van zijn vrienden te grieven en hij zou die befaamde geneesheer 
toch consulteren5. Maar naast zeer kundige doktoren raadt men 

1 „ Videte, iratres, quomodo rogatur medicus pro salute temporali, quomodo si 
quisquam desperate aegrotet, numquid pudet illum, aut piget homini pedes 
tenere, peritissimo archiatro lacrymis vestigia lavare?" Sermo 80, 3 P.L. 
38, 495. 
2 „Plerumque filli aegrotantes patres suos caeciderunt; tarnen Uli propter 
infirmitatem filiorum et vapulabant, et plorabant. Quem affectum adhibent 
filiis homines, ne moriantur, expectantes salutem filioruml" Serm. Den. 
XX, 8 M. 118, 12. 
3 „Si veniant per morbum corporis in medici manus, salusque omnis a 
pronuntiantibus et inspicientibus desperetur; si promittitur aliquis medicus, 
qui etiam desperatum liberare sit idoneus, quanta promittuntur!" Sermo 
344, 5 P.L. 39, 1515. 
4 „Ut enim aegrotet, se ipsum adhibet ad intemperantiam : ut autem conva-
lescat, medicum adhibet ad salutem. Non enim potest ,ut diximus.in potestate 
habere recipiendam sanitatem, quomodo habet in potestate amittendam." 
Sermo 278, 2 P.L. 38, 1269. 
1 „Si quisquam corpore aegrotaret in civitate, et esset ibi aliquis peritissimus 
medicus, amicis aegroti potentibus inimicus: si. quisquam ergo in civitate 
aliquo peliculoso morbo corporis aegrotaret, et esset in eadem. civitate 
peritissimus medicus, amicis, ut dixi, aegrotantis potentibus inimicus, qui 
dicerent amico suo, Noli eum adhibere, nihil novit: dicerent autem, non ju-
dicante animo, sed invidente : nonne ille pro salute sua removeret amicorum 
potentium fabulas, et ut paucis diebus plus viveret, cum illorum qualibet 
offensione, pellendo sui corporis morbo medicum illum, quem perítissimum 
fama commendaverat, adhiberet?" Sermo 87, 31 P.L. 38, 537. 
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de zieken blijkbaar soms ook ongewenste praktijken aan voor hun 
herstel ; de christenzieke mag zulk een heidense bezwering niet over 
zich laten uitspreken noch een ongeoorloofd offer beloven, ook al 
vraagt dat heldhaftigheid en al brengt het de gelovige tot het 
martelaarschap van het ziekbed1. Als de chirurg het pincet om de 
wond open te snijden gereed maakt, vraagt hij van de zieke geduld, 
maar hij belooft na die pijnen beterschap2. Zou de zieke door de 
koorts verdwaasd zijn en hem tegenwerken, dan geeft de arts het 
herstel van de patiënt toch niet op3. Het spreekwoord zegt: 
De geneeskunst kent gezondheid, geen ziekten*. Wel is de hulp die 
de artsen aan die gezondheid bewijzen, beperkt: zij werken voor
eerst niet uit eigen vermogen; vervolgens gaat hun macht niet zo 
ver, dat ze doden kunnen opwekken5. Christelijke berusting is dan 
ook menigmaal op zijn plaats: men legge in ziekte nog maar liever 
het evangelie aan het hoofdeinde van zijn bed dan dat men zich aan 
amuletten waagt; men moet God bidden om herstel, maar zich 
om die lichamelijke gezondheid niet al te bezorgd maken*. Juist als 

1 „Ahquando aegrotat fidelis, et ibi est tentator. Proimttitur illi pro salute 
ilhcitum sacnficium, noxia et sacrilega ligatura, nefanda incantatio, magica 
consecratio proimttitur, eique dicitur: Ille et ille pejus te periclitati sunt, et 
sic evaserunt, fac, si vis vivere; moriens, si non fecens. . . . In lecto es, et m 
stadio es; jaces, et luctans " Sermo 318, 3 P.L. 38, 1439/1440. 
2 „Medicus exserit f егпдт ad secandum vulnera, et dicit ei quem secturus est : 
Patiens esto, sustine, tolera, in dolonbus exigit patientiam, sed post dolores 
promittit salutem." Enarr. m Ps. 91, 1, 21 С С L. 39, 1279 PL. 37, 1171. 
s „Medicus nempe qui ad salutem adhibetur, nonne ferro plerumque arma-
tur? Sed contra vulnus, non contra hominem Secat ut sanet: et tarnen cum 
secat aegrotum, dolet ille, clamât, resistit, et si forte febre mentem perdident, 
etiam medicum caedit; nee tarnen ille desistit a salute aegrotantis, quod novit 
facit, ilium maledicentem, conviciantem non curat." Enarr. m Ps. 34, 
s. II, 13, 23 CC.L. 38, 320 P.L. 36, 340. 

* „Novit salutem medicina, morbos autem non novit, et tamen etiam morbi 
arte medicinae agnoscuntur," Enarr. гп Ps. 1, 6, 2 С CL. 38, 3 Ρ L. 36, 69. 
4 „пес medici corporis curant de suo; tamen quantumlibet per fidele mmis-
tenum opitulentur saluti, viventes curare possunt, non mortuos excitare;" 
Enarr. гп Ps. 87, 10, 46 С CL 39, 1215 P.L. 37, 1116. 
• „Cum caput tibi dolet, laudamus si evangehum ad caput tibi posueris, et 
non ad hgaturam cucurrens. .. . Bonum est, bonum, ut de salute corporis non 
satagas, msi ut a Deo illam petas." Tract, m Joh. 7, 12, S CCL. 36, 73 P.L. 
35, 1443. 
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men die overschat, komt zelfs een christen er toe om naar waar
zeggers te gaan1. 

In soortgelijke teksten is salus eveneens weer te geven door een 
neutraler woord, bijvoorbeeld heil of bestwil, doch in feite betreft het 
hier steeds de lichamelijke gezondheid: of in wording en dan 
betekent salus de lichamelijke genezing; ofwel in resultaat en dan 
is het te vertalen door lichamelijke gezondheidstoestand. 
b. De gezondheid, waarbij Christus optreedt. 

Zou men de teksten waarin salus de lichamelijke gezondheid 
aanduidt, nog meer in de samenhang bezien, dan viel te constateren, 
dat Augustinus dit salus bijna steeds in vergelijkingen of metaforen 
laat optreden; een feit, dat geen verwondering behoeft te wekken, 
daar men van een predikend zielzorger niet behoeft te verwachten, 
dat hij op zuiver medisch terrein over de gezondheid uitweidt. 

Nauw sluiten zich hierbij aan: teksten, waar Augustinus memo
reert, hoe Christus' tijdgenoten Hem tijdens Zijn aardse leven om 
de lichamelijke gezondheid vroegen. Zo gaf Christus de zieke in de 
badinrichting bij de Schaapspoort de gezondheid terug ; de honderd
man vroeg de Heiland om de gezondheid voor zijn knecht; de 
Chananese vrouw om die voor haar dochter; en ook de tien me
laatsen kregen van Christus de lichamelijke gezondheid. Het zijn 
Christus' grote wonderen van genezing: miracula salulis2. 
1 „non curant nisi istam salutem quam, cum transient, nullam existimant 
secuturam, quando eis coeperit salus ista peticlitari, etiam si christiani 
vocentur, sortílegos quaerunt, ad mathematicos mittunt, remedia inlicita 
collo suo suspendunt. Salutem desiderant et collum sibi ligant, cervicem 
exterioris hominis ligant et guttur interioris suffocant." Sermo IV De Mar
tyribus. c.LAMBOT. Nouveaux sermons de S. Augustin. Revue Bénédictine, 
L, 1938, p. 4. 
* „Nam salus corporis quae reddita est homini (se. aegroto ad Probaticam 
piscinam), quanti temporis fuit?" Sermo 124, 1 P.L. 38, 687. 
„Iste autem centurio pro salute pueri sui salvatorem rogavit." Serm.Mor. 
VI, 1 M. 608, 4. 
„Mulier Chananaea a finibus illis egressa coepit petere salutem filiae suae." 
Serm.Mai.XXVI, 2 M. 321, 2. 
„Ad hanc salutem pertinebat, quod sunt a domino Christo decern leprosi 
mundati: et tarnen laudatur gratus, accusantur ingrati. Ergo et istam salutem 
ab ilio accipientes gratias agamus, et si opus fuerit propter ilium et quod dedit 
contemnamus, ut ad maiora veniamus." Serm.Mor. XIV M. 646, 6. 
„in eorum valetudinibus tanta miracula salutis ostendit, quanta in illis antea 
nemo donavit;" Tract, in Joh. 91, 4, 1 C.C.L. 36, 555 P.L. 35, 1862. 
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Toch - zo stelt Augustinus de verhoudingen wederom zuiver -
bedoelde Christus niet, dat alles, wat Hij voor de lichamelijke 
gezondheid deed, in eeuwigheid zou voortduren1. Er zijn ook eeuwige 
goederen en daarmee begint het antithetische element in het 
lichamelijke salus zich te laten gelden; in overeenstemming met 
de schriftuurlijke nadruk op het gelóóf, dat bij deze genezingen een 
rol speelt, spreekt hier het getuigenis van de kerkvader, dat deze 
lichamelijke gezondheid in functie van hogere weldaden van 
Christus gezien dient te worden. 
с De gezondheid, die de mens met de dieren gemeen heeft. 

In Psalm 35 spreekt de Psalmist de Heer aan als degene, die mens 
en dier zal redden, salvabit, gezond zal maken. Wij zien hier, hoe 
van het directe christelijke neologisme salvare in de zin van geeste
lijke redding verschaffen wordt overgegaan naar een indirect christia
nisme salvare in de betekenis van lichamelijke redding geven. Doordat 
salus zowel profane als christelijke betekenis kan hebben, wordt ook 
het werkwoord salvare ambigu. 

In aansluiting op deze Psalmtekst houdt Augustinus meermalen 
een uitvoerige beschouwing over de gezondheid van de mensen, die 
men naar zijn mening ook bij de dieren kan aantreffen. Hij ziet deze 
gezondheid als het eerste lid van een tweeledige tegenstelling: de 
gezondheid van déze tijd, de voorbijgaande tijdelijke gezondheid 
van het vlees, die eens een dag zal kennen, die de laatste is. Hierop 
volgt dan het tweede lid: het hogere welzijn, waarop de kinderen 
der mensen hopen, die een toevlucht zoeken onder de dekking van 
Gods vleugelen2. 

Deze tijdelijke salus genieten ook de lastdieren en het kleinvee: 
je paard, je schaap, je pluimvee; de reuzenslangen en de olifanten 
zowel als de vliegen en de wormpjes. En daarmede veraanschouwe
lijkt Augustinus van de ene kant het dierlijke, het beneden-mense
lijke, het linkse erin; van de andere kant tekent hij er de bonte 
schakeringen van Gods barmhartigheid mee, die als Schepper van 
allen dit goed aan de hoogste en laagste dieren toedeelt. Want een 

1 „Et quaecumque ad salutem corporum fecit, non ad hoc fecit, ut sempi
terna essent:" Sermo 88, 1 P.L. 38, 539. 
2 „Homines et jumenta salvabis, Domine. Quemadmodum multiplicasti mise-
ricordiam tuam, Deus. Filii autem hominum, in tegmine alarum tuarum 
sperabunt," Ps. 35, 7. 
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goed is het; anders zouden de martelaren, die het om hogere mo

tieven versmaden, geen verdienstelijke daad stellen1. Om deze 

gezondheid te behouden of te herwinnen getroosten de mensen, 

vooral de Adamsmensen, die het beeld van de aardse mens in zich 

dragen, zich vele moeiten. Het is immers iets, dat je kunt vast

houden, dat je kent, dat je kunt zien: een concreet bezit, dat je 

vreugde geeft. Maar toch een zaak, die je aan God moet overlaten, 

want een ander Psalmwoord zegt, dat de redding bij de Heer is2, 

zodat men zijn toevlucht niet tot ongepaste middelen moet nemen. 

Deze laatste minder gewenste geneesmethoden en de vele moeiten, 

die men zich getroost om het herstel van zijn gezondheid te bekomen, 

liggen op het terrein van de geneesheer - in casu, dank zij de nadruk 

op het Psalmwoord, dat het de Heer is, die salus geeft, van de 

goddelijke geneesheer, en doen daarom de vertaling genezing of 

gezondheid voor salus aan de hand. De vergelijking met de dieren 

ligt niet zo direct in het medische vlak en roept niet zozeer het 

beeld van een gewond paard of een zieke vlieg op, maar duidt meer 

op het positieve in salus: het gezonde gebruik van z'n vitale ver

mogens, het lichamelijk welzijn, het ongehinderd beleven van zijn 

schepsel-zijn. 

d. De gezondheid en het behoud die ijdel zijn. 

Augustinus constateerde met de gelovigen van Hippo, dat in hun 

Stephanuskapel vele wonderen geschiedden, maar dat er ook zeer 

velen onverhoord vandaan gingen. Dit laatste bracht het bijbelwoord 

over zijn lippen, dat de gezondheid ijdel is en bij de dood als rook 

zal verdwijnen. 

Deze tekst over de ijdelheid van 's mensen gezondheid, zoals 

Augustinus deze las in Psalm 59, wordt door hem wel met de ver-

1 „Magna est misericordia tua, et multiplex misericordia tua, Deus ; et hanc 
das et hominibus et iumentis." Enarr. in Ps. 35, 11,3 C.C.L. 38, 330 P.L. 
36. 349. 
„Quid ergo, karissimi, ut salutem istam contemnerent martyres, non est 
ista salus aliquod bonum? Si bonum (non) esset, quis glorietur quia contemnit 
quod nullum est bonum? Contemnat bonum ut veniat ad melius." Sermo VI 
De Martyribus. с. LAMBOT. Nouveaux sermons de S. Augustin. Revue Béné
dictine, L, 1938, p. 19. 
1 „Quia ergo non debes fidere in filios hominum, quibus non est salus - salus 
enim eorum non est in eis ab eis; unde dictum est, Domini est salus", Serm. 
Guelferb. XXXI, 4 M. 561, 23. 
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eiste nuances toegelicht. Niets zeker is kostbaarder dan deze ge
zondheid, want rijkdom, genoegens en macht doen ervoor onder. 
Men hoede zich er evenwel voor om tengevolge van die gezondheid, 
die van Gods linkerhand komt, tot overmoed te geraken; men 
jubele er niet verkeerdelijk over, want zij, die treuren, dat wil 
zeggen zij, die zich ervan bewust worden, dat voorspoed in deze 
wereld de mens op noodlottige wijze kan verstrikken, zullen getroost 
worden. De martelaren zijn ons ten voorbeeld: zij bleven zich niet 
op het ijdele blind staren, doch voltooiden het goede werk hunner 
confessio met het prijsgeven van hun tijdelijk behoud en kregen 
aldus vanuit de beproeving hulp van God1. 

Ook hier wordt ons, mede door de toevoeging hominis uit de 
Psalmtekst, het tweede lid van de sa/ws-antithese in gedachten 
gebracht: een gezondheid, die niet van louter menselijke aard is, 
niet ijdel en niet als rook vervliegend. En ook hier is salus niet zozeer 
de verlangde of verkregen reconvalescentie, die zich tegenover de 
ziekte als min of meer technische medische term plaatst, als wel het 
gave aardse bestaan, het tijdelijke behoud, het lichamelijk heil. 

1 „Nonne multi salvi credunt, salvi sunt et antequam. credant? Salvi plane: 
sed vana salus hominum." Sermo 233, 2 P.L. 38, 1173. 

„Nam vana salus hominis. Nihil est certe in rebus humanis hac salute pre-
tiosius: et tarnen est vana." Serm. Mor. XIV M. 645, 25. 

„Quid sunt divitiae hominis, quid sunt deliciae hominis, quid sunt potentiae 
hominis, si vana salus hominis?" ibid. M. 646, 1. 

„Nam vana salus hominum, quae non dexterae, sed sinistrae eius est. Нас 
enim extolluntur in magnam superbiam, quicumque peccantes temporaliter 
salvi facti sunt." Enarr. in Ps. 19, 7, 13 C.C.L. 38, 114 P.L. 36, 165. 

„Ego enim de vana salute hominis gaudendum et exsultandum arbitrabar; 
sed cum audissem a Domino meo : Beati lugentes, quoniam ipsi consolabun-
tur, non exspectavi ut prius amitterem bona temporalia quibus male oblec-
tabar, et tunc lugerem; sed ad tendi in eamdem ipsam miseriam meam qua 
talibus oblectabar, quae et amittere formidarem, et tenere non possem; 
adtendi in eam vehementer et fortiter, et me non solum excruciari adversitati-
bus huius saeculi, sed etiam obligari prosperitatibus vidi;" Enarr. in Ps. 
11,4,5 C.C.L. 40, 1649 P.L. 37, 1488. 

„Si enim sancti Dei propter hanc temporalem salutem bona opera facerent, 
numquam martyres Christi bonum opus confessionis in eiusdem salutis 
amissione perficerent. Sed acceperunt auxilium de tribulatione, non intuentes 
vanitatem, quia vana salus hominis; "Enarr. in Ps. 118, s. XII, 2,54 C.C.L. 
40, 1702 P.L. 37, 1533. 
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с. Het welzijn of de redding meer in het algemeen 

Niet altijd was in de aangehaalde teksten de betekenis van salus 
tot het lichamelijke en zeker niet tot het medische beperkt; men 
had er de lichamelijke genezing even juist door redding en de li
chamelijke gezondheid door welzijn kunnen weergeven. Wij stoten 
hier op die elementen in de betekenis van het profane salus, die 
het zo uitermate geschikt maakten voor de christenen om er σωτηρία 
mee weer te geven, waar het hellenistische jodendom het medische 
niet meer in voelde of althans niet als uitsluitend aspect in waarnam. 
a. Gezamenlijke redding en gemeenschappelijk heil. 

In 406 kwam de heidense Gothenkoning Rhadagaysus, die 
dagelijks aan Jupiter offerde, met een talrijk leger naar Rome, maar 
werd wonderbaar overwonnen. Zo toonde God - aldus Augustinus -
dat het tijdelijk salus en de aardse koninkrijken niet in die heidense 
offers gelegen zijn1. Men kan hier salus met recht opvatten als 
welzijn van het volk, dus in collectieve zin. Zo lezen we ook van de 
plagen, die de Egyptenaren ten dode toe troffen, en van het gods
volk, tot zijn redding beschermd 2. Elders legt Augustinus dit aardse 
welzijn van het volk nog uit met onderwerping van vijanden, toe
name van bevolking en rijkdom van veldvruchten3. Of hij schildert 
ons uit het Oud Verbond, hoe de joodse synagoge zich afvraagt, 
welke verlossing God te midden van de wereld heeft beloofd, als het 
aardse welzijn is teniet gedaan *. 
b. Redding uit ander gevaar dan ziekte. 

Ook daar, waar salus van het individu gezegd wordt, is niet altijd 
de ziekte het alternatief ervan. Zo bijvoorbeeld de redding (sa¿Ms)van 

1 „Deus ostendens quia non in istis sacrificiis est ipsa temporalis salus, ipsa 
regna terrena, victus est Rhadagaysus, adjuvante Domino, miro modo." 
Sermo 105, 13P.L. 38, 625. 
1 „Populus Dei. . . post tanta signa et miracula in Aegyptiorum plagis ad 
mortem, et in sua protectione ad salutem..." Sermo 88, 24 P.L. 38, 552. 
3 „Ideo vetus testamentum promissiones habet terrenas, terrenam lerusalem, 
terrenam Palaestinam, regnum terrenum, salutem terrenam, hostium sub-
iugationem, abundantiam filiorum, fecunditatem frugum." Enarr. in Ps. 119, 
7, 44 C.C.L. 40, 1784 P.L. 37, 1603. 
4 „die nobis qualem salutem operatus est Deus in medio terrae. Cum illa 
terrena vestra salus eversa est, quid fecit?" Enarr. in Ps. 73, 15, 1 C.C.L. 
39. 1013 P.L. 36, 937. 
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de drie jongelingen, wier lichamen behouden uit de vuuroven naar 
omhoog werden gebracht1. Of de leugens om bestwil, die men, zoals 
de vroedvrouwen uit het boek Exodus ermede de Egyptische farao wil
den afhouden van het vermoorden van joodse kinderen, steeds voor de 
redding of het voordeel van iemand bedoelt2. Een klassieke voor
loper van ons „Prosit! Santé!" zou men kunnen lezen in de algemene 
waarheid, waar Augustinus zich op beroept, dat je raadgeving moet 
strekken tot iemands heil, dat wil zeggen, tot wat hem voordelig is3. 
Zie je een goedgebouwd paard, stevig en flink rennend, dan kun je 
in tijd van gevaar erop vertrouwen, dat het je redt4. Even weinig 
medische klank ligt gewoonlijk in het welzijn, dat men iemand als 
groet toewenst of, dat men iemand bezorgt door hem met een lening 
voor een bankroet te vrijwaren6. 

Bovendien is in de teksten, waar salus medische klank scheen te 
dragen, ook vaak een meer algemene, niet zo specifiek medische 
betekenis mogelijk. Als iemand aan een zieke vijand een gifdrank in 
plaats van een genezende drank reikt, kan God deze misdaad doen 
omslaan in de gezondheid van de patiënt ; doch de uitdrukking kan 
ook worden opgevat, alsof God de daad ten goede keert6. 

1 „At vero tres pueri de camino ignis aperte liberati sunt; quia et corpus 
eorum eruturn est, salus eorum publica fuit." Enarr. in Ps. 68, s. II, 3, 34 
C.C.L. 39, 918 P.L. 36, 856. 
* „Multa quidem videntur pro salute aut commodo alicuius, non malitia, 
sed benignitate mendacia, quale illarum in Exodo obstetricum quae Pharaoni 
falsum renuntiaverunt, ut infantes filiorum Israel non necarentur." Enarr. 
in Ps. 5, 7, 12 C.C.L. 38, 22 P.L. 36, 85. 
3 „Qui enim consulit alicui, ad salutem consulit, ad id quod prodestconsulit;" 
Enarr. in Ps. 119, 3, 13, 1599 C.C.L. 40, 1780 P.L. 37, 1599. 
* „Sed cum tu vides equum bene formatum, bonis viribus, magno cursu 
praeditum, ista omnia velut promittunt tibi de ilio salutem;" Enarr. in Ps. 
32, En. II, s. II, 24,17 C.C.L. 38, 270 P.L. 36, 297. 
8 „Nam et antiqui in epistolis suis sic scribebant: Ille illi salutem." Sermo 
101, 9 P.L. 38, 609. 
„cui forte egenti salutem commodando praestiteras." Sermo86,4 P.L.38,525. 
* „Tanquam si venenum aliquis inimico aegrotanti dare cupiens fallatur in 
specie medicamenti, et aliud pro alio salutare aliquid offerat; fiat et aeger 
sanus Dei beneficio, qui facinus inimici ejus convertere voluit in salutem:" 
Sermo 10,5 P.L. 38,95 Cf. TERENTIUS, Andr. 671: „nisi . . . pu tas . . . non posse 
iam ad salutem hoc convorti malum." 
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с. Heil, dat het profane bijna te boven gaat 
De aangehaalde voorbeelden leverden het bewijs, dat Augustinus 

op het profane salus immer zijn christelijke visie geeft. Hij herinnert 
eraan, dat de mensen geen reden kunnen vinden om zich hun eigen 
redding aan te matigen: de redding is bij de Heer1. Dit geldt ook 
voor medici, waar deze op hoogmoedige wijze redding mochten 
beloven; want geen enkele redding vindt in iemand anders, in wie 
dan ook, zijn oorsprong dan in Hem2. 

Een tweede grensgeval noteren we, waar Augustinus komt te 
spreken over de gezondheid in analoge zin, bijvoorbeeld van de mens 
vóór de zondeval, die het pendant is van het huidige mensenleven, 
dat niets anders is dan de ziekte, die we sterfelijkheid noemen: 
morbus mortalitatis; of van de engelen3. 

Ook stoten wij hier op een belangrijke groep teksten, waarin door 
Augustinus gewild of ongewild het ambigue karakter van salus naar 
voren wordt gebracht. Hierbij mogen wij niet vergeten, dat de vele 
sermones de neerslag zijn van datgene, wat een christen tot christe
nen over christelijke dingen te zeggen had en dat in de hoofden van 
prediker en gelovigen een christelijke gedachtenwereld leefde. De 
vader, die zijn zoon kastijdt, beoogt diens verbetering; wie een eed 
zweert, zegt : Bij mijn welzijn, ik mag omkomen, als het niet waar is; 
de beulen treden gewelddadig op tegen het heil van de martelaren4; 
voor de verbetering, het heil en het welzijn wordt hier het ene 

1 „Et sine causa sibi arrogant homines quia dant salutem." Enarr. in Ps. 145, 
9, 39 C.C.L. 40, 2111 P. L. 37, 1890. 
1 „Quomodo quodam loco dicitur: Medici non resuscitabunt, deserere de-
bent homines medicinam? Sed quid est hoc? Sub isto nomine intelleguntur 
superbi, pollicentes salutem hominibus, cum Domini sit salus." Enarr. in Ps. 
70, s. I, 18,9 C.C.L. 39, 955 P.L. 36, 887. 
8 „(primus homo) sic est f actus, ut si obediret Deo, semper beatus et im-
mortalis esset; si negligeret et contemneret praeceptum ejus, qui volebat in 
ilio salutem perpetuam custodire, in morbum mortalitatis irrueret." Sermo 
278, 2 P.L. 38, 1269. 
„(angeli) quia semper vivunt, numquam salutem somno recipiunt." Serm Gu-
elferb. V, 3 M. 458, 23. 
4 „Non enim f ilium tuum non eiudis ...incutis poenam, ingerís dolorem, sed 
quaeris salutem." Sermo 13,9 P.L. 38,111. 
„cum dicit quisque. Per meam salutem, salutem suam Deo obligat:" Sermo 
180,7 P.L. 38, 975. 
„Minatur mortem, saevit in salutem", Serm. Den. XVI, 5 M. 79,10. 
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woord salus gebruikt, maar naast de profane betekenis dringt zich 
hier ontegenzeglijk ook de christelijke op. 

d. Het antithetisch moment in het profane salus 

Wij ontmoetten reeds de tegenstelling, die Augustinus met de 
samenhang, waarin het profane salus optrad, menigmaal opriep; 
behalve door de inhoud wordt deze tegenstelling ook door bepaalde 
woord verbindingen of woordplaatsingen ingeleid. 
a. De tegenstelling, uitgedrukt in attributen. 

Meermalen verduidelijkt Augustinus de profane betekenis van 
salus door er een geniti vus of een bijvoeglijk naamwoord bij te 
voegen, die dan minder dienst doen als kwalitatieve bepaling dan 
als disiunctieve. De tegenstelling valt dan bijna altijd terug op dat 
attribuut en niet op salus zeli, hetgeen weer beter het algemene, 
of, als men wil, het ambigue karakter ervan laat blijken. 

Augustinus spreekt van salus corporis van de drie jongelingen, 
dat de aanleiding vormt voor salus animae van de koning, die zich 
erbij bekeert. Hij stelt salus corporis achter bij salus animi zoals het 
lichaam de mindere is van de geest. Hij constateert, dat salus corporis 
van de man, die in de vijver bij de Schaapspoort genezen werd, van 
betrekkelijk korte duur is, vergeleken bij salus aeterna. Het geestelijk 
salus omschrijvend, plaats hij salus carnis tegenover het goede, 
waardoor men werkelijk goed is 1. 

Zijn exegese rond de Psalmtekst over de ijdelheid van 's mensen 
welzijn brengt als tegenpool het betere salus aan, dat de filii 

1 „si illos (tres pueros) in occulto coronasset (Deus), regem, qui saevierat, 
non liberasset. Salus corporis illorum, salus animae facta est illius." Sermo 
343, 2 P.L. 39, 1507. 
„Sicut enim animus melior est corpore; sic et melior salus animi, quam salus 
corporis." Sermo 88, 3 P.L. 38, 540. 
„non frustra fiebant illa miracula, et aliquid nobis pro aeterna salute figura-
bant. Nam salus corporis quae reddita est homini, quanti temporis fuit?" 
Sermo 124, 1 P.L. 38, 687. 
Cf. „Et quaecumque ad salutem corporum fecit, non ad hoc fecit, ut sem
piterna essent: cum tarnen daturus sit etiam ipsi corpori in fine sempitemam 
salutem." Sermo 88, 1 P.L. 38, 539. 
„Potes enim aurum perdere, et nolens ; potes domum, potes honores, potes 
ipsam carnis salutem: bonum vero quo vere bonus es, nee invitus accipis, пес 
invitus amittis." Sermo 72,6 P.L. 38, 469. 
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hominum in Christus verhopen. Hij kent daarbij de driedeling : salus 
angelorum, salus hominum en salus pecorum of iumentorum; maar 
vaker de tweeledige antithese: salus in re tegenover salus in spe; 
salus in pr aesenti tegenover salus, quam sper ant1. 

Van de bijvoeglijke naamwoorden, die salus bepalen, zijn te 
noemen : salus temporalis tegenover salus sempiterna ; salus carnalis 
et temporalis tegenover salus aeterna; salus terrena tegenover salus 
in excelso; en eventueel nog vana salus tegenover salus, quae non 
est vana2, 
b. De tegenstelling, uitgedrukt in substantieven. 

Voor de waardering van de complexe betekenis van salus in zijn 
geheel, waarvan het aardse, lichamelijke, tijdelijke en vleselijke 
moment door bovengenoemde attributen belicht werd, is het nog 
goed om de woorden en begrippen te noteren, die Augustinus tegen
over het profaan gebruikte salus stelt. 

Zo staat de nog ongerepte gezondheid, die God aan Adam ge
schonken en als altijddurend bedoeld had, tegenover de ziekte, de 
sterfelijkheid. Dezelfde geest ademt de aansporing van de kerkvader: 
Acht je tijdelijk welzijn gering en je zult de onsterfelijkheid bezitten3. 

Want sedert de zonde van de eerste mens is het tijdelijk salus van 
de mens de dood gaan insluiten en daardoor eigenlijk geen salus 

1 „Domini est salus angelorum, hominum, pecorum;" Tract, in Joh. 34, 3, 20 
C.C.L. 36, 312 P.L. 33, 1653. 
„(filii hominum) Aliam habent salutem in re, aliam in spe." ibid. 
„Salus ista quae in praesenti est, hominibus pecoribusque communis est; 
sed est alia quam sperant homines;" ibid. 
a „bonitas illa (Dei) magis agebat quid animae in factis eius pro salute 
sempiterna intellegerent, quam quid pro temporali salute corpora mereren-
tur?" Tract, in Joh. 17, 1, 21 C.C.L. 36, 170 P.L. 35, 1527. 
„Est quaedam salus in dextera; nam est altera salus in sinistra: salus tem
poralis et carnalis, in sinistra est; salus aetema cum angelis, in dextera est." 
Enarr. inPs. 137, 14, 20 C.C.L. 40, 1987 P.L. 37, 1782. 
„nee terrenam ipsam salutem, sed in excelso de ilio (sc. de Deo) sperem." 
Enarr. in Ps. 17, 47, 5 C.C.L. 38, 101 P.L. 36, 154. 
„Christus est fons vitae. . . . Ipsa est salus, quae non est vana." Sermo 233, 2 
P.L.38, 1113. 
* „si (primus homo) negUgeret et contemneret praeceptum ejus, qui volebat 
in ilio salutem perpetuara custodire, in morbum mortalitatis irrueret." 
Sermo 278, 2 P.L. 38, 1269. 
„Contemne salutem, habebis immortalitatem." Serm. Den. XVI, 6 M. 79,33. 
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meer. Salus is immers juist het tegengestelde van de dood: de beul 
treedt tegen het salus van de martelaar op door hem met de dood te 
bedreigen; met welk een liefde bejegenen ouders hun kinderen in 
afwachting van het salus van hun kroost en in de hoop, dat zij niet 
sterven ; de plagen van Egypte liepen uit op de dood van de vijanden 
van Israël en op het salus van Israël zelf1. En ook is het tegengesteld 
aan de voorlopers van de dood: aan pijn, smart, besmettelijke 
ziekte e.d.2. En zelfs het salus van mens en dier, dat wij gemeenlijk 
gezondheid noemen, als het van ziekte gevrijwaard blijft, is in 
Augustinus' ogen toch niet de echte gezondheid, waar hij op doelt : 
het is de morbus mortcditatis: één voortdurend reconvalescentie-
proces met behulp van spijs en drank als geneesmiddelen3, 
c. De tegenstelling, uitgedrukt in woordspeling. 

Hier zou een paragraaf moeten volgen over de tegenstelling, die 
meespeelt in ambigua als : filii hominum, quibus non est SALUS, en in 
paronomasieën als: contemnendo SALUTEM habebis SALUTEM. Als 
wij eerst het christelijk salus aan een analyse hebben onderworpen, 
zullen wij deze woordspelingen evenwel vollediger kunnen overzien. 

e. Conclusie 

Als enige voorlopige gevolgtrekkingen menen wij het volgende 
te mogen opstellen : 
1. Salus komt in de preken van Augustinus in praktisch alle 

betekenissen voor, waarin men het in profaan Latijn aantreft. 
2. De betekenis: individuele lichamelijke gezondheid, die de ge

dachte aan een geneesheer oproept, is zeker niet zeldzaam. 
3. Vaak wordt door salus een redding of welzijn betekend, op hoger 

1 „Minatur mortem, saevit in salutem." Serm. Den. XVI, 6 M. 79,10. 
„Quern affectum adhibent filiis homines, ne moriantur, exspectantes salutem 
filiorum." Serm. Den. XX, 8 M. 118,15. 
„in Aegyptiorum plagis ad mortem, et in sua protectione ad salutem," 
Sermo 88, 24 P.L. 38, 552. 
2 „incutis poenam, ingerís dolorem, sed quaeris salutem." Sermo 13,9 P.L. 
38, 111. 
„sive fame, sive abundantia, sive pace, sive bello, sive salute, sive peste;" 
Enarr. in Ps. 42, 2, 20 C.C.L. 38, 475 P.L. 36, 477. 
* „Non est ista salus corporis, sed infirmitas. Paregorizamur quotidie medi-
camentis Dei, quia manducamus et bibimus: medicamenta ipsa sunt, quae 
nobis apponuntur." Enarr. in Ps. 122, 11, 25 C.C.L. 40,1824 P.L. 37, 1638. 

15 



plan gelegen dan het louter fysieke vlak; deze betekenistrap 
leidde de christenen vóór Augustinus tot het christianisme solus. 

4. Opmerkelijk is de tegenstelling, die Augustinus met attributieve 
bepalingen, met tegengestelde woorden en begrippen, en met de 
inhoud van de sa/ws-passages in het algemeen, in het profane 
salus legt tegenover een hoger salus. 

5. Augustinus kleedt zijn beschouwingen over het profane salus in 
bijbelse taal, waarbij zijn exegese zeker niet de enig mogelijke is. 

2. Het christelijke „salus" 

In de meeste teksten, waar salus in Augustinus' preken voorkomt, 
stuiten wij op een geestelijke betekenis. Bij het analyseren van 
deze teksten zien wij het ons als taak gesteld om daaruit de be
tekenis-inhoud van het christelijke salus nader te bepalen; van de 
andere kant moeten we er daarbij op bedacht zijn, of en in hoeverre 
salus een rol speelt in de medicus-metaforiek. Nu is het niet te ver
wachten, dat Augustinus het christelijk heil met zijn vele aspecten 
blijft weergeven met een woord, dat slechts één aspect nauwkeurig 
zou uitdrukken. Wij zullen dus in het woord salus aan de hand van 
Augustinus' eigen tekst de verschillende nuances ontdekken, die 
het bij hem vertoont. 

De vaak voorkomende tekst van Sint Paulus: στόματι Se 
ομολογείται είς σωτηρίαν: ore confessio fit ad salutem uit het tiende 
hoofdstuk van de Brief aan de Romeinen bewijst reeds aanstonds, 
dat zich geen scherp afgebakende categorieën opdringen. Het ad 
salutem blijkt een sterk finale betekenis te hebben: met het doel het 
eeuwig heil te verkrijgen. De context zal dan verder aangeven, in 
welke fase de belijder is in zijn opgang naar dat heil. Zo wordt 
salus gebruikt voor het doopsel, waar de mondelinge belijdenis in 
de vorm van het opgezegde symbolum tot geestelijke redding 
voert1 ; een andermaal komt de rechtvaardiging van zonden in het 
1 „Unde consequens est ut eumdem ipsum Filium Dei unigenitum Dominum 
nostrum Jesum Christum, non solum hominem ex homine natum, verum 
etiam usque ad mortem et sepulturam humana passum, et corde credamus 
ad justitiam, et ore confiteamur ad salutem." Sermo 214, 7 (De tradìtione 
symboli) P.L. 38, 1069. 
Ci. „Crede ergo hoc et tu, et pro salute tua noli erubescere confiten. Corde 
enim creditur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem." Sermo 
215, 5 (De reddìtione symboli) P.L. 38, 1075. 
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licht te staan als het stadium van redding, waartoe de belijdenis van 

de goede moordenaar aan het kruis leidde 1; of de geestelijke ver

rijking wordt aangeduid, die wordt teweeggebracht door het spre

kende voorbeeld van de christen, als hij zijn kerkelijke plichten 

openlijk vervult ten overstaan van zijn vrienden, die de circus de 

voorkeur geven 2 ; elders treedt de grotere ontplooiing van Christus' 

verlossingswerk op de voorgrond, waartoe Christus bij monde van 

Zijn mystiek lichaam Zijn eigen lofprijzing voortzet3. Kortom, het 

zijn de veelsoortige uitingen van de gang van Christus en Zijn ge

lovigen naar de eindvoltooiing; in het ene ad salutem beluisteren wij 

de vele gradaties in christelijk dynamisme. Gelijke tredt houdt 

daarmede de betekenis van confessio, welke afwisselt van het be

lijden van zijn geloof, zelfs als het zou zijn met de prijs van het 

aardse leven, tot het bekennen van z'n zonden en tot de lofprijzing 

van God 4. In die zin heeft deze tekst van Sint Paulus in Augustinus' 

preken dus geen eenduidige exegese en heeft evenmin daarin het 

woord salus een uniforme betekenis. Wel valt op, dat de medische 

klank niet overheerst; de niet medisch getinte vertaling redding 

geeft derhalve voor onze paragraaf een verantwoord globaal 

uitgangspunt. 

a. Salus als bevrijding van zonde 

Een van de negatieve zijden van deze geestelijke redding, weliswaar 

met een zeer positieve uitwerking, wordt door Augustinus beklem-
1 „Latro qui cum Domino crucifixus est, corde credidit ad justitiam, ore 
confessus est ad salutem." Sermo 2, 9 P.L. 38, 32. 
„Ergo et ille latro, quamvis ex latrocinio ductus ad iudicem, et a iudice in 
crucem, tarnen in ipsa cruce iustificatus est; corde credidit, ore confessus est." 
Enarr. in Ps. 34, s. I, 74, 70 C.C.L. 38, 370 P.L. 36, 332. 
2 „arbitrer esse hie nonnullos quos amici sui volebant гареге ad circum, 
... in aqua contradictionis probati sunt si probaris in aqua contradic-
tionis, ore confessio fit ad salutem." Enarr. in Ps. 80, 77, 72 C.C.L. 39, 7 725 
P.L. 37, 7038. 
3 „Ita et hie multi cum sint membra Christi, si eum ipsi laudant, ille laudat, 
quia membra sunt eius ; quomodo in medio multorum laudat, quando ipsis 
multis laudantibus dicitur ipse laudare?.... Habitat enim Christus per f idem 
in cordibus nostris; et ideo ait: in ore meo, id est in ore corporis mei, quod 
est ecclesia. Corde enim creditur ad iustitiam; ore autem confessio fit ad 
salutem." Enarr. in Ps. 708, 32, 72 C.C.L. 40, 7600 P.L. 37, 7445. 
4 Cf. CHR. MOHRMANN. Études sur le latin des chrétiens. Roma, 1958, p. 30. 
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toond, als hij spreekt over de redding van een zondaar. Hij acht 
Johannes de Doper niet gebaat met de eretitel, dat deze geen zonde 
gekend zou hebben ; want de Voorloper groette Degene van Wie hij 
redding (salus) verlangde, en daarmede gaf hij te kennen, dat hij 
in zichzelf (zondige) elementen aantrof waarvan hij bevrijd hoopte 
te worden1. De joden, die in verstandsverbijstering en waanzinaan 
de Godsmoord hadden deelgenomen, wanhoopten na Christus' 
verrijzenis aan hun redding en zochten bij Petrus op pinksterdag 
reddende raad; aldus is hun schuld aan 's Heren Bloed vergeven2. 
Magdalena was in het huis van de farizeeër voor haar redding wellicht 
nog vrijpostiger dan in haar vroegere, overspelige leven, maar 
hoorde Christus tot haar zeggen, dat haar zonden haar vergeven 
waren3. De weldaad van de schepping hadden wij niet verdiend; 
maar ook de verlossing verdienden we niet: doch de Heer was niet 
gekomen om onze verdiensten in ogenschouw te nemen, maar om 
onze zonden te vergeven: Hij zond blijvende redding4. Zo moet ook 
de bede van het Onze Vader: „Vergeef ons onze schuld, zoals ook 
wij onze schuldenaren vergeven" voor ons geen lege frase, maar een 
werkelijke levenspraktijk zijn, want dan is er na onze zonden weer 

1 „eum salutavit, a quo salutem desideravit Ille autem quare diceret, 
Ego a te debeo baptizari, mundus ab omni penitus noxa, si non in eo erat 
quod sanaretur, si non in eo erat quod mundaretur?" Sermo 293, 12 P.L. 
38, 1335. 
' „Nam post resurrectionem et adscensionem eius, accepto Spiritu sancto, 
loquentibus apostolis varus Unguis, commota multitudo eorum ipsorum qui 
eum crucifixerant, consilium quaesivit salutis; accepit, credidit; ignotum 
est, donatus est reatus sanguinis Christi, . . . " Enarr. in Ps. 96, 2, 18 C.C.L. 
39, 1355 P.L. 37, 1238. 
8 „et quae solebat in sua fomicatione fortasse esse frontosa, frontosior facta 
est ad salutem." Enarr. in Ps. 125, 5, 41 C.C.L. 40, 1849 P.L. 37, 1660/1661. 
„Illa impudica, quondam frontosa ad fornicationem, frontosior ad salutem, 
irrupit in domum alienam. . . . Propter quod dico tibi : dimittuntur ei peccata 
multa, quoniam dilexit multum." Enarr. inPs. 140, 8, 13..60 C.C.L. 40, 2030 
..2032 P.L. 37,1'820.. 1820/1821. 
4 „Quid dicturi sumus ei, qui primo gratis nos fecit, quia bonus est, non 
quia aliquid meruimus? Deinde de ipsa reparatione, de secunda nativitate 
quid dicturi sumus? Merita nostra fecisse ut nobis illa salus perpetua mitte-
retur a Domino ? . . . Non venit ille ad inspectionem meritorum, sed ad re-
missionem peccatorum." Enarr. in Ps. 43, 15, 22 C.C.L. 38, 487 P.L. 36, 
487/488. 
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hoop op redding1. Het Psalmwoord: Bij de Heer is redding! wordt 
door Augustinus dan ook in overeenstemming hiermee aldus uit
gelegd, dat het het werk is van de Heer om te redden van de dood 
van de zonde2. 

Medische beeldspraak 

Dit aspect van de geestelijke redding richt de aandacht dus op het 
alternatief van de redding: de zonde; dit verlangen naar redding 
wordt nu door Augustinus in het beeld van de ziekte gezien, die 
naar genezing doet uitzien. Wij waren ziek, zonder uitzicht op 
redding, totdat de Geneesheer kwam: een geneesheer, die zelf 
redding is3. Ook de genoemde teksten over Sint Jan de Doper, over 
de joden na de Godsmoord en over Magdalena in Simons huis waren 
met deze medische beeldspraak doorweven. En in ernstige gevallen, 
grote vergrijpen van publieke aard, is er de boete, voor de voeten 
van de bisschop verricht, als een strenge medicijn om de gezondheid 
te herkrijgen*. Al valt in deze teksten te constateren, dat de woord
vorm salus zelf niet de sleutel is, die uitsluitend tot dit beeld van de 
geneesheer toegang geeft, toch blijkt hij een geschiktheid te bezitten, 
waardoor hij in dit beeld kan worden opgenomen, en er zijn eigen rol 
in te spelen. 

1 „Qui enim et ad hujusmodi antidotum renuntiaverit, nulla iili spes salutis 
omnino remanebit. Qui mihi dixerit, Non remitto peccata, quae in me forte 
homines peccant: non estundeillipromittam salutem." Sermo 278, 11 P.L. 
38, 1273. 
1 „Domini est salus. Quid ergo ait, nisi hoc? Nemo de se praesumat, quoniam 
Domini est salvos faceré de morte peccati; "Enarr. in Ps. 3,8, 7 C.C.L. 38, 11 
P.L. 36, 76. 
3 „Sine exspectatione salutis aegrotabamus : missus est medicus, quem non 
cognovit aegrotus." Enarr. in Ps. 109, 3, S C.C.L. 40, 1603 P.L. 37, 1447. 
„Confitebor tibi, Domine, quoniam exaudisti me, et factus es mihi in salutem. 
Quam saepe ostenditur laudis esse ista confessio, non vulnera medico osten-
dens, sed de percepta sanitate gratias agens. Ipse autem medicus salus est." 
Enarr. in Ps. 117, 16, 1 C.C.L. 40, 1662 P.L. 37, 1499. 
4 „Et cum ipse in se protulerit severissimae medicinae, sed tarnen me-
dicinae sententiam, veniat ad antistites, per quos illi in Ecclesia claves 
ministrantur : id tarnen agat quod non solum ipsi prosit ad recipiendam 
salutem, sed etiam caeteris ad exemplum." Sermo 351, 9 P.L. 39, 1545. 
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b. Salus als bekering 

Bekering zegt een kleinigheid meer dan bevrijding uit zonde, het 
zegt hetzelfde meer positief. Ook hier kan men moeilijk zeggen, dat 
salus concreet bekering betekent bij Augustinus ; daarvoor is immers 
het geijkte woord conversio. Doch het geeft het heil in de situatie 
van de bekering aan, zodat wij voor deze verschijningsvorm van het 
christelijk heil toch de betekenis bekering mogen bezigen. Zo worden 
Christus' leerlingen tot mensenvissers gemaakt en zie, hoe grote 
wijsgeren in hun netten worden gevangen en uit de diepte van de 
levenszee worden opgetrokken naar de bekering1! Niet alleen de 
toeschouwers bij de spelen en de bewonderaars van de jagers in de 
circus, maar ook die jagers zelf heeft Christus nagejaagd, opdat zij 
zich bekeren2. Om dezelfde reden is Paulus op de weg naar Damascus 
door de bliksem neergeworpen3. Gods Woord blijft onze boze wil 
zolang tegenwerken, totdat Het onze bekering bereikt4. Johannes de 
Doper bleef lieden als Herodes onverschrokken waarschuwen, om
dat hij hun bekering zocht, gelijk ook vele echtgenoten de bekering 
zoeken te verkrijgen van haar man5. En uit menselijk opzicht verwij
deren vele heidenen zich van het heil, dat wil zeggen van hun bekering*. 

1 „quanti periti, quanti philosophi hu jus mundi ab illis piscatoribus irretiti 
sint, ut ad salutem de profundo attraherentur;" Sermo 51, 4 P.L. 38, 336. 
a „quid potuit magnificentius, quam ut non solum, spectatores nugacium 
munerum aggregarci ovili suo, sed etiam nonnullos qui illic spectari soient? 
Non enim tantum amatores venatorum, sed etiam ipsos venatores venatus 
est ad salutem:" Sermo 51, 2 P.L. 38, 333. 
3 „Nonne cum iter agens spirai et anhelat caedes, de coelo percussus est, 
et vocem Domini ad salutem fulminatus audivit?" Sermo 775,7 P.L. 38, 948. 
* „In quibuscumque peccatis volueris faceré voluntatem tuam, dicit tibi 
(sermo Dei), Noli. Adversarius est voluntatis tuae, donec fiat auctor salutis 
tuae." Sermo 109, 3 P.L. 38, 637. 
5 „(Joannes) utique salutem eorum quaerebat, quos sic monebat." Sermo 
307, 1 P.L. 38, 1406. 
„Sunt homines adulteri in domibus suis, in secreto peccant; aliquando nobis 
produntur ab uxoribus suis plerumque zelantibus, aliquando maritorum 
salutem quaerentibus:" Sermo 82,11 P.L. 38,511. 
β „Sciatis, fratres, prope jam neminem esse Paganorum, qui non apud se 
ipsum miretur, et sentiat impleri prophetias de Christo exaitato super coelos; 
quia vident super omnem terram gloriam ejus. Sed cum se invicem timent, 
sibimet invicem erubescunt, faciunt a se longe salutem: quia ore confessio 
fit ad salutem." Sermo 279, 7 P.L. 38, 1278. 
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Heel vaak citeert Augustinus de tekst van Sint Paulus, dat men 
in vrezen en beven zijn redding moet bewerken, waaruit blijkt, dat 
hij die bekering, die toewending tot God meer als een langzaam 
proces ziet en niet zozeer als een enkelvoudige wilsdaad1. 

Medische beeldspraak 

Bij de bekeringsarbeid onder de Donatisten heeft Augustinus als 
een geneesheer gestreden voor hun geestelijke gezondheid. Wij 
waren lastig tijdens die liefdedienst, zo zegt hij, maar ons doel was 
hun genezing2. Christus Zelf had Zijn Bloed op het Kruis aan ons 
geschonken als geneesmiddel, dat onze bekering zou bewerk
stelligen, als medicamentum salutis3. God snijdt als een chirurg weg 
uit de mensen al wat in staat van bederf is, opdat zij zo tot bekering 
komen4. 

Zo stond Stephanus juist als Christus tegenover waanzinnige 
vervolgers en zocht hun genezing; zo werden de martelaren tijdens 
hun getuigenis gewond door hun beulen, maar intussen wondden 
zij van hun kant hun moordenaars, opdat deze zich zouden bekeren5. 

1 „Nam percussum lancea corpus eius aquam et sanguinem emisit, quo pec
cata nostra dimisit. Huius gratiae memores, vestram salutem operantes, 
quoniam deus est qui operatur in vobis, cum timore et tremore ad partici-
pationem huius altaris accedite." Serm. Den. III, 2 M. 19,4. 
2 „Nos tarnen illos et detestantes nos, et saevientes in nos amamus, et 
saevientibus aegrotis serviebamus. Resistebamus, contendebamus, et quasi 
litigabamus; et tamen amabamus. Molesti enim sunt omnes qui talibus 
languentibus serviunt; sed ad salutem molesti sunt." Sermo 359, 7 P.L. 
39, 1596. 
8 „Ego, inquit, ego medicus tango venam, de ligno aegrotos inspicio; pendeo, 
et tango; morior, et vivifico; sanguinem fundo, et inde inimicis meis medi
camentum salutis conficio. Saeviunt et fundunt: credent et bibent. " Sermo 
305, 3 P.L. 38, 1399. 
* „Si hoc homo medicus per artem suam facit, si ars medicinae aliquam 
partem membrorum tollit, ne omnia putrescant, quare deus quicquid novit 
putre esse non secet in hominibus, ut perveniant ad salutem?" Serm. Den. 
XXIV, 13 M. 153,34. 
6 „Salutem ipsorum requirebat (Stephanus); phreneticos male saevientes 
verbis ligabat." Enarr in Ps. 70, s I, 14, 72 C.C.L. 39, 951 P.L. 36, 884. 
„laculabanturenim (martyres) in ora interrogantium se sagittas Dei, et vul-
nerabant ad iram; multos vulneraverunt et ad salutem." Enarr. in Ps. 39, 
16, 37 C.C.L. 38, 438 P.L. 36, 445. 
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Ook hier leidt salus de medische beeldspraak niet zelf in, maar 

lijkt zich als van nature tot deze overdracht te lenen. 

c. Salus als heil, ons door de sacramenten gegeven 

Het doopsel - zo zegt Augustinus - geeft ons een heil, niet van korte, 
maar van eeuwige duur; een geestelijke redding, onderscheiden van 
de gezondheid, die wij met de dieren gemeen hebben, en van het 
welzijn, dat ook de bozen bezitten1. Wel moet men daarbij onder
scheid maken tussen het sacramentele teken zelf en de vruchtbare 
uitwerking ervan : vele ketters hebben wel het sacrament, maar niet 
de heilzame vrucht2. Of men op paaszaterdag of op een gewone dag 
gedoopt wordt, maakt wel verschil voor de vreugde erover, niet 
echter voor de wezenlijke redding die het doopsel biedt3. Laat men 
voorts de redding van de pasgeboren kindertjes niet uitstellen voor 
een dispuut, of men ze al dan niet zal dopen4. Ook gij, catechumenen, 
snelt naar dit heil: gij die uw naam hebt opgegeven voor het 
doopsel6! 

Naast het doopsel vermeldt Augustinus ook de Eucharistie als 
middel tot heil; of in het algemeen het heil van de sacramenten; 
en tot dit sacramentele vlak mogen we ook wellicht de evangelie-
prediking rekenen, die het heil zoekt van de gelovige toehoorder, 

1 „Ad istam salutem cumtis, qui nomina vestra dedistis ad baptismum: 
salutem, non parvi temporis, sed aeterni : salutem, quae non est nobis pecori-
busque communis, neque hommibus boms et mahs " Serm. Guelferb. I, 1 
M. 441, 2. 
2 „Ita deus docuit, aliud esse signum salutis, aliud ipsam salutem: aliud 
formam pietatis, aliud virtutem pietatis " Serm. Den VIII, 3 M. 37, 21. 
8 „Hoc emm (Baptismi sacramentum) omni die heet accipere. illud uno 
et certo anni die fas est agere Hoc ad innovandam vitam datur illud ad 
religioms memoriam commendatur. Sed quod ad ilium diem longe major 
baptizandorum numerus confluit, non gratia ubenor salutis hic distai, sed 
laetitia major festivitatis mvitat " Sertno 210, 2 Ρ L 38, 1048 
4 „Nos plane in tanto infantium penculo nec disputare debemus, ne eorum 
salutem vel disputando differre videamur." Sermo 293, / / P L . 38, 1334. 
1 „Ad istam salutem curntis, qui nomina vestra dedistis ad baptismum·" 
Serm Guelferb. I, 1 M. 441. 2. 
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die het heil verneemt uit de mond van de prediker, ook als deze 
zelf het heil niet zou bezitten1. 

Medische beeldspraak 

In de prachtige teksten over de doop van de kinderen, die er hun 
Salvator moeten vinden, zinspeelt Augustinus op de naam Jezus: 
Stel Jezus geen hindernis in de weg om voor de kinderen Jezus, dit 
is Salvator te zijn, want de zieken hebben immers de geneesheer 
nodig! Zo ook vroeg immers Sint Jan Baptist om het doopsel van 
Christus te mogen ontvangen, omdat iets in hem om genezing 
vroeg2. 

d. Salus als het christelijk leven op aarde 

Wij merkten reeds op, dat salus als bekering niet een éénmaal 
voltrokken en afgerond feit in Augustinus' gedachte was, maar een 
geleidelijke groei. Het ambivalente karakter van salus als de redding, 
die op een bepaald moment plaats grijpt, enerzijds en als het welzijn 
dat als toestand voortduurt anderzijds, kwam daar opnieuw tot 
uiting. In dezelfde lijn ligt de betekenis van salus, waar het de gehele 
levenshouding en levenspraxis van de christen als viator op deze 
aarde aangeeft. 

Vandaar, dat Augustinus kan zeggen, dat er voor iedere levens
staat heiligen zijn, die ons tot voorbeelden van salus dienen ; en dat 
hij God als hulp voor dat christelijk leven in de geest van de Psalmen 
de God van ons heil noemt. Vaak treden in deze uitdrukkingen 
genitivi op, die we als hebraeïsmen moeten betitelen ; zeker nog 
1 „Et quia in ipsa came hic ambulavit, et ipsam camem nobis manducandam 
ad salutem dedit;" Enarr. in Ps. 98. 9, 21 C.C.L. 39, 1385 P.L. 37, 1264. 
„Anima litterarum, prophetiae virtus, sacramentorum salus, scientiae 
solidamentum, fidei fructus, divitiae pauperum, vita morientium." Sermo 
350. 3 P.L. 39, 1535. 
„Ille autem qui audit salutem ab eo qui non habet salutem si ei crediderit 
quem ille annuntiat, neque in ilio spem posuerit, per quem illi annuntiatur 
salus: qui annuntiat, habebit detrimentum; cui annuntiatur, habebit 
lucrum." Sermo 137, 5 P.L. 38, 757. 
2 „Jesus namque salvator est: si non habent isti (parvuli) quod in illis 
salvetur, auferte hinc eos. Non est opus sanis medicus, sed male habentibus." 
Sermo 293, 11 P.L. 38, 1334. 
„Ille autem quare diceret, Ego a te debeo baptizari, mundus ab omni penitus 
noxa, si non in eo erat quod sanaretur," ibid. 12. 
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schriftuurlijker wendingen als hoorn des heils, helm des heils ; doch 
ook al vertaalt men deze genitivus salutis alsof er salutaris stond, 
dan zal dit heilzame toch betrekking hebben op het geestelijke leven 
van de christen, zijn gelovige levenshouding met de daaraan beant
woordende levensuitingen1. 

Dit christelijk leven bezit een hoofddeugd, de nederigheid. Ook 
deze wordt salus genoemd. Christus riep het mensengeslacht tot deze 
heilzame gesteldheid : „Leert van mij ootmoed en zachtmoedigheid" 2! 

Ook als Augustinus zegt, dat hij het zieleheil van zijn gelovigen 
zoekt, zal hij hun actuele goede gesteltenis beogen. Deze meer com
plexe betekenis treedt eveneens met verschillende nuances op, waar 
hij sommige evangelieverkondigers aan de kaak stelt, die niet het 
zieleheil zoeken van hen tot wie zij spreken, maar hun eigen voor
deel. Doch hij, die het evangeliewoord hoort van iemand, die niet 
in staat van genade is, zal niettemin de eigenlijke volle winst behalen3. 

Dit tegenwoordig christelijk leven ziet Augustinus reeds als een 
werkelijke geestelijke welstand; wij behoeven niet te wachten tot 
na de dood; ten bewijze diene de tekst van Sint Paulus, dat wij door 
de hoop reeds gered „zijn"4. 

1 „Omnia exempla salutis proposita sunt ante oculos nostros." Sermo 196, 2 
P.L. 38, 1020. 
„Et exaltetur Deus salutis meae. E t non terrena consuetudine de Deo 
salutis meae sentiam; nee terrenam ipsam salutem, sed in excelso de ilio 
sperem." Enarr. in Ps. 17, 47, 3 C.C.L. 38, 101 P.L. 36, 154. 
„sed te ipsum cornu, hoc est firmam celsitudinem salutis inveni;" Enarr. in 
Ps. 17, 3, 8 C.C.L. 38, 95 P.L. 36, 148. 
„accipere scutum fidei, et galeam salutis, et gladium spiritus," Sermo 313, 3 
P.L. 38, 1423. 
% „Ipse dixit, ipse contionatus est, ipse ad hanc salutem. genus humanum 
vocavit: Discite a me. . " Serm. Mai. 127, 2 M. 369, 15. 
• „Dévorant autem populum, qui sua commoda ex ilio capiunt, non refe
rentes ministerium suum ad gloriam Dei, et ad eorum quibus praesunt 
salutem." Enarr. in Ps. 13, 5, 4 C.C.L. 38, 87 P.L. 36, 142. 
„Quomodolibet volentes accipere muñera evangelizant, et non tam salutem 
ejus quaerunt cui annuntiant, quam commodum suum. I lie autem qui audit 
salutem ab eo qui non habet salutem si ei crediderit quem ille annuntiat 
neque in ilio spem posuerit, per quem illi annuntiatur salus: qui annuntiat 
habebit detrimentum; cui annuntiatur, habebit lucrum." Sermo 137, 5 
P.L. 38, 757. 
* „Modo enim iam in ipsa salute sumus. Audi apostolum: Spe enim salvi 
facti sumus." Enarr. in Ps. 50, 19, 43 C.C.L. 38, 614 P.L. 36, 598. 
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Ook de vitaliteit van dit genadeleven kan door salus worden 
weergegeven: de aanwezige kracht die ons het goede laat doen zelfs 
ten koste van het lichamelijke leven. Wanneer die kracht er niet is, 
stort de ziel krachteloos ineen1. 

Ook zal salus soms voorkomen in een hendiaduoin met iustitia, 
zoals Augustinus elders ook salvus en iustus op één lijn stelt ; zowel 
dit geestelijk welzijn als de gerechtigheid hebben God als grond
legger2. Deze gedachte ontmoeten we vaker: de mens kan het 
geestelijk welzijn niet op zichzelf bereiken ; het komt van God en van 
Jezus Christus, niet in zover Deze mens, maar in zover Hij God is, 
getuige ook het Psalmwoord, dat men van vorsten en van de 
kinderen der mensen geen heil moet verwachten3. 

Naast de nuances, die wij in dit salus als het christelijk leven 
signaleerden, treedt er ook vaak een algemeenheid op die zich weinig 
tot differentiaties leent. Salus is dan het geestelijk welzijn hier op 
aarde, weliswaar niet met uitsluiting van de bekroning in het hier
namaals, maar toch meer met het accent op het leven in deze 
wereld. Zo vraagt Augustinus, of men na de lezing over de rijke 
jongeling zijn oren nog kan sluiten tegen zijn geestelijk welzijn in; 
zo is het geloof in God de Vader, zoals we dat in het Credo getuigen, 
de peilschaal van ons geestelijk welzijn; zo aarzelt iemand die God 
beledigt, niet om zijn geestelijk welzijn te niet te doen4. 

1 „Salus quippe animae facit ut fiat quod faciendum, esse cognoscitur, et 
usque ad mortem corporis, si hoc flagitat extrema tentatio, pro testimoniorum 
divinorum veritate certetur; ubi autem non est salus, succumbit infirmitas, 
et deseritur Veritas." Enayr. in Ps. 118, s. XXIX, 2, 6 C.C.L. 40, 1764 
P.L. 37, 1586. 
2 „Réspice ergo conditorem vitae tuae, substantiae et iustitiae et salutis 
auctorem." Enarr. in Ps. 142, 10, 20 C.C.L. 40, 2067 P.L. 37, 1851. 
1 „Nolite confidere in principes, et in filios hominum, quibus non est salus. 
In uno filio hominis salus; et in ipso non quia filius hominis, sed quia Filius 
Dei; non propter id quod suscepit ex te, sed propter id quod serva vit in se. 
Ergo in nullo homine salus; quia et in ilio ideo salus, quia Deus," Enarr. in 
Ps. 145, 9, 27 C.C.L. 40, 2111 P.L. 37, 1890. 
4 „Numquid, quando lectum est evangelium, potuisti tibi contra salutem 
tuam aures claudere?" Serm. Den. XVII, 5 M. 85, 18. 
„Fides ergo haec et salutis est regula, credere nos in Deum Patrem omni
potentem,.. ." Sermo 215, 2 P.L. 38, 1072. 
„qui salutem perdere non dubitavit, cum offenderei Deum?" Sermo 351, 12 
P.L. 39, 1549. 
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Medische beeldspraak 

Ook hier komt voor het christelijk welzijn het woord salus in de 
overdrachtelijke zin van gezondheid voor. Bevreemding behoeft dit 
niet te wekken ; ook wij lezen in ascetische boeken van een gezond 
geestelijk leven. Toch noteren wij nog enige gevallen. 

Christus legt Paulus op om de engel van Satan te verdragen voor 
zijn geestelijk welzijn; Paulus vroeg wel van dit geneesmiddel 
bevrijd te mogen worden, maar de dokter ging daar niet op in1. Ook 
tegen Ananias had de Heer gezegd, dat Paulus veel verschrikkelijks 
moest lijden, maar dat daarin zijn welzijn lag2. 

Een zondig hart, dat door de gewoonte gevoelloos is geworden, heeft 
de pijn van de wroeging niet meer, omdat het ook geen gezondheid bezit? 

Geen wonder dan ook, dat wij salus enkele malen afgewisseld 
vinden met santtas*. 

e. Salus als het toekomstige heil 

In de geest van Sint Paulus vergelijkt Augustinus vaak de levensreis 
van de mens met zijn uiteindelijke vaste woonplaats en daarbij ook 
het geestelijk welzijn in dit tijdsgewricht met het heil, dat de 
christen in de eeuwigheid wacht. Dit heil is voor ons weggelegd op 
de jongste dag, zo zegt Augustinus Sint Petrus na; of hij wekt ons 
met de H. Paulus op om de verlossing van ons lichaam te verwach
ten, welke toekomstige verlossing hij met salus omschrijft5. Het is 
1 „Petit aeger, ut quod ad salutem apponit medicus, cum voluerit aegrotus 
auferatur." Sermo 354, 7 P.L. 39, 1566. 
a „Ego illi ostendam quae ilium oporteat pati pro nomine meo. Ubi terror, 
ibi salus. Qui faciebat contra nomen, patiatur pro nomine. О saevitia miseri-
cors! Vides ilium praeparare ferrum: secturus est, non perempturus; cura-
turus, non occisurus." Sermo 279, 4 P.L. 38, 1277. 
' „Jam cor ebriosum perdidit sensum, non habet dolorem, quia пес salutem." 
Sermo 17, 3 P.L. 38, 125. 
* „Contemplabor ad delectationem, et protegar ad salutem. Quam erit illa 
contemplatio perfecta, tam ista perfecta protectio; et quam illud perfectum 
gaudium contemplandi, tarn perfecta etiam incorruptio samtatis." Enarr. in 
Ps. 26, II, 9, 13 C.C.L. 38, 159 P.L. 36, 204. 
6 „salutem scilicet, quam dicit Petrus paratam revelari in tempore novis
simo." Enarr. in Ps. 144, 23, 9 C.C.L. 40, 2J04 P.L. 37, 1884. 
„exspectantes redemtionem corporis nostri. Illa perfecta in nobis salute, 
erimus in domo Dei viventes sine fine," Enarr. in Ps. 41, 11,8 C.C.L. 38, 468 
P.L. 37, 471. 
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een salus, dat het uiteindelijke gevolg kan zijn van onze huidige 
spijt over onze zonden, maar dat zelf nooit aanleiding tot spijt 
zal zijn1. 

Het is het heil na de dood, dat de martelaren aanstonds na hun 
marteling ten deel valt, en dat sommige zondaars zich lichtvaardig, 
niet krachtens hun verdiensten, maar krachtens hun in naam chris
ten zijn, aanmatigen2. 

Medische beeldspraak 

Bij het laatste oordeel zal Christus tot de uitverkorenen zeggen: 
Gij hebt Mij in Mijn ziekte bezocht, Ik zal u thans de volmaakte 
gezondheid geven. Kies daarom nu Gods rechterhand en weiger niet 
de dagelijkse geneesmiddelen van vergiffenis schenken aan uw mede
mens en van aalmoezen geven, want als gij met uw talrijke ziekten 
die geneesmiddelen niet vlug aanvaardt, dan kunt ge geen hoop op 
redding hebben3. 

f. Salus in ongedifferentieerde zin 

Dikwijls kan salus niet onderscheiden worden in een van boven
genoemde betekenissen. Het heil is van de Heer: ieder moet maar 
zien, wat hij voor het ogenblik nodig heeft en wat het meest aan zijn 
geluk ontbreekt. Als men het heil maar van God en niet van zichzelf 
verwacht4. 

Zo hangt ook de uitleg van het Psalmwoord : De Heer is mij tot 

1 „Poenitentiam, inquit, in salutem. Qualem salutem? Impoenitendam. 
Quid est, Impoenitendam? Cujus te omnino poenitere non possit." Sermo 
254, 2 P.L. 38, 1182. 
2 „quidquid ibi passus fueris, ad salutem valebit, non ad perniciem." Sermo 
62, 15 P.L. 38, 421. 
„et audet sibi post hanc vitam, quia tantum christianus dicitur, salutem 
aliquam polliceri;" Sermo 351, 9 P.L. 39, 1545. 
3 „aeger visitatus sum, salutem dabo:" Sermo 86, 5 P.L. 38, 525. 
„Modo eligite aut dextram aut sinistram. Nam rogo vos, quam habere poterit 
spem salutis piger in remediis, creber in morbis?" Sermo 261, 10 P.L. 38,1207. 
4 „A quo salus vel minima, nisi ab ilio de quo dictum est. Domini est salus." 
Sermo 24, 10 P.L. 38, 159. 
„salus enim eorum non est in eis ab eis; unde dictum est. Domini est salus," 
Serm. Gueljerb. XXXI, 4 M. 561, 24. 
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heil geworden! af van de individuele gesteldheid en behoeften van 
degene, die het gebed op de lippen neemt1. 

g. Salus met de persoon van Christus 
vereenzelvigd of verbonden 

Welk facet men ook van het christelijk heil beschouwt, men zal het 
altijd moeten herleiden tot Christus als tot de bron ervan. Alles 
wat Christus doet, is ons tot heil. Als Hij de Vader prijst om de 
openbaring aan de kleinen, dan is die lofprijzing onze redding; als 
Hij nederig is geworden, dan ligt in Zijn nederigheid juist óns heil2. 

Daarom wordt Christus de deur die toegang geeft tot ons heil, 
genoemd; Hij is de schenker van ons heil; Hij is, gelijk Adam het 
hoofd van onze dood was, het hoofd van onze redding3. 

Diegene, van Wie ons heil komt en in Wie het gelegen is, moet 
niet met de ogen van het lichaam alleen bezien worden : men moet 
samen met de haemorrhoissa Hem in geloof leren aanraken en zo 
het heil leren kennen4. 

1 „Et ideo eis factus est in salutem;" Enarr. in Ps. 117, 9, δ C.C.L, 40, 1661 
P.L. 37, 1498. 
a „Denique audi quid coníiteatur, audi laudes: et laus ipsa salus est nostra." 
Sermo 29, 2 P. T. 38, 186. 
„Quandoquidem et salus nostra in Christo, humilitas Christi est. Nulla enim 
nostra salus esset, nisi Christus humilis pro nobis fieri dignatus esset." Sermo 
285, 4 P.L. 38, 1295. 
* „(Philippus) evangelizavit Christum januam salutis." Sermo 266, 4 P.L. 
38, 1227. 
„Ipse ergo debet esse auctor nostri sermonis, qui est largitor nostrae salutis." 
Serm. Liver an. VIII, 1 M. 392, 7. 
„duorum hominum, id est, Adam qui fuit caput mortis nostrae, et Christi 
qui est caput salutis nostrae, haec commendetur magna distinctio;" Enarr. in 
Ps. 71, 6, 17 C.C.L. 39, 975 P.L. 36, 905. 
* „(Simeon) videns suis manibus contineri a quo et in quo salus eius contine-
batur?" Enarr. in Ps. 66, 5, 36 C.C.L. 39, 862 P.L. 36, 807. 
„Neque enim oculis camalibus videre Christum, magnum fuit : si hoc magnum 
fuisset, ludaeorum gens prima salutem invenisset." Serm. Den. XVII, 1 
M. 81, 19. 
„Sic denique tetigit, quae fluxum. sanguinis patiebatur. Qualis in ea fides 
fuit, ut diceret ei dominus: lam prode te et manifesta te in turbam; conse-
quere laudem, unde consecuta es et salutem!" Serm. Mai XCV, 6 M. 345, 1. 
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Zo komt Augustinus er toe om Christus zonder meer als „het" heil 
te betitelen: het heil is uit Maria geboren; het heil kwam uit de 
joden; het heil nam zijn intrek in het huis van Zachaeus1. Het is 
de hemelse gezondheid zelve, niet van deze wereld, maar in deze 
wereld pelgrimerend, en er slechts geboorte en dood aantreffend2. 

Medische beeldspraak 

Christus is mens geworden - zegt Augustinus, - opdat de kracht 
zwak zou worden, de gezondheid zou worden gewond en het leven 
zou sterven. Hij kwam als het licht tegen de dwaling en als de ge
zondheid tegen de zwakheid. De Heer der engelen is mens geworden : 
dat is onze gezondheid: geneesmiddel voor de zieken en voedsel 
voor de gezonden3. 

Vraag van God de gezondheid en Hij zal Zelf je gezondheid zijn; 
niet als een gezondheid van buiten af: Hij wil Zelf de gezondheid 
zijn! zo legt Augustinus de bede van de Psalmist: Zeg tegen mijn ziel: 
Ik ben uw reddingi uit4. 

Als de ziekte je overwint, denk dan eerst aan je gezondheid en 
niet aan schikkingen in je huis of op je landerijen. Welnu, Christus 

1 „virgo Maria, quae fide credidit, fide concepit, electa est de qua nobis salus 
inter homines nasceretur," Sertn. Den. XXV, 4 M. 162, 16. 
„Salus ex ludaeis, nihil est aliud quam Christus ex ludaeis." Enarr. in Ps. 
47, 11, 17 C.C.L. 38, 547 P.L. 36, 540. 
„Ecce quare intravi, salus hodie facta est. Utique si Salvator non intrasset, 
salus in illa domo facta non esset." Sermo 174, 6 P.L. 38, 943. 
2 „fons vitae venit ad nos, et fons vitae mortuus est propter nos. Negabit 
vitam suam, qui nobis eroga vit mortem suam? Ipsa est salus, quae non est 
vana." Sermo 233, 2 P.L. 38, 1113. 
„Salus enim nostra Christus est. Ipse est enim salus nostra, qui vulneratus 
est pro nobis, et confixus est clavis in ligno;" Sermo 116, 1 P.L. 38, 657. 
3 „Homo factus, hominis factor : u t . . . virtus infirmaretur, salus vulneraretur, 
vita moreretur." Sermo 191, 1 P.L. 38, 1010. 
„Contra errorem clama, Dominus illuminatio mea. Contra infirmitatem adde, 
Et salus mea." Sermo 182, 6 P.L. 38, 987. 
„Sed ut panem Angelorum manducaret homo. Dominus Angelorum factus est 
homo. Haec est salus nostra: medicina infirmorum, cibus sanorum." Sermo 
126, 6 P.L. 38, 701. 
4 „Ergo medicum tuum pone Deum; pete ab ilio salutem, et salus tua ipse 
erit, non quasi salutem extrinsecus, sed ut salus ipse sit; ne rursus ames aliam 
salutem praeter ipsum, sed quomodo habes in psalmo: Die animae meae: 
Salus tua ego sum." Enarr. in Ps. 85, 9, 20 C.C.L. 39, 1184 P.L. 37, 1088. 
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is je gezondheid, denk dus op de eerste plaats aan Christus1. 
In hetzelfde beeld ziet Augustinus dan ook het dankgebed van 

de Psalmist, wiens gebed verhoord is, als een hulde voor het ont
vangen van de gezondheid en niet als een tonen van de wonden aan 
de geneesheer: de geneesheer zelf is er de gezondheid2! 

h. Het antithetisch moment in het christelijk salus 

Vooreerst valt de tegenstelling te noteren tussen salus en woorden 
als supplicium (Christus' Bloed is voor hen, die willen, redding, 
maar voor wie niet willen, straf; Christus bracht de zondaars geen 
straf, maar redding), poena (vurige kolen tot straf en tot redding) en 
iniquitas (joden en heidenen trof men samen aan in de ongerechtig
heid ; men zal hen samen zien komen naar de redding) ; medisch 
getint is de tegenstelling met insania (Christus' beulen verwierpen 
hun genezing door hun ongezonde razernij) ; andere antithesen 
zouden nog vermeld kunnen worden, doch worden vaak meer door 
de wijdere samenhang dan door salus zelf ingegeven3. 
1 „Ergo hoc tibi dicitur: Omnis homo, si non aegrotas, alia cogita; si te 
aegrotantem languor ipse convincit, prius de salute tua cogita. Salus tua 
Christus est: Christum ergo cogita." Enarr. in Ps. 102, 6, 52C.C.L.40, 1456 
P.L. 37, 1321. 
2 „factus es mihi in salutem. Quam saepe ostenditur laudis esse ista confessio, 
non vulnera medico ostendens, sed de percepta sanitate gratias agens. Ipse 
autem medicus salus est." Enarr. in Ps. 777, 16, 2 C.C.L. 40, 1662 P.L. 37, 
1499. 
8 „Sanguis Christi volenti est salus, nolenti supplicium." Sermo 344,4 
P.L. 39, 1515. 
„Si quid deberetur quaeris, supplicium est: si quid redditum sit quaeris, 
salus est: pro supplicio salus. Debebatur supplicium, reddita est salus:" 
Sermo 299, 6 P.L. 38, 1371. 
„Qui sunt carbones ignis? Novimus istos carbones. An alii sunt isti, et alii illi 
de quibus dicturi sumus? Istos enim video ad poenam. valere; illos autem 
quos commemoraturus sum, ad salutem." Enarr. in Ps. 139, 14, 4 C.C.L. 40, 
2021 P.L. 37, 1811. 
„Vident et ipsi ludaei quia non debent gentes contemnere, quos quasi canes 
et peccatores putabant ; quomodo enim pariter inventi sunt in iniquitate, ita 
pariter pervenient ad salutem." Enarr. in Ps. 58, s. II, 7, 6 C.C.L. 39, 750 
P.L. 36, 711. 
„quando crucifixerunt Dominum suum ignorantes, phrenetici saevientes in 
medicum, et salutem insania repellentes." Enarr. in Ps. 96, 2, 27 C.C.L. 39, 
1355 P.L. 37, 1238. 

30 



In het betekenisgebied van salus op zichzelf beschouwd ligt de 
tegenstelling tussen het christelijke salus en het profane. Wij treffen 
hier vanzelf de tegenpool aan waarnaar het profane salus wees. 
Augustinus stelt het salus van Gods linkerhand immers tegenover 
dat van Gods rechterhand; het tijdelijke heil tegenover het eeuwige; 
de ijdele gezondheid van de mens tegenover het ware heil van God; 
het welzijn aan de oppervlakte tegenover het ware Christusleven 
in 's mensen ziel1. 

i. Woordspelingen 

Deze tegenstelling binnen het gebied, dat door de betekenissen van 
salus omspannen wordt, speelt z'n rol mede in het spel dat de retor 
Augustinus leidt. 

Zo dringen de twee tegengestelde betekenissen zich op, wanneer 
hij het ambigue salus in een zin slechts eenmaal gebruikt : het salus 
van de Machabeese broeders was van Gods rechterhand, van de drie 
jongelingen in de vuurover tevens van Gods linkerhand2; bij God 
is er salus, dat niet ziek wordt3; minacht je salus en je zult het be
zitten4; de zoom van Christus' kleed wordt aangeraakt met als 
gevolg: salus6; Ik was ziek, zal Christus tot de uitverkorenen zeggen, 
en werd door u bezocht, Ik zal salus schenken6; Gods Zoon geeft 

1 „Est quaedam salus in dextera; nam est altera salus in sinistra: salus 
temporalis et carnalis, in sinistra est; salus aeterna cum angelis, in dextera 
est." Enarr. in Ps. 137, 14, 20 C.C.L. 40, 1987 P.L. 37, 1782. 
„aliquid nobis pro aeterna salute figurabant. Nam salus corporis quae reddita 
est homini, quanti temporis fuit?" Sermo 124, 1 P.L. 38, 687. 
„Domini est salus. Nam vana salus hominum." Sermo 292, 4 P.L. 38, 1322. 
„non quasi salutem extrinsecus, sed ut salus ipse sit;" Enarr. in Ps. 85, 9, 21 
C.C.L. 39, 1184 P.L. 37, 1088. 
2 „Illorum salus in dextera, istorum etiam in sinistra." Enarr. in Ps. 137, 14, 
31 C.C.L. 40, 1988 P.L. 37, 1782. 
* „Quoniam apud te est fons vitae. Ecce vita quae non moritur, ecce salus 
quae non aegrotat." Serm. Mor. XIV M. 645, 23. 
4 „Salutem quaeris? Contemne, et habebis." Serm. Den. XVI, 7, M. 80, 17. 
ь „Fimbria cum contemptu aspicitur: sed cum salute tangitur." Sermo 62, 7 
P.L. 38, 417. 
• „aeger visitatus sum, salutem dabo:" Sermo 86, 5 P.L. 38, 525. 
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wonderbare salutes aan wie in Hem gelooft1 ; elk salus komt van God 
en van niemand anders2! 

Naast dit ambiguum ontmoeten we ook de paronomasie: voor
eerst de herhaling van salus, een tweede of derde maal in andere be
tekenis: door je salus te beminnen (tijdelijk welzijn) zul je het salus 
(Christus Zelf) niet bezitten3; velen zoeken het salus (lichamelijke 
gezondheid) met de dieren en niet het salus (geestelijk heil) met de 
kinderen der mensen4; bij de Heer is ons salus (geestelijk welzijn), 
menselijk salus (aards welzijn) is ijdel 6; overmoedige doktoren 
beloven de mensen salus (lichamelijke genezing), terwijl het salus 
(redding in het algemeen) van God komt9; 's Heren doopsel is salus 
(geestelijk heil), want bij de Heer is salus (redding in het algemeen) 
en menselijk salus (aards welzijn) is ijdel7; sommige evangelie
verkondigers zoeken eigen voordeel en niet het salus (zieleheil) 
van hun toehoorders, maar wie het salus (evangeliewoord) hoort van 
iemand, die niet het salus (staat van genade) bezit, zal met geloof de 
eigenlijke winst behalen8. 

Vervolgens wordt salus samengebracht met een etymologisch 
verwant woord, dat een andere klankstructuur heeft : meestal ligt 

1 „Deus qui magnificat, ut admirabiles faciat salutes quas eius Filius dat 
credentibus." Enarr. in Ps. 17, 51, 1 C.C.L. 38, 102 P.L. 36, 154. 
2 „non enim ab ullo est ulla salus, nisi ab ilio." Enarr. in Ps. 144, 22, 7 
C.C.L. 40, 2103 P.L. 37, 1883. 
* „amando salutem non habebis salutem." Serm. Den. XVI, 6 M. 79, 17. 
4 Quaerunt salutem cum jumentis qui moriuntur, et non victuri moriuntur: 
et non quaerunt salutem cum filiis hominum, ut numquam moriantur?" 
Sermo 23, 11 P.L. 38, 160. 
6 „Nemo sibi usurpet quia se salvum facit: Domini est salus. Non se salvum. 
per se quisquam facit: Domini est salus, vana salus hominis." Enarr. inPs. 
70, s. I. 16, 6 C.C.L. 39, 953 P.L. 36, 885. 
* „Sub isto nomine intelleguntur superbi, pollicentes salutem hominibus, cum 
Domini sit salus." Enarr. in Ps. 70, s. I, 18, 11 C.C.L. 39, 955 P.L. 36, 887. 
7 „Certe Domini Baptismus salus : quia Domini est salus. Nam vana salus 
hominum." Sermo 292, 4 P.L. 38, 1322. 
8 „Spe enim salvi facti sumus;. . . persevera donec veniat salus." Enarr. 
in Ps. 41, 11, 14 C.C.L. 38, 468 P.L. 36, 472. 
„alia sunt sacramenta dantia salutem, alia promittentia Salvatorem." Enarr. 
in Ps. 73, 2, 18 C.C.L. 39, 1006 P.L. 36, 931. 
Cf. „Quomodo comparât (Paulus) salutem saluti, fidem speciei, peregri-
nationem civitati?" Sermo 170, 7 P.L. 38, 931. 
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de betekenis in dezelfde lijn: door de hoop zijn wij salvus geworden, 
volhard dus, totdat het salus komt; de sacramenta van het Oud 
Verbond beloofden de salvator, die van het Nieuwe geven salus1. 
Doch soms wisselt de betekenis: Maak mij gezond, Heer, met Uw 
rechterhand (salvus), niet om de tijdelijke gezondheid vraag ik U 
(salus) ; Petrus wilde een raad voor het (tijdelijk) welzijn (salus) van 
de Salvator geven, toen hij zei: Dat zal U niet overkomen! En zij, 
die met de uitdrukking salva salute ejus menen, dat zij salus (tijdelijk 
welzijn) bezitten, zolang die persoon in kwestie maar behouden 
blijft, willen zelf geen salus (geestelijk behoud) hebben, want men 
moet niet op zo'n persoon, maar op God vertrouwen2. Hoor Maria tot 
je zeggen: Luister naar de groet (salutatio) van de engel en erken 
dan in mij je redding (salus)3. Zo groette (salutavit) Joannes de 
Doper Degene, van Wie hij redding (salus) verlangde4. 

Ten slotte valt het woordspel te noteren van salus en het etymo
logisch ermee niet verwante sol: Geef óns Heer, hulp uit de beproe
ving; maar laten zij, die het zout missen (qui salem non habent), 
tijdelijk heil (optent salutem) voor de hunnen wensen, dat ijdelheid is 
die afgedaan heeft5. 

1 „Quomodolibet volentes accipere muñera evangelizant, et non tam salutem 
ejus quaerunt cui annuntiant, quam commodum suum. Ille autem qui audit 
salutem ab eo qui non habet salutem si ei crediderit quem ille annuntiat, 
neque in ilio spem posuerit, per quem illi annuntiatur salus: qui annuntiat, 
habebit detrimentum; cui annuntiatur, habebit lucrum." Sermo 137, 5 
P.L. 38, 757. 
2 „Salvum me fac dextera tua: non salutem temporalem peto"; Enarr. in 
Ps. 59, 7, 3 C.C.L. 39, 758 P.L. 36, 717. 
„Nam Petrus praecedere voluit Dominum, quando Dominus de passione sua 
futura diceret; consilium illi quasi salutis voluit dare, consilium salutis aeger 
salvatori." Enarr. in Ps. 34, s. I, 8, 20 C.C.L. 38, 305 P.L. 36, 328. 
„Non dicunt : Credo Deo meo,.. . Sed cum dicunt : Salva salute illius, nec ipsi 
volunt habere salutem, et illos gravant per quos putant habere salutem." 
Enarr. in Ps. 33, s. II, 13, 10 C.C.L. 38, 291 P.L. 36, 315. 
s „Verecundor tibi responderé bonum meum, angeli audi ipsius salutationem, 
et in me agnosce tuam salutem. Crede cui credidi." Sermo 291, 6 P.L. 38, 1319. 
4 „In utero Dominum salutavit : sed puto quia eum salutavit, a quo salutem 
desideravit." Sermo 293, 12 P.L. 38, 1335. 
5 „da nobis auxilium de tribulatione ; et vana salus hominis. Eant nunc qui 
salem non habent, et optent salutem temporalem suis, quae est vana vetus
tas." Enarr. in Ps. 59, 14, 2 C.C.L. 39, 764 P.L. 36, 723. 
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Dit aardige voorbeeld van paronomasie, waarbij twee etymo
logisch niet-verwante woorden met verschillende klankstructuur 
met opzet bij elkaar geplaatst worden, wijst ons op Augustinus' 
vaardigheid om met behoud van functie en waardigheid een ver
trouwelijke en levendige stijl in zijn preken te gebruiken. Hij preekt 
voor het volk en spreekt een voor hen begrijpelijke en boeiende taal, 
die herinneringen aan comedies van Plautus kan oproepen; toch 
zal deze populaire dictie, die wel duidelijk afwijkt van de monumen
tale stijl van De civüate Dei en het lyrische en mystieke karakter 
van de Confessiones, nimmer met de sacrale inhoud van zijn preken 
in strijd zijn. 

j . Conclusie 

Wagen we ons wederom aan enige gevolgtrekkingen, dan kunnen 
we het volgende vaststellen: 
1. Het semantisch christianisme salus heeft in Augustinus' preken 

geen betekenisnuance, die overal overheerst ; veeleer geeft het al 
de gebruikelijke schakeringen van het christelijk heil weer. 

2. Wel stelt de geestelijke redding en het geestelijk welzijn zich vaak 
tegenover de lichamelijke en aardse. Augustinus handhaaft dus 
de polysemie van salus, die de profane betekenis van salus bewaart 
en deze antithese mogelijk maakt. 

3. Deze tegenstelling put hij niet uit één bepaalde tekst uit de 
H. Schrift. Wel bedient hij zich vaak van dezelfde teksten om ze 
te verduidelijken en gewijde klank te geven. 

4. Vaak speelt salus een rol in Augustinus' medische beeldspraak. 
Het woord zelf is echter niet de rechtstreekse inleiding op het 
beeld. Het bezit wel de geaardheid om erin mee te spelen. Het 
leent zich vooral door zijn polysemie uitstekend voor deze functie. 

5. Ook de bijbelplaatsen, die optreden waar Augustinus salus als 
geestelijk heil gebruikt, roepen de medische beeldspraak niet 
uitdrukkelijk op. 

6. Waar salus bijna geïdentificeerd wordt met salutaris-salvator-
Jesus, ligt wel een zeer mooie voedingsbodem voor het Christus-
Medicusmotief. 
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В. SALVUS 

1. Het profane „salvus" 

Het etymologisch met salus verwante salvus bezat deze verwant
schap ook in Augustinus' bewustzijn, want meermalen brengt het 
ene woord hem op het andere1. Wij dienen dus ook salvus in onze 
beschouwing te betrekken en kunnen daarbij een soortgelijk uit
gangspunt nemen als bij onze analyse van salus. 

Het bijvoeglijk naamwoord salvus was immers een bestaand 
Latijns woord, voordat het van de christenen een nieuwe inhoud 
erbij kreeg; het betekende: levend en wel, behouden, gezond, on
gedeerd, ongerept, zowel van personen als zaken gezegd; de ver
wantschap met het Griekse δλος alsmede het vrij vlakke gebruik in 
korte ablativi absoluti als salvo officio, salvis auspiciis alsook het 
gebruik van salvum als adverbium in de betekenis geheel en al in 
het later Latijn, waarvan de Passio van Perpetua en Felicitas ons 
in het salvum Mum een interessant voorbeeld biedt, maken aan
nemelijk, dat de betekenis gezond in de technisch medische zin niet 
overheerste. 

a. Salvus in de betekenis intact 

Zo spreekt Augustinus van een huis, dat ondanks de dood van de 
heer des huizes toch ongedeerd en behouden {integra et salvo) is ; 
en van slechte zielenherders, die niet Christus' belangen behartigen, 
maar op eigen voordeel uit zijn : als hun levensonderhoud en hun eer 
maar veiliggesteld (salvus) zijn! Voorts kunnen de goeden, die hun 
werken van barmhartigheid bij de Heer in deposito leggen, ervan 
op aan, dat alles daar safe (salvus) ligt2. 

Ook voor meer abstracte grootheden wordt dit adjectief gebezigd: 
1 „Quis enim alius alios salvos fecit quam ipsa salus;" Tract, in Joh. 30, 3, 13 
C.C.L. 36, 290 P.L. 35, 7633. 
2 „Sicut enim etiam visibiliter plerumque in domo integra et salva dominus 
ejusdem domus mortuus jacet;" Sermo 88, 3 P.L. 38, 540. 
„Nam si hoc fecisset, esset inter illos qui se ipsos pascunt, non oves : diceret 
apud se ipsum. Quid ad me pertinet? Quisque quod velit agat: victus meus 
salvus est, honor meus salvus est;" Sermo 46, 7 P.L. 38, 273. 
„Noverunt ergo quia quidquid reponunt, totum ibi salvum est" : Sermo 18, 3 
P.L. 38, 130. 
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Christus woont in het christenhart, opdat het geloof intact (salva) 

blijft ; en als onmatigheid de geregelde eigenliefde kwetst, hoe blijft 

dan in zo iemand de liefde tot de naaste in stand (salva)1 ? 

Hiertoe zijn ook de gevallen te rekenen, waarin salvus in de 

ablativus verbonden wordt met datgene, wat men behouden wenst 

of veronderstelt: Augustinus kan de zaak van Caecihanus rustig 

behandelen: diens schuld veroordeelt de Kerk niet, zoals de Kerk 

ook met door diens rechtvaardig optreden gekroond wordt, want de 

zaak van de Kerk blijft erbij intact (salva), d.w.z. bekrachtigd en 

onveranderlijk hecht en stevig. Elders zegt iemand: men doet mij 

mets, zolang mijn patroon leeft (salvo capite domim). Christenen 

kunnen disputeren onder elkaar, mits het geloof in de verrijzenis 

onaangetast blijft (salva fide). Er is een plicht tot terechtwijzing 

van zondaars, voorzover dit met behoud van de vrede (salva pace) 

overeenkomstig ieders rang en persoon geschieden kan 2 . Of de beide 

verwante woorden salvus en salus verbonden in de volkse uitdruk

king: je kunt me niets doen, zolang Gaius Seius leeft3. 

Van personen gezegd, sluit het de lichamelijke gezondheid welis

waar in, doch deze komt in de meer-omvattende betekenis die 

salvus heeft, niet altijd even markant naar voren. Velen - zegt 

Augustinus - dienen God geenszins om niet, zoals Job dat eenmaal 

deed: zij vragen dan geen overdadige rijkdom, maar toch mag er 

in hun huis niets ontbreken en moeten zij het met vrouw en kinderen 

1 „Quod si per fidem Christus habitat in corde chnstiano, ut ipsa fides salva 
sit, .." Serm. Маг XX, 2 M 312, 24 
„Quomodo ergo in te salva est dilectio proximi, quando dilectio tui per 
mtemperantiam vulneratur?" Sermo 278, 8 Ρ L 38, 7272 
2 „Salva ergo causa Ecclesiae, confirmata, et incommutabiliter fixa ас 
stabilita, tanquam supra fundamentum petrae, quam portae inferorum non 
vincant hac ergo salva, venimus et ad causam Caeciliani, jam secun quidquid 
ille invemretur admissise " Sermo 359, б Ρ L 39, 1595 
„Minanti alicui, respondet chens majons Salvo capite domini mei ilhus, 
nihil mihi facis " Sermo 130, 5 Ρ L 38, 728 
„Istae disputationes Chnstianomm sunt, salva fide resurrectionis " Sermo 
361, 3 PL. 39, 1600 
„quod pertinet ad correptionem malorum, quantum pro umuscuj usque gradu 
atque persona salva pace fien potest?" Sermo 88, 23 Ρ L. 38, 551. 
3 „aliquando hommes nolunt sperare m se, sed in alus homimbus Salva 
salute Gan Sen, nihil mihi potes faceré." Enarr. m Ps 33, s II, 13, 4 С CL. 
38, 291 P.L. 36, 315. 
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goed maken (salvus sim cum comuge) ; weinig christelijk voelende 
ouders voegen hun kinderen, die met het voorstel om als maagd of 
als dienaar Gods te leven bij hen komen, soms een verwensing in de 
trant van „je mag iets krijgen!" toe: nee salva sis; nee salvus sis\ 
Zo zal de reus, waarover de Psalmist spreekt, niet behouden (salvus) 
zijn door de veelheid van eigen kracht, noch door het paard, waarop 
hij vertrouwt. En de koning, bij wie David zijn toevlucht had ge
zocht, liep veel risico, als hij David in leven liet (salvum servaret)1. 

b. Salvus : gered van, bewaard voor 

Tegenover de dreigingen, die de homo salvus omringen of misschien 
reeds overweldigden, komt er in salvus een element van tegenstelling, 
waardoor het gaat betekenen : veilig voor, gered uit. 

Vaak treedt in dit verband de woordverbinding salvum faceré, bij 
de christenen populair, op, waardoor salvus vanzelf een gewijdere 
klank krijgt ; bovendien zal Augustinus in zijn preken vaak geeste
lijke dreigingen bedoelen, zodat ook daardoor salvus weer meer aan 
de profane sfeer onttrokken wordt. 

Susanna vertrouwde op God, Die haar veilig deed zijn voor 
(salvam a) kleinmoedigheid en voor de storm van haar valse ge
tuigen. Mozes en de Rechters behoedden het joodse volk voor 
(salvum a) overheersing van de kant van de Egyptenaren en voor de 
omringende volken. God zorgde, dat allen die tot Hem baden, van 
alle beproevingen gered (salvos a) werden. Zo kunnen velen bidden, 

1 „Nolo, inquit, divitias, sufficientiam rerum volo : nihil in domo mea desit, 
salvus sim cum coniuge, cum filiis meis; hoc mihi sufficit." Serm. Mai. XV, 3 
M. 298, IS. 
„Nee salva sis, пес salvus sis: vere non facies quod vis: quod ego volo, hoc 
facies." Serm. Den. XX, 12 Μ. 123, 17. 
„Gigans superbus aliquis est, extollens se adversus Deum, velut quia est 
ipse aliquid in se et per se. Non fit iste salvus in multitudine virtutis suae. 
.. . E t unde erit salvus ? Non de virtute, non de viribus, non de honore, non 
de gloria, non de equo." Enarr. in Ps. 32, En. II, s. II, 23, 7 С.CL. 38, 270 
P.L. 36, 297. 
„nonne metuendum erat David, ne et ille rex ad quem confugerat, vellet 
opprimere eum, quem posset de vicino hostem habere, si salvum servaret?" 
Enarr. in Ps. 33, s. I, 2, 37 C.C.L. 38, 274 P.L. 36, 301. 
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dat zij van hun vijanden bevrijd of voor hun vijanden veilig zijn 
(salvus a)1. 

Zo zeiden de mensen rond Christus' Kruis, dat Hij Zichzelf niet 
kon redden (salvum faceré) ; maar de Psalmist had voorzien, dat God 
Zijn Uitverkorene wel zou redden (salvum faceré) en Hem ten leven 
zou wekken2. 

с Salvus in de betekenis : gezond 

Een tekst, waarbij Augustinus salvum faceré meermalen opvat als het 
verlenen van de gezondheid, is het Psalmwoord, dat God mens en 
dier gezond (salvus) zzi maken; het vormt de inleiding op Gods 
kostbaarder gave: de geestelijke gezondheid, afkomstig van Zijn 
rechterhand3. 

Zo kan een blinde aan God vragen, dat hij gezond mag worden 
(salvus), maar het is zeker, dat, ook al wordt dit verzoek, dat het 
vlees hem ingeeft, door God ingewilligd, na een zekere tijd toch de 
dood zal volgen. Regelmatig zien we Augustinus ook terugkomen 
op de genezing van de vrouw die aan bloedvloeiing leed en in geloof 
had gezegd, dat zij gezond (salva) zou zijn bij het aanraken van de 
1 „Sed et exspectabat eum, qui earn salvam faceret a pusillanimitate, et 
tempestate falsorum testium, tanquam ventorum malorum." Sermo 343, 1 
P.L. 39, 1505. 
„Sed salvum fecit populum suum in manu potenti Moyses, et in adjutorio 
Excelsi a persecutione et dominatione Aegyptiorum: fecit salvum populum 
suum et Jesus Nave a persecutoribus bellisque gentium: fecerunt salvum 
populum Judices, eum ab Allophylis liberantes;" Sermo 293, 11 P.L. 38, 1334. 
„Et quomodo salvos facit ab omnibus tribulationibus?" Enarr. in Ps. 33, 
s. II, 11, 20 C.C.L. 38, 290 P.L. 36, 314. 
„Laudans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus его. Non meam 
gloriam, sed Domini quaerens, invocabo eum, et non erit unde mihi noceant 
impietatis errores." Enarr. in Ps. 17, 4, 1 C.C.L. 38, 95 P.L. 36, 148. 
3 „Alios salvos facit, seipsum salvum faceré non potest." (Mt. 27, 42) 
Enarr. in Ps. 34, s. II, 11, 24 C.C.L. 38, 319 P.L. 36, 339. 
„Nunc cognovi quoniam salvum fecit Dominus Christum suum. Nunc mihi 
per prophetiam demonstratum est, quoniam resuscitabit Dominus Christum 
suum." Enarr. in Ps. 19, 7, 3 C.C.L. 38, 114 P.L. 36, 164. 
* „Dat sanitatem etiam jumentis et draconibus, usque ad muscas et ver
mículos donat sanitatem; et salvat omnia qui creavit omnia. Ut ergo alia 
omittamus; quia nihil melius invenimus quam est sanitas: non solum earn 
dat Deus hominibus, sed et pecoribus, sicut dicit Psalmus: Homines et jumen
ta salvos facies. Domine;" Sermo 255, 3 P.L. 38, 1187. 
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zoom van Christus' kleed. Zo ook hoorde de blinde, die luid tegen 
de menigte in om Christus riep, uit vrees, dat Deze voorbij zou gaan 
zonder hem te genezen, de Heiland tot zich zeggen : Je geloof heeft 
je gezond (salvus) gemaakt! De honderdman wilde niet eens, dat 
zijn zieke knecht door Christus bezocht werd, maar dat hij met een 
woord gezond (salvus) gemaakt werd. De leerlingen achtten de 
slaap van een zieke heilzaam en zeiden tot Christus: Heer, als 
Lazarus slaapt, is hij gezond (salvus)1. 

In al deze teksten wordt het evangelie praktisch letterlijk ge
citeerd; het verdient daarbij opmerkzaamheid, dat de Griekse 
evangelietekst overal het werkwoord σώζω gebruikt en dat de on
miskenbare nuance „genezen, gezond" van Augustinus' eigen con
text wordt afgelezen. Voor al te voorbarige gevolgtrekkingen 
worden we echter behoed, als we Augustinus van de andere kant 
uit St. Lucas zien citeren, dat de vader van de verloren zoon zijn 
kind gezond en wel (salvus) zag terugkeren, waarbij wij nu bepaald 
niet aanstonds aan genezing van ziekte denken en Lucas juist het 
werkwoord υγιαίνω gebruikt2. 

1 „Verbi gratia, caecus est corpore, rogat ut illuminetur. Ista roget, quia et 
ista Deus facit, et ista Deus praestat; sed rogant haec etiam mali. Petitio 
haec camis. Infirmatur, rogat se salvum fieri: salvus fit moriturus." Enarr. in 
Ps. 36, s. I, 5, 5 C.C.L. 38, 341 P.L. 36, 358. 
„Ulo pergenie, ecce mulier de transverso venit, quae fluxu sanguinis laborabat 
per duodecim annos, et in medicis frustra curantibus et non sanantibus, omnia 
sua consumpserat: dixitque in corde suo. Si tetigero fimbriam vestimenti 
ejus, salva ero." Sermo 245, 3 P.L. 38, Τ152. 
„Clamabat caecus Christo transeunte. Metuebat enim ne transiret, et non 
sanaret. Et quantum clamabat? Ut turba prohibente non taceret. Vicit 
contradictorem, tenuit Salvatorem. Obstrepentibus turbis et clamare 
prohibentibus, stetit Jesus, vocavit eum, et dixit ei: Quid vis tibi fieri? 
Domine, inquit, ut videam. Réspice, fides tua te salvum fecit." Sermo 349, 5 
P.L. 39, 1531. 
„Centuno qui cum Dominum in toto pectore suscepisset, se tarnen dixit 
indignum ut in domum ejus mtraret, nec ab eo aegrum suum voluit videri, 
sed salvum juberi." Sermo 203, 2 P.L. 38, 1036. 
„Et ibi cum aegrotantem scirent discipuli cum quibus loquebatur (diligebat 
autem illum) : Lazarus, inquit, amicus dormit. Uli putantes aegri somnum 
salubrem : Si dormit, inquiunt. Domine, salvus est." Sermo 98, 4 P.L. 38, 593. 
Het kan dienstig zijn erop te wijzen, dat Augustinus zijn eigen bijbeltekst 
gebruikte en uit het hoofd citeerde. 
2 „Quia salvum illum recepit." (Lc 15, 27) Serm. Caill. Il, 11, 10 M. 261, 27. 
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Op kinderlijke wijze denkt Augustinus als het ware hardop na 
over het woord salvus, als hij Paulus' uitspraak aanhaalt: Al wie de 
naam des Heren aanroept, zal gered (salvus) zijn! en dan vervolgt: 
Zijn dan mensen vóór het doopsel niet gezond (salvus) en zijn er ook 
onder hen die Gods naam aanroepen, niet bij, die niet gezond 
(salvus) zijn? En ook elders betoogt hij, dat volstrekt niet alleen de 
goeden gezond (salvus) zijn of van een ziekte herstellen1. 

Zo zegt hij ook, als hij de Donatistendwaling met een koorts ver
gelijkt : Wint de koorts, dan zal de zieke sterven ; wint de geneesheer, 
dan is de zieke gezond (sa/ims)2. 

d. Salvus op de grens tussen profaan en christelijk 

In de bovengenoemde gevallen ontmoetten we salvus met zijn pro
fane betekenis toch immer in het grotere geheel van de gewijde rede 
van Augustinus als zielzorger; het behoeft dan ook geen verwon
dering te wekken, dat salvus er het puur profane enigermate kon 
verliezen. Dit was zelfs in hoge mate het geval, waar Augustinus de 
genezenen uit het evangelie ten tonele voert; de genezing werd 
daar niet alleen uitdrukkelijk aan de persoon van Christus ver
bonden, maar ook sterk als een teken van Diens in geloof ontvangen 
heilswerkzaamheid gesteld. 

Zo herinnert Augustinus aan de acht levens, die tijdens de zond
vloed in Noë's ark gered (salvus) zijn. En hij kent het woord van 
Mattheus 16, 25, dat wie zijn leven wil redden (salvam faceré), het 
zal moeten verliezen. En eveneens in grensgebied schijnt te liggen : 
het geloof in de verrijzenis van het lichaam staat of valt niet met het 
al dan niet mummificeren van de gestorvenen: er zijn blijkbaar 

1 „Quare et invocantes nomen Domini non salvi sunt?" Serm. Guelferb. I, 1 
M. 442, 17. 
„Non enim soli boni plenas habent domos rebus necessaiiis; aut soli boni, vel 
salvi sunt, vel ab aegritudine convalescunt ;" Enarr. in Ps. 66, 3, 3 C.C.L. 
39, 858 P.L. 36, 803. 
* „Positus est quasi in medio aegrotus. Si vicerit medicus, salvus est aegrotus : 
si vicerit febris, morietur aegrotus." Sermo 359, 7 P.L. 39. 1596. 
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geheime plaatsen van de natuur, waar alles voor de Schepper 

behouden (salvus) blijft1. 

e. Antithese en woordspeling 

De betekenis van salvus in zijn geheel wordt een enkele maal tegen

over ziekte gesteld: wij zijn salvus hier, als we niet ziek zijn en als 

er niets in ons lichaam pijn doet. De algemenere betekenis: gered, 

behouden, kan men tegenover zijn contrasten impliciet afgetekend 

zien in de woord-combinaties: salvus et in-columis; in-teger et 

salvus2. 

Binnen het kader van het woord salvus zelf loopt de antithese: 

lichamelijk, tijdelijk gered tegenover geestelijk, eeuwig gered 

grotendeels parallel met die van salus. Evenals voor de woord

spelingen verwijzen wij hiervoor evenwel naar het eind van onze 

beschouwing over het christelijke salvus. 

f. Conclusie 

1. Salvus komt in de preken van Augustinus in praktisch alle 

betekenissen voor waarin men het in profaan Latijn aantreft. 

2. De betekenis: lichamelijk gezond komt soms in uitdrukkelijk 

medische zin voor. Noch de Griekse evangehetekst met het 

werkwoord σώζω noch het christelijk getinte salvum faceré vereist 
deze betekenis. 

1 „Et apostolus Petrus in Epistola sua ita loquitur: Sic, inquit, et vobis dédit 
similitudinem de arca Noe, quomodo octo animae salvae factae sunt per 
aquam." Sermo 106, 1 P.L. 38, 625. 
„Qui animam suam vult salvam faceré perdei earn;" (Mt 16, 25) Serm. Mor. 
XV, 1 M. 646, 16. 
„Ergo secundum istos, qui secretos naturae sinus ignorant, ubi omnia salva 
sunt Conditori, etiam cum mortalibus sensibus subtrahuntur, soli Aegyptii 
bene credunt resurrectionem mortuorum suorum, aliorum vero Christianorum 
spes in angusto est?" Sermo 361, 12 P.L. 39, 1605. 
2 „Salvi sumus quando hic non aegrotamus, ñeque aliquid dolet in corpore:" 
Sermo 127, 3 P.L. 38, 707. 
„Dixi quod viventes erimus, quod salvi et incólumes, quod famem sitimque 
non patiemur, quod in lassitudinem non cademus, quod somnus non nos 
premet." ibid. 11. 
„in domo integra et salva" Sermo 88, 3 P.L. 38, 540. 
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3. Evenals bij het profane salus ontmoeten we in het profane salvus 
een antithese met het christelijke correlaat. 

2. Het christelijke „salvus" 

Juist het feit, dat de betekenis van salvus meer in de richting van 
behouden, gered, ongedeerd, gaaf ging dan in die van lichamelijk 
gezond, was voor de christenen aanleiding geweest om het als een 
eigen woord te bezigen voor de eigenschappen van de geredden 
(Act. 2, 47), die de Heer bijeenbracht. Bij het analyseren van de 
betekenis van dit christelijke salvus kunnen wij als werkhypothese 
de categorieën die het christelijk salus ons aan de hand deed, voor
lopig veilig gebruiken. 

a. Salvus: bevrijd van zonden 

Zoals we bij het profane salvus vaak de dreiging of het onheil ver
meld vonden, waaruit iemand gered of bevrijd werd, zo ontmoeten 
we in soortgelijke woord verbindingen salvus de of salvus a het 
christelijke salvus tegenover de dreiging of de feitelijkheid van de 
zonde. 

Als we uit de dood van de zonde gered worden, zegt Augustinus, is 
er geen reden om dat onszelf aan te matigen, want het is Gods werk. 
Hij zal hen die nederig hun zonden belijden, gered (salvus) doen zijn. 
Dat is een genade die de weldaad van de schepping nog overtreft : 
de mens heeft God beledigd en is nu van die zonde vrij (salvus). 
Maar dan dient hij ook zijn naaste te vergeven, want Augustinus 
mag niet zeggen, dat men na persoonlijke zonden bedreven te 
hebben ervan gered (salvus) zal zijn zonder aan de medemens zijn 
zonden te vergeven. In geloof verwachte men de vergiffenis van alle 
zonden, dan zal Gods gave, niet onze eigen werkzaamheid, ons vrij 
(salvus) maken1. 

1 „Domini est salus. Quid ergo ait, nisi hoc? Nemo de se praesumat, quoniam 
Domini est salvos faceré de morte peccati;" Enarr. in Ps. 3, 8, 7 C.C.L. 38, 11 
P.L. 36, 76. 
„Quoniam tu populum humilem salvum facies. Hoc autem perversum 
videtur perversis, quod confitentes peccata sua salvos facies." Enarr. in 
Ps. 17, 28, 1 C.C.L. 38, 99 P.L. 36, 151. 
„Nondum erat, et factus est: offendit, et salvus est. Qui nondum erat, nihil 
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In dezelfde sfeer liggen de plaatsen, waar Augustinus, in zijn 
uitleg van de Psalmen, spreekt over de bevrijding van de zondaars : 
van hen die wegzinken in het aardse; over de bevrijding van alle 
noodwendigheden, begeerlijkheid en gebreken erbij gerekend; over 
de bevrijding van de duivel, rondgaande als een leeuw; en over de 
bevrijding van Gods toom1. 

Medische beeldspraak 

In genoemde teksten is het beeld waarin salvus verschijnt, meestal 
dat van redden of bevrijden. Meermalen krijgt deze redding of 
bevrijding evenwel duidelijk medische klank. 

Christus heeft bij de genezing van de lamme, die door het dak 
omlaag gelaten werd, de inwendige mens van verlamming gezond 
{salvus) gemaakt, maar er stonden er bij, die niet de ogen hadden 
om te zien, dat de inwendige lamme genezen was2. Het is Gods 
genade, waardoor wij van onze zonden, waarin wij ziek zijn, gezond 

sperabat; f actus est: lapsus au tem damnationem exspectabat, et liberatus 
est." Sermo 26, 12 P.L. 38, 776/777. 
„Vultis ergo, fratres, ut dicam vobis: Etsi peccaveritis, etsi non dimiseritis 
peccata hominibus, prorsus salvi eritis, cum venerit Christus Jesus, omnibus 
indulgentiam dabit?" Sermo 278, 11 P.L. 38, 1273. 
„Ex hac fide gratiam sperate : in qua vobis peccata omnia dimittentur. Hinc 
enim salvi eritis, non ex vobis : Deienimdonumest."Sermo272, 7 P.L. 38, 1059. 
1 „Salvum fecisti me a descendentibus in lacum. Qui sunt qui descendunt in 
lacum? Omnes peccatores mergentes in profundum. Lacus est enim profun
ditas saeculi. Quae est ista profunditas saeculi? Abundantia luxuriae et 
nequitiae." Enarr. in Ps. 29, s. II, 13, 2 C.C.L. 38, 183 P.L. 36, 223. 
„Quae sunt necessitates, unde volumus salvam fieri animam nostram?.. . 
Quae sunt etiam necessitates vincendarum vetustissimarum cupiditatum, et 
annosarum malarum consuetudinum?" Enarr. in Ps. 30, s. II, 13, 4 C.C.L. 
38, 200 P.L. 36, 237. 
„Salvum me fac de ore leonis. Leo rugiens nostis quis sit, circumiens et 
quaerens quem devoret." Enarr. in Ps. 21, s. II, 22, 1 C.C.L. 38, 128 P.L. 
36, 176. 
„Si enim adhuc cum inimici essemus, Christus pro nobis mortuus est; multo 
magis reconciliati, salvi erimus ab ira per ipsum." (Rom. 5, 10) Enarr. in 
Ps. 5, 17, 14 C.C.L. 38, 26 P.L. 36, 89. 
* „Constans esto, fili, remissa sunt enim tibi peccata tua. Sic enim fecit 
interiorem hominem salvum a paralysi, remittendo peccata, et constringendo 
fidem. Sed erant ibi homines, qui non habebant oculos ad videndum interio
rem paralyticum iam esse sanatum, et medicum curantem putaverunt 
blasphemantem." Enarr. in Ps. 36, s. Ili, 3, 9 C.C.L. 38, 370 P.L. 36, 385. 
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(salvus) gemaakt worden: de medicijn die de ziel geneest, is van 
Hem: de ziel kon zich zelf wel wonden, maar niet genezen1. Vandaar 
het gebed van de ziel om Gods genezende rechterhand: Genees mijn 
ziel, want ik heb tegen U gezondigd ; het is God immers eigen om te 
zoeken en te genezen (salvum faceré), wat zich gewond had2. 

De genezende werkzaamheid van Christus zag Augustinus dan 
ook voorafgebeeld in de koperen slang in de woestijn: Adam had 
de giftige beet van de slang opgelopen: nu wordt elk mensenkind, 
dat in het vlees van de zonde geboren is, gezond (salvus) in Christus, 
Die, gelijk geworden aan het zondige vlees, is verheven3. 

Deze medische uitleg van het bijbelwoord, dat de Mensenzoon 
kwam om te zoeken en te redden, wat verloren was (Lc. 19, 10), 
treedt in het evangelie zelf geenszins op de voorgrond en evenmin in 
de parallelteksten, waarop het mogelijk zinspeelt. Toch herhaalt 
Augustinus deze interpretatie bij de tekst van Sint Paulus (1 Tim. 
1, 15), dat Christus in de wereld kwam om de zondaars gezond te 
maken. Geen mens, zo zegt Augustinus, kon zeggen, dat hij niet 
ziek was, en niemand is zonder Christus' genade genezen. Zelfs de 
kleine kinderen bij de doopvont hebben die genezende werking van 
Christus van node. Paulus zelf noemt zich een zieke van de eerste 
rang, die anderen wijst op de geneesheer die hem beterschap bracht, 
ofschoon zijn geval schier hopeloos was. Dat was immers de enige 
reden van Christus' komst: de zondaars gezond (salvus) te maken. 
Hetgeen Augustinus uitwerkt met het bekende beeld van de uit de 
hemel neerdalende geneesheer en de op aarde lijdende grote zieke, 
maar ook met de verklaring (ratio vocabuli) van de naam Jesus, in 
1 „Gratia enim Dei salvi efficimur a peccatis nostris, in quibus aegrotamus. 
Illius, illius medicina est, quae sanat animam. Nam se ipsa vulnerare potuit, 
sanare non potuit." Sermo 278, 1 P.L. 38, 1269. 
2 „ad peccandum anima sibi ipsa sufficit; ad sanandum quod peccatum lae-
serit, Dei medicinalem dexteram implorât. Unde dicit in alio psalmo: Ego 
dixi. Domine, miserere mei ; sana animam meam, quia peccavi tibi. . . . Dei 
autem esse quaerere, et salvum faceré quod se vulneraverat." Sermo 20, 1 
P.L. 38, 138. 
* „Ergo sicut Moyses exaltavit serpentem in eremo, ut omnis a serpente 
percussus mtueretur exaltatum, et sanaretur : sic oportuit exaltari Filium 
hominis, ut omnis a serpente venenatus intueatur exaltatum, et sane-
tur. Adam primus accepit morsum serpentis cum veneno. Ergo natus in 
carne peccati, fit salvus in Christo per similitudinem camis peccati." Sermo 
294, 13 P.L. 38, 1342. 
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het Latijn Salvator, die Zijn volk zou komen verlossen [salvum 
faceré) van de zonde1. 

b. Salvus: bekeerd 

Dezelfde Paulus had geschreven, dat hij op elke plaats de goede 
geur van Christus was, zowel bij hen die worden gered (salvus), als 
bij hen die te gronde gaan2. Hier kan men in salvus de meer positieve 
nuance van bevrijd van zonde lezen en deze nuance weergeven met 
gered, bekeerd. 

Zo zoekt Sint Paulus niet eigen nut, maar het nut van de anderen, 
opdat zij zich bekeren (ut salvi sint). Zo zijn de herders bij de kribbe 
de voorafbeelding van de rest van het joodse volk, die door de uit
verkiezing van de genade gered (salvus) is en zich bekeerde: het 
rechtgelovige deel van Israel, dat de levende geestelijke genade 
behield3. 
1 Bij Lc 19, 10 wordt verwezen naar Ezechiel 34, 16 (ed. Nestle, Merk). „Quia 
Christus Jesus venit inmundum, Utquid? Peccatores salvos faceré. Quid tu? 
Quorum primus ego sum. Qui dicit, vel Non sum peccator, vel Non fui, 
ingratus est Salvatori. Nullus hominum in ista quae ex Adam defluit massa 
mortalium, nullus omnino hominum non aegrotus, nullus sine gratia Christi 
sanatus. Quid de parvulis pueris, si ex Adam aegroti?" Sermo 176, 2 P.L. 38, 
950. 
„Nulla causa fuit veniendi Christo Domino, nisi peccatores salvos faceré. 
Tolle morbos, tolle vulnera, et nulla causa est medicinae." Sermo 175, 1 
P.L. 38, 945. 
„Haec est causa cur veniret, peccatores salvos faceré. E t vocabis, inquit, 
nomen ejus Jesum. Quare vocabis nomen ejus Jesum? Ipse enim salvum 
faciet populum suum a peccatis eorum." Sermo 174, 8 P.L. 38, 944. 
„Quare Jesum? Ipse enim, inquit, salvum faciet populum suum a peccatis 
eorum. Intelligitur ergo Jesum hebraea lingua, latine interpretar! Salvatorem, 
quod ex ipsa nominis expositione advertimus. Tanquam enim quaereretur, 
quare Jesum? continuo subjecit, rationem vocabuli aperiens, Ipse enim, 
inquit, salvum faciet populum suum a peccatis eorum." Sermo 51, 10 P.L. 
38, 3381339. 
2 „quia Christi bonus odor sumus Deo in iis, qui salvi fiunt, et in iis, qui 
pereunt;" (2 Cor 2. 15) cf. Enarr. in Ps. 37, 9, 7 C.C.L. 38, 388 P.L. 36, 401. 
a „Ego autem non quaerens quod mihi utile est, sed quod multis, ut salvi 
sint." Sermo 78, 6 P.L. 38, 492. 
„reliquias Israel, quae per electionem gratiae salvae factae sunt. Eos enim 
pastores illi praefigurabant " Sermo 200, 4 P.L. 38, 1030. 
„qui ex Judaeis recte crediderant, et vivam spiritualemque gratiam retine-
bant." Sermo 10, 3 P.L. 38, 94. 

45 



Medische beeldspraak 

De bekering van deze reliquiae van het joodse volk plaatst Augus
tinus ook in het medische beeld. In hun waanzin hadden de joden 
immers Christus gedood; zij wensten niet genezen te worden door 
hun geneesheer, maar gingen op pinksterdag naar de leerling van 
de geneesheer om hem te consulteren: men ziet, wat ziekte en 
gezondheid doen; toen ze ziek waren, werden zij geduld; toen ze 
gezond {salvus) geworden waren, zijn ze verlost1. En voortgaande op 
het beeld van de blindheid van Israel uit dezelfde brief van Paulus 
aan de Romeinen, spreekt Augustinus Israel toe: Ge hebt de Wet 
ontvangen: wilde het voorgeschrevene doen, maar kondt het niet; 
ge zijt uit uw trots neergevallen en hebt uw ziekte gezien: snel naar 
de geneesheer, was uw gelaat schoon: wens Christus, belijd 
Christus, geloof in Christus : dan komt de Geest bij de letter en dan 
zult ge gered [salvus) zijn2. 

Ook de bekering van het individu zag Augustinus in dit beeld: 
zijt ge gezond geworden {sanus), zijt ge begonnen rechtvaardig te 
leven, geef daarvan dan aan God de eer, niet aan uzelf; niet door 
uzelf te prijzen zijt ge gezond [salvus) geworden: want prijst ge 
uzelf in hoogmoed, dan wordt uw ziekte erger3. 

с Salvus : gered door de sacramenten 

Het doopsel redt [salvum faceré) de mensen, zoals de ark van Noë 
de acht levens van z'n bewoners redde; de Heer redt [salvum 

1 „et qui noluerunt curari per medicum, curati sunt per discipulum medici: 
per Petrum enim curati sunt. Cum enim illos Petrus increparet, aiunt : Quid 
faciemus? Ait tunc Petrus: Paenitemini et baptizetur unusquisque vestrum 
in nomine domini Jesu Christi. Modo furebant, modo credebant. Videtis 
quid facit infirmitas, et sanitas: quando infirmi fuerunt, tolerati sunt; quando 
salvi facti sunt, redempti sunt." Serm. Den. XX, 8 M. 118, 25. 
2 „Accepisti Legem; faceré voluisti, non potuisti: a superbia cecidisti, 
languorem tuum vidisti. Curre ad medicum, lava faciem. Opta Christum, 
confitere Christum, crede in Christum : accedit Spiritus litterae, et eris salvus." 
Sermo 136, 5 P.L. 38, 753. 
* „Cum f actus fueris sanus, id est, cum juste coeperis vivere, Deo trihue, 
non tibi. Non enim laudando te, salvus factus es ; sed contra te pronuntiando. 
Nam si te laudaveris per superbiam, gravius aegrotabis." Sermo 175, 9 
P.L. 38. 949. 
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faceré) ons door het bad van de wedergeboorte; niet als een soort 
magie, want Simon de tovenaar kon wel gedoopt worden, maar er 
toch niet door gered [salvus) zijn1. 

Hierbij moge ook nog vermeld worden het sacramentum circum-
cisionis, dat de joden ten onrechte aan de christenen aanrieden, 
alsof deze gedoopten anders niet salvus zouden zijn; alsmede het 
sacramentale waardoor we veilig {salvus) zijn: het kruisteken2. 

Talrijk blijken deze sacramenten-teksten niet, zodat wij geen 
bijzondere gevolgtrekkingen behoeven te verbinden aan het ont
breken van teksten met medische beeldspraak. 

d. Salvus: geestelijk gered op aarde 

Deze wereld - zo zegt Augustinus Sint Paulus na - is goed, heilig, 
met God verzoend, gered en toch ook nog te redden, want wij 
zijn door de hoop gered {salvus) ; wij behoeven ons niet te schamen 
over wat we waren: wij blijven vertrouwen; het Alleluia moge dan 
nog niet verwerkelijkt zijn, het staat ons te wachten en door dat 
vertrouwen onderscheiden wij ons van de dieren en de Adamsmensen; 
wij zijn onderweg, nog niet met de volheid van de vreugde, maar ook 
niet zonder vreugde; daarom is de Kerk bij alle verdrukking toch 
door de hoop gered {salva)3. 
1 „Sic, inquit, et vobis dedit similitudinem de arca Noë, quomodo octo 
animae salvae factae sunt per aquam. Et adjunxit: Sic et vos simili forma 
Baptisma salvos faciet;" Sermo 106, 1 P.L. 38, 625. 
„Salvos nos fecit per lavacrum regenerationis." Sermo 27, 5 P.L. 38, 180. 
„magus Simon baptizan potuit, sed salvus esse non potuit." Sermo 71, 16 
P.L. 38, 453. 
2 „hoc itaque sacramentum circumcisionis tanquam exanime corpus quidam 
Judaei volebant persuadere Gentilibus, qui Christo crediderant, sicut in 
Actibus Apostolorum scriptum est, dicentes non posse eos esse salvos, nisi 
fièrent circumcisi?" Sermo 10, 2 P.L. 38, 93. 
>(In oratione advertimus hominem, in extensione manuum agnoscimus 
crucem. Est ergo hoc signum quod in fronte gestamus, signum quo salvi 
sumus." Sermo 342, 1 P.L. 39, 1501. 
8 „Sed in hoc mundo sancto, bono, reconciliato, salvato ; imo salvando, nunc 
autem spe salvato, Spe enim salvi facti sumus:" {Rom. 8, 24) Sermo 96, 9 
P.L. 38, 588. 
„Quare enim jam erubescamus quod fuimus, et non potius confidamus quia 
spe salvi facti sumus?" Sermo 336, 2 P.L. 38, 1472. 
„Spe enim salvi facti sumus. Hoc non pertinet ad homines et jumenta, sperare 
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Zo kan Augustinus ook in een lyrische passage de tuin van de Heer 
beschrijven met de rozen van de martelaren, de lelies van de 
maagden, de klimopranken van de gehuwden en de viooltjes van 
de weduwen : voor allen is Christus gestorven, Die wil dat zij zalig 
(salvus) worden en tot de kennis van de waarheid geraken1; de 
rijkgevarieerde levenswegen van de christenen, hier begonnen en 
in de eindtijd voltooid! 

Het is het beeld van de christen als „viator" hier op aarde: door 
zijn goed gedrag tijdens de veldtocht zal hij zijn eeuwige woonplaats 
in de hemel vinden: na beveiligd (salvus) te zijn geweest in het kamp, 
zal hij roemvol worden opgenomen in Gods huis2. Of in de taal van 
de Psalm : gered (salvus) van wie neerdalen in de poel en van diepe 
verblinding en van het lage slijk van het vergankelijke vlees3. 

Medische beeldspraak 

Op deze levensreis wordt de mens vaak overvallen en gewond: hij 
ligt halfdood langs de weg neer, Christus ontfermt Zich als barm
hartige Samaritaan over hem, geneest hem, zodat hij gezond en 

sub tegmine alarum Dei. . . . Tune erit Alleluia in re: modo autem in spe." 
Sermo 255, 5 P.L. 38, 1188. 
„nee modo tarnen sine gaudio relieti sumus; quia spe salvi facti sumus." 
Sertno 157, 4 P.L. 38, 861. 
„Ergo ecclesia dicit quae hic affligitur, et spe salva est; quamdiu oecultum 
est Filii iudicium, ipsa spe dicit: Exsultabo super salutare tuum;" Enarr. in 
Ps. 9, 15, 3 C.C.L. 38, 66 P.L. 36, 124. 
1 „habet hortus ille dominicus, non solum rosas martyrum, sed et lilia 
virginum, et conjugatomm hederas, violasque viduarum. Prorsus, dilectissimi, 
nullum genus hominum de sua vocatione desperet; pro omnibus passus est 
Christus. Veraciter de ilio scriptum est. Qui vult omnes homines salvos fieri, 
et in agnitionem veritatis venire." (7 Tim. 2, 4) Sermo 304, 2 P.L. 38, 1396. 
2 „Pugna in expeditione peregrinus, ut salvus factus in tabernáculo, 
gloriosus recipiaris in domum. Erit enim in caelo domus tua aetema, si modo 
bene in hoc tabernáculo vixens." Enarr. in Ps. 30, II, s. Ill, 8, 36 C.C.L. 
38,219 P.L. 36, 253. 
8 „salvum fecisti me a descendentibus in lacum. Salvum fecisti me a condi-
tione profundae caecitatis atque infimi limi corruptibilis camis." Enarr. in 
Ps. 29, I. 4, 2 C.C.L. 38, 172 P.L. 36, 214. 
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wel (safoMs) кап vluchten пааг het toevluchtsoord, God Zelf1. 
Augustinus reflecteert op dit salvus; men moet deze gezondheid 

niet letterlijk opvatten als genezing van koorts, pest of podagra, 
maar gezond is hij, die rechtvaardig is (salvus ent, Justus erit)2. 

Beroemd is hier ook de allegorie van de Kerk en de haemorrhoissa ; 
wanneer gij, katholieke Kerk, de Heer aanraakt, - zo had Augus
tinus reeds gezegd - niet als de joden, die Christus bij de gevangen
neming aanraakten, maar in geloof, dan is dat geloof uw behoud 
(salvam facit)3; zoals de vrouw door het aanraken van de zoom 
van Christus' kleed gered (salva) is, zo is de Kerk, die uit de heidenen 
is, gered (salvata) door de prediking van de geringste der apostelen 
Paulus; raken ook wij Christus aan, laten wij geloven, opdat ook 
wij gered (salvus) kunnen zijn4. 

e. Salvus: geestelijk volmaakt 

Dit christelijk leven op aarde ziet Augustinus als een voortgaan in 
kennis en liefde. Raak Mij aan, had Christus tot Magdalena na 
Zijn verrijzenis gezegd, als Ik bij de Vader ben: maak voortgang, 
leer inzien, dat Ik de gelijke ben van de Vader: raak Mij dan aan en 

1 „Tu ergo mihi, inquit, esto domus refugii. Nam si salvus non fuero, quomodo 
fugio? Sana me, et fugio ad te. Nam si me non sanas, ambulare non possum, 
fugere quomodo poterò? Quo iret, quo fugeret, si ambulare non posset, 
semivivus in via, sauciatus vulneribus latronum? Quern transiens sacerdos 
praeteriit, transiens levita praeteriit, transiens Samaritanus miseratus est, 
id est ipse Dominus, qui miseratus est genus humanum." Enarr. in Ps. 30, 
En. II, s. I, 8, 33 C.C.L. 38, 197 P.L. 36, 235. 
2 „Qui invocaverit nomen Domini, salvus erit; quia a febre, aut a peste, 
aut a podagra, aut aliquo dolore corporis? Non sic, sed salvus erit, Justus 
erit." Sermo 169, 11 P.L. 38, 922. 
8 „Non magnum fuit manu Christum tangere. Judaei tetigerunt quando 
comprehenderunt, tetigerunt quando ligaverunt, tetigerunt quando suspen-
derunt : tetigerunt, et male tangendo, quod tetigerunt, perdiderunt. Tangen-
do fide, о Ecclesia catholica, fides te salvam facit." Sermo 246, 4 P.L. 38, 1155. 
* „Proinde sicut illa mulier quae sanguinis fluxum patiebatur, tacta Domini 
fimbria, salva facta est: sic Ecclesia quae ex Gentibus venit, Paulo praedi-
cante salvata est." Sermo 78, 2 P.L. 38, 491. 
„ E t nos tangamus, id estcredamus, ut salvi esse possimus. "Serm. Mai. XXV, 
3 M. 319, 25. 
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zo zult ge zalig (salva) zijn1. En de Psalmtekst : Ge hebt mij gered 
uit mijn noodwendigheden! legt Augustinus uit: Ge hebt me gered 
(salvus) uit de vrees, die mij prangde, opdat ik U in ongedwongen 
liefde zou dienen2. 

Deze geestelijke voortgang wordt ook bereikt door het vrij worden 
van aardse banden: het vuur van de beproeving, elders uitgelegd 
met het vagevuur, wordt soms gezien als de loutering hier op aarde : 
door dit vuur, waardoor men zijn aardse goed verliest, wordt men 
volmaakter (saJws)3. 

Medische beeldspraak 

Zoals de zondaar zegt: ik ben ziek, Heer; maak mij gezond, zo 
moet ook de rechtvaardige zeggen: mijn hulp komt van de Heer, die 
de rechtvaardigen behoudt (salvos facit) ; Gods geneeskunst, waar
mee Hij de zieken geneest, is niet geringer dan die, waarmede Hij 
de gezonden (sani) behoudt : als Christus voor ons gestorven is, toen 
wij nog zondaars waren, hoeveel te meer zullen wij voor zijn toorn 
gevrijwaard (salvus) zijn, nu wij gerechtvaardigd zijn4! 

f. Salvus : gered, in eschatologische zin 

Naast het vuur van de beproeving, dat ons hier op aarde behoudt, 
kent Augustinus uit 1 Cor. 3, 15 ook het vuur, dat ons na de dood 
zal louteren en ons in de toekomstige redding zal binnenvoeren. 
1 „Ascendo ad Patrem meum, et tange me: id est, profice, intellige me 
aequalem Patri, et tune tange, et salva eris." Sermo 244, 3 P.L. 38, 1150. 
2 „Salvam fecisti de necessitatibus animam meam. Salvam fecisti de necessi-
tatibus timoris animam meam, ut tibi caritate libera serviat." Enarr. in Ps. 
30, En. I, 8, 3 C.C.L. 38, 187 P.L. 36, 227. 
8 „Quid ergo Ulis fecit ignis tribulationis? Probavit eos ipse autem salvus 
erit, sic tarnen quasi per ignem. Sed aliud est igne non laedi, aliud per ignem 
salvan." Enarr. in Ps. 29, s. II, 9, 29 C.C.L. 38, 181 P.L. 36, 222. 
* „Dicat ergo ibi peccator qui dixit: Infirmus sum. Salvum me fac. Domine, 
propter misericordiam tuam ; et dicat hie iustus, qui dixit : Si reddidi retri-
buentibus mihi mala: lustum auxilium meum a Domino, qui salvos facit 
rectos corde. Si enim medicinam exhibet, qua sanemur infirmi, quanto magis 
eam qua custodiamur sani? Quoniam si cum adhuc peccatores essemus, 
Christus pro nobis mortuus est, quanto magis nunc iustificati, salvi erimus ab 
ira per ipsum?" Enarr. in Ps. 7, 10, 20 C.C.L. 38, 43 P.L. 37, 104. 

50 



Niet alleen is er het eeuwige vuur, dat voor eeuwig de goddelozen 
zal kwellen, maar ook een vuur dat hen zal louteren, die door het 
vuur zalig (salvus) zullen zijn1. Dan zal het de eeuwige sabbat zijn, 
het geluk waarin wij èn geestelijk èn lichamelijk volmaakt en gaaf 
(salvus) zullen zijn2. De toekomstige gaafheid, die ook de Pelagianen 
immers aannamen en dan tegenover het rijk Gods in het hier
namaals stelden3. 

Ook duidelijk eschatologisch is de evangelietekst bij Augustinus, 
dat wie tot het einde volhardt, zalig (salvus) zal zijn; en dat wie 
gelooft en gedoopt is, behouden (salvus) zal zijn4. 

Vanzelfsprekend lopen zaligheid op aarde en zaligheid in de hemel 
in elkaar over: zo zegt Augustinus, dat hij niet zonder zijn gelovigen 
zalig (salvus) wil zijn: hier bedoelt hij kennelijk zowel op aarde als 
in de hemel5. 

Medische beeldspraak is hier zeldzaam. 

g. Salvus ongedifferentieerd 

Meermalen valt moeilijk uit te maken, welke speciale nuance in de 
betekenis van salvus overheerst. Vooral in de woordverbinding 
salvum faceré en salvus fieri schijnt het eenvoudigweg het bijbelse 
1 „de utroque igne...; non solum de ilio aeterno qui in aetemum cruciaturus 
est impíos, sed etiam de ilio qui emendabit eos qui per ignem salvi erunt. Dici-
tur etiam: Ipse autem salvus erit, sic tarnen quasi per ignem. Et quia dicitur: 
salvus erit, contemnitur ille ignis. Ita piane quamvis salvi per ignem, gravior 
tarnen erit ille ignis, quam quidquid potest homo pati in hac vita." Enarr. in 
Ps. 37, 3, 28 C.C.L. 38, 384 P.L. 36, 397. 
s „Sabbatum erit perpetuum Cum autem in illa beatitudine et spiritu et 
corpore perfect! salvique fuerimus, ista negotia non erunt;" Sermo 362, 28 
P.L. 39, 1631. 
* „audent sibi praeter Dei regnum salutem, quam desiderant, polliceri; atque 
ita inter se loquuntur, dum recusant agere poenitentiam pro peccatis suis, et 
perditos mores aliquando in melius commutare: Regnare nolo, sufficit mihi 
salvum me esse." Sermo 351, 8 P.L. 39, 1543. 
* „Vera est promissio Domini tui dicentis. Qui perseveraverit usque in finem, 
hic salvus erit." Sermo 250, 2 P.L. 38, 1165. 
„Qui credideritet baptizatus fuerit, salvus erit." Sermo 234,3 P.L. 38, 1116. 
6 „quare hic sedeo? quare vivo? nisi hac intentione, ut cum Christo simul 
vivamus ? Cupiditas mea ista est Sed si non me audieritis, et tarnen ego 
non tacuero, animam meam liberabo. Sed nolo salvus esse sinevobis/'Senwo 
17, 2 P.L. 38, 125. 
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σώζειν weer te geven en betekent dan de redding, die varieert 

naarmate de toestand van het subject dat gered wordt, verschillend 

is. Zo wordt men gered door Christus' kruisdood, door Gods barm

hartigheid, door orthodoxie1. Soms weer met medische beeldspraak 

verduidelijkt, zoals Paulus bijvoorbeeld anderen gezond (salvus) 

wilde maken, terwijl hij zelf nog onder behandeling was 2. 

h. Het antithetisch moment in salvus 

Het merendeel van al deze teksten was ontleend aan de Heilige 
Schrift. Wij moeten bij onze analyse dus nog nagaan, of Augustinus 
in dat bijbelse salvus nog speciale aspecten in het licht stelt. Inder
daad legt hij bijzondere nadruk op de tegenstelling: gered op deze 
wereld naar het lichaam tegenover gered nu naar de geest en later 
naar lichaam én geest. Meestal zal hij deze tegenstelling echter 
uitwerken naar aanleiding van het substantief salus3 of in de wijdere 
samenhang; slechts een enkele maal met salvus of salvum faceré 
zeli*. Wellicht is hier ook van invloed, dat salvum faceré tot het ene 
begrip „redden" was samengesmolten en, dat Augustinus het 
element salvus daarin moest herwaarderen om vervolgens op de 
eigen waarde ervan te reflecteren. 

i. Woordspeling met salvus 

Zowel de ambivalentie van salvus, waardoor het naast de profane 
betekenis: lichamelijk intact, ook de christelijke betekenis kan 
1 „Salvi facti sunt per occisum pro se." Sermo 89, 1 P.L. 38, 554. 
„Ubi inveniam unde salvus sim?.... non de meritis suis, non de virtute, non 
de fortitudine, non de equo, sed de misericordia eius." Enarr. in Ps. 32, s. II, 
24, 28, C.C.L. 38, 270 P.L. 36, 297/298. 
„Qui ergo credit, sperai, et amat, non continuo salvus dicendus est. Interest 
enim quid credat, quid speret, et quid amet." Sermo 198, 2 P.L. 38, 1024. 
* „Ut ergo noveris quia et ipse (Paulus) Apostolus, qui volebat alios salvos 
faceré, adhuc curabatur;" Sermo 154, 5 P.L. 38, 835. 
3 „Nam vana salus hominum, quae non dexterae, sed sinistrae eius est. 
Нас enim extolluntur in magnam superbiam, quicumque peccantes tempora-
liter salvi facti sunt." Enarr. in Ps. 19, 7, 13 C.C.L. 38, 114 P.L. 36, 165. 
1 „Homines et iumenta salvos facies, Domine;. . . " Enarr. in Ps. 35, 11, 1 
C.C.L. 38, 330 P.L. 36, 349. 
„nondum dicit: Salvus sum ex omni parte." Enarr. in Ps. 41, 11,6 C.C.L. 38, 
468 P.L. 36, 471. 
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hebben: geestelijk gered, als ook de polyvalentie van het christelijke 
salvus, waardoor het al de reddings-fasen kan weergeven, die de 
christen van het begin van zijn levensreis tot aan het eindpunt in 
zijn vaderland doorloopt, verschaffen aan de gewijde retor van 
Hippo een welkom ambiguum om er zijn gelovigen mee te interes
seren. Zo kan Christus bij hem zeggen - en het beeld van de haemor-
rhoissa, die aanrakend gezond werd, staat op de achtergrond - dat 
men tot Zijn godheid moet doordringen en dan zalig (salvus) zal zijn1. 

Vaker ontmoeten we paronomasie. Vooreerst met salvus zelf. 
Mozes, Josuë, de Rechters en de Koningen redden (salvum fecerunt) 
het joodse volk; Christus verlost (salvum faciei) Zijn volk. Wie 
gelooft en gedoopt wordt, zal zalig (salvus) zijn, maar zijn zij, die 
dit horen, dan niet gezond (salvus) ? De acht mensen in de Ark van 
Noë werden lichamelijk gered (salvae factae) ; het doopsel maakt ons 
zalig (salvos faciei)2. 

Vervolgens met salvus en verwante woorden: Wie anders kan 
anderen genezen (salvos facit) dan het Heil (salus) Zelf? Wij ver
wachten toekomstig zieleheil (salus), ofschoon we nu reeds het 
onderpand ontvingen en gered (salvus) zijn. Van de Heer komt het 
heil (salus, ambigu), niet dat waardoor Hij Zelf zalig (salvus) is, 
maar dat, wat Hij aan de mensen geeft om hen zalig (salvus, 
ambigu) te maken. Maak mij zalig (salvus) met Uw rechterhand; 
geen tijdelijke gezondheid (salus) vraag ik3. 

1 „Mulierem illam videte, quae fluxum sanguinis patiebatur. Dixit in corde 
suo: Sanabor, si tetigero fimbriam vestimenti ejus. Accessit et tetigit, sanata 
est intellige me aequalem Patri, et tune tange, et salva eris." Sermo 244, 3 
P.L. 38, 114911150. 
2 „Sed salvum fecit populum suum in manu potenti Moyses... : fecit salvum 
populum suum et Jesus Nave. . . : fecerunt salvum populum Judices... Non 
sic salvat Jesus: sed a peccatis eorum. Vocabunt nomen ejus Jesum. Quare? 
Ipse enim salvum faciet populum suum." Sermo 293, 11 P.L. 38, 1334. 
„Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit. Quid enim? qui haec audie-
bant, salvi non erant?" Sermo 233, 2 P.L. 38, 1113. 
„quomodo octo animae salvae factae sunt per aquam. Et adjunxit: Sic et vos 
simili forma Baptisma salvos faciet;" Sermo 106, 1 P.L. 38, 625. 
8 „Quis enim alius alios salvos fecit quam ipsa salus;" Tract, in Joh. 30, 3, 13 
C.C.L. 36, 290 P.L. 35, 1633. 
„Itaque sicut immortalitatem camis et salutem animarum futuram exspecta-
mus, quamvis iam pignore accepta salvi facti esse dicamur," Tract, in Joh. 86, 
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Ten slotte misschien een woordspel met het klankverwante 
saevire: Stephanus clatnabat et amabat. Saeviebat, et salvos fieri 
volebat1. 

j . Conclusie 

1. Salvus heeft minder reliëf dan salus. Het is meestal citaat uit de 
Heilige Schrift en bovendien weinig zelfstandig in de werk
woordelij ke uitdrukking salvum faceré. 

2. Noch de medische beeldspraak, noch de antithese salvus-
profaan tegenover sa/i/Ms-christelijk is in de H. Schrift zo fre
quent als bij Augustinus. 

С. SALVARE 

Bij het werkwoord salvare kunnen wij niet uitgaan van de tweedeling 
profaan tegenover christelijk, welke wij bij salus en salvus gevolgd 
zijn; het woord deed immers eerst met het christendom zijn intrede 
in de Latijnse taal2. 

In de christelijke taalgemeenschap was voor de specifiek christe
lijke betekenis van zieleheil het semantisch neologisme salus ge
schapen. Volgens de traditionele wetten waarmee in het taalsysteem 
nieuwe woorden worden gevormd, had het vroegchristelijk Latijn 
hierbij het werkwoord salvare in het leven geroepen, dat dus op de 
eerste plaats soteriologische betekenis had in de zin van zieleheil 
geven. Wij hebben hier dus geen onmiddellijk profaan uitgangspunt 
en dus ook geen medisch pre-ambulum, maar zullen dit primaire 

Г, 41 C.C.L. 36, 542 P.L. 35, 1851. 
„Quomodo dicitur, Domini salus, non qua salvus est Dominus, sed quam dat 
eis quos salvos facit: "Sermo 131, 9 P.L. 38, 733. 
„Salvum me f ас dextera tua: non salutem temporalem peto;" Enarr. in Ps. 
59, 7, 3 C.C.L. 39, 758 P.L. 36. 717. 
1 „Clamabat, et amabat. Saeviebat, et salvos fieri volebat." Sermo 315, 5 
P.L. 38, 1428. 
a „Salus enim latinum nomen est. Salvare et salvator non fuerunt haec latina 
antequam veniret Salvator: quando ad latinos venit, et haec latina fecit." 
Sermo 299, 6, P.L. 38, 1371. 
„Et salvavit eos de manu odientium. Hunc versum per circuitum quidam 
interpretati sunt, verba minus latina vitantes: Et salvos fecit eos de manu 
eorumquioderanteos."£Ka»'»·. inPs. 105, 10, 1 C.C.L. 40, 1559 P.L. 37, 1411. 
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lexicologische christianisme salvare {zieleheil verschaffen) zien 
overgaan in een secundair, dat de betekenis van lichamelijke redding 
schenken medebrengt en zodoende de mogelijkheid om medisch 
te worden uitgelegd. 

Voor onze analyse kunnen wij ons dus eerst veilig laten leiden door 
de categorieën die wij uit het christelijke salus en salvus uitlichtten; 
daarna richten wij onze blik op het secundaire gebruik in profane 
sfeer. 

a. Salvare: redden van zonde 

De verklaring, die de engel eenmaal van de naam Jezus gaf : Gij zult 
Zijn naam Jezus noemen, want Hij zal Zijn volk verlossen van zijn 
zonden! wordt door Augustinus in verband gebracht met de tekst 
uit het evangelie van Sint Lucas : De Mensenzoon is gekomen om te 
zoeken en te redden [salvare), wat verloren was! en met het woord 
van Sint Paulus: Christus Jezus is in de wereld gekomen om de 
zondaars te redden1. 

Dezelfde betekenis vinden wij ook in de tegenstelling, die 
Augustinus bezigt bij zijn beschouwing over de Wet : de Wet over
tuigde van schuld [convincendo de reatu), maar redde niet van zonde 
[non salvando)a. 

Ook waar de tegenstelling tussen salvare en damnare doorklinkt, 
treedt deze bevrijding van zonde op de voorgrond. Wanneer zegt 
men, aldus Augustinus, dat iemand om niet wordt gered [salvatur) ? 
Als de Redder [Salvator) in hem geen reden aantreft om hem te 
bekronen, maar slechts genoopt wordt om hem te veroordelen 
[damnare)*\ 

Medische samenhang 

Christus bemint de zondaars, gelijk een arts houdt van de zieke, 
1 „quia Christus Jesus venit in mundum peccatores salvos faceré: magnos, 
pusillos, peccatores salvos faceré. Venit Filius hominis quaerere et salvare 
quod perierat." Sermo 174, 6 P.L. 38, 943. 
г „Sub lege enim erant, quia premebat eos lex. Conditio eos premebat, 
convincendo de reatu, non salvando". Enarr. in Ps. 31, s. II, 17, 15 
C.C.L. 38, 237 P.L. 36, 269. 
* „Quis est qui salvatur gratis? In quo non invenit Salvator quod coronet, sed 
quod damnet ;" Enarr. in Ps. 30, En. II, s. I, 6, 20 C.C.L. 38, 195 P.L. 36, 233. 
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maar met het doel om de koorts te doden en de personen te redden 
(salvare)1. 

b. Salvare: bekeren, tot bekering brengen 

Hiervan noteerden wij geen bewijsplaatsen. 

с Salvare : redden door middel van de sacramenten 

Over de zending van Johannes de Doper zegt Augustinus, dat diens 
doopsel niet noodzakelijk was om gered (salvare) te worden2. 

Medische samenhang 

Dat salvare zeer goed kan samengaan met een medische entourage, 
blijkt ook uit de verschillende teksten, waarin de kinderdoop 
wordt verdedigd tegen de Pelagianen en als illustratie de daad der 
moeders wordt aangehaald, die hun kinderen naar Christus brach
ten. Het feit, dat de kinderen naar Christus worden gebracht, legt 
Augustinus namelijk zo uit, dat die moeders wisten, dat hun kin
deren ziek waren en dus een geneesheer nodig hadden. Iemand die 
geen geneesheer nodig heeft, behoeft niet naar Christus te gaan8, 
Die de geneesheer bij uitstek is en als zodanig geen belangstelling 
heeft voor de gezonden. Welnu, het was geen lichamelijke ziekte, 
waaraan deze kinderen leden, het was hun behept zijn met zonde, 
waarvan zij gered (salvare) moesten worden. Dat brengen van 
kinderen naar Christus geschiedt nog altijd, wanneer ze gebracht 
worden naar de doopvont4. 

In een dergelijke samenhang staat salvare: redden door doopsel, 
in de beschrijving van de samenspraak tussen Jezus en Johan
nes de Doper. Johannes moet liever door Christus worden gered 
1 „Sic amat Christus peccatores, quomodo amat medicus aegrotum, sed ut 
occidat febrem, et salvet illum." Serm. Bibl. Casin. II, 114, 1 M. 416, 8. 
г „Si enim baptismus Joannis necessarius erat saluti nostrae; et modo debuit 
exerceri. Non enim modo non salvantur homines, aut non modo plures 
salvantur, aut alia tunc salus erat, et alia modo." Tract, in Joh. 5,3, 2 С.CL. 
36, 42 P.L. 35. 1415. 
* „Quos non salvat, non habendo quod in eis salvet, non est illis Jesus." 
Sermo 174, 7 P.L. 38, 943. 
* „Ut quoniam quod aegri sunt alio peccante praegravantur, sic cum hi sani 
sunt, alio pro eis confitente salventur." Sermo 176, 2 P.L. 38, 950. 
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(salvare) en gedoopt, door Hem, die zulk een wonderlijke geneees-
wijze toepast1. 

d. Salvare als het schenken van 
de primitiae salutis op aarde 

Meer dan eens betreurt Augustinus het, dat hij op zulk een verheven 
plaats zit en zorg moet dragen voor het welzijn van vele anderen. 
Veel liever, zegt hij, zat hij op een nederige plaats, dus te midden van 
zijn eenvoudige gelovigen om daar zijn heil te vinden (salvarer)2. 
Het is immers een grondgedachte van hem, dat alles wat naar hoog
moed zweemt, de grote tegenstander van het heil is en dat alles wat 
met nederigheid te maken heeft, met het heil een natuurlijke of 
liever goddelijke affiniteit heeft. 

Medische samenhang 

De Heer is mijn licht en mijn heil (salularis), wie zal ik vrezen? en 
dan amplificeert Augustinus verder : God redt (salvare) mij ; laat 
de zwakheid wijken. Wie zal ik vrezen, wanneer ik wandel, krachtig 
in Zijn licht? De Heer is de reddende (salvans) ; wij zijn de geredden 
(salvati) ; buiten Hem zijn slechts duisternis en onmacht3. Men zie 
deze omschrijving in samenhang met die andere, waarin Augustinus 
Gods werkzaamheid weergeeft als een genezing van de ogen, zodat 
deze openstaan voor het goddelijke Licht. 

Vinden alle gelovigen hun licht en kracht in de steeds verder 
gaande helende werkzaamheid van God, in het bijzonder geldt dit 
voor de Donatisten, die weliswaar gedoopt zijn, maar daarna in 
dwaling vervallen. Ook van deze recidieve ziekte redt Gods goed-
1 „Baptizari voluit tantus a tantillo; ut breve explicem, salvator a salvando. 
Nam meminerat Joannes alicujus fortassis, quamvis tantus esset, aegritu-
dinis suae. Nam unde, Ego a te debeo baptizari?" Sermo 292, 4 P.L. 38, 1322. 
2 „Usque adeo autem timebam episcopatum, ut quoniam coeperat esse jam 
alicujus momenti inter Dei servos fama mea, in quo loco sciebam non esse 
episcopum, non ilio accederem. Cavebam hoc, et agebam quantum poteram, 
ut in loco humili salvarer, ne in alto periclitarer." Sermo 355, 2 P.L. 39, 1569. 
8 „Dominus illuminans, nos illuminati; Dominus salvans, nos salvati; si ergo 
ille illuminans, nos illuminati, et ille salvans, nos salvati, praeter ipsum nos 
tenebrae et infirmitas." Enarr. in Ps. 26, II, 3, 6 C.C.L. 38, 155 P.L. 
36, 200. 
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heid: de dwaling is overwonnen, de zieke is gered (salvatus)1. 
Zelfs schroomt Augustinus niet de heilige katholieke Kerk voor 

te stellen als een zieke vrouw, als een kerk van zondaren, zou de 
moderne theologie zeggen! De Kerk heeft de ontplooiing van haar 
redding gevonden (salvata est) door de prediking van de minste der 
apostelen Paulus, zoals de haemorrhoissa gered is aan de zoom van 
Jezus' kleed2. 

e. Salvare als redden in het hiernamaals 
en op de jongste dag 

De uiteindelijke redding van de Kerk zal eerst in de toekomst 
definitief plaatsvinden: deze heilige, goede, verzoende en geredde 
(salvatus) of liever te redden (salvandus), doch nu al in hoop geredde 
(spe salvatus) Kerk hoort Christus zeggen: wie Mij wil volgen, ver-
loochene zichzelf3. 

Frequent is de tegenstelling salvare tegenover damnare in de 
eschatologische zin van het woord. Zo waren er drie aan het kruis: 
een salvator, een salvandus en een damnandus*. Ook opmerkelijk is 
hier de nadere omschrijving van salvare met coronare, waarbij 
Augustinus ook op het goddelijke in deze werkzaamheid wijst5. 

Ook bij de marteldood van Laurentius, die zijn leven redde 
(salvare) door het te verliezen, en wel door het geloof, het verachten 
van de wereld en het martelaarschap, geeft het laatste (salvavit 
per martyrium) zeker het eschatologische salvare aan8. 
1 „Error humanus victus est, homo salvatus est. Nam medicus non contendit 
cum aegroto; et si aegrotus facit cum medico, vincitur febris, et sanatur 
aegrotus." Sermo 359, 7 P.L. 39, 1595/1596. 
1 „Proinde sicut illa mulier quae sanguims fluxum patiebatur, tacta Domini 
fimbria, salva facta est: sic Ecclesia quae ex Gentibus venit, Paulo prae-
dicante salvata est." Sermo 78, 2 P.L. 38, 491. 
s „Sed in hoc mundo sancto, bono, reconciliato, salvato; imo salvando, nunc 
autem spe salvato. Spe enim salvi facti sumus : in hoc ergo mundo, hoc est 
Ecclesia, quae tota sequitur Christum, universaliter dixit, Qui vult me sequi, 
abneget semitipsum." Sermo 96, 9 P.L. 38, 588. 
4 „Tres erant in cruce, unus Salvator, alius salvandus, alius damnandus;" 
Enarr. in Ps. 34, s. II, 1, 27 C.C.L. 38, 312 P.L. 36, 333. 
* „Monere, docere, compere nostrum est: salvare vero et coronare, aut 
damnare et in gehennas mittere, non est nostrum." Sermo 125, 8 P.L. 38, 695. 
• „Salvavit earn per fidem, salvavit per contemptum mundi, salvavit per 
martyrium." Sermo 303, 1 P.L. 38, 1394. 
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Bij deze definitieve redding in het hiernamaals is zeker ook het 
lichaam ingesloten ; in een prachtige tekst over het mystieke lichaam 
zegt Augustinus: Ons vlees is reeds behouden verrezen en op
gestegen in ons Hoofd; in de ledematen moet het zijn behoud nog 
vinden1; - en zelfs drukt hij deze saamhorigheid van Hoofd en 
ledematen in woorden uit, als hij zegt, dat de ledematen nog gered 
moeten worden, maar dat Christus reeds gered is2 (salvatus est), 
zodat salvati gelijkgesteld wordt met resuscitari. 

Medische samenhang treffen we hier niet direct aan. 

f. Salvare als geestelijk redden, 
met weinig differentiatie 

Hier zijn enige teksten aan te halen, die ongeveer hetzelfde bieden 
als het christelijk salus en salvus onder deze rubriek. God redt uit 
alle nood (salvabit oves suas)z, door bemiddeling van Christus (per 
unum salvamur)*, wanneer wij in Christus geloven (credimus, ut 
salvemur)s. 

Meer medisch getint, wordt ditzelfde uitgedrukt door het volgende 
grootse beeld: De mensheid ligt op de aarde uitgestrekt als één 
grote zieke en het Woord Gods, de grote geneesheer, zegt tot de 

1 „Ecce quare gemimus, et quomodo gemimus; quia quod speramus, iam 
quidem exspectamus, sed nondum tenemus, et donec teneamus, in tempore 
suspiramus, quia desideramus, quod nondum tenemus. Quare? Quia spe 
salvi facti sumus. lam caro sumta de nobis in Domino, non spe, sed re salva 
facta est. Resurrexit enim et adscendit in capite nostro caro nostra salva; 
in membris adhuc salvanda est". Enarr. in Ps. 125, 2,30C.C.L. 40,1845 P.L. 
37, 1658. 
2 „lam homo ipse, iam caro ipsa, iam Filius Dei, secundum nostram parti-
cipationem manifestum est, quia salvatus est, et misit de caelo Pater, et 
salvavit eum; misit de caelo et resuscitavit eum;" Enarr. in Ps. 56, 8, 1 
C.C.L. 39, 699 P.L. 36, 666. 
* „ita laudanda pastoris nostri, vere Dei nostri, misericordia: salvabit oves 
suas. . . . Salvet oves suas: audiant vocem pastoris sui, et sequantur eum." 
Sermo 47, 19 P.L. 38, 307. 
* „Per unum salvamur, majores, minores, senes, juvenes, parvuli, infantes; 
per unum salvamur." Sermo 293, 8 P.L. 38, 1333. 
6 „Exsultet itaque in credentibus mundus, quibus salvandis venit per quem 
factus est mundus." Sermo 187, 4 P.L. 38, 1003. 
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Vader: Ik zal tot hem gaan en, als hij gelooft, hem herstellen en 
redden (salvare)1. 

Hoewel het redden een echt goddelijke werkzaamheid is, kunnen 
ook wij mensen toch iets doen voor het behoud van onze mede
mensen. Indien wij over de vijand geen wraak afroepen, doch ge
nade, dan redden (salvare) wij onze broeder, redden wij onze natuur
genoot2. 

g. Salvare in profane zin 

Het christianisme salvare schijnt nu in de volgende gevallen 
secundair betrokken te worden op natuurlijke reddingen. 

Het salvum faceré, dat wij in onze Vulgaat lezen, vinden we bij 
Augustinus soms weergegeven met salvare : anderen heeft Hij gered, 
zichzelf kan Hij niet redden ; door zijn leven te redden verliest men 
het, door het te verliezen vindt men het3. 

Ook wordt salvare gebruikt voor diegenen, die van Christus niets 
dan de lichamelijke genezing vroegen: als ik de zoom van Zijn 
kleed aanraak, zal ik genezen worden (salvabor). De Heer beloofde 
te komen om de knecht te genezen (salvandum) *. 

Voor de lichamelijke redding vinden we salvare gebruikt, als 
Petrus op het meer roept : Heer, red mij (salva me) ; en in een gewoon 
profaan voorbeeld zegt Augustinus, dat alle schepelingen in de 
storm gevaar lopen, maar behouden in de haven komen (salvantur)5. 
1 „Ita factum est, quia dixit: Credentem ego reficiam, ego salvabo; ego 
percutiam, ego sanabo. Venit, factus est homo, . . . " Serm. Caill. II, 19, 8 
M. 271, 4. 
1 „Piane ora, ut occidat inimicum tuum, et salvet fratrem tuum: occidat 
inimicitias, salvet naturam." Sermo 211, 6 P.L. 38, 1058. 
8 „Alios salvavit, seipsum non potest." Enarr. in Ps. 3, 2, 8 C.C.L. 38, 8 
P.L. 36, 73. 
„Salvando perdet, perdendo inveniet." Serm. Mor. XV, 1 M. 647, 1. 
* „Si tetigero fimbriam vestimenti eius, salvabor." Serm. Mai. XXV, 2 
M. 318, 11. 
„Dominus autem ad puerum eius salvandum se ipsum iturum esse promisit." 
Serm. Mor. VI, 1 M. 608, 5. 
5 „In unda exclamet titubane Petrus, et dicat. Domine, salva me." Sermo 
75, 10 P.L. 38, 479. 
„Omnes enim in navi sumus: alii operantur, alii portantur; simul tarnen 
omnes et in tempestate periclitantur, et in portu salvantur", Enarr. in Ps. 
106, 12, 1 C.C.L. 40, 1577 P.L. 37, 1425. 
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De Ninivieten verdienden met hun boete, dat zij behouden werden 
(salvan) en Raab werd er voor bewaard (salvata est), dat men haar 
vermooordde1. Eliseus, type van Christus, kwam zelf tot de dode 
jongen om hem op te wekken (salvator ad salvandum)2. 

Zeer dicht bij het filosofische conservare ligt de werkzaamheid 
van God, die Augustinus onderkent, waar God aan mens en dier 
en aan goeden en kwaden dezelfde gezondheid schenkt : God maakte 
beiden, God handhaaft (salvai) beiden; Hij die alles geschapen 
heeft, houdt alles in stand (salvai)3. 

Eveneens vinden we salvare nog voor de lichamelijke redding 
gebruikt, waar Augustinus spreekt over de ene man, die in de 
Bethesda-vijver genezen wordt. Waarom wordt er één gered? 
Omdat er over de gehele aarde maar één Kerk is, daarom wordt 
de eenheid gered*. Hier maakt het indirecte christianisme salvare als 
lichamelijk redden een ambiguum met salvare als geestelijk redden 
mogelijk. 

h. Salvare in woordspeling 

Vaak wordt de tegenstelling uit het derde hoofdstuk van het evangelie 
van Johannes: God zond Zijn Zoon niet om te oordelen, maar om te 
redden! door Augustinus opgenomen: salvare per misericordiam -
discutere per judicium oí in eenvoudiger vorm: salvare - damnare5. 
1 „Neque enim deus in Niniven inmisericors fuit, quae in triduo meruit 
salvari." Serm. Caill. II, 19, 3 M. 266, 29. 
„(Raab) quae praesumsit in promissione, quae timuit Deum, cui dictum est 
ut per fenestram mitteret coccum, id est, ut in fronte haberet signum san
guinis Christi. Salvata est ibi, et ecclesiam gentium significavit." Enarr. in 
Ps. 86, 6, 18C.C.L. 39, 1203 P.L. 37, 1105/1106. 
2 „Venit ipse grandis ad parvulum, salvator ad salvandum., vivus ad mor-
tuum: venit ipse." Sermo 26, 11 P.L. 38, 176. 
3 „Qui enim fecit hominem, ipse fecit et iumenta; qui utrumque fecit, 
utrumque salvat; Enarr. in Ps. 35, 11,8 C.C.L. 38, 330 P.L. 36, 349. 
„Dat sanitatem etiam jumentis et draconibus, usque ad muscas et vermí
culos donat sanitatem; et salvat omnia qui creavit omnia." Sermo 255, 3 
P.L. 38, 1187. 
4 „Quare autem unus? Quia unica est Ecclesia per totum orbem terrarum, 
unitas salvatur. Ubi ergo salvatur unus, unitas significatur." Sermo 125, 6 
P.L. 38, 693. 
6 „qui venit saeculum salvare primo per misericordiam, et postea discutere 
per judicium." Sermo 5, 1 P.L. 38, 53. 
„Non enim amat Deus damnare, sed salvare: "Sermo 18, 2 P.L. 38, 129. 
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Reeds enigszins ambigu en zinspelend op de profane betekenis van 
salvus en salus klinkt de tegenstelling : faceré - salvare, in aansluiting 
bij de tegenstelling Schepper - Instandhouder {Creator - Salvator)1. 

Ambigu wordt salvare gebruikt, waar in de geestelijke betekenis 
de profane meeklinkt, zoals Laurentius zijn leven redde door het 
martelaarschap 2. 

De paronomasie gaat met salus, salvus, salutaris en eventueel een 
ambigu salvator verbonden : Zoals de haemorrhoissa salva (lichamelijk 
gezond) geworden is, zo is de Kerk geestelijk gered (salvata). Eén 
mens werd lichamelijk bij de vijver gered (salvatur) ; wil dan niet 
van de EENheid wijken om niet verEENzaamd (woordspeling 
UNUS - mwUNis misschien?) te zijn van dat heil (salus)3. 

i. Conclusie 

1. Blijkens de woord verbindingen en woordspelingen is het verband 
van salvare met salus, salvus, salutaris en salvator bij Augustinus 
zeker bewust. 

2. Ofschoon volgens Augustinus' eigen getuigenis een direct 
christianisme, vertoont salvare de neiging tot de profane be
tekenis redden en gezondheid schenken, waarbij we van een 
indirect christianisme spreken. 

3. Waar Augustinus salvare in een schriftuurcitaat bezigt, heeft het 
in de Bijbel zelf geen medische bijklank. 

4. Augustinus gebruikt salvare vaak in medische samenhang, 
waarin het woord zelf ook medische bijklank heeft. Het blijkt 
dus door hem in de medische sfeer getrokken te zijn. 

1 „quibus salvandis venit per quem f actus est mundus." Sermo 187, 4 
P.L. 38, 1003. 
Cf. „ego reficiam, ego salvabo;" Serm. Caill. II, 19, 8 M. 271, 4. 
1 „salvavit per martyrium." Sermo 303, 1 P.L. 38, 1394. 
* „sicut illa mulier... salva facta est: sic Ecclesia... salvata est." Sermo 
78, 2 P.L. 38, 491. 
„Ubi ergo salvatur unus, unitas significatur. Per unum unitatem intellige. 
Ab unitate ergo noli recedere, si non vis imm-unis (!) esse ab ista salute." 
Sermo 125, 6 P.L. 38, 694. 
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D. SALVATOR 

Bij onze beschouwing van Salvator kunnen wij op gelijke wijze te 
werk gaan als bij salvare; het is immers eveneens een lexicologisch 
christianisme, zoals Augustinus zelf had aangeduid, en kan dus 
ongeveer onder dezelfde rubrieken worden ondergebracht. Toch 
laten wij twee onderdelen voorafgaan, omdat Salvator soms zonder 
meer als synoniem voor Jesus lijkt te staan en elders als min of 
meer afgesleten titel in gebruik is. 

a. Salvator als synoniem voor Jezus 

Vaak gebruikt Augustinus het substantief Salvator zonder speciale 
reflectie op de inhoud van het woord ; de gevoelswaarde is dan niet 
anders dan wanneer hij had gezegd: Jesus resurr exit, Jesus ait, 
Jesus testatus est. Zo lezen we immers: onze Salvator verrees; de 
Salvator legt ons waakzaamheid op; de Salvator zegt: Niemand 
kan twee heren dienen; de Salvator zegt: Vraagt en ge zult ver
krijgen; op Palmzondag reed het ezeltje van de Salvator naar 
Jeruzalem1. 

b. Salvator als titel 

Zeer talrijk zijn de aanduidingen Dominus et Salvator. Soms ook 
eenvoudig Dominus Salvator. Een andere keer Dominus magister et 
salvator. Of ook zonder meer Christus Salvator7·. 

1 „Quid tam bonum nuntium possumus dicere, quam quia resurrexit Salvator 
noster?" Sermo 45, 5 P.L. 38, 266. 
„ipse salvator spiritalem vigiliam nobis imperat, ubi de suo repentino locutus 
adventu, vigilate, inquit, quia nescitis diem neque horam." Serm. Wilm. IV, 3 
M. 685, 10. 
„nemo potest etiam duobus dominis servire: quod eodem sermone Salvator 
ipse testatus est." Sermo 54, 1 P.L. 38, 372. 
„Petite et accipietis. Si vos, ait Salvator, si vos cum sitis mali, nostis bona 
dare filiis vestris; quanto magis. . ." Sermo 159, 9 P.L. 38, 872. 
„praecedebat et sequebatur asellum Salvatoris," Sermo 204, 3 P.L. 38, 1038. 
a „Miracula Domini nostri et Salvatoris Christi Jesu," Sermo 98, 1 P.L. 
38, 591. 
„Dominus enim Salvator noster, pósito corpore, et recepto corpore, postea-
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In medisch verband ontmoeten we Dominus Jesus Christus, 
Medicus et Salvator noster. Hier evenwel ligt het meer voor de hand 
om de beide laatste substantieven als een bijstelling op te vatten, 
waarmee Augustinus op retorische wijze in medias res valt en 
daarmee de aandacht van de toehoorders captiveert, om deze 
appositie later te gaan toelichten1. 

e. Salvator als de Zondendelger 

Wanneer een christen zegt, dat hij geen zondaar geweest is, noemt 
Augustinus dat een ondankbaarheid jegens de Salvator. Hier sluit 
het substantief dan zeker het wegnemen van zonden in, al zullen wij 
in het Nederlands een woord als Verlosser, Zaligmaker, Heiland 
moeten gebruiken2. Als de geest door het vlees is overwonnen, 
moeten wij, op Augustinus' aansporen, de hulp van de Salvator 
inroepen, die dus ook nu nog vanuit de hemel zijn zondendelgende 
werkzaamheid voortzet3. De mens is verlost, sedert hij de genade 
van de Salvator heeft ontvangen4. Laten wij de Schepper loven in 
wat de natuur aan ons gaf ; laten wij de Salvator zoeken wegens de 
tekorten die wij onszelf aandeden5. 

Dat Salvator de betekenis van zondendelger draagt, volgt heel 
duidelijk uit de volgende passage: Christus heeft van deze twee 
dingen: de menselijke natuur en de schuld, slechts het eerste aan-

quam resurrexit a mortuis, exhibuit se discipulis viventem, quem despera-
verant morientem." Sermo 265, 1 P.L. 38, 1219. 
„Quid enim dominus magister et salvator noster diabolo talia suggerenti 
respondit? Redi retro. Satanás," Serm. Guelferb. XXVIII, 4 M. 538, 12. 
„Numquid jam Christus salvator in terra ambulai?" Sermo 352, 7 P.L. 39, 
1557. 
1 „sic Dominus lesus Christus, medicus et salvator noster, in desperato, qui 
persecutor ecclesiae fuit, ostendit magnitudinem artis suae," Enarr. in Ps. 
130, 7, 19 C.C.L. 40, 1903 P.L. 37, 1708. 
a „Qui dicit, vel Non sum peccator, vel Non fui, ingratus est Salvatori." 
Sermo 176, 2 P.L. 38, 950. 
8 „Ergo vincitur mens a came. Invocet auxilium Salvatoris, et evadet 
laqueum deceptoris." Serm. Mor. IV, 2 M. 602, 17. 
4 „Nunc autem, jam redemptus, qui fui antea sub peccato venumdatus, jam 
accepta gratia Salvatoris, ut mente condelecter legi Dei, non ego operor illud, 
sed quod habitat in me peccatum." Sermo 154, 11 P.L. 38, 838. 
6 „Ergo et in natura nostra Creatorem laudemus; et propter vitium quod 
nobis infliximus, Salvatorem quaeramus." Sermo 156, 2 P.L. 38, 850. 
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genomen, het tweede genezen. Want had Hij Zelf onze ongerechtig
heid aangenomen, dan zou Hij ook Zelf een salvator hebben gezocht1. 

Medische samenhang 

In het Oud Verbond was de mens ziek, maar ontkende die ziekte 
en vond een Salvator dus overbodig; toen werd hem de Wet ge
schonken, opdat hij zich zijn ziekte bewust zou worden en hij uit 
zou gaan zien naar een geneesheer2. 

De Salvator werd geboren uit een maagd om de zondaars te ge
nezen3. De Salvator is de hulp van de kwijnenden, van de zondaars4. 
Voor de gezonde natuur prijs je de Schepper, sluit dan de Salvator 
niet uit van de zieke natuur5. 

Kortom: Christus is de Salvator, in wie de zonden vergeven 
worden en de zielen worden genezen6. 

d. Salvator als degene, die redt door de sacramenten 

De mens - zegt Augustinus - is Gods kind, door de genade van de 
Salvator vrijgekocht, met kostbaar Bloed verworven, in water en 
Geest herboren, tot het hemels erfdeel voorbestemd7. Hier zinspeelt 
Augustinus op de doop als heilsmiddel, elders zal hij de nadruk 
leggen op de kruisdood als middel tot heil8. 
1 „De duobus istis, natura humana et culpa humana, unum suscepit, aliud 
sanavit. Nam si ipse susciperet nostram iniquitatem, et ipse quaereret 
salvatorem." Sermo 294, 5 P.L. 38, 1331. 
2 „data est (Lex) ut inveniret se homo, hon ut morbus sanaretur, sed ut 
praevaricatione morbo crescente medicus quaereretur. ... Qui autem negat 
aegritudinem suam, superfluum judicat Salvatorem." Sermo 156, 2 P.L. 38, 
850. 
* „Venit ad sanandos de Virgine Salvator." Sermo 153, 14 P.L. 38, 832. 
* „Salvator est adjutorium languidi, ipse Salvator est praemium sanati." 
Sermo 156, 2 P.L. 38, 851. 
1 „dum quasi de natura sana laudas Creatorem, excludis a languida Salva
torem." Sermo 30, 5 P.L. 38, 190. 
* „Ipse est enim Salvator, in quo peccata dimittuntur, et anìmae sanantur." 
Enarr. in Ps. 105, 5, 6 C.C.L. 40, 1556, P.L. 37, 1408. 
7 „Si filii Dei, si gratia Salvatoris redempti, si pretioso sanguine comparati, 
si aqua et Spiritu renati, si ad haereditatem coelorum praedestinati, utique 
filii Dei." Sermo 81, 6 P.L. 38, 503. 
8 „Bene enim nobis fecit Dominus Deus mittendo nobis Salvatorem nostrum 
lesum Christum, ut moreretur propter delieta nostra," Enarr. in Ps. 56, 7, 5 
C.C.L. 39, 699 P.L. 36, 665. 
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Medische samenhang 

Ook voor de kinderen wil de Heer een Salvator zijn en een echte 
geneesheer. Weerhoudt de kinderen dus niet van de doop, waarbij 
Christus als zodanig voor hen optreedt1. 

In dit verband wijst Augustinus er met voorliefde op, dat de 
naam Jesus niets anders betekent dan Salvator2. 

Ook bij de ontmoeting van Jezus en Johannes de Doper, waar zij 
spreken over de doop, wordt de Heer Salvator genoemd; want 
Johannes was zich van enige ziekte bewust, hoe groot zijn persoon 
ook was3. 

e. Salvator als degene, die reeds op aarde heil geeft 

De apostelen, die reeds in de genade waren, kregen tot verbijstering 
van de joodse omstaanders de genadegave van de Salvator*. Dank 
zij die Salvator leven wij thans in de tijd van barmhartigheid5. 

Medische samenhang 

Het is geen tegenspraak, zo zegt Augustinus, als Paulus erop wijst, 
dat wij in smachtend verlangen naar het kindschap Gods zuchten 
naar de verlossing van ons lichaam, want de Salvator heeft ons 
gezond gemaakt ; het zuchten is wel een symptoom van de ziekte, 
die er nog is, maar door de hoop zijn we toch reeds gezond geworden e. 
1 „Cui tangendi, nisi medico? Certe sani: cui offeruntur infantes tangendi? 
Cui? Salvatori. Si Salvatori, utique salvandi." Sermo 115, 4 P.L. 38, 657. 
* „Interpretatur Jesus, Salvator. Salvator est Jesus." Sermo 174, 7 P.L. 
38, 943. 
* „Baptizan voluit tantus a tantillo; ut breve explicem, salvator a salvando. 
Nam meminerat Joannes alicujus fortassis, quamvis tantus esset, aegritudinis 
suae." Sermo 292, 4 P.L. 38, 1322. 
1 „Tunc audientes multi Judaei, qui erant in lerosolymis, et expavescentes 
donum gratiae salvatoris, cum mirarentur, et stupentes ambigerent inter se 
unde illud esset, acceperunt responsum ab apostolis, quod ille hoc praestiterit 
Spiritu suo, quem ipsi occiderunt," Serm. Den. XVII, 4 M. 84, 27. 
β „Regnum coelorum intra vos est. Prudentur ergo accipiat unusquisque 
mónita praeceptoris, ut non perdat tempus misericordiae salvatoris, quae 
modo impenditur, quamdiu generi humano parcitur." Sermo 109, 1 P.L. 38, 
636. 
* „Quid tibi ergo profuit Christus, si adhuc gemis; et quomodo Salvator 
salvum te fecit? qui gemit, adhuc aegrotat; subiunxit et ait: Spe enim salvi 
facti sumus." Enarr. in Ps. 125, 2, 25 C.C.L. 40, 1845 P.L. 37, 1657. 
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Wendt u tot het geneesmiddel van de Salvator, dan zal Hij uw ge
zondheid consolideren1. 

f. Salvator : degene, die zaligheid schenkt in de hemel 

De reddende werkzaamheid van de Salvator zal zijn bekroning 
vinden in de hemel, zoals Augustinus kernachtig na de parabel van 
Lazarus en de rijke vrek de preek besluit: Dit is het meest echte 
loon van de Salvator2. 

g. Salvator : de algemene Heiland 

Zoals we ook bij salvare een meer globale betekenis hebben ontmoet, 
waar geen speciale nuance op de voorgrond trad, zo zien we hier 
ook salvator optreden als degene, die in alles redding geeft. 

Zo noemt Augustinus Christus de Wereldheiland, de Heiland van 
alle mensen, en wel de volstrekt Enige3. 

Niet in tegenspraak hiermee is, dat Christus genoemd wordt 
salvator corporis (mystici) ; dit is overigens een tekst van Sint 
Paulus*. Als Hoofd verheerlijkt, waakt Hij over de tobbende lede
maten: zo spreekt Augustinus over de gehele Christus cum suo 

1 „sed redite ad remedium Salvatoris; contente cor, confringatur animi 
duritia, conteratur animi pertinacia, accusetur in malo, renascatur in bono. 
Diriget ipse, alligabit fracturam, consolidabit sanitatem;" Enarr. in Ps. 
146, 71, 51 C.C.L. 40, 2130 P.L. 37, 1906J1907. 
г „haec est merces verissima Salvatoris." Serm. Den. XXIII, 4 M. 141', 3. 
г „Missum esse ad nos Salvatorem mundi, fides verissima tenet." Sermo 
354, 1 P.L. 39, 1563. 
„apostolica et vera sententia est, quia Christus salvator omnium hominum:" 
Sermo 292, 4 P.L. 38, 1322. 
„Et nobis unicus Salvator, nemo enim praeter ipsum Salvator noster;" 
Serm. Guelferb. I, 3 M. 444, 14. 
„Factus unus ex hominum numero, unus et unicus. Unicus Patri. Nobis quid? 
Et nobis unicus Salvator: nemo enim praeter ipsum salvator noster." Sermo 
213, 2 P.L. 38, 1061. 
* „sicut Christus caput est Ecclesiae, ipse salvator corporis eius." Eph. 5, 23. 
„sitque ipse unus salvator corporis sui Dominus noster lesus Christus Filius 
Dei," Enarr. in Ps. 85, 1, 7 C.C.L. 39, 1176 P.L. 37, 1081. 
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Capite Salvatore; want wat is anders het hoofd en het lichaam: 
Salvator et Ecclesia4 

h. Salvator: de heiland van het lichaam 

Het christelijke woord salvator krijgt in sommige gevallen een bijna 
profane betekenis. Vooreerst weer in de lichamelijke genezingen, 
welke Jezus verrichtte: de honderdman vroeg voor de genezing 
(salus) van zijn knecht degene, die hij geneesheer (salvator) achtte ; 
de haemorrhoissa werd eerst door haar geneesheer (salvator) over het 
hoofd gezien; de blindgeborene aanbad degene, die hem genezen 
had (salvator) ; de geneesheer van de lijdenden (salvator languentium) 
beminde Lazarus, die ziek was2. 

Zo kan „salvator" in een gewild ambiguum zich secundair bijna 
tot „dokter" ontwikkelen: in de typus Eliseus, die de voorafbeelding 
is van Christus, ziet Augustinus de salvator naar de salvandus gaan, 
als hij de profeet, die zelf naar de dode jongen gaat na de mislukking 
van zijn knecht, beschouwt3. 

i. Salvator in woordspeling 

Hierover kunnen wij kort zijn, daar woordspeling steeds plaats vond 
met een van de reeds behandelde woorden. Uiteraard zal de ambigue 
1 „quaedam inscrutabilia, et sicut abyssus multa, profunda et occulta. An et 
ipsa nota sunt quibusdam excellentioribus membris hominis huius, qui cum 
suo capite Salvatore totus est Christus?" Enarr. in Ps. 778, s. VI, 2, 72 
C.C.L. 40, 7680 P.L. 37, 1574. 
„Non enim divisa sunt ab invicem membra, caput et corpus. Quid est caput 
et corpus? Salvator et ecclesia." Enarr. in Ps. 90, s. I, 9, 70 C.C.L. 39, 7261 
P.L. 37, 7 756. 
2 „iste autem centuno pro salute pueri sui salvatorem rogavit." Serm. Mor. 
VI, 7 M. 608, 4. 
„Intervenit mulier, et sanatur: prius sanatur fide, et quasi ignoratur a 
salvatore." Serm. Mor. VII, 2 M. 672, 5. 
„lam ergo corde videns, adoravit salvatorem suum." (ambiguum!) Serm. Mai. 
CXXX, 4 M. 379. 28. 
„Ule languens, illae tristes, omnes dilecti; sed diligebat eos et languentium 
salvator, immo etiam mortuorum suscitator, et tristium consolator." Tract, in 
Joh. 49, 7, 2 C.C.L. 36, 422 P.L. 35, 7749. 
3 „Venit ipse grandis ad parvulum, salvator ad salvandum, vivus ad mor-
tuum: venit ipse." Sermo 26, 17 P.L. 38, 176. 
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betekenis van salvator, van de zuivere christelijke betekenis naar 
het profane vlak zwenkend, daarin meespelen. 

Zeer kernachtig bijvoorbeeld: Wat is er ellendiger dan zij, wie de 
Zaligmaker [salvator in de christelijke betekenis) niet tot heil [salus 
in de ambigue betekenis) strekt1? 

j . Conclusie 

1. De woordverbinding met salvare wijst erop, dat salvator nog 
gevoeld werd als een nomen actoris bij het christelijk werkwoord 
salvare. 

2. De medische samenhang, waarin salvator Ы] Augustinus optreedt, 
is niet rechtstreeks aan de Bijbel ontleend. 

3. Naast deze mogelijkheid om medisch geduid te worden is 
salvator het versteende synoniem voor Jezus, waarin het element 
salvare niet relevant blijkt te zijn. 

1 „videbunt Salvatorem, et contristabuntur. Quid illis miserius, quibus 
Salvator saluti non erit?" Enarr. in Ps. 147, 3, 42 C.C.L. 40, 2141 P.L. 37, 
1916. 

69 



T W E E D E H O O F D S T U K 

MEDICUS EN ETYMOLOGISCH 

VERWANTE WOORDEN 

A. M E D I C U S 

/. Inleiding 

Voor een nader onderzoek inzake mogelijk verband tussen het 
Sa/ws-complex en de Meiftcws-metaforiek bij Augustinus dienen 
thans de talrijke teksten te volgen, waarin het woord medicus 
voorkomt. Wij hebben deze teksten in vier groepen geordend, doch 
de volgorde, waarin deze groepen gegeven worden, bedoelt geens
zins iets te suggereren over het genetisch proces in Augustinus' 
geest. 

Eerst komen teksten, waarin Augustinus' voorstelling van de 
aardse dokter duidelijk wordt. Vele trekjes verlevendigen dit beeld 
en leveren ons de eindindruk, dat Augustinus voor de geneesheer 
een grote waardering had. Of hij zich dit beeld had ontworpen uit de 
litteratuur, uit persoonlijke lijfservaring of bij het observeren van 
de dokter aan het ziekbed van anderen, kan voorlopig als minder 
ter zake buiten beschouwing blijven. Ook is het niet onze bedoeling 
volstrekt alle details over dit onderwerp gevonden of weergegeven 
te hebben, omdat dit niet het hoofddoel van ons onderzoek is. 

Vervolgens komen de teksten, waarin God of Christus uit
drukkelijk wordt vergeleken met een geneesheer: gelijk een genees
heer handelt (of eventueel: niet gelijk een geneesheer handelt), 
zo handelt God. Hiertoe rekenen wij ook de teksten, waarin het 
woord: „zoals" wordt weggelaten en paratactisch wordt gesteld: 
een dokter handelt op deze manier, aldus handelt (ook) God of 
Christus. 

Daarna noteerden wij de overdragingen en allegorieën, waarbij 
geen uitdrukkelijke vergelijking met een aardse dokter werd ge
maakt, ofschoon diens beeld wel op de achtergrond stond. Het zal 
hier moeilijk zijn om steeds de onderscheiding met het volgende 
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onderdeel scherp te trekken, maar wij plaatsten toch zo goed 
mogelijk die passages onder deze groep, waarvan men moet zeggen, 
dat „geneesheer" er in oneigenlijke, overdrachtelijke zin gebruikt 
wordt en, dat Augustinus als retor en litterator er zijn preken mee 
verduidelijkte en verfraaide. 

Ten slotte zijn er de teksten, niet weinig in getal, waarbij men 
niet anders kan constateren dan dat Augustinus hier het predikaat 
geneesheer in strikte en eigenlijke zin aan God of Christus toekent. 

2. De aardse geneesheer 

Het woord medicus in de betekenis geneesheer van beroep onderscheidt 
zich bij Augustinus weinig van de gebruikelijke betekenis. 

Het is de man die onderscheiden is van de leek en die de functie 
van de inwendige organen van de mens kent. In levensgevaar haast 
men zich om zijn hulp in te roepen. Hij snijdt en brandt soms en 
daarom spreekt men van in doktershanden vallen. Hij stelt zijn 
diagnose en kan soms met zekerheid zeggen, dat een ziekte dodelijk 
is. Hij raakt af en toe in intriges verwikkeld, want het kan zijn, dat 
je vijanden je afraden om naar hem toe te gaan, ofschoon hij in staat 
is om je te genezen. Als hij iemand behandelt, zal hij meer letten op 
wat de gezondheid van zijn patiënt verlangt, dan op wat de zieke 
in een opwelling van een ogenblik misschien vraagt. Hij is er niet 
om je te wonden, maar om je, als je gewond bent, te genezen. Hij is 
je vriend. In gevaar heb je een voetval voor hem over om zijn hulp 
te verkrijgen. Maar uiteindelijk houdt hij van de zieke1. 

1 „interiora nostra et intestina quae dicuntur, ad quos usus valeant, et multi 
hominum, et melius medici cognoverunt." Sermo 243, 3 P.L. 38, 1144. 
.¡Et aliquando venit aegritudo; curritur, adducuntur medici, solidi et muñera 
promittuntur." Sermo 84, 1 P.L. 38, 519. 
„Si ergo committis te medico aliquando erranti, committis te humano 
Consilio, non ut adhibeat cataplasma, quod leve est, aut emplastrum, unde 
tibi dolorem non faciat, sed plerumque ut urat, ut secet, ut auferat membrum 
tibi et tecum natum;" Serm. Den. XXI, 8 M. 132, 17. 
„Si veniant per morbum corporis in medici manus, salusque omnis a pro-
nuntiantibus et inspicientibus desperetur;" Sermo 344, 5 P.L. 39, 1515. 
„Magis dicit medicus quid agatur in altero, quam ille qui aegrotat quid 
agatur in se ipso." Sermo 137, 3 P.L. 38, 755. 
„Quomodo medici quando inspexerint valetudinem, et mortiferam esse 
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Augustinus kent ook verschillende soorten medici. Vooreerst 
zondert hij de valse geneesheren af. Hij kent chirurgen met de ijzeren 
werktuigen, die zo nodig een vinger in het belang van de rest van 
het lichaam amputeren, en die onder het gejammer van de patiënt 
de rotte plekken uitsnijden. Hij vermeldt medici voor slaapziekte 
en voor waanzinnigheid. Hij spreekt over de oogarts. En hij memo
reert de preventieve zorg voor de gezondheid, zoals een arts die met 
zijn heilzame voorschriften voor ons heeft1. 

cognoverint, hoc pronuntiant: Moritur, inde non evadit." Sermo 97, 3 
P.L. 38, 590. 
„si quisquam ergo in civitate aliquo peliculoso morbo corporis aegrotaret, 
et esset in eadem civitate peritissimus medicus, amicis, ut dixi, aegrotantis 
potentibus inimicus, qui dicerent amico suo. Noli eum adhibere, nihil novit: 
dicerent autem, non judicante animo, sed invidente:" Sermo 87, 13 P.L. 
38, 537. 
„nam et medicus si voluntatem aegri attendai, nunquam ilium curat." 
Sermo 9, 4 P.L. 38, 79. 
„Cum ergo esset amicus tibi (medicus), necesse est ut sit febri inimicus:" 
Serm. Guelferb. IX, 3 M. 469, 22. 
„quomodo si quisquam desperate aegrotet, numquid pudet illum, aut piget 
homini pedes tenere, peritissimo archiatro lacrymis vestigia lavare?" 
Sermo 80, 3 P.L. 38, 495. 
„quomodo amat medicus aegrotum, sed ut occidat febrem," Serm. Bibl. Casin. 
II, 114, 1 M. 416, 8. 
1 „Non quando nobis dolet caput, curramus ad praecantatores, ad sortílegos 
et remedia vanitatis." Tract, in Joh. 7, 7, 28C.C.L. 36, 71 P.L. 35, 1441. 
„Nonne sub medici ferramento clamas ut parcat;" Sermo 163, 8 P.L. 38, 893. 
„Si hoc homo medicus per artem suam facit, si ars medicinae aliquam partem 
membrorum tollit, ne omnia putrescant,. . ." Serm. Den. XXIV, 13M. 153, 34. 
„Unde seis quam putre est quod secat medicus, agens ferrum qer putria? 
Nonne novit modum, quid faciat, quo usque faciat? Numquid ululatus eius 
qui secatur, retrahit manus medici artificiose secantis?" Tract, in Joh. 
7, 12, 33 C.C.L. 36, 74 P.L. 35, 1443. 
„Si lethargicum videt, et lethargico morbo premi suum patrem a medico 
agnoscit, dicente sibi. Excita patrem tuum, noli eum permittere dormire, si 
vis ut vivat: adest puer seni, pulsat, vellicat, pungit, pietate molestus est:" 
Sermo 87, 15 P.L. 38, 538/539. 
„Insani sunt, medicus sum: saeviant, patienter fero;" Sermo 174, 6 P.L. 
38, 943. 
„quomodo quaeritur medicus, cum oculus camis turbatus est," Sermo 88, 6 
P.L. 38, 542. 
„Et tarnen medicus etiam sano praecipit temperantiam. Bonus medicus hoc 
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Hij weet ook, dat een geneesheer niet alles zelf doet, maar voor de 
lichtere gevallen zijn assistenten uitstuurt. Ofwel zendt hij deze 
voorop om de zieke alvast te verbinden. Sommigen nemen alleen 
de verschijnselen weg, tijdelijk! Maar anderen verwijderen de 
oorzaak van de kwaal1. 

Dat een geneesheer zich laat betalen voor zijn werk, laat 
Augustinus blijken uit het meermalen uit het evangelie genomen 
verhaal van de vrouw, die aan bloedvloeiing leed en alles aan ge
neesheren had uitgegeven. Trouwens aan een bekwame geneesheer 
zegt men een groot honorarium toe2. 

Augustinus kent geneesheren, die vriendelijk praten, die het niet 
erg vinden, wanneer een patiënt hen in een koortsaanval slaat en, 
die christelijk tot de omstaanders zeggen in een hopeloos geval: 
Bidt voor hem3 ! 

facit, non vult esse necessarius aegrotanti." Sermo 156, 2 P.L. 38, 851. 
„Quemadmodum si medicus videat tibi imminentem aegntudinem forte ex 
ahquo labore, et dicat: Parce tibi, sic te tracta, requiesce, his cibis utere; 
nam si non feceris, aegrotabis." Enarr. m Ps. 85, 18, 23 С С L. 39, 1191 
P.L. 37, 1094. 
1 „Quomodo et medicus quando mittit pueros suos, quasi ad ahquid facile 
faciendum: cum periculum magnum fuent, ipse vemt;" Serm. Guelferb. 
32. 5 M. 567, 22. 
„tamquam ad aliquem quem curare vult medicus, mittat pnmo servum suum, 
ut ligatum ilium mveniat " Tract, tn Joh. 3, 14, 4 С CL 36, 26 P.L. 35, 1402. 
„Medicus quando aegntudinem discutit, si curet quod per ahquam causam 
factum est, et ipsam causam qua factum est non curet, ad tempus videtur 
meden, causa manente morbus repetitur. . . Cognoscens hoc medicus, purgat 
humorem, detrahit causam, et nulla erunt ulcera." Tract, гп Joh. 25, 16, 2 
С CL. 36, 256 P.L. 35, 1604. 
2 „post consumpta omma in medicis, et non recepta sanitate "Sermo 62, 8 
P.L. 38, 418. 
„si promittitur aliquis medicus, qui etiam desperatum liberare sit idoneus, 
quanta promittuntur?" Sermo 344, 5 P.L. 39, 1515. 
3 „Videte quam blandi sunt medici eis quos etiam mordaciter curant." 
Sermo 357, 4 P.L. 39, 1584. 
„et tarnen cum secat aegrotum, dolet ille, clamât, resistit, et si forte febre 
mentem perdident, etiam medicum caedit; nec tarnen ille desistit a salute 
aegrotantis, quod novit facit, ilium maledicentem, conviciantem non curat." 
Enarr. tn Ps. 34, s. II, 13, 25 CCL. 38, 320 P.L. 36, 340. 
„Quia et ipse medicus plerumque in desperatione convertitur ad eos qui 
circumstant lacrimantes in domo, qui pendent ex ore eius audire sententiam 
de aegroto et periclitante; stat anceps medicus, non videt bonum quod 
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3. De „medicus" als punt van vergelijking 

In de medicus zoals Augustinus hem kent, ontwaart hij vele eigen 
trekken, die hij ook in het gedrag van God en van Jezus Christus 
en zelfs van Jezus' volgelingen opmerkt. Met een sicui of tamquam of 
door gewone parataxis maakt hij op deze overeenkomst opmerkzaam. 

Iemand kan zijn eigen lichaam naar believen verwonden, maar 
niet naar believen helen; daarvoor zoekt hij een geneesheer. Ins
gelijks is de ziel wel in staat om te zondigen, maar zij heeft Gods 
helende hand nodig om de kwetsuur, die de zonde toebracht, te 
genezen1. 

De mens is zichzelf minder goed bekend dan zijn Schepper, gelijk 
de zieke zichzelf slechter bekend is dan zijn geneesheer2. God weet 
aan wie Hij Zijn gaven moet geven en aan wie niet, gelijk de 
geneesheer, die de kwaal van de zieke beter kent dan de zieke zelf, be
paalde geneesmiddelen aan de ene zieke wel geeft en aan de anderniet3. 

En in het algemeen gesproken: gelijk de geneesheer de ziekte 
in de kranke haat en met zijn behandeling beoogt de ziekte te ver
drijven, en de kranke te verlichten: zo beoogt God met Zijn genade 
de zonde in ons te verteren en de mens in ons te bevrijden*. 

In een levendige passage voert Augustinus een zieke op, die het 
met zijn geneesheer eens is wat de verdrijving van de koorts betreft, 
maar hevig krakeelt over de hem voorgeschreven spijzen, welke hij 
ten slotte tegen heug en meug toch eet: aldus behoren wij met 
promittat, timet malum pronuntiare, ne terreat; modestam piane iste con-
cipit sententiam: Bonus Deus omnia potest, orate pro ilio." Enarr. in Ps. 
39, 8, 9 C.C.L. 38, 430 P.L. 36, 438. 
1 „Sicut enim ipsam camem nostram percutere et vulnerare cum volumus, 
possumus; ut autem sanetur, medicum quaenmus; nee ita nostra potestate 
salvamur, ut nostra potestate sauciamur: ita ad peccandum anima sibi ipsa 
sufficit; ad sanandum quod peccatum laeserit, Dei medicinalem dexteram 
implorât." Sermo 20, 1 P.L. 38, 138. 
* „Non enim sibi homo ita notus est, ut Creatori ; nee sic aeger sibi notus est, 
ut medico." Sermo 2, 3P.L. 38, 29. 
* „(Deus )sciens cui det, cui non det, tamquam medicus medicamenta, 
sciens melius morbum aegroti quam ipse aegrotus;" Enarr. in Ps. 34, s. I, 
7, 17 C.C.L. 38, 304 P.L. 36, 327. 
* „Quomodo odit medicus aegritudinem aegroti, et id agit curando ut 
aegritudo pellatur, aeger levetur, sic Deus gratia sua hoc in nobis agit, ut 
peccatum consumatur, homo liberetur." Tract, in Joh. 41, 9, 25 C.C.L. 36, 362 
P.L. 35, 1697. 
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God te haten, wat Hij haat in ons: de koorts der hartstochten (en 
Zijn geboden, die deze verdrijven, te onderhouden)1. Het komt meer 
voor, dat de zondaar wordt vergeleken met een koortslijder, die in 
zijn waanzin niet meer weet, wat hij zegt of doet : maar gelijk een ge
neesheer zich daarvan niets aantrekt, zo komt ook God tot zo iemand2. 

Vele malen ook wordt Christus vergeleken met een oogarts. 
Zoals deze de zieke ogen bestrijkt met scherpe oogzalf, zo legt 
Christus op onze ziele-ogen de geboden; onderhouden wij die, dan 
gaan onze ogen open voor het goddelijk licht3. 

Of ook vaak met de chirurg, die een gezwel wegsnijdt: zo snijdt 
Christus het gezwel van de hoogmoed weg bij degenen, die Hij 
bemint: het doet wel pijn, maar later schenkt Hij hechte gezond
heid*. Wanneer een medicus alleen maar de schurft wegneemt, is de 
genezing tijdelijk, doch wanneer hij de oorzaak van de schurft, de 
kwade sappen, wegneemt, is deze blijvend. De oorzaak van alle 
ziekten, van alle zonden, is de hoogmoed. Om deze te kureren is de 
Zoon van God nedergedaald en nederig geworden5. 

1 „Quam onerosus est cibus aegris quando reficiuntur: et pejorem horam 
députant aegri refectionis suae, quam suae accessionis; et tarnen cogunt se 
concordantes cum medico, et quamvis inviti et obluctantes vincunt se ut 
aliquid accipiant. . . . ipse sermo Dei febres vestras odit, cum quo concordare 
debetis." Sermo 9, 10 P.L. 38, 83 . 
• „Quomodo medicus non curat quidquid audiat a phrenetico, sed quomodo 
convalescat, et fiat sanus phreneticus; nec si et pugnum ab ilio accipiat 
curat, ille illi facit nova vulnera, ille veterem febrem sanat, sic et Dominus ad 
aegrotum venit," Enarr. in Ps. 35, 17, 21 C.C.L. 38, 335 P.L. 36, 353. 
8 „tales sumus quales lippientes, cum producuntur ad videndum lumen, si 
forte antea visum omnino non habebant, et incipiunt eumdem visum per 
diligentiam medicorum utcumque reparare. . . . Quae sunt collyria? Noli 
mentiri, noli periurare, noli adulterare, noli furari, noli fraudare. Sed consuesti 
et cum aliquo dolore a consuetudine revocaris; hoc est quod mordet, sed 
sanat." Tract, in Joh. 18, Π, 5 C.C.L. 36, 187 P.L. 35, 1542. 
1 „Odit Deus praesumptores de viribus suis, et tumorem istum in eis, quos 
diligit, tanquam medicus secat. Secando quidem infert dolorem: sed firmat 
postea sanitatem." Sermo 285, 3 P.L. 38, 1294/1295. 
s „vides hominem qui fuit ulcerosus et scabiosus, sanatum ; sed quia humor 
ille non eiectus est, rursus ad ulcus reditur. Cognoscens hoc medicus, purgat 
humorem, detrahit causam, et nulla erunt ulcera. Unde abundat iniquitas? 
Per superbiam. Cura superbiam, et nulla erit iniquitas. Ut ergo causa omnium 
morborum curaretur, id est superbia, descendit et humilis factus est Filius 
Dei." Tract, in Jo. 25, 16, 10 C.C.L. 36, 256 P.L. 35, 1604. 
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In de passage, waarmee wij dit onderdeel besluiten, wordt 
weliswaar ook de vergelijking gemaakt tussen de geneesheer en God, 
maar eigenlijk lijkt het meer de vergelijking tussen de aardse 
geneesheer en dè Geneesheer bij uitstek. Om deze vergelijking dus 
ten volle te waarderen zou men eerst de laatste groep van onze 
medicus-teksten gelezen moeten hebben. Het eerste lid van deze 
vergelijking, waarin het tweede lid overigens zonder vergelijkings
woord volgt, is eerder een preludium op een groot concert, een 
akkoord vooraf om ons in de stemming te brengen, dan een gelijk
waardige factor: Zou er, zo bekorten wij Augustinus, in de stad 
een zieke zijn en tevens een kundig geneesheer, dan zou hij alle 
bedenkingen opzij zetten om die allerbekwaamste dokter voor de 
behandeling van zijn lichaamskwaal te krijgen. Het menselijk ge
slacht is ziek, niet aan lichamelijke krankheden, maar aan zonden. 
Over heel het aardoppervlak van het oosten tot het westen ligt het 
uitgestrekt, één grote zieke. Om die grote zieke gezond te maken 
daalt de almachtige geneesheer af. Verlaagd heeft Hij Zich tot 
sterfelijk vlees, als tot aan het bed van de zieke; heilzame voor
schriften geeft Hij... ; Hij is de trouwste en machtigste geneesheer 
van allen1. 

De geneesheer geeft echter niet slechts een beeld van de goddelijke 
werkzaamheid, doch ook een voorbeeld voor de onze. Wanneer hij 
kerft en snijdt en tegen de wonde te keer gaat, doet hij dit om de 
mens gezond te maken, die hij bemint: zo moeten ook wij onze 
zondige broeders liefhebben, ook als wij hun, zo nodig, een straf 

1 „si quisquam ergo in civitate aliquo periculoso morbo corporis aegrotaret, 
et esset in eadem civitate peritissimus medicus, amicis, ut dixi, aegrotantis 
potentibus inimicus, qui dicerent amico suo, Noli eum adhibere, nihil novit: 
. . . nonne.. . medicum ilium... adhiberet? Aegrotat humanum genus, non 
morbis corporis, sed peccatis. Jacet toto orbe terrarum ab oriente usque in 
occidentem grandis aegrotus. Ad sanandum grandem aegrotum descendit 
omnipotens medicus. Humiliavit se usque ad mortalem camem, tanquam 
usque ad lectum aegrotantis. Dat salutis praecepta, contemnitur: qui 
audiunt, liberantur. Contemnitur, cum dicunt amici potentes, Nihil novit. 
. . . ." Sermo 87, 13 P.L. 38, 537/538. 
„omnium fidelissimus et potentissimus medicus" Enarr. in Ps. 6, 12, 19 
C.C.L. 38, 34 P.L. 36, 96. 
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opleggen1. Dit voorbeeld van de arts, die de zieke niet bemint, als 
hij diens ziekte niet haat, gaf aan Augustinus de moed om aan de 
gelovigen in de Kerk ongezouten de waarheid te zeggen. 

4. „Medicus" overdrachtelijk gebruikt 

Bij de bloemlezing die wij gaven uit de teksten, waar Augustinus 
aan de medische wereld een vergelijking ontleent om zo een heils
waarheid te veraanschouwelijken, valt het op, dat hij daarbij niet 
één bepaalde trek in de medicus op het oog heeft en evenmin één 
enkel facet van het geloofsgegeven ermee wil belichten. 

Wel zou men het een populair tractaat over de zonde kunnen 
noemen, waarbij alleen Gòd de zonde-ziekte kan genezen en wel op de 
Hem eigen soevereine manier, die Hij nu eenmaal beter dan wij 
kan kiezen : die zonde beroofde ons van het gezond verstand inzake 
godsdienst, verduisterde onze blik voor de godsschouwing en 
maakte ons vooral hoogmoedig. De genezende werkzaamheid Gods 
vindt dan haar hoogtepunt in de menswording, waarna ook de 
christen zelf aan die helende activiteit van de Heer dient deel te 
nemen. 

Werpen wij nu een blik op de plaatsen, waar Augustinus het 
woord medicus overdrachtelijk gebruikt, dan vinden we wederom 
een veelheid van aspecten van dat werken Gods uitgedrukt in deze 
metafoor. 

Wij zien vooreerst Christus, zoals Hij in het evangelie optreedt, 
voorgesteld als geneesheer. 

Zo tegenover Petrus. Toen deze aanmatigend zei met Christus te 
zullen sterven, was zijn zieke bange hart voor hemzelf verborgen, 
maar het lag voor de geneesheer open. En toen hij zichzelf niet van 
1 „Quid enim tam pium quam medicus ferens ferramentum ? Plorat secandus, 
et secatur: plorat urendus, et uritur. Non est illa crudelitas; absit ut saevitia 
medici dicatur. Saevit in vulnus, ut homo sanetur: quia si vulnus palpetur, 
homo perditur. Sic ergo ista monuerim, fratres mei, ut fratres nostros qui 
peccaverint omni modo diligamus, de corde nostro chantatem in eos non 
dimittamus, et disciplinam, cum opus est, demus: ne per solutionem disci-
plinae crescat nequitia," Sermo 83, 8 P.L. 38, 518/579. 
„Esto ergo similis medico. Medicus non amat aegrotantem, si non odit 
aegritudinem. Ut liberei aegrotum, persequitur febrem. Nolite amare vitia 
amicorum vestrorum, si amatis amicos vestros." Sermo 49, 6 P.L. 38, 323. 
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zijn ziekte bewust was, voorzegde de geneesheer hem, wat er in hem 
stond te gebeuren1. 

En tegenover de overspelige vrouw. Toen de farizeeën beschaamd 
heengingen, bleef zij met Christus achter, een zondares met de 
Salvator, een zieke met de geneesheer, een erbarmelijke met de barm
hartigheid2. 

Of in het huis van Simon de farizeeër, waar de zondares ongenood 
binnenkwam bij het gastmaal waar haar geneesheer aanlag, en met 
vrome vrijpostigheid de gezondheid zocht3. 

Op de dag van de verrijzenis stond de geneesheer te midden van 
de apostelen om hen te genezen van de dwaling, als zou Hij een 
geest zijn*. 

Degene, die tot Jezus zei: Ik zal U volgen, waarheen Ge ook gaat! 
kende zichzelf niet zó, als de geneesheer hem kende6. 

Verleidelijk ware het geweest om boven deze herinneringen uit 
het evangelie de tekst van Mattheus te plaatsen (9, 12), dat volgens 
Christus' eigen uitspraak de gezonden geen geneesheer nodig hebben. 
Deze tekst komt weliswaar meermalen bij Augustinus voor, doch 
nergens blijkt, dat hij van hier uit z'n m¿ÉÍícws-metaforen opbouwde. 
Wij dienen er veeleer een bijbelse adstructie van dit overdrachtelijk 
gebruik van medicus in te zien, waardoor het nog meer de garantie 
van echtheid en de wijding van het sacrale krijgt. 

Nauw aansluitend bij deze voorstellingen van Christus als ge-

1 „Numquid comprehendit corde suo cor suum Petrus, qui dixit: Tecum 
usque ad mortem его? ... Cor aegrotum latebat, sed medico patebat." 
Enarr. in Ps. 39, 23, 8 C.C.L. 38, 441 P.L. 36, 448. 
„negavit Dominum ter. Praedixerat enim medicus aegroto quid in Ulo futu
rum erat : qui aeger casus aegritudinis suae non noverai, et plus de se aegrotus 
praesumpserat; sed verus medicus videbat." Sermo 6, 2 P.L. 38, 34. 
1 „Ulis ergo discedentibus, remansit peccatrix et Salvator: remansit aegrota 
et medicus: remansit misera et misericordia." Sermo 13, 5 P.L. 38, 109. 
8 „Vidistis etiam mulierem in civitate famosam, mala utique fama, quae erat 
peccatrix, non invitatam irruisse convivio, ubi suus medicus recumbebat, et 
quaesisse pia impudentia sanitatem." Sermo 99, 1 P.L. 38, 595. 
4 „Nam hoc putaverunt discipuli, non fuisse veram camem in Domino 
Christo, sed tantummodo spiritum. Videamus si dimisit eos errare. Videte 
quam malus sit error, quem medicus festinabat sanare, noluit confirmare." 
Sermo 238, 2 P.L. 38, 1125. 
8 „Et iste de ipsis fuit, пес sic se ipse noverai, quomodo medicus inspiciebat." 
Sermo 100, 1 P.L. 38, 602/603. 

78 



neesheer uit het evangelie doet zich de visie rond Christus en 
Sint Paulus voor: een allegorie, zou men zeggen, die tot in vele 
onderdelen wordt uitgewerkt. Christus kiest zich de ergste zondaar 
om met diens genezing naam te maken; Ananias siddert onder de 
hand van die Geneesheer, die hem daarbij inschakelt; de genezen 
Paulus kan andere zieken moed inspreken, omdat hun ziekte, nu 
zelfs zijn kwaal genezen is, geen onoverkomelijke moeilijkheid voor 
de geneesheer kan zijn ; maar op zijn vraag, of de prikkel in het vlees 
niet van hem kan wijken, antwoordt de geneesheer hem niet naar 
zijn wens, maar naar wat zijn gezondheid eist1. 

Bijzondere opmerkzaamheid vereist voorts de figuur van Zachaeus, 
de tollenaar, die Jezus in zijn huis ontvangt: de geneesheer ging 
binnen in het huis van de zieke ; naast de medicus-metaïoor zien wij 
hier namelijk duidelijk het salus-salvator-motiei optreden2. 

Niet alleen de historische Christus uit het evangelie en de 
Handelingen stelt Augustinus als geneesheer voor; ook de momen
teel werkzame Heiland schildert hij ons. 

Zo worden immers de kinderen naar Hem toegebracht in het 
doopsel om door de geneesheer aangeraakt te worden3, waarbij wij 
wederom het salus-salvator-motiei ermee verbonden zien; iets, wat 
bij het doopsel niet bevreemdt en ook in de passage over de doop 
van Jezus Zelf door Johannes naar voren kwam. 

1 „Propter quod ter Dominum rogavi, ut auferret eum (stimulum camis) a 
me: et dixit mihi. Sufficit tibi gratia mea; nam virtus in infirmitate per-
ficitur. Petit aeger, ut quod ad salutem apponit medicus, cum voluerit 
aegrotus auferatur. Medicus dicit: Non, mordet, sed sanat. Tu dicis: 
Tolle quod mordet. Medicus dixit: Non tollo, quia sanat. Tu ad medicum 
quare venisti? Sanari, an molestiam non pati? Non ergo exaudivit Dominus 
Paulum ad voluntatem, quia exaudivit ad sanitatem." Sermo 354, 7 P.L. 39, 
7 S 66. 
Cf. Sermo 175 et 176. 
2 „Jam ergo quia Zacchaeus erat, quia princeps publicanorum erat, quia 
valde peccator erat; quasi sana illa turba, quae impediebat videre Jesum, 
admirata est, et reprehendit quod in domum peccatoris intrasset Jesus. Hoc 
erat reprehenderé quod in domum aegroti intravit medicus. . . . salus hodie 
facta est. Utique si Salvator non intrasset, salus in illa domo facta non 
esset." Sermo 174, 6 P.L. 38, 943. 
8 „(parvuli) offeruntur tangendi. Cui tangendi nisi medico? Certe sani (edd. 
insani) : cui offeruntur infantes tangendi? Cui? Salvatori. Si Salvatori, utique 
salvandi." Sermo 115, 4 P.L. 38, 657. 
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Nog origineler klinkt ons het Christus-medicusbeeld tegen, dat al 
het wezenlijke van Christus' verlossingswerk in medische klank aan 
ons laat horen. Het kan een gevaar inhouden om dit beeld uit bij 
elkaar gelezen teksten samen te stellen, maar wij willen er nog geen 
conclusies aan vastknopen en vervolgens zou het niet de eerste maal 
zijn, dat we Augustinus herhaaldelijk zonder veel uitleg zien terug
grijpen op een beeld, dat hij eens uitvoerig in een preek heeft 
behandeld. 

In onze eerste ouders hebben wij eens de geneesheer niet willen 
gehoorzamen; wij waren gezond en hadden van hem voorschriften 
gekregen om die gezondheid te handhaven en zo geen geneesheer 
nodig te hebben1. Onze ziekte begon en zou draaglijk geschenen 
hebben, als hij zo was geweest, dat wij naar de geneesheer konden 
gaan. Maar dat konden wij niet2. Ja, de ergste ziekte was, dat wij ons 
gezond waanden. Daarom zond de geneesheer de Wet, waarvan we 
bemerkten, dat we hem niet konden onderhouden, en waardoor wij 
het besef kregen, dat we de geneesheer nodig hadden3. Toen daalde 
de almachtige geneesheer neer. Maar Hij vond mensen die slaapziek 
waren en niet wakker geschud wensten te worden. Of mensen die 
waanzinnig waren en hun hand ophieven tegen de geneesheer. De 
geneesheer werd aldus gedood. Maar blijkens Zijn Vader, vergeef het 
hun\ maakte Hij uit Zijn bloed een geneesmiddel4. Deze artsenij is 

1 „Dedit nobis praecepta medicus, sanis: dedit praecepta medicus, ne 
medico indigeremus. Non opus est, inquit, sanis medicus, sed aegrotantibus. 
Sani praecepta contempsimus, et experimento sensimus in quantam perni-
ciem nostram praeceptum illud contempserimus." Sermo 88, 7 P.L. 38, 543. 
% „Valde enim et irremediabiliter te obsidebat infirmitas tua, et haec res 
fecit ut veniret ad te tantus medicus. Si enim vel sic aegrotares, ut tu posses 
ire ad medicum, poterai tolerabilis videri ipsa infirmitas." Sermo 142, 2 P.L. 
38, 778. 
3 „data est (Lex) ut inveniret se homo, non ut morbus sanaretur, sed ut 
praevaricatione morbo crescente medicus quaereretur." Sermo 156, 2 
P.L. 38, 850. 
* „Si necdum medicum agnoscimus, non in eum tanquam phrenetici saevia-
mus, non ab eo tanquam lethargici avertamur.. . Tales etiam ipsos Judaeos, 
in seipsum, cum hic esset, saevientes, tanquam phreneticos sanavit, pro 
quibus in Ugno pendens oravit. Dixit enim : Pater, ignosce illis, quia nesciunt 
quid faciunt." Sermo 87, 14 P.L. 38, 538. 
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bitter en deze oogzalf is scherp. Daarom gaf Hij ons weer het voor
beeld en dronk de bittere kelk het eerst1. 

Zowel de passages uit het evangelie als de zojuist beschreven 
allegorie tonen ons Christus vooral en niet zozeer God de Vader. 
In onze paragraaf over de vergelijkingen was het juist meer God 
de Vader, die als geneesheer werd voorgesteld. Verwondering behoeft 
dit niet te wekken, daar een volledig geformuleerde vergelijking nu 
eenmaal wat ernstiger en theoretischer aandoet dan een levendige 
metafoor. Augustinus zal dus bij zijn concrete schilderingen van de 
levende persoon van Christus eerder in metaforen preken dan in 
schoolse formules. 

Overigens is ook de metafoor veelvuldig in gebruik voor de 
Eerste Persoon van de Drieëenheid. Met zijn God, wees mij zondaar 
genadigi toonde de tollenaar zijn wonden aan de geneesheer2. 
Laten wij geduldig Gods beproevingen verdragen: zullen wij 
ongeduldig zijn tegenover de geneesheer, die ons wel kerft en brandt, 
maar ook Zijn Enige Zoon niet heeft gespaard3? 

Tenslotte noteren wij nog de gevallen, waar Augustinus de geloofs-
verdedigers en de geloofspredikers geneesheren noemt, zij het dan 
ook in de kracht van Christus op het voorbeeld van de dokters
assistent Petrus4. 

5. „Medicus" als eigen term voor God of Christus 

In bovengenoemde teksten, waar Augustinus medicus overdrach
telijk gebruikte voor God of Christus, hebben wij reeds enige grens-
1 „Et ne responderet ei languidus, Non possum, non fero, non bibo: prior 
bibit medicus sanus ut bibere non dubitarci aegrotus. Quid enim amarum est 
in tali póculo, quod Ule non biberit?" Sermo 88, 7 P.L. 38, 543. 
a „Numquid non ad templum ascenderai Pharisaeus ille et Publicanus? Ille 
de sua sanitate gloriabatur, iste vulnera sua medico ostendebat." Sermo 
137, 4 P.L. 38, 756. 
3 „impatienter ferre debemus urentem medicum et secantem, id est, omnibus 
tribulationibus nos exercentem et a peccato sanantem? Piane committamus 
nos medici manui;" Enarr. in Ps. 40, 6, 13 C.C.L. 38, 453 P.L. 36, 458. 
4 „Qui ergo défendit f idem, bonus est medicus: sed in te non est infidelitatis 
morbus." Sermo 240, 1 P.L. 38, 1131. 
„Quam speciosi pedes eorum qui annuntiant pacem, qui annuntiant bona! 
Ipsi sunt medici curantes a latronibus sauciatum ; sed Dominus eum perduxit 
ad stabulum;" Enarr. in Ps. 87, 13, 22 C.C.L. 39, 1217 P.L. 37, 1118. 
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gevallen ontmoet, waarbij men zich afvraagt, of men nog wel van 
metafoor mag spreken. Vooreerst kan door het veelvuldig meta
forisch gebruik het woord medicus enigermate versteend zijn, 
zodat het synoniem wordt voor God of Christus zonder daarbij de 
medische betekenis relevant te houden. 

Augustinus is te zeer grammaticus geweest om niet bij tijd en wijle 
zulk een op de achtergrond geraakte betekenis weer naar voren te 
roepen. Zo waarschuwt hij, dat het werkwoord liberare niet altijd 
meer rechtstreeks het beeld van de vrijheid oproept, maar soms 
- bekend is immers ook in niet-christelijk spraakgebruik de ver
taling liberator voor het Griekse σωτήρ! - met betrekking tot ge
zondheid of heil gebruikt wordt. Men kan het gebruik dan usuate, 
maar niet proprie noemen ; want liberare moet toch op de eerste plaats 
liberum faceré aangeven1. Al bewijst dit voor het onderhavige 
medicus niet veel, het is toch niet uitgesloten, dat het medische in 
medicus, waar het voor Christus gebruikt wordt, teruggeweken zou 
zijn. Ook een Nederlands toehoorder zou zich niet onmiddellijk ver
zetten tegen een predikant, die in een onbewaakt ogenblik zou 
spreken van de Heiland, die ons vrijkoopt; dit zou beslist nog geen 
symptoom zijn, dat voor genoemde redenaar de sa/twe-betekenis-
cyclus niet onderscheiden zou zijn van het redimere-complex. 

Vervolgens mag men evenwel ook de mogelijkheid niet uit
sluiten, dat medicus als predikaat voor God of Christus zou zijn 
ontstaan - al of niet via een Hebreeuws of Grieks woord - uit de 
sfeer, waarin de bijbelse mens denkt en spreekt over zonde of ziekte. 

Tenslotte blijft er ook de kans, die men toch niet bij voorbaat 
magontkennen, dat een buiten-christelijke godsdienstige terminologie 
deze Gods- of Christus-titel in de hand gewerkt zou hebben. 

Wij bedoelen met deze voorlopige close-up van het medicus-
gebruik bij Augustinus niet onmiddellijk uit te maken, welke factor 
de overheersende is geweest. Wel signaleren wij successievelijk de 
teksten, waar medicus als zulk een specifieke term voorkomt, 
houden open oog voor mogelijke nawerkingen van een of meer van 

1 „Nam in latina consuetudine plerumque dicimus hominem liberali, quod 
ad libertatem non pertinet, sed tantum ad salutem ; sicut quisquam dicitur 
liberali ab infirmitate; usitate dicitur, non tamen proprie." Traci, in Joh. 
41, 1, 38 C.C.L. 36, 358 P.L. 35, 1693. 
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bovengenoemde factoren en trachten dan na analyse van de andere 
medische termen tot onze conclusie te komen. 

a. Medicus als titel 
of als gewone aanduiding van Christus 

In een preek tegen de Pelagianen zegt Augustinus tegen zijn te
genstander: Waarom twisten wij onder elkander? Soms om de 
geneesheer, die Zijn Komt allen lol Mijl staat te roepen, niet te 
horen1? 

In een andere tekst speelt Augustinus weliswaar met het ambigue 
tumor als gezwel en als hoogmoed, maar lijkt medicus toch sterk op 
een godstitel: Het joodse volk wilde zich niet vernederen tengevolge 
van zijn hoogmoed voor Christus als voor de grondlegger van de 
nederigheid, de onderdrukker van alle opgeblazenheid, de genezende 
God, die hierom ondanks Zijn godheid mens geworden is, opdat de 
mens zich als mens zou leren kennen2. 

Aan Christus' woord recht op de man af: Als uw gerechtigheid 
die van farizeeën en schriftgeleerden niet overtreft, gaat ge het rijk 
der hemelen niet binnen! voegt Augustinus zonder enige verbindende 
schakel toe: Hij streelt ons niet, Hij is geneesheer, stoot door tot 
op het levende vlees! Hierna gaat de bisschop zonder meer voort 
met zijn beschouwing over de tienden van genoemde farizeeën3. 

Sprekend over het heilige, dat nadelig kan zijn voor wie het on
waardig ontvangt, vraagt Augustinus : Was de bete broods, door de 
Heer aan Judas overgereikt, soms slecht? Die gedachte zij verre! 

1 „Veniamus ad eum qui dicit, venite ad me, omnes qui laboratis. Et tu 
laboras, et ego laboro : . . . quare inter nos litigamus? an ut medicum vocantem 
non audiamus? O infelix infirmitas! ad se vocat medicus, et litibus occupatur 
aegrotus." Sernto 30, 8 P.L. 38, 191. 
2 „Erat unde extolleretur gens Judaea, et per ipsam superbiam factum est 
ut Christo nollet humiliari auctori humilitatis, repressori tumoris, medico 
Deo, qui propter hoc, cum Deus esset, homo factus est, ut se homo hominem 
cognosceret." Sermo 77, Π P.L. 38, 488. 
8 „Nisi abundaverit justitia vestra, inquit, super Scribarum et Pharisaeorum, 
non intrabitis in regnum coelorum. Ille nos non palpat: medicus est, usque 
ad vivum pervenit." Sermo 85, 5 P.L. 38, 522. 
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De geneesheer zou geen vergif geven, de geneesheer gaf gezondheid/ 
heil (salus), maar door het onwaardig te ontvangen ontving hij, die 
het ontving zonder tot vrede gebracht te zijn, het tot zijn ondergang. 
Zoals uit de tweede helft van deze zin, die rechtstreeks op Judas 
slaat, blijkt, moet medicus hier rechtstreeks Christus zijn1. 

Een andere keer vraagt Augustinus : Hebben wij met Christus niet 
alles gekregen? Veracht dan alles, wat je van Hem zou kunnen 
afhouden en behoud Hem, in Wie je alles kunt bezitten. De medicus 
Zeli had een dergelijk medicament niet nodig, maar dronk toch om 
de zieke te bemoedigen wat voor Hem niet nodig was2. 

Men zal mogelijk bij al deze teksten de tegenwerping kunnen 
maken, dat de samenhang toch wel zeer medisch getint is en dat dit 
medicus-gébTuik toch wel zeer sterk aan het metaforische doet 
denken. Toegegeven, dat de grensgevallen talrijk zijn en dat de 
interpretatie uiteraard in iedere tekst subjectief is, toch menen wij 
uit het onverwachte verschijnen van deze wecfrcMs-benamingen voor 
God of voor Christus, die blijkbaar geen enkele inleidende ver
klaring behoeven, alsook uit het rechtstreekse karakter van de 
weifrcMS-aanduidmgen zelf te moeten concluderen tot een gebruik, 
dat van de metafoor misschien niet wézenlijk verschilt (in de genese 
van deze Christus- en godsbenamingen hebben wij immers de 
beeldspraak niet uitgesloten), doch het overdrachtelijk gebruik 
niettemin in hoge mate te boven gaat. 

Een bevestiging kunnen wij hiervan nog lezen in de toevoegingen 
bij medicus. Zie onze geneesheer (medicus noster) de zieke met zijn: 
Hoelang nog? kalmeren met een: Nog even ! En er zal geen zondaar 

1 „Num enim mala erat buccella quae tradita est ludae a Domino? Absit. 
Medicus non daret venenum: salutem medicus dedit; sed indigne accipiendo, 
ad perniciem accepit, qui non pacatus accepit." Tract, in Joh. 6, 15, 8C.C.L. 
36, 61 P.L. 35, 1432. 
2 „quomodo non et cum ilio omnia nobis donavit? Avare, ecce habes omnia. 
Omnia quae amas, ut non impediaris a Christo, contemne, et ipsum tene in 
quo possis omnia possidere. Ipse ergo medicus nihil tali indigene medica
mento, tarnen ut exhortaretur aegrotum, bibit quod opus ei non erat: 
tanquam recusantem alloquens, et trepidum erigens bibit prior. Calicem, 
inquit, quem ego bibiturus sum: qui in me non habeo quod ab ilio calice 
sanetur, bibiturus sum tarnen, ne tu dedigneris bibere, cui opus est ut bibas." 
Sermo 142, 6 P.L. 38, 781. 

84 



meer zijn1! De grote geneesheer, Jezus, (magnus medicus) kwam naar 
het land van de zieken2. 

Naar aanleiding van Paulus' woord: Zo kinderen Gods, dan ook 
erfgenamen Gods! zegt Augustinus, dat onze Geneesheer (medicus 
noster) ons niet alleen de gezondheid geeft, maar Zich bovendien 
gewaardigt ons loon te schenken3. 

Of in het derde tractaat op het Johannesevangelie : Die aan het 
kruis gehangen werd, gestorven is, doorboord werd met een lans, 
van het kruis afgenomen en in het graf gelegd: die Heer van ons, 
Jezus Christus Zelf: ja Hij Zelf; en Hij is geheel en al de Geneesheer 
(Mus medicus) van onze wonden, die Gekruisigde...4. 

Bij de voorzegging van Petrus' verloochening horen we Augustinus 
Degene, van Wie we misschien met een variant op Sint Paulus 
zouden mogen zeggen: a Quo omnis medicitas in terra nominaturi, 
noemen: verus medicus, de echte Geneesheer5. Of elders weer in 
andere termen: die over ons de hemelse geneesheer is (qui coelestis 
est super nos medicus)e. 

Zo krijgt de Donatist, die zich aanmatigt zelf de zonden te 
vergeven, het verschil van de geneesheer met een kleine letter en 
1 „Ergo videte medicum nostrum blandientem infirmo dicenti: Quamdiu 
durabo? quamdiu erit? Et adhuc pusillum, et non erit peccator." Enarr. in 
Ps. 36, s. I, 10, 8 C.C.L. 38, 344 P.L. 36, 361. 
2 „Ut quilibet sceleratus, quilibet facinoribus involutus, non desperet veniam, 
quam accepit Saulus. Medicus magnus, hoc est Jesus, medicus magnus, ad 
regionem veniens languidorum, unde medicina ejus diffamaretur, talem sibi 
curandum elegit, de quo multum desperabatur." Sermo 299, 6 P.L. 38, 1372. 
8 „Si autem filii, et haeredes. Non enim inaniter filii. Haec est merces: 
E t haeredes. Hoc est quod paulo ante dicebam, quia medicus noster et 
sanitatem nobis donat, et mercedem insuper largiri dignatur." Sermo 156, 17 
P.L. 38, 858. 
* „Medicus quis? Dominus noster lesus Christus. Quis Dominus noster lesus 
Christus? Ille qui visus est et ab eis a quibus crucifixus est. Ille qui apprehen-
sus, . . . in cruce suspensus, mortuus, lancea vulneratus, de cruce depositus, 
in sepulcro positus. Ille ipse Dominus noster lesus Christus; ille ipse plane, 
et ipse est totus medicus vulnerum nostrorum, crucifixus ille. . ." Tract, in 
Toh. 3, 3, 1 C.C.L. 36, 21 P.L. 35. 1397. 
6 „qui aeger casus aegritudinis suae non noverat, et plus de se aegrotus prae-
sumpserat; sed verus medicus videbat." Sermo 4, 2 P.L. 38, 34. 
• „Si tibi dicat Deus, qui coelestis est super nos medicus: Tu sanali vis? quid 
dicturus es, nisi. Sanan ? Forte non dicis, quia sanum te putas, hoc est quod 
pejus aegrotas." Sermo 80, 3 P.L. 38, 495. 
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een hoofdletter te horen: Wil je voor mij een geneesheer zijn? 
Jij, een mens, niets anders dan een te genezen zieke! Zoek met mij 
dé Geneesheer1! 

b. Medicus op één lijn met andere goddelijke predikaten 

Augustinus vermeldt medicus soms in één adem met andere, erkend 
goddelijke titels ofwel met namen van natuurbetrekkingen en edele 
ambachten onder de mensen als vader, zoon, geest, leraar, koning, 
bevrijder, herder e.d. ; hierbij zij opgemerkt, dat deze titels niet in 
oneigenlijke zin op God of op de Godmens worden overgedragen: 
de oneindig volmaakte Schepper en Heer van alles bezit deze voor
treffelijkheden in transcendente mate, en in het Woord vindt men 
ervan de prototypen. 

De genezing van de Donatisten heeft Augustinus ter hand ge
nomen in de naam van onze Heer God, onze Geneesheer (dominus 
deus noster, medicus noster)2. 

Op de vigilie van Pasen zegt hij : de verzoende wereld waakt om 
bij z'n bevrijding de Geneesheer te prijzen; de vijandige om bij z'n 
veroordeling de Rechter te lasteren (medicus-judex)3. 

Christus' woord: Als gij, zondige mensen, aan uw kinderen goede 
gaven weet te geven, hoeveel te meer dan uw Vader Die in de heme
len is! voert Augustinus naar de conclusie: Vader dus van zondige 
mensen, die Hij echter niet verlaten mag als Geneesheer van wie 
Hij moet genezen4. 
1 „Nam quid est homo, nisi aeger sanandus? Vis mihi esse medicus? Mecum 
quaere medicum. Nam hoc ut evidentius ostenderet Dominus, ab Spiritu 
Sancto quem donavit fidelibus suis, dimitti peccata, non meritis hominum, 
quodam loco sic ait resurgens a mortuis, Accipite Spiritum Sanctum;" 
Sermo 99, 9 P.L. 38, 600. 
1 „Quid ergo debemus iratribus nostris, quos in nomine Domini Dei nostri, 
medici nostri, curandos sanandosque suscipimus, illi offerentes ut sanentur, 
non nobis manus medici praesumentes?" Sermo 357, 5 P.L. 39, 1585. 
• „Vigilat ergo ista nocte et mundus inimicus, et mundus reconciliatus. 
Vigilat iste, ut laudet medicum liberatus; vigilat ille, ut blasphemet judicem 
condemnatus." Sermo 279 P.L. 38, 1088. 
* „Secundum quid ergo mali erant iidem ipsi, qui secundum aliquid boni 
erant. Quibus enim dictum est, Cum sitis mali, nostis bona data dare filiis 
vestris; continuo subjectum, Quanto magis Pater vester qui in coelis est? 
Pater ergo malorum, sed non relinquendorum ; quia medicus sanandorum." 
Sermo 90, 3 P.L. 38, 560. 
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Christus hing aan het kruis - aldus het Johannescommentaar -
en men bespotte Hem. Hij had van het kruis kunnen afkomen, maar 
stelde dat uit om uit het graf te verrijzen. De Heer verduurde de 
hoogmoedige slaven, de Geneesheer de zieken1. 

Speciale opmerkzaamheid verdient de verbinding met Salvator: 
Dus kwam, zegt Augustinus, de Heiland (salvator) naar het menselijk 
geslacht, vond er geen enkele gezonde, dus kwam de grote Genees
heer2. God wilde het menselijk geslacht niet ten eeuwigen ondergang 
in de steek laten, maar zond ook de Geneesheer, zond de Heiland 
(misit et medicum, misit salvatorem)3. Bij deze laatste tekst schijnt 
Augustinus de vollere realiteit, die salvator boven medicus weergeeft, 
aan te geven : de Salvator is niet slechts de hulp van de zieke, maar de 
Salvator zelf is ook de beloning van de genezene! 

Ook in een preek tegen de Pelagianen wisselt Augustinus Salvator 
en Medicus met elkaar af: Was je een ware verdediger van de 
natuur, zo voegt hij zijn tegenstander toe, dan zou je geen valse 
verdediging van een quasi-gezonde natuur aanwenden, maar voor de 
nog niet gezonde natuur de Geneesheer (medicus) inroepen. Nu prijs 
je als het ware om een gezonde natuur de Schepper (creator), maar 
sluit van de zieke de Heiland (salvator) uit*. 

с Medicus als onmiddellijke uitbreiding 
van een bijbels gegeven 

Wanneer Augustinus zegt, dat Christus Nathanael ontmoette en 
1 „De cruce descendere poterat, sed differebat, ut de sepulcro resurgeret. 
Pertulit superbos servos Dominus, medicus aegrotos." Tract, in Joh. 12, 6, 29 
C.C.L. 36, 124 P.L. 35, 1487. 
* „Venit ergo Salvator ad genus humanum, nullum sanum invenit, ideo mag-
nus medicus venit." Sermo 155, 10 P.L. 38, 847. 
* „Insuper etiam genus humanum justo suo judicio condemnatum noluit in 
interitum sempitemum relinquere: sed misit et medicum, misit Salvatorem, 
misit eum qui gratis sanaret; parum est qui gratis sanaret, qui sanatis etiam 
mercedem daret et sanat aegrotos, et sanatis donat, et non aliud quam 
se ipsum donat. Salvator est adjutorium languidi, ipse Salvator est praemium 
sanati." Sermo 156, 2 P.L. 38, 851. 
* „Tu autem naturae defensor; quod utinam esses, non quasi sanae defensio-
nam falsam adhiberes, sed pro nondum sana medicum rogares: nunc vero 
tu naturae defensor, vel potius oppugnator, dum quasi de natura sana laudas 
Creatorem, excluais a languida Salvatorem". Sermo 30, 5 P.L. 38, 190. 

87 



hem betitelde met: Een waar Israëliet, in wie geen bedrog is, dan 
werpt hij daarbij de vraag op : Had Nathanael misschien geen zonde? 
Was hij misschien niet ziek? Was voor hem geen geneesheer nodig?1 

Nu is de identificatie zonde = ziekte er een uit de H. Schrift, 
maar de gelijkstelling ziekte = een geneesheer nodig hebben kan 
men een logische, de gelijkstelling zonde = een geneesheer nodig 
hebben een theologische conclusie noemen. Een theologische con
clusie, die zeker niet alleen door Augustinus, maar door vele kerk
vaders en nog steeds door heel de H. Kerk wordt getrokken. Een 
enkele verwijzing naar liturgische gebedsformules als: projiciant ad 
medelam; vitia nostra curentur et remedia nobis aeterna proveniant; 
coelestem nobis praebeant haec mysteria medicinam; moge hier vol
staan. Wel haasten we ons erbij te noteren, dat medicus zelf daarbij 
achterwege blijft of althans zeer zeldzaam is. 

Men realisere zich in dit verband, dat men in het bijbelse spraak
gebruik ziekte niet als een gewone overdracht voor zonde kan op
vatten. In het berouw over zijn zonde voelt de oudtestamentische 
mens zich niet alsof hij ziek is, maar echt ziek. Hij is er in letterlijke 
zin „kapot" van, wanneer hij zich van zijn zonde bewust wordt. Men 
denke aan de ervaring van de Psalmist in Ps. 31 : Zolang ik bleef 
zwijgen, werd mijn gebeente verteerd door mijn kreunen heel de 
dag; want uw hand drukte dag en nacht op mij neer, en mijn merg 
droogde weg in verschroeiende gloed! Wanneer wij dan smeekbeden 
lezen als: Genees mijn ziel, want ik heb gezondigd!, dan lijkt dit 
meer dan metafoor: de wereld der lichamen is God niet vreemd; 
Hij bezit op eminente wijze in Zich, wat de waarde van de geest 
én wat de waarde van de materie uitmaakt. Hij geneest de gehele 
mens, waarbij de lichamelijke genezing de veruiterlijking, het 
symbool is van het geestelijke genezingsproces. Dat de joden zelf er 
niet toe kwamen God als de geneeesheer expliciet te betitelen, kan 
goed samenhangen met hun cultuur, waar de dokter als vakman 
nog niet zo'n typische verschijning was als hij in de antieke wereld 
zou worden. 

Deze ziekte of verwonding als bijbels zonde-begrip wordt nu door Augustinus 
gaame gespecificeerd. Hierbij doet zich de kwestie voor, of hij deze specifi-

1 „Ecce vere Israelita, in quo dolus non est. Quid est, in quo dolus non est? 
Forte non habebat peccatum? forte non erat aeger? forte illi medicus non 
erat necessarius?" Traci, in Joh. 7, 18, 1 C.C.L. 36, 77 P.L. 35, 1446. 
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caties invoert terwille van zijn gehoor en terwille van een goed verzorgde, 
retorisch volmaakte preek, of dat zij karakteristieke kenmerken zijn van 
Augustinus' theologie en bijzondere onderdelen van zijn christelijke visie 
met nadruk weergeven. 

Augustinus komt hoofdzakelijk op drie soorten ziekten terug, waarbij hij 
telkenmale de ideale geneesheer Christus aftekent : 

a. De waanzin. 
De zondaars, en in het bijzonder de joden en vooral de farizeeën, zijn 

frenetici die denken, dat zij gezond zijn, hun geneesheer niet onderkennen en 
hem aan het kruis slaan. Doch van zijn Bloed bereidt de geneesheer hun een 
artsenij en, wanneer zij later tot bedaren zijn gekomen, vragen zij op pinkster
dag aan Petrus een goede raad ten behoeve van hun heil1. 

b. De oogziekte. 
Het oog van de ziel ziet nog slechts met het stoffelijke oog de aardse dingen 

en niet de goddelijke objecten. Doch als oogarts bestrijkt Christus die ogen 
met de scherpe balsem van Zijn geboden of bereikt op andere wijze, dat ze 
weer zien2. 

c. Het gezwel. 
In een blijkens „De kikvors en de os" van Aesopus niet ongewone woord

speling met tumor als opgeblazenheid en hoogmoed stelt Augustinus de 
zondige mens tegenover God, Die neerziet op het geringe. Dit gezwel moet 
worden genezen en daartoe komt onze geneesheer Zelf eerst in alle nederig
heid. Met de hoogmoed te doden doodt Hij het beginsel van alle ziekten, het 
beginsel van alle zonden. Geneesheer Jezus zal daarbij echter vaak als een 
snijdende en brandende chirurg te werk moeten gaan' . 

1 „quando ergo ille pendebat in cruce; saevientes circumspiciebat, insultantes 
ferebat, pro inimicis orabat. Medicus etiam cum occideretur, suo sanguine 
aegrotos sanabat. Dixit enim : Pater ignosce illis, quia nesciunt quid f aciunt. 
Nee ista vox vacua vel inanis fuit. Et ex ipsis postea milia crediderunt in 
eum quem occiderant," Sermo 302, 3 P.L. 38, 1387. 
„Vapulavit a phreneticis filiis, occiderunt illum phrenetici filii: rogavit pro 
illis. Postea sinceraverunt, agnoverunt et crediderunt; et qui noluerunt curari 
per medicum, curati sunt per discipulum medici : per Petrum enim curati 
sunt." Serm. Den. XX, 8 M. 118, 24. 
a „Dixit eis lesus : Si caeci essetis, non haberetis peccatum. Cum sit caecitas 
ipsa peccatum. Si caeci essetis, id est, si vos caecos adverteretis, si vos caecos 
diceretis, et ad medicum curreretis; si ergo ita caeci essetis, non haberetis 
peccatum, quia veni ego auferre peccatum." Tract, in Joh. 44, 17, 4 C.C.L. 
36, 388 P.L. 35, 1719. 
* „propter hoc magnum superbiae peccatum. Deus humilis venit. Haec causa, 
hoc peccatum magnum, iste ingens morbus animarum, omnipotentem medi
cum de cáelo deduxit, usque ad formam servi humiliavit, contumeliis egit, 
ligno suspendit; ut per salutem tantae medicinae curetur hie tumor." 
Enarr. in Ps. 18, En. II, 15, 26 C.C.L. 38, 112 P.L. 36, 163. 
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Zo vinden we de taal van de bijbel geëxpliciteerd door Augustinus ; 
een taal die de schrijver van de Confessiones doorleefd moet hebben, 
zodat wij hem met ontroering bijzondere nadruk horen geven op het 
ego van de Psalmregel : ik, ik, niet het noodlot, niet het toeval, niet 
de duivel, maar ik, die in de zonde toestemde, ik heb gezegd: 
medelijden, Heer! genees mijn ziel, want ik heb gezondigd: zo roept 
de zieke tot de geneesheer1. 

Het woord medicus als de neerslag van deze bijbelse visie op 
God en Christus in de taal behoeft dus volstrekt niet verklaard te 
worden uit een behoefte van de kerkvader om te concurreren tegen 
„Heilgötter" uit zijn buiten-kerkelijke omgeving; te meer daarin 
het perspectief van Gods genezing van de totale mens een al of niet 
wonderbare genezing van het lichaam maar een zeer beperkte 
plaats inneemt voor de christenen uit de eerste eeuwen2. 

6. Conclusie 

Het kan dienstig zijn op dit punt van ons onderzoek enige zaken op 
grond van ons eerste hoofdstuk en van onze beschouwing over 
medicus vast te stellen en onze reflecties daarop te formuleren. 
1. Salus treedt in Augustinus' preken vaak op in medische beeld

spraak. 
1 „si peccavi, ego peccavi, ut non solum pronuntiem iniquitatem meam 
Domino, sed adversum me, non adversus eum. Ego dixi: Domine, miserere 
mei, clamât aeger ad medicum: Ego dixi. Quare: Ego dixi? Sufficeret: 
dixi; Ego cum emphasi dictum est: Ego, ego, non fatum, non fortuna, non 
diabolus; quia nee ipse coegit, sed ego persuadenti consensi: Ego dixi. 
Domine, miserere mei, sana animam meam, quoniam peccavi tibi." Enarr. 
in Ps. 31, En. II, 16, 34 C.C.L. 38, 237 P.L. 36, 268. 
a „Plus est enim ad salutem nostram quod factus est propter homines, quam 
quod fecit inter homines; et plus est quod vitia sanavit animarum, quam 
quod sanavit languores corporum moriturorum. Sed quia ipsa anima non 
eum noverai a quo sananda erat, et oculos habebat in carne unde facta cor-
poralia videret, nondum habebat sanos in corde, unde Deum latentem cog-
nosceret; fecit quod videre poterat, ut sanaretur unde videre non poterai 
et cum esset medicus et animarum et corporum, et qui venisset sanare om-
nes animas crediturorum, de illis languentibus unum elegit quem sanaret,. . . 
in illis factis Domini et salvatoris Jesu Christi Animae ergo crediturae, 
cuius peccata dimitiere venerat, ad cuius languores sanandos se humiliaverat, 
de hoc languido sanato magnum signum dedit." Tract, in Joh. 17, 1,4 
C.C.L. 36, 169 P.L. 35, 1527. 
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2. De tegenstelling tussen het christelijk salus en het profane salus 
wordt vaak benadrukt. 

3. Ook salvus, zij het met minder reliëf, leent zich voor deze medi
sche beeldspraak en kent een soortgelijke antithese. 

4. De medische samenhang, waarin salvare en salvator voorkomen, 
is niet woordelijk uit de bijbel overgenomen. 

5. Salvator blijkt een gebruikelijk synoniem voor Christus zonder 
daarin een speciaal betekenis-element noodzakelijk te be
nadrukken. 

6. Medicus bezigt Augustinus vaak voor God of Christus, in ver
gelijking of overdrachtelijke betekenis. (Het medicus-hzzla is hem 
kennelijk geliefd en vertrouwd, terwijl zijn fantasie bijvoorbeeld 
minder gepakt schijnt te zijn door het oud-christelijk Goede-
Herdermotief.) 

7. In explicitatie van bijbels denken noemt Augustinus God of 
Christus de geneesheer bij uitstek. 

8. Als wezenlijk punt constateerden we, dat salvator door Augustinus 
geïnterpreteerd wordt in de zin van medicus. 
Confronteren wij nu het Sa/ws-complex met de Medicus-iigwar 

in Augustinus' preken, dan zien wij van de ene kant een reflectie op 
de christelijke heilstermen, waardoor deze woorden duidelijk meer 
leven dan in ons huidig godsdienstig Latijnse spraakgebruik. Voor 
de christen van de twintigste eeuw lijkt de medische interpretatie 
van deze salus-woorden echter een verarming, een ontwijding. 

Van de andere kant wordt Augustinus er niet van weerhouden om 
de bijbelse visie op de verlossing in de medische termen intact te 
laten en om God of Christus Medicus te noemen. De tekorten die 
wij in een menselijke medicus ervaren, heeft hij uit het medicus-
begrip verwijderd. 

Zo is het niet te verwonderen, dat salvator en medicus naast en 
door elkaar voorkomen: als men wil: een enigermate verarmd 
salvator en een enigszins verrijkt medicus; maar beide met opnieuw 
gevoelde, beleefde en uitgewerkte beeldspraak, die beide woorden 
opnieuw deed waarderen. 

Deze oer-christelijke, bijbels-gefundeerde, opnieuw gewaardeerde 
Salvator-Medicus-Visie, die wij bij Augustinus lezen, zou voor theo
logie en geloofsverlevendiging wel eens een onverwachte actualiteit 
kunnen krijgen! 
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De vraag blijft, of dit alles is opgeroepen bij Augustinus of zijn 
voorgangers door het christianisme salvator. In het volgende zal dus 
nog moeten blijken, of de identiteit medicus-salvator hierin de 
primaire of een secundaire rol speelt. 

B. MEDICAMENTUM 

1'. Inleiding 

Wij hebben het woord medicus slechts zelden ontmoet als een woord, 
dat op zichzelf staat en zich van een medische samenhang losmaakt ; 
deze zeldzame gevallen hebben wij immers juist als mogelijke bewijs
plaatsen willen aanvoeren voor een bestaan van medicus in de taal 
der christenen als terminus technicus. Meestal toch speelde medicus 
mee in een groter medisch verband ; daarom zal het de moeite lonen, 
als we dit wijdere geheel aan een nader onderzoek onderwerpen. 

Het ligt voor de hand, dat wij ons daarbij op de eerste plaats 
richten op die woorden, welke met medicus etymologisch verband 
vertonen; temeer, daar wij bijvoorbeeld ook bij salus de etymologie 
als component van christelijke retoriek hebben zien optreden. 
Wij vestigen onze aandacht eerst op medicamentum, dat door 
Augustinus nauw met medicus verbonden wordt1. 

2. „Medicamentum" in profane betekenis 

Het woord medicamentum wordt in klassiek Latijn gebezigd voor 
natuurlijke stoffen of verbindingen van natuurlijke stoffen, die men 
uitwendig of inwendig gebruikt om er ziekten mee te genezen. Reeds 
Cato kent de drie beetjes zout, de drie laurierblaadjes, de drie vezels 
prei en wat er nog voor verdere eenheden nodig zijn voor het genees
krachtig mengsel [medicamentum), dat men elk jaar tegen de tijd, 
dat de druiven gaan verkleuren, uit voorzorg aan de runderen geve2; 
1 „sciens cui det, cui non det, tanquam medicus medicamenta," Enarr. in 
Ps. 34, s. I, 7, 16 C.C.L. 38, 304 P.L. 36, 327. 
„Ipse ergo medicus nihil tali indigens medicamento," Sermo 142, 6 P.L. 
38. 781. 
a „Bubus medicamentum. Si morbum metues, sanis dato salis micas III , 
folia laurea III , porri fibras III , ulpici spicas I I I , . . . Ubi uvae variae coeperint 
fieri, bubus medicamentum dato quotannis, uti valeant." CATO. De re 
rustica 70. 
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en Columella kan ons met smaak vertellen over het gistingsproces 
van het sap van de groene dollekervel, voordat het als geneesmiddel 
(medicamentum) bij een ziek dier op de zwerende plek gedaan wordt1. 
Geheimzinniger nog en daardoor wellicht met het aroma van boven
natuurlijke hulpmiddelen waren de heilzame dranken (medicamenta 
salubria), die door een aantal Romeinse vrouwen werden bereid, 
maar in het eerste Romeinse onderzoek over gifmengerij dodelijke 
gevolgen bleken te hebben2. 

Soortgelijke nuances vertoont het woord bij Augustinus. Zo kent 
hij van de onbeduidende hyssopplant, die zich met zijn wortels op 
de steengrond vastzet, de geneeskracht, waardoor hij geschikt wordt 
om de longen te zuiveren3. Behalve van de kracht van dit plant
aardig medicamentum is Augustinus ook op de hoogte van minder 
elementaire medicamenta als de zalf, waarmee men het oog bestrijkt, 
wanneer het beschadigd is4. Ook is hij er zich terdege van bewust, 
dat er met de gevaarlijke ingrediënten van de geneesmiddelen be
hoedzaam moet worden omgegaan: een kwaadwillend persoon kan 
aan zijn zieke vijand ongemerkt vergif toedienen ; doch hij kan zich 
vergissen in de soort van het medicamentum met als averechts 
resultaat, dat de zieke beter wordt : een schools voorbeeld, waarmee 

1 „Potest etiam scabriciem tollere succus viridis cicutae: quae verno tempore, 
cum jam caulem nee adhuc semina facit, decisa contunditur, atque expressus 
humor ejus fictili vase reconditur, duabus umis liquoris admisto salis torridi 
semodio. Quod ubi factum est, oblitum vas in sterquilinio defoditur, ac toto 
anno fimi vapore concoctum mox promitur tepefactumque medicamentum 
illinitur scabrae parti, quae tarnen prius aspera testa defricta vel pumice 
redulceratur." COLUMELLA. De agricultura VII, 5. 
2 „... coquentes quasdam medicamenta et recondita alia invenerunt. . . . cum 
ea medicamenta salubria esse contenderent, . . . bibere iussae... epoto medi
camento suamet ipsae fraude omnes interierunt." Livius Vili, 18, 8. 
* „Noli herbam contemnere, vim medicamenti adtende. Aliquid etiam dicam 
quod a medicis solemus audire, vel experiri in aegrotis. Hyssopum dicunt 
purgandis pulmonibus aptum esse." Enarr. in Ps. 50, 12, 7 C.C.L. 38, 608 
P.L. 36, 593. 
* „Irruerat homini quasi pulvis in oculum, irruerat terra, sauciaverat oculum, 
videre non poterai lucem: oculus iste sauciatus inungitur; terra sauciatus 
erat, et terra illuc mittitur ut sanetur. Omnia enim collyria et medicamenta 
nihil sunt nisi de terra." Tract, in Joh. 2, 16, 9 C.C.L. 36, 19 P.L. 35, 1395. 
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Augustinus als katecheet uitlegt, hoe een zondaar zich altijd naar 
het plan van Gods voorzienigheid schikt1. 

De menselijke verhoudingen bij het toedienen en aannemen van 
het geneesmiddel zijn Augustinus evenmin ontgaan: bij geneesheer 
en patiënt moet het verstand de tegenzin van het ogenblik over
winnen. Bij de geneesheer ontbreekt dit in de regel niet: wie moge
lijkheid, kunde en geneesmiddel heeft, haast zich gewoonlijk om de 
hulpbehoevende te genezen en dient het middel (medicamentum) toe, 
al moet hij er het verwijtend geschreeuw van de zieke voor trot
seren2. De zieke echter wordt er in kortzichtige eigendunk toe ge
bracht om de spot te drijven met zijn geneesmiddel (medicamentum) 
en samenstelling en dosis ervan te wijzigen in plaats van idles aan 
de arts over te laten3. 

De waarde van een geneesmiddel is voor Augustinus be
trekkelijk. Hij weet, dat de dood er uiteindelijk niet door belet 
wordt4. Maar in het licht van het hiernamaals krijgt ook de gezond
heid in haar geheel bij hem een betrekkelijke waarde. In zijn nog 
nader te bespreken visie op het mensenleven hier op aarde plaatst 
hij naast het geneesmiddel, dat men op een wond legt en dat, als 
het de genezing bewerkt heeft, geen pijn meer doet, het genees
middel, dat men tegen honger en dorst aanwendt: spijs en drank. 

1 „Tanquam si venenum aliquis inimico aegrotanti dare cupiens fallatur in 
specie medicamenti, et aliud pro alio salutare aliquid offerat; fiat et aeger 
sanus Dei beneficio, qui facinus inimici ejus convertere voluit in salutem: 
quod tarnen cum malus ille cognoverit, de sanitate hominis, quae per manus 
ejus gesta est, cruciatur." Sermo 10, S P.L. 38, 95. 
2 „et si opes haberes, si artem, si medicamentum potius ad eos (sc. caecos) 
sanandos curreres, quam damnandos:" Sermo 357, 1 P.L. 39, 1582. 
„Videte quam blandi sunt medici eis quos etiam mordaciter curant. Audiunt 
convicium, praebent medicamentum, nec reddunt conviciumconvicio."Sermo 
357, 4 P.L. 39. 1584. 
3 „Nihil est superbius aegroto qui deridet medicamentum suum. Si non 
derideret, acciperet et ipse, et sanaretur." Enarr. in Ps. 141, 9, 33 C.C.L. 40, 
2052 P.L. 37, 1838. 
„ Non corrigat aeger medicamenta sua; novit ea medicus modificare; ei 
crede, qui te curat." Enarr. in Ps. 146, 12, 16 C.C.L. 40, 2131 P.L. 37, 1907. 
* „Quomodo enim mors quando venit, resisti ei non potest, quibuslibet 
artibus, quibuslibet medicamentis occurras; violentiam mortis vitare non 
potest, qui mortalis natus est," Enarr. in Ps. 47, 13, 7 C.C.L. 38, 548 P.L. 
36, 541. 
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Doch het gevoel van verzadiging, dat op deze geneesmiddelen volgt, 
is slechts een kortstondige verlichting, want weldra keert de wond 
van onze zwakheid en daarmee de honger en dorst terug1. Het 
is deze ziekte, die wij vanaf onze geboorte met ons meedragen, en 
die we met dagelijkse geneesmiddelen {medicamento) tegemoet 
moeten komen; zouden wij dit nalaten, dan was in tijd van zeven 
dagen de uitslag van deze ziekte even dodelijk als die van een hevige 
koortsaanval2. Het is die broosheid van onze lichamelijke gezond
heid met spijs en drank en slaap als geneesmiddelen tegen honger, 
dorst en vermoeienis, die ons met Sint Paulus doet verlangen naar 
de verlossing van ons lichaam, naar de onsterfelijke gezondheid, 
die ons zal ontslaan van het gebruik van de kalmerende genees
middelen Gods (paregorizamur quotidie medicamentis Dei)3. 

Overdrachtelijk wordt dit profane woord medicamentum in 
klassiek Latijn gebruikt, wanneer men met het toedienen van ge
neesmiddelen doelt op het verbeteren van menselijke toestanden in 
het algemeen; in deze zin bezigt Augustinus het ook, als hij be
schrijft, hoe men eens geleden onrecht gewroken wil zien: uit 

1 „Medicamentum quod ad vulnus ponitur, si sanaverit, jam non dolet: quod 
autem ponitur contra famem, hoc est, esca, ita ponitur ut ad modicum 
relevet. Transacta enim saturitate, redit fames. Accedit quidem quotidie 
remedium saturitatis, sed non est sanatum vulnus infirmitatis." Sermo 53, 4 
P.L. 38, 365. 
2 „Epulae enim terrae hujus medicamenta quotidiana sunt; aegritudini 
cuidam nostrae, cum qua nascimur, necessaria sunt. Aegritudinem istam 
sentit quisquís, cum hora reficiendi transient. Vis videre quanta aegritudo 
sit ista, ut tanquam acuta febris, Septem diebus necet? Ne te sanum putes. 
Sanitas immortalitas erit. Nam haec longa aegritudo est. Quia quotidianis 
medicamentis fulcis morbum tuum; sanus tibi esse videris: detrahe medi
camenta, et vide quid potes." Sermo 77, 13 P.L. 38, 489. 
* „Medicamentum enim famis est cibus, et medicamentum sitis est potus, 
et medicamentum fatigationis est somnus. Detrahe ista medicamenta, vide 
si non interficiunt illa quae existunt. Si sepositis istis non sunt morbi, est 
sanitas." Enarr. in Ps. 37, 5, 34 C.C.L. 38, 385 P.L. 36, 398. 
„Non est ista salus corporis, sed infirmitas. Paregorizamur quotidie medi
camentis Dei, quia manducamus et bibimus: medicamenta ipsa sunt, quae 
nobis apponuntur. Fratres, si vultis videre qualis morbus nos habeat; qui 
ieiunat septem diebus, fame consumitur. Ergo ilia fames ibi est; sed ideo 
illam non sentis, quia quotidie illam curas; ergo nee ipsa sanitas nobis est 
perfecta." Enarr. in Ps. 122, 11, 25 C.C.L. 40, 1824 P.L. 37, 1638. 
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andermans leed zoekt men voor zichzelf een geneesmiddel (medi-
camentum) te maken1. 

3. „Medicamentum" in vergelijkingen 

In de meeste gevallen zal Augustinus de vergelijking niet uitvoerig 
aangeven en het correlatieve bijwoord achterwege laten. Een 
volledige formulering lezen wij in zijn Enarratio op Psalm 34, waar 
hij een vergelijking treft tussen de geneesmiddelen, die een genees
heer toedient, en het wel en wee in een mensenleven, dat God in 
Zijn Voorzienigheid beschikt: gelijk een medicus de ziekte van 
een patiënt, die zelf weinig beseft van het wezenlijke van zijn kwaal, 
beter doorgrondt en dienovereenkomstig de geneesmiddelen toe
dient, zo geeft ook God tijdelijke voorspoed aan wie Hij wil en 
wanneer Hij wil2. 

Een soortgelijke gedachtengang treffen wij bij Seneca aan, waar 
deze een pleidooi houdt voor de vaste lijn, die men in het leven moet 
volgen; een plant die vaak verplaatst wordt, gedijt niet; een wond, 
waarop men voortdurend andere geneesmiddelen {medicamento,) 
probeert, geneest nooit tot een litteken3. 

4. „Medicamentum" overdrachtelijk gebruikt 

Medicamentum blijkt een ontwikkeling te hebben ondergaan, die 
wel enigszins aan die van remedium doet denken. In de profane 
oudheid trad er bij dit woord remedium een betekenisverruiming op, 
die van de eerste betekenis geneesmiddel weinig meer overlaat dan 
hulpmiddel en middel in het algemeen. Zo sterk trad de etymologie 
daarvan op de achtergrond, dat Augustinus er zijn „magistrale" 

1 „Laesus et injuriam passus, vindican vult: de aliena poena sibi quaerit 
medicamentum, et acquirit grande tormentum." Sermo 123, 1 P.L. 38, 684. 
2 „ut ostenderet Deus ad se pertinere ista omnia, et in sua esse potestate, 
non solum aeterna quae in futurum promisit, verum etiam temporalia quae 
in terra dat quibus voluerit, et quando voluerit opportune, sciens cui det, cui 
non det, tanquam medicus medicamenta, sciens melius morbum aegroti 
quam ipse aegrotus;" Enarr. in Ps. 34, s. I, 7, 12C.C.L. 38, 304 P.L. 36, 327. 
3 „Nihil aeque sanitatem impedit, quam remediorum crebra mutatio. Non 
venit vulnus ad cicatricem, in quo medicamenta tentantur; non convalescit 
planta, quae saepe transfertur." SENECA, ep. 2. 
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eruditie mee kan tonen, als hij in herinnering brengt: Remedium 
komt van mederi, hetzelfde werkwoord als medicare4 (Hiermede 
is dan tevens de reden gegeven, waarom wij ons in deze studie van 
een aparte behandeling van het woord remedium ontslagen mogen 
achten.) Nu is de betekenis van medicamentum wel niet even vaag 
en algemeen geworden als die van remedium, maar het maakt zich 
blijkbaar toch zo los uit de gewone medische wereld, dat het op
genomen kan worden in het vocabularium, waarmee Augustinus 
zijn visie op de goddelijke heilswerking als een genezende activiteit 
uitdrukt, en de bijzondere betekenis krijgt van heilsmiddel. 

Heilsmiddelen zijn er vele. De mens zelf moet medewerken aan 
zijn eigen heil en dit, gelijk Sint Paulus zegt, „in vrezen en beven 
bewerken". Hij vindt heilsmiddelen in het geloof, in het geduldig 
aanvaarden van de beproevingen, maar vooral in het gretig aan
nemen van wat God hem biedt. Van God gaat immers het initiatief 
uit; Zijn medelijden vond telkens nieuwe middelen om de mens te 
hulp te komen: eerst zond Hij de Schrift, daama Zijn Zoon. Deze is 
op Zichzelf het grote heilsmiddel bij uitstek, doch manifesteerde 
dit door Zijn daden: Zijn voorbeeld van nederigheid, Zijn dood, het 
storten van Zijn Bloed, en door Zijn gaven, vooral de sacramenten. 

Welnu, al deze middelen, waardoor de mens uiteindelijk zijn heil 
bereikt, worden door Augustinus gelijkelijk medicamenta geheten. 
Veelal wordt dit woord gebruikt als onderdeel in een groter geheel 
van medische termen, zodat wij het dienen te plaatsen in een 
paragraaf „overdrachtelijk gebruik", welke beantwoordt aan die, 
waarin wij de metaforen van het substantief medicus onderbrachten. 
Wij blijven er evenwel op bedacht, dat het als uitwerking van 
bijbelse taal en met een aparte wijding kan optreden, zodat het 
deel uitmaakt van de nieuwe religieuze taal van de christenen en 
dan onder een volgende paragraaf vermeld moet worden. 

a. Het geloof als medicamentum 

Philippus wilde de Vader zien. Zijn geestesoog was nog niet gezond 
genoeg om de wezensgelijkheid van de Vader in de Zoon te schouwen : 

1 „Remedium quippe a medendo, id est a medicando, nomen accepit." 
Contra Julian. Pelagian. Ill, 42 P.L. 44, 723. 
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daartoe zal het trouwens pas in de hemel in staat zijn. Om echter 
dit gebrek voorlopig te verhelpen wees Christus Philippus op de 
kracht die in het geloof ligt, op de fidei medicamenta, een uitdrukking 
die wij in nog persoonlijker klank in de Confessiones ontmoeten1. 

b. Het lijden als medicamentum 

Af en toe komt de Heer ons met bittere en scherpe geneesmiddelen 
bezoeken, waartegenover wij ons geduld moeten bewaren2. Ofschoon 
dit geduld een werkelijk bestanddeel van het medicament is, daar 
het anders zijn genezende kracht niet kan uitoefenen, let Augustinus 
bij de naamgeving meestal meer op wat van God komt, de tribulatio, 
dan op wat er van de kant van de mensen noodzakelijk bij moet 
komen, de patientia. Wordt deze deugd van geduld, waarmee men 
Gods tribulatiën aanvaardt, niet altijd uitdrukkelijk vermeld, toch 
dient men haar steeds te veronderstellen ; deze beproevingen dragen 
immer het gevaar in zich, dat zij de ziel van God aftrekken, en dan 
worden de aardse kwellingen de mens, doordat hij niet medewerkt, 
niet tot heil, maar tot straf3. Een godvrezend man stelt daarom de 
pijn waarmee dit medicamentum het kwaad er bij hem uit geselt, 

1 „Sed nondum habebat Philippus sanum oculum, unde videret Patrem: 
atque ideo nee unde videret ipsum Filium Patri coaequalem. Itaque aciem 
mentis adhuc sauciam, et tantam lucenti aspicere non valentem, sanandam 
atque firmandam fidei medicamentis fomentisque suscepit, et ait, Non credis 
quia ego in Patre, et Pater in me est?" Sermo 88, 4 P.L. 38, 541. 
„medicamenta fidei confecisti et sparsisti super morbos orbis terrarum et 
tantam illis auctoritatem tribuisti." Confess. VI, 4, 6. 
* „Venit Dominus, curat amans aliquantum et acribus medicamentis; dicit 
enim aegroto: Ferto; dicit: Tolera; dicit: Noli diligere mundum, habeto 
patientiam, curet te ignis continentiae, ferrum persecutionum tolèrent 
vulnera tua." Tract, in Joh. 3, 14, 8 C.C.L. 36, 27 P.L. 35, 1402. 
* „Sed plane cum patientia salutem exspecta. Quibus te medicamentis curet, 
ille novit; quibus sectionibus, quibus ustionibus, ille novit." Enarr. in Ps. 
85, 9, 40 C.C.L. 39, 1184 P.L. 37, 1088. 
„Aliquando quod putatis prodesse, obest; et quod putatis obesse, hoc prodest. 
Aegri enim estis, nolite medico dictare quae vobis medicamenta velit appo-
nere Tribulationes sunt; si bene colis Deum, noveris quia novit quid 
cuique expédiât; prosperitates sunt; magis cave ne ipsae corrumpant animum 
tuum, ut ab eo qui haec dédit recédât." Enarr. in Ps. 53, 5, 32 C.C.L. 39, 651 
P.L. 36, 624. 
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boven de zielepijn die door de wond van de zonde veroorzaakt wordt1. 
In ieder geval behoren wij niet aan onze Geneesheer God voor te 

schrijven, welke aardse moeilijkheden Hij ons tot ons heil als 
medicamentum toe moet zenden, zelfs niet, als Hij ons brandt en ons 
kerft2. 

Geliefd is in deze samenhang het voorbeeld van Sint Paulus. Deze was zich 
wel bewust, dat hij om zijn hoge uitverkiezing en om zijn getrouw mede
werken hoogmoedig dreigde te worden, maar was toch allesbehalve ingenomen 
met de doorn in het vlees en met de vuistslagen van de engel van Satan, 
waarmee God dat gevaar ging bezweren. Tevergeefs verzocht hij om daarvan 
bevrijd te worden, want het was Gods bedoeling om in de zwakheid de kracht 
tot haar recht te laten komen. Zo moeten wij begrijpen, dat God een arts is en, 
dat het lijden een geneesmiddel (medicamentum) is voor ons heil, niet een 
pijniging die op de eeuwige straf van de verdoemden vooruitloopt3. Dit 
thema wordt op verschillende plaatsen met variaties uitgewerkt. Men kan 
niet zeggen, dat de beeldspraak van Augustinus daarbij altijd even door
zichtig is: enerzijds vat hij het „met vuisten slaan" van de engel van Satan 
op als de slagen van een vuistvechter, die nu eens het hoofd, dan weer de 
borst of de buik treft; anderzijds specificeert hij graag het medicamentum, 
dat die boze geest hem ondanks eigen bedoeling toedient. 
a. De duivel stompt Paulus tegen de borst en deukt daarmee diens pulmones 
in, maar dat is juist Gods bedoeling, want het zijn de longen, die de borstkas 
doen zwellen en die opgeblazenheid verlenen, welke de mens te groot maken 
voor de enge poort en hem doen briesen tegen de medemens (anhelans-
spirans minarum). Daarom moet de pijn welke de duivel aan de borst ver, 

1 „Et dolor meus ante me est semper. Quis dolor? Forte de flagello. Et vere, 
f ratres mei, vere dicam vobis, flagella sua dolent homines ; quare flagellantur 
non dolent. Non erat iste sic. . . . Unde ergo iste dolebat? de flagello quo 
flagellabatur? Absit. Et dolor meus, inquit, ante me est semper. Et quasi 
diceremus, quis dolor? unde dolor? Quoniam iniquitatem meam ego pro-
nuntio, et curam gero pro peccato meo. Ecce unde dolor. Non de flagello 
dolor: de vulnere, non de medicina. Nam flagellum medicamentum est contra 
peccata." Enarr. in Ps. 37, 24, 1 C.C.L. 38, 398 P.L. 36, 409. 
ä „Vide п. э op biz. 98. 
8 „Clamavit Paulus ut auferretur ab eo stimulus carnis, et non est exauditus 
ut auferretur; et dictum est ei: Sufficit tibi gratia mea, nam virtus in 
infirmitate perficitur. Ergo non est exauditus, sed non ad insipientiam, sed 
ad sapientiam; ut intelligat homo medicum esse Deum, et tribulationem 
medicamentum esse ad salutem, non poenam ad damnationem. Sub medica
mento positus ureris, secaris, clamas ; non audit medicus ad voluntatem, sed 
audit ad sanitatem." Enarr. in Ps. 21, En. II, 4, 15 C.C.L. 38, 124 P.L. 
36, 173. 
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oorzaakt, verwelkomd worden als het schrijnen van een pleister op een wond 
ten gevolge van de stekende kruiden, waarmee hij bereid werd1. 
b. De duivel treft Paulus in de buik. Maar de pijn die erdoor wordt teweeg
gebracht, moet vergeleken worden met een lastig en heet compres : eptthema 
molestum et ardens, want hij is even heilzaam2. 
c. De duivel beukt op het hoofd. Ook dit heeft een goede uitwerking, want 
dan kan het zich met hovaardig verheffen. Aldus bereikt de duivel telkens 
het tegenovergestelde van wat hij bedoelt en wordt uit hetzelfde ondier dat 
ons vergiftigt, een tegengif gemaakt: antidotum en thenacum3. 

c. De nederigheid als medicamentum 

Van alle geestelijke ziekten, welke een mens kunnen treffen, baart 
het gezwel van de hoogmoed aan Augustinus steeds de meeste 
zorgen. Het meest radicale middel ertegen is de nederigheid en de 
vernedering. Deze doet de opgeblazenheid teruglopen (deütmescere). 
Om dit heilzaam effect te bereiken moet men zijn toevlucht nemen 
tot het humüüatis medicamentum, dat niet alleen in de vorm van een 

1 „Tam perfectus erat, ut tarnen timendum esset ne extolleretur. nam non 
poneret Deus medicamentum, ubi vulnus non esset Et rogavit, ut tolleretur; 
aeger ille rogavit ut auferretur medicamentum: Propter quod ter Domi
num rogavi, inquit, ut auferret eum a me, id est, stimulum carnis a quo 
colaphizabatur, ahquem forte dolorem corporis ; rogavi, inquit, ut auferret 
eum a me, et dixit mihi Sufficit tibi gratia mea, nam virtus in infirmitate 
perficitur. Ego novi quem curo; non mihi det qui aegrotat consilium Tam-
quam emplastrum mordax unt te, sed sanat te. Rogat medicum ut tollat 
emplastrum, et non tolht, nisi cum fuent sanatum quo posuerat " Enarr. tn 
Ps. 98, 13, 17 C.C L 39, 1390 PL. 37, 1269. 
J „Rogavi medicum, ut auferret a me molestum epithema quod mihi appo-
suerat. Sed audi vocem medici: Et dixit mihi Sufficit tibi gratia mea; nam 
virtus in infirmitate perficitur. Ego novi quid apposuerim, ego novi unde 
aegrotes, ego novi unde sanens " Enarr. гп Ps 130, 7, 65 С С L. 40, 1904 
PL. 37, 1709. 
s „In magnitudine revelationum mearum ne extollar Quis dicit. Ne 
extollar' О terror, о tremor' Quis dicit. Ne extollar' Cum tanta ejus verba 
smt retundentia elationem, compescentia tumorem, et dicit. Ne extollar? 
Parum est quia dicit. Ne extollar: videte medicamentum quod sibi dicit 
appositum. Ne extollar, inquit, datus est mihi stimulus camis meae, angelus 
satanae. О venenum, quod non curatur nisi veneno ι Datus est mihi stimulus 
camis meae, angelus satanae, qui me colaphizet. Caput caedebatur, ne caput 
extolleretur. O antidotum, quod quasi de serpente conficitur, et propterea 
thenacum nuncupatur!" Sermo 163, 8 P.L. 38, 893. 
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pleister verschijnt, zoals wij er in het ziekteproces van Sint Paulus 
kennis mee maakten, maar ook in de vorm van een bittere drank: 
poculum of potto1. 

Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de mens wijst 
deze beker vol afkeer van de hand en voelt niets voor nederigheid. 
De geneesheer moge hem zelf opdrinken of althans er een voorproef 
van nemen om te bewijzen, dat hij te drinken is en niet schadelijk. 
Welnu, onze geneesheer Christus heeft dat gedaan! Ofschoon Hij 
deze bittere drank niet nodig had, heeft Hij de beker het eerst 
gedronken2. De mens blaast zich op en eist wraak over zijn vijanden : 
hij is ver verwijderd van nederigheid. Maar het voorbeeld dat 
Christus geeft aan Zijn medemensen, is beschamend voor hun trots 
en, wanneer zij het volgen, zullen zij van die hoogmoed genezen 
worden: Christus' voorbeeld van nederigheid, geneesmiddel tegen 
hovaardij : humilitatis exemplum, superbiae medicamentum3l 

Een merkwaardige vergelijking maakt Augustinus met het 
hyssoptakje naar aanleiding van de Psalmtekst: Besprenkel mij 
met hyssop. Deze schamele plant, die op de harde rotsbodem groeit, 
is het zinnebeeld van de nederigheid en in het bijzonder van Christus' 
nederigheid. Laat uw hoogmoedige harten besprenkelen met Chris
tus ' nederigheid, zo zegt hij, met deze hyssoptwijg: aanvaardt dit 
heilsmiddel (medicameniutn)*. Deze sprongsgewijs geformuleerde 

1 „Tumuerat autem superbia, et ipso tumore per angustum redire non poterai. 
Clamât ille qui factus est via: Intrate per angustam portam. Conatur ingredi, 
impedit tumor: . . . Ergo detumescat. Unde detumescit? Accipiat humilitatis 
medicamentum: bibat contra tumorem poculum amarum, sed salubre; bibat 
poculum humilitatis." Sermo 142, 5 P.L. 38, 780. 
2 „Ipse ergo medicus nihil tali indigens medicamento, tarnen ut exhortaretur 
aegrotum, bibit quod opus ei non erat: tanquam recusantem alloquens, et 
trepidum erigens bibit prior." Sermo 142, 6 P.L. 38, 781. 
8 „Quanta humilitasl Humiliavit se Christus: habes, Christiane, quod teneas. 
Christus factus est obediens: quid superbis? . . . Habemus tale humilitatis 
exemplum, superbiae medicamentum." Sermo 304, 3 P.L. 38, 1396. 
* „Hyssopum herbam novimus humilem, sed mcdicinalem; saxo haerere 
radicibus dicitur. Inde in mysterio mundandi cordis similitudo assumta est. 
Adprehende et tu radicem dilectionis petram tuam: esto humilis in humili 
Deo tuo, ut sis excelsus in glorificato Deo tuo. Aspergerle hyssopo, humilitas 
Christi te mundabit. Noli herbam contemnere, vim medicamenti adtende. 
Aliquid etiam dicam quod a medicis solemus audire, vel ехрегігі in aegrotis. 
Hyssopum dicunt purgandis pulmonibus aptum ese. In pulmone solet notari 
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metafoor duidt er op, dat Augustinus' toehoorders er wel zeer ver
trouwd mee moeten zijn geweest ; mede door een mogelijke zinspeling 
op een liturgisch gebruik lijkt hier de grens tussen medicamentum 
als metafoor en als eigen christelijke taaiterm te vervloeien, zodat 
de vertaling heilsmiddel inderdaad gerechtvaardigd is. 

d. Christus' mensheid als medicamentum 

Eigenlijk was het niet eens nodig, dat Christus daden van nederig
heid stelde: Zijn gehele persoon is nederigheid: de vernederde God. 
God, uit Zijn hoogte tot onze laagte gekomen, is als Godmens reeds 
de geneesheer, het geneesmiddel en de genezing van onze door 
zonde en hoogmoed gewonde natuur. Alleen al door te komen heeft 
Hij genezen : quia venit, curavit, zodat Augustinus kan spreken van 
Zijn adventus medicinalis1. En van die zwakke mens is speciaal het 
zwakkere deel, het lichaam, het meest werkzaam bij de genezing: 
het Lichaam, dat Hij aannam van de Maagd. Aan Maria's lichaam 
ontleende Hij geen wonde, maar een heelmiddel (medicamentum), 
niet iets, dat Hij moest genezen, maar iets, waarmee Hij kon ge
nezen; ik spreek hier over de zonde, zo voegt Augustinus er aan 
toe2. Met de wond wordt dus de zonde bedoeld, het medicament 
ertegen moet dus het zondeloze, nederige Lichaam Christi zijn. 

Augustinus gaat nog voort. Van dit zwakke lichaam zijn juist 
weer de zwakste momenten het geneeskrachtigst : dat Hij honger 
had, koude leed, slaap behoefde, dat Hij gekruisigd is. Laten wij 
Christus toch niet om deze zwakheden verachten ; ten onrechte zou 

superbia: illic enim inflatio, illic anhelitus. Dicebatur de Saulo persecutore, 
tamquam de Saulo superbo, quod ibat ad vinciendos Christianos spirans 
caedem : anhelabat caedes, anhelabat sanguinem, nondum purgato pulmone." 
Enarr. in Ps. 50, 12, 2 C.C.L. 38, 608 P.L. 36, 593. 
1 „Si Verbum non erubuit nasci de homine, erubescunt homines nasci de 
Deo? Hoc autem quia fecit, curavit; quia curavit, videmus. Hoc enim quod 
Verbum саго factum est, et habitavit in nobis, medicamentum nobis factum 
est, ut quia terra caecabamur, de terra sanaremur:" Tract, in Joh. 3, 6, 10 
C.C.L. 36, 23 P.L. 35, 1399. 
„medicinalis adventus" De peccatorum mentis I, 33 C.S.E.L. 60, 32, 23. 
* „de Virginis corpore non assumpsit vulnus, sed medicamentum; non 
assumpsit quod sanaret, sed unde sanaret: quantum ad peccatum pertinet, 
dico." Sermo 294, 11 P.L. 38, 1341. 
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men zich schamen over de middelen, welke Christus voor Zijn doel 
gekozen heeft: erubescis de medicamento1. 

De inhoud van medicamentum nadert dus enigermate tot die van 
onze tegenwoordige terminus technicus sacramentum. Het lichaam 
van Christus is heilzaam : wie deze stof met oprecht geloof aanraakt, 
ondervindt daarvan een geestelijke uitwerking. Dit overkwam 
Maria Magdalena, ziek van ziel. Zij mocht de voeten aanraken van 
de Geneesheer, van Wie van de voetzool tot het hoofd geneeskracht 
uitging en Die daarom evenzeer Geneesmiddel mag heten : permitte-
bat autem Medicus aegrotam tangere Medicamentum"*. 

e. Christus' Bloed als medicamentum 

In Zijn uiterste zwakheid aan het kruis en in de dood was Christus' 
mensheid vanzelfsprekend het meest van geneeskracht vervuld. 
De Domino occiso curati swmws3! Christus maakte daar een medi
cament van Zichzelf4! Doch dit wordt in het bijzonder gezegd van de 
wegvloeiende levenskracht van Christus, van het aan het Kruis 
vergoten Bloed. Dit medicamentum wordt evenwel door Augustinus 
in een bijzondere samenhang geplaatst. Uit de onder d. aangegeven 
denkwijze zou bij hem reeds volgen, dat het Bloed van Christus als 
deel van Zijn godmenselijk lichaam geneeskracht bezat zonder dat 
er iets mee behoefde te geschieden; ja zelfs a fortiori, omdat het 
wegstromende bloed van de zwakheid van Christus' nederige mens-
1 „Humilem times confiten Filium Dei. Magnum Verbum Dei, virtutem Dei, 
sapientiam Dei non erubescis confiten: natum, crucifixum, mortuum eru
bescis confiteri. Altus, excelsus et aequalis Patri, per quem facta sunt omnia, 
per quem factus es et tu, factus est quod tu; factus est propter te homo, 
propter te natus, propter te mortuus. Aegrote, quomodo sanaberis, qui de 
medicamento tuo erubescis?" Sermo 279, 7 P.L. 38, 1279. 
г „quia etsi contactus corporis aliquid facit, o immunde pharisaee, caro 
Domini posset pollui contactu mulieris, an mulier mundari contactu Domini? 
Permittebat autem medicus aegrotam tangere medicamentum;" Enarr. in 
Ps. 725, 5, 37 C.C.L. 40, 1849 P.L. 37, 1660. 
* „quare nobis medicamentum non de armario suo, sed de sanguine suo 
fecit?" Sermo 80, 4 P.L. 38, 496. 
1 „ut nec eorum verberantium manus vellet devitare, nec alapas percutien-
tium, nec salivas conspuentium, nec coronam de spinis imponentium, nec 
crucem interficientium : nihil horum vitare voluit, cui nihil opus erat, propter 
eos quibus hoc opus erat; faciens aegrotis de seipso medicamentum." Enarr. 
in Ps. 69, 1, 22 C.C.L. 39, 931 P.L. 36, 866. 
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heid zo'n allesovertreffende uitbeelding was. Misschien wilde 
Augustinus hier nog met meer nadruk de aandacht op vestigen : in 
ieder geval beperkt hij zich nooit tot zulk een eenvoudige redenering. 
Het Bloed van Christus wordt nog eens speciaal aan het Kruis tot 
geneesmiddel gemaakt. De geijkte formule is: De suo sanguine 
medicamentum faciebat. En dit „maken" geschiedt op geheel bij
zondere wijze. Nimmer komt Augustinus op dit verheven ogenblik 
op het, in dit verband smakeloze, beeld van een arts of een apo
theker, die in zijn apotheek een zalf of een drankje klaarmaakt. 
(Wij signaleren hier nogmaals, dat het woord medicus, in deze 
zinsnede gebruikt, nog slechts een verre reminiscentie heeft aan de 
medische vakman en veeleer synoniem is voor Salvator of Christus.) 
Het gaat hier kennelijk om een „maken", dat uitsluitend geschiedt 
door de wil. Wij zijn hier echter meer in het theologische dan in het 
metaforische vlak ; de metafoor is zo zwak geworden, dat het beeld 
nauwelijks meer beeld is. 

Hoogstens kan men zeggen, dat van het bedoelde beeld nog dit 
element is blijven doorwerken, dat bij het bereiden van genees
middelen vaak spreuken werden uitgesproken: want telkens als 
Augustinus zegt, dat Jezus aan het kruis van Zijn Bloed een genees
middel bereidde, doet hij dat in onmiddellijke context met de 
woorden: Vader, vergeef het hun! Deze begeleidende spreuk bereikte 
wat hij uitsprak, want de Vader deed inderdaad de genezing, de 
vergiffenis, volgen op het storten van Jezus' Bloed. Toch is het ons 
daarbij veeleer, alsof wij in dit Pater ignosce de gewijde klank be
luisteren van heiligende consacrerende woorden, waardoor dit 
Bloed bij de mensen bereikte, dat ook zij vergevingsgezind gingen 
worden, nadat de tumor van de zich in wraakzucht uitende hoog
moed was genezen1. 
1 „Vide pendentem Dominum tuum, vide pendentem, et tibi de ligno tan-
quam de tribunali praecipientem. Vide pendentem, et tibi languenti de suo 
sanguine medicamentum facientem. Vide pendentem, si vindican vis. 
Vindicari vis; vide pendentem, audi precantem. Pater, ignosce illis, quia 
nesciunt quid faciunt." Sermo 49, 9 P.L. 38, 325. 
„pro illis in se saevientibus crucifixus oravit, dicens: Pater, ignosce illis, quia 
nesciunt quid faciunt. Intelligebat medicus phreneticos mente perdita 
medicum occidentes, et Decidendo medicum nescientes, sibi medicamentum 
facientes. De Domino enim occiso omnes curati sumus, illius sanguine re-
dempti, pane illius corporis a fame liberati." Sermo 77, 4 P.L. 38, 485. 
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Een variatie op dit thema is, dat de moordende joden zich door 
deze doodslag dit heilmiddel zelf verschaften1, en elders, dat niet 
het Bloed, maar de dood van Christus als het eigenlijke medica-
mentum wordt aangegeven2. 

f. Christus' littekenen als medicamentum 

Ook na de verrijzenis is de mensheid van Christus vol van genees
kracht tegen de wonde van het ongeloof. Een bijzondere werking 
gaat daarbij uit van Zijn verheerlijkte wonden: toen Christus Zich 
aan Zijn leerlingen op de achtste dag na Zijn verrijzenis toonde, 
geloofde Thomas niet: een boze wond; laten de geneesmiddelen 
(medicamento.) van Christus' littekenen tevoorschijn komen3! 

g. Gods Woord als medicamentum 

Behalve met de sacramentele mensheid van Christus kureert God 
ook met de andere vormen van Zijn Woord: met de H. Schrift en 
met wat Hij door middel van Zijn predikers zegt. 

Uit de Schriften haalt God, als uit Zijn apotheek, geneesmiddelen 
(medicamento) tevoorschijn1; voor iedere ziekte van de ziel is er daar 

1 Vide 1, blz. 104 „pro i l l is . . . ." 
* „Cum enim Dominus non solum sanguinem funderet, verum etiam ipsam 
suam mortem ad medicamenti confectionem impenderet;" Sermo 175, 3 
P.L. 38, 946. 
„Sed hoc quoque valuit ad aegroti medicamentum, quod medicum occidit 
aegrotus:" Enarr. in Ps. 109, 3, 7 C.C.L. 40, 1603 P.L. 37, 1447. 
8 „Ecce ipsi Christo se ipsum ostendenti non credebant. Malum vulnus: 
prodeant medicamenta cicatricum." Sermo 116, 2 P.L. 38, 658. 
„Medicus eos non dimisit sic: accessit, medicamentum adhibuit: vulnera in 
cordibus videbat; et unde vulnera cordium curaret, in corpore cicatrices 
ferebat." Sermo 237, 3 P.L. 38, 1124. 
* „Deus et Dominus noster curane et sanans omnem animae languorem, 
multa medicamenta protulit de Scripturis Sanctis, velut de quibusdam ar-
mariis suis, cum lectiones divinae legerentur; quae per ministerium nostrum 
adhibenda sunt vulneribus nostris." Sermo 32, 1 P.L. 38, 196. 
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een te vinden1; het zijn de opwekkingen van God om goed te leven: 
exhortationes tuae: dulcía medicamenta2. 

Maar deze opwekkingen dient men ook te onderkennen in het 
woord van de predikant, al is deze persoonlijk even krank als zijn 
toehoorders. Maak u nooit kwaad over het woord van een predikant, 
waardoorheen het heilzaam Sermo Dei klinkt : nolite irasci medica
mento3. Want de geloofsleer, door de apologeten voorgehouden aan 
de weifelenden, is een medicamentum tegen hun tekorten*. 

h. Medicamentum medicatum 

Hoe sterk de visie van Augustinus op het genezende element in 
Christus' menswording zich aan hem opdringt, blijkt nog uit zijn 
uitleg van Psalm 57. Hij heeft daar gelezen, hoe de zondaars het 
woord van God niet willen horen, zoals een adder in een donker hol 
het ene oor tegen de grond drukt en het andere met de staart toe
stopt om de dwingende roep van de bezweerder te ontgaan. Daarvan 
ziet hij een voorbeeld in de vervolgers van de martelaar Stephanus, 
die de stem van hun medicament (bezweringsformule), waar vak-
manshand geneeskracht aan had verleend, niet wilden horen, hun 
oren voor de godsman dicht hielden en stenen grepen. Er lagen voor 
hen medicamenta in de Profeten, in de Wet, in al de voorschriften 
zelf ; maar het medicament was nog niet met geneeskracht geladen : 
dit geschiedde door de komst van de Heer: adventu Domini medi
catum est medicamentum; doch juist voor de wezenlijke bron van de 

1 „Omnis morbus animi habet in Scripturis medicamentum suum;" Enarr. in 
Ps. 36, s. I, 3, 10 C.C.L. 38, 340 P.L. 36, 357. 
2 „Domine, secundum multitudinem dolorum meomm in corde meo, ex
hortationes tuae jucundaverunt animam meam. Multi dolores, sed multae 
consolationes; amara vulnera, sed suavia medicamenta". Enarr. in Ps. 93, 22, 
33 C.C.L. 39, 1323 P.L. 37, 1210. 
, „Modo non me intueamini, sed sermonem Dei. Nolite irasci medicamento 
vestro; non inveni enim aliud qua transirem." Sermo 9, 11 P.L. 38, 83. 
4 „Ule autem qui novit defendere fidem, titubantibus est necessaxius, non 
credentibus. In defensione enim fidei, curantur vulnera dubitationis vel 
infidelitatis. Qui ergo défendit fidem, bonus est medicus: sed in te non est 
infidelitatis morbus. Quando ille novit curare quod tu non habes? Novit Ule 
poneré medicamentum," Sermo 240, 1 P.L. 38, 1131. 
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geneeskracht, juist toen Christus genoemd werd in de genezende 
bezwering van Stephanus, sloten zij hun oren1. 

5. „Medicamentum" als specifiek godsdienstige term 

Medicamentum komt dus voor als onderdeel van een geheel medisch 
vocabularium en wordt in feite ook door Augustinus meestal in 
samenhang met andere medische termen gebruikt. De beoordeling 
van de waarde ervan hangt daarom vooral af van het oordeel, dat 
men over deze gehele passages uitspreekt. Nu zal niemand bij het 
doorlezen daarvan zeggen, dat zij slechts als een fris en duidelijk 
voorbeeld uit het dagelijks leven gegrepen zijn om een moeilijk 
heilsmysterie te verduidelijken. Neen, Augustinus meent stellig, 
wanneer hij Gods werkzaamheid een medische noemt, daarmee even 
zeker de werkelijkheid te vatten als wanneer hij Gods eerste 
activiteit een scheppende noemt. Indien deze interpretatie de 
juiste is, ligt dus telkens over het woord medicamentum, als hij het in 
deze contexten gebruikt, een zekere heiligheid en wijding. Dit 
stelden wij reeds vast bij de plaatsen, waar wij medicamentum 
kwalificeerden als metafoor; doch in sommige teksten zullen wij dit 

1 „Sicut aspidis surdae. Unde surdae? Et obturantis aures suas. Ideo surdae, 
quia obturât aures suas. Et obturantis aures suas, quae non exaudiet vocem 
incantantium, et medicamenti medicati a sapiente. . . . Ita ergo et hic data est 
quaedam similitudo de Marso, qui incantat ut educat aspidem de tenebrosa 
caverna; utique in lucem vult educere; illa autem amando tenebras suas 
quibus se involutans occultât, dicitur quod cum exire noluerit, recusans 
tarnen audire illas voces quibus se cogi sentit, allidit unam aurem terrae, et 
de cauda obturât alteram, atque ita voces illas quantum potest evitans, non 
exit ad incantantem (Persecutores Stephani) clauserunt et aures corporis, 
et ierunt ad lapides. Ecce áspides surdae, duriores lapidibus quibus incanta-
torem suum lapidaverunt ; non audierunt vocem incantantis, et medicamenti 
medicati a sapiente. . . . Medicamenta erant in prophetis, medicamenta erant 
in lege, praecepta ipsa omnia medicamenta erant; et hoc medicamentum 
nondum erat medicatum: adventu Domini medicatum est medicamentum; 
hoc illi ferre non potuerunt. Quia enim non curabantur medicamento, medi
catum est ipsum medicamentum adventu Domini. lam Stephanus medi
camentum medicatum incantabat; hoc illi audire noluerunt; unde medi
catum est medicamentum, contra hoc aures clauserunt. Nam ibi hoc fecerunt, 
ubi nominatus est Christus." Enarr. in Ps. 57, 7, 4 C.C.L. 39, 714 P.L. 
36, 679. 
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zo sterk naar voren zien komen, dat medicamentum aldaar boven de 
metaforiek uitgaat en een eigen christelijk woord blijkt geworden 
te zijn: aldus krijgen wij zonder tot apriorismen onze toevlucht te 
nemen bewijsmateriaal in handen voor een van onze voornaamste 
conclusies : dat Augustinus de verlossing bij voorkeur beschouwt én 
benoemt als een genezing. 

Als criteria om medicamentum onder deze paragraaf te brengen 
nemen wij de volgende : 
a. als het woord medicamentum tot één geheel verweven blijkt met 
bijbelwoorden, waardoor het een wijding krijgt, die door louter 
metaforisch gebruik niet ontstaat ; 
b. als het met de omringende woorden zulk een unctie verkrijgt, 
dat het de gebedstaai der liturgie schijnt te naderen; 
c. als het zich min of meer als theologische vakterm aandient. 

Bij het woord medicus bestudeerden wij vooral het derde element : 
dit was voor Augustinus en dus ook voor zijn gehoor in Hippo, wel 
het kort begrip van zijn Verlossersgedachte en wij hadden in on
ze verbeelding voor een eventueel traktaat over de Verlossing de 
titel De Deo Medico gereed. Toch werd in verscheidene medicus-
teksten, getuige bijvoorbeeld noot 2 blz. 84 tot noot 4 blz. 85, niet 
alleen theologische lering in deze mßiftcMS-terminologie gegeven, 
maar ook een religieuze overdracht van ware godservaring met de 
daarmee gepaard gaande sacrale en cultische klank. Deze unctie 
nu treft ons ook bijzonder bij medicamentum. 

Zo zien we Augustinus met een woord van bisschoppelijke plech
tigheid waarschuwen tegen de dagelijkse zonden, die wel niet ieder 
op zich dodelijk zijn zoals moord en echtbreuk, maar als het ware 
een huidziekte vormen, die levensgevaarlijk kan worden en altijd 
de aantrekkelijkheid van de bruid voor de Bruidegom bederft, tenzij 
de uitslag ingedroogd wordt door het geneesmiddel van de dagelijkse 
boetvaardigheid: medicamento quotidianaepoenitentiae1. 

Bij het ten doop houden van een kind moet men de erfschuld die 
1 „Quae quamvis singula non lethali vulnere ferire sentiantur, sicuti homi-
cidium et adulterium, vel caetera hujusmodi: tarnen omnia simul congregata 
velut scabies, quo plura sunt necant, aut nostrum decus ita exterminant, ut 
ab illius sponsi speciosi forma prae filiis hominum castissimis amplexibus 
séparent, nisi medicamento quotidianae poenitentiae dessiccentur." Sermo 
351, 5 P.L. 39, 1541. 
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het heeft, niet loochenen: belijd het vergif om het geneesmiddel te 
kunnen vragen: anders wordt het niet genezen: confitera venenum, 
ut poseas medicamentum! De echt-christelijke handeling, uitgedrukt 
in het echt-christelijke confiten, verdient te worden voortgezet in 
een echt-christelijk nadrukkelijk vragen poseere. De twee woorden 
venenum en medicamentum ondergaan de invloed van deze sacrale 
klank en verstoren die niet, omdat ze geen profane beelden meer 
oproepen1. 

Ritme als van een prefatie of oratie ontmoeten we in een preek, 
die het leven van de gedoopte beschrijft in de termen van Israels 
woestijntocht naar het land van belofte: als de bekoring van de 
slang gebeten heeft, laat hij dan bij het zien van de verheffing van 
die slang, dat wil zeggen van de dood, die in 's Heren vlees over
wonnen werd, genezen worden door het geneesmiddel van het Kruis: 
eodem crucis medicamento sanetur2. 

Zo kan het gebeuren, dat medicamentum zozeer los staat van het 
profane, dat het op één lijn gesteld gaat worden met sacramenta en 
een verhullend synoniem wordt voor de Eucharistie: ik zal u gaan 
uitleggen, zo horen we Augustinus tot zijn neofieten zeggen, wat 
tam darum et nobile medicamentum aan 's Heren tafel te beduiden 
heeft3. 

Beluisterden wij aldus vooral de gewijde klank, die medicamen
tum in zijn liturgisch aandoende taal bleek te bezitten, ook valt erin 
de neiging te constateren om theologisch vakwoord te worden. 

Dagelijks - aldus Augustinus - vinden wij lering in voorschriften, 
voorbeelden en sacramenten: genezing van onze wonden, voeding 
voor onze ijver4. Mogelijk acht men medicamenta opgeroepen door 
1 „noli negare tractum aliquem reatum de vita prima, non sua, sed parentis 
sui primi. Noli negare; confitere venenum, ut poseas medicamentum: aliter 
non sanatur." Sermo 294, 72 P.L. 38, 1342. 
a „Si tentatio serpentina momorderit; conspecta illius exaltatione serpentis, 
tanquam mortis in carne Domini victae atque triumphatae, eodem crucis 
medicamento sanetur." Sermo 353, 2 P.L. 39, 1562. 
8 „ex aqua et spiritu nunc renati cibum ac potum istum super hanc domini-
cam mensam nova luce conspicitis, et novella pietate percipitis, quid sibi 
velit tam magnum divinumque sacramentum, tarn darum et nobile medi
camentum," Serm. Den. Ili, 1 M. 18, 4. 
4 „aliud discimus in praeceptis, aliud in exemplis, aliud in sacramentis. 
Sunt ista medicamenta vulnerum nostrorum, et fomenta studiorumnostrorum". 
Serm. Den. XX, 1 M. 112, 8. 
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vulnera, doch het duet medicamenta-vulnera kan men als een geheel 
beschouwen en dan rijst de vraag, waarom Augustinus juist dit 
duet voor de middelen tegen de zonden gebruikt, als het niet voor 
hem een bijna vanzelfsprekende, reeds geconsolideerde termino
logie was. 

Hetzelfde tweetal vindt men in de passage, waar Augustinus het 
maar een ongelukkige verdediging vindt, als men Sint Jan de Doper 
vrij van iedere smet van zonde, zelfs van erfzonde noemt. Johannes 
zocht immers juist van zijn zonden bevrijd te worden en geen nieuwe 
te begaan door zich het trotse recht toe te meten om Jezus te dopen. 
De Heer kwam immers in Zijn doopsel juist de nederigheid aan
bevelen: Hij kwam heelmiddelen, geen wonden aanbevelen: 
medicamenta, non vulnera1. Wat wij hier moeten omschrijven met 
het sacrament van het doopsel èn de vereiste nederige gesteltenis, 
waarin men het dient te ontvangen, moet voor Augustinus' hoorders 
in het woord medicamenta meteen duidelijk zijn geweest. 

Wanneer een woord als medicamentum zo duidelijk een religieuze 
bijklank blijkt te bezitten, ja zelfs de plaats van het sacrament van 
het doopsel en van de Eucharistie kan innemen, dan wordt het 
daardoor des te onwaarschijnlijker, dat het goeddeels gelijkluidende 
woord medicus een puur profane klank zou hebben. Ons onderzoek 
van medicina zal echter eerst hetzelfde moeten uitwijzen. 

с MEDICINA 

1. Inleiding 

Het woord medicina heeft weliswaar niet de mogelijkheid van een 
homoioteleuton met tormentum, alimentum, ¡omentum, sacramentum, 
die medicamentum bezit, doch het is zeker niet zeldzamer bij 
Augustinus. Nu geeft het echter behalve datgene, wat voor het 
genezen van ziekten gebruikt wordt, ook de theoretische kunde en 
1 „Venienti Domino ad baptismum suum, conscius communis infirmitatis 
ait: Ego a te debeo baptizan. Veniebat enim Dominus ad commendandam 
etiam in baptismo humilitatem, ad ipsius sacramenti consecrationem. 
Quia sic suscepit baptismum juvenis, quemadmodum infans circumcisionem. 
Suscepit commendanda medicamenta, non vulnera." Sermo 293, 12 P.L. 
38, 1335. 
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de praktische kunst aan, waarmee zulk een geneesmiddel wordt 
aangewend, en won daardoor mogelijk aan bruikbaarheid. 

Bovendien blijkt Augustinus zich bewust van de etymologische 
band, die het met medicus heeft ; hij gebruikt de beide woorden soms 
kort na elkaar, zodat wij onze visie op Christus Medicus zeker zullen 
verruimen door een beschouwing, die grotendeels evenwijdig kan 
lopen met de beide voorgaande, over medicina1. 

2. „Medicina" in profane betekenis 

Augustinus noemt medicina een van de kundigheden die uit de nood 
van de mensen is geboren, maar vindt het toch een voortreffelijke 
werkzaamheid, die met ere vermeld dient te worden2. De zieke 
heeft om van zijn ziekbed te kunnen opstaan de kunde van de vak
man nodig en de mensen mogen die kunde niet opgeven3. Wel zou 
het uiteraard wreed zijn, als een arts alleen om zijn medicina in 
praktijk te brengen zou wensen, dat er velen ziek waren4. Integen
deel, naast de taak die de geneeskunde heeft om haar diensten aan 
te bieden, waardoor de ziekte genezen wordt, en om haar voorschrif
ten aan de zieken te geven, waardoor het verlorene herwonnen wordt, 
heeft zij ook de zorg, dat de gezondheid behouden blijft en dat de 
gezonden de juiste regels krijgen om hun gezondheid te bewaren6. 
En zo kan men van de geneeskunde spreekwoordelijk zeggen, dat 

1 „medicus magnus, ad regionem vemens languidorum, unde medicina ejus 
diffamaretur, talem sibi curandum elegit," Sermo 299, 6 P.L. 38, 1372. 
a „Ipsae memorabiles artes quae magnae videntur ш subveniendo, patrocmia 
linguae et adiutona medicinae, ipsae sunt enim in hoc saeculo excellentes 
actiones," Enarr. m Ps. 83, 8, 25 C.C L. 39, 1753 PL 37, 1061. 
' „Ut iaceret aegrotus, intemperantiam suam habet necessanam, ut surgat 
autem, necessanam habet artificis medicmam " Enarr. m Ps. 98, 7, 11 
C.C.L. 39, 1384 Ρ L 37, 1263. 
* „si medicus ut exerceret artem suam, optaret esse multos aegrotos, 
crudehs medicina esset." Enarr. m Ps. 125, 14, 5 С CL. 40, 1855 PL. 37, 
1666. 
ъ „Duo sunt officia medicinae; unum quo sanatur infirmitas, alterum quo 
samtas custoditur " Enarr. m Ps. 7, 10, 2 С CL. 38, 43 P.L. 36, 104. 
„Aha sunt emm praecepta, quae dat medicina ad tenendam samtatem, sanis 
enim dantur, ne aegrotent. aha sunt autem, quae jam aegroti accipiunt, 
ut récupèrent quod amiserunt." Sermo 278, 2 Ρ L. 38, 1269. 
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zij geen ziekten, maar alleen gezondheid kent, al worden de ziekten 
juist door haar geconstateerd1. 

Deze waardering voor de geneeskunde op het louter menselijke 
vlak wordt enigermate getemperd door de zielzorger, die er in het 
licht van de eeuwigheid toch ook de betrekkelijkheid van beklem
toont: wat willen zoveel getob voor het dagelijks levensonderhoud, 
zoveel dienstbetoon van geneeskunde of andere hulpbetuigingen, 
die door zieken geëist of aan zieken betoond worden, anders bereiken 
dan dat men niet te snel bij de dood als eindpaal aankomt2? 

Toch kent Augustinus naast medicina als geneeskunde ook medi
cina als geneesmiddel; zo memoreert hij bijvoorbeeld, hoe de 
haemorrhoissa bij het zoeken naar zulk een medicina heel wat geld 
moest besteden3. 

Als een overgang naar de overdrachtelijke, nog altijd profane, 
betekenis kan zijn wat speelse uitwerking gelden van het dierbare 
thema, dat de geboorte in dit sterfelijk lichaam niets anders is dan 
het begin van een blijvende ziekte: hij noemt het daarbij een genees
middel tegen de vermoeidheid, als iemand, door lang staan uitgeput, 
met rustig te zitten weer op krachten komt4. 

Augustinus sluit zich aan bij de profane auteurs, die niet alleen 
alles, wat de lichamelijke ongemakken van de mens wegneemt, 
medicina noemen, maar ook dat, wat z'n begeerten geneest en z'n 
morele tekorten verbetert. Kortom, het geneesmiddel voor de geest, 
waarvan Cicero ons al verzekert, dat het helaas vaak lager aan
geschreven staat dan de op goddelijke oorsprong bogende medi
cijnen voor het lichaam. Als onder twee van je vrienden onenigheid 
ontstaat - zo horen we Augustinus het overdrachtelijke medicina 

1 „Quemadmodum dicitur: Novit salutem medicina, morbos autem non 
novit, et tarnen etiam morbi arte medicinae agnoscuntur," Enarr. in Ps. 
7.6,2 C.C.L. 38, 3 P.L. 36, 69. 
* „Quid sibi enim aliud volunt pro victu necessario tot labores, tanta 
servitus, sive medicinae, sive aliorum obsequiorum, quam vel exigunt aegroti, 
vel exhibetur aegrotis, nisi ne ad terminum mortis cito veniatur?" Sermo 
280, 3 P.L. 38, 1282. 
э „quaerens aliquas vires habere, vel quaerens medicinam, quanta consump-
serat" Serm. Mai. XXV, 3 M. 319, 10. 
* „Stando lassatus eras, sedendo reficeris; ipsum sedere medicina est lassi-
tudinis; in ipsa medicina rursus lassaris; diu sedere non poteris." Enarr. in 
Ps. 102, 6, 40 C.C.L. 40, 1456 P.L. 37, 1320. 
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gebruiken - en een van hen je in zijn vijandschap jegens de ander 
wil betrekken, dan moet je hem toespreken en zijn om zo te zeggen 
zieke geest met de zachtheid van een geneesmiddel behandelen1. 

3. „Medicina" in vergelijkingen 

De gevallen, waarin medicina in een vergelijking optreedt bij 
Augustinus en dan evenwijdig loopt aan de goddelijke geneeskunde 
of het heilbrengende genademiddel, zijn in uitgewerkte vorm niet 
bijster talrijk. Zoals bij alle afzonderlijke woorden met medische 
klank kan worden opgemerkt, kan juist deze schaarste vermeld 
worden als een feit, dat te denken geeft; het suggereert, dat Augus
tinus' gelovigen blijkbaar zó vertrouwd waren met de medische 
beeldspraak van hun prediker, dat zij geen breedvoerige verant
woording ervan eisten; én wellicht, dat de medisch getinte termen 
gemeengoed waren geworden van de bijbels sprekende christen
gemeenten van zijn tijd, waar dergelijke termen in liturgie en 
theologische vaktaal geobjectiveerd en gestileerd werden. 

In een mooie reflectie op de winst die het verstand boekt, als men 
gelooft, zegt Augustinus, dat die voortgang van ons verstand en 
van ons geloof niet door onze eigen natuurlijke krachten, maar door 
Gods hulp en gave geschiedt, zoals het niet door de natuur, maar 
door de geneeskunde wordt bereikt, dat een beschadigd oog weer 
kracht krijgt om te zien2. 

Zoals in de geneeskunde [medicina) iemand, die gezond is, in de 
gezondheid die hij heeft, blijft door te doen wat de hygiëne hem 
1 „Quidnam esse. Brute, causae putem, cur, cum constemus ex animo et 
corpore, corporis curandi tuendique causa quaesita sit ars, ejusque utilitas 
deorum immortahum inventioni consecrata : animi autem medicina nee tam 
desiderata sit, antequam inventa, nee tam culta, posteaquam cognita est, 
пес tam multis grata et probata, pluribus etiam suspecta et invisa?" CICERO. 
Tuscul. Disp. Ill, 1. 
„Die sane amico tuo, qui vult te faceré inimicum amici tui: alloquere, et 
tanquam aegrotantem animum medicinae lenitate pertracta." Sermo 49, 6 
P.L. 38, 323. 
2 „Proficit ergo noster intellectus ad intellegenda quae credat, et fides pro-
ficit ad credenda quae intellegat; et eadem ipsa ut magis magisque intelle-
gantur, in ipso intellectu proficit mens. Sed hoc non fit propriis tamquam 
naturalibus viribus, sed Deo adiuvante et donante; sicut medicina fit, non 
natura, ut vitiatus oculus vim cemendi recipiat." Enarr. in Ps. 118, s. 18, 3, 
36 C.C.L. 40, 1724 P.L. 36, 1552. 
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voorschrijft, zo is in dit leven gerechtigheid betrachten eigenlijk 
niets anders dan luisteren naar de voorschriften van de wet en die 
opvolgen1. 

En als de geneeskunde (medicina) soms tot amputatie van een der 
ledematen moet besluiten ten bate van het geheel, waarom zou God 
dat dan in het voltooien van Zijn verlossingswerk niet mogen doen2? 

4. „Medicina" als beeldspraak 

In een vers van Psalm 102 is de vergelijking: Zoals een vader 
medelijden heeft met zijn kinderen, zo heeft Jahweh deernis met 
wie Hem vrezen! een regelmatig uitgewerkte vergelijking. Maar als 
Augustinus daarop voortbouwt en zijn gelovige levendig toespreekt: 
Zoon, als je bedroefd bent onder kastijding, wees dan bedroefd, maar 
blijf je ervan bewust, dat het je Vader is, dus geen verontwaardiging 
en geen hoogmoedswaan!, dan begrijpt ieder van zijn toehoorders 
hem onmiddellijk en is hernieuwde uitleg van het beeld overbodig. 
Gaat Augustinus voort: Het lijden, waar je om treurt, is genees
middel, geen straf!, dan is ook daar geen uitvoerige explicatie van 
de vergelijking vereist, dat God soms lijden overzendt, zoals een 
geneesheer met zijn geneeskunde soms een pijnlijke medicijn kan 
geven. Zo kan Augustinus ook elders het Psalm woord, dat men God 
ten allen tijde moet prijzen, kort in beeldspraak formuleren : de lof 
verkondigen van Wie je tuchtigt, is het geneesmiddel tegen de wonde3. 

Zo blijkt ook medicina zijn rol in het geheel van Augustinus' 
1 „quemadmodum in ipsa medicina sanus faciendo quae imperai sapientia 
salutis, manet in eo quod habet; ... Sic etiam juste vivere in hac vita, quid 
est aliud, nisi audire praecepta legis, et faceré?" Sermo 278, 3 P.L. 38, 1270. 
• „Si hoc homo medicus per artem suam facit, si ars medicinae aliquam 
partem membrorum tollit, ne omnia putrescant, quare deus quicquid novit 
putre esse non secet in hominibus, utperveniant ad salutem?" Serm. Den. 
XXIV, 13 M. 153, 34. 
3 „Sicut miseratur pater filios, sic miseratus est Dominus timentes eum. 
Jam saeviat quantum vult, pater est. Sed flagellavit nos, et afflixit nos, et 
contrivit nos : pater est. Fili, si ploras, sub patre plora ; noli cum indignatione, 
noli cum typho superbiae. Quod pateris, unde plangis, medicina est, non 
poena; castigatio est, non damnatio." Enarr. in Ps. 102, 20, 3 C.C.L. 40, 
1469 P.L. 37, 1332. 
„Sive ergo in eius donis, sive in eius flagellis, lauda tu. Laus flagellantis, 
medicina est vulneris. Per singulos, inquit, dies benedicam te ." Enarr. in 
Ps. 144, 4, 23 C.C.L. 40, 2090 P.L. 37, 1871. 
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medische beeldspraak mee te spelen ; het behoeft maar zeer weinig 
nadere aanduiding: de metafoor is redenaar en toehoorders blijkbaar 
zeer vertrouwd. De overdrachtelijke betekenis, die ook in profaan 
Latijn aanwezig was, zal de associatie met de arts en de dokters-
instrumenten en recepten wel wat losser hebben gemaakt, maar 
woorden als vulnus, morbus, urere, die vaak in het gezelschap ervan 
voorkomen, bewijzen, dat het toch niet gewoon „middel", maar 
„geneesmiddel" betekent. 

Geneeskunde wijst op een persoon, die medisch onderlegd is: 
reden, waarom de gewone man tegen hem op pleegt te zien ; genees
middel op iets, dat zich zo maar niet van nature als vanzelf aandient. 
Beide betekenissen van medicina lenen zich dan ook uitmuntend 
er toe om in een metafoor het superieure van Gods persoon en het 
bovennatuurlijke van Zijn heilsmiddelen uit te drukken. 

In deze geest beeldt Augustinus bijvoorbeeld de aanhef van de 
Psalm Miserere uit : Miserere mei, Deus, secundum magnam miseri-
cordiam tuam: kom mijn grote wonde te hulp, o God, volgens Uw 
grote geneeswijze1. Deze kreet klonk vóór de komst van de Wet nog 
niet zo sterk, want in de nog minder ernstige ziekte bagatelliseerde 
men de hulp van de geneeskunde (adjutorium medicinae) ; maar 
toen de Wet tussenbeide was gekomen, nam de ziekte in hevigheid 
toe en werd de geneesheer gezocht2. 

De ziel kan immers zichzelf niet genezen en met nadrukkelijk 
tweemaal illius voorop te stellen waarschuwt Augustinus, dat de 
geneeskunde (medicina) die onze ziel van de zonden geneest, waarin 
ze ziek ligt, van goddelijke oorsprong is3. 

a. De nederigheid als medicina 

Om genezen te worden moet men derhalve tegenover de superieure 
figuur van de geneesheer eigen onmacht en hulpbehoevendheid er-
1 „Miserere, inquit, mei, secundum magnam misericordiam tuam. Subveni 
gravi vulneri secundum magnam medicinam tuam." Enarr. in Ps. 50, 6, 5 
C.C.L. 38, 602 P.L. 36, 588. 
2 „Lex subintra vit, ut abundaret delictum. E t ibi quid addidit? Ubi autem 
abundavit delictum, superabundavit gratia. Quia in leviore aegritudine 
contemnebatur adjutorium medicinae:" Sermo 756, 4 P.L. 38, 852. 
' „Gratia enim Dei salvi efficimur a peccatis nostris, in quibus aegrotamus. 
Illius, illius medicina est, quae sanat animam. Nam se ipsa vulnerare potuit, 
sanare non potuit." Sermo 278, 1 P.L. 38, 1269. 
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kennen en zich verlaten op de medicijn. Het ervaren van deze afhan
kelijkheid brengt de mens tot het besef van ontoereikendheid, het
geen in de heilsorde de christelijke deugd van nederigheid betekent. 

Zo is de hoogmoed van hen, die zelf wel menen, dat ze zien en zich 
in hun ongeloof wijs wanen en het geneesmiddel (medicina) overbodig 
achten, een beletsel om de Heer te zien; maar wie hun onvermogen 
om te zien in nederigheid belijden, verdienen verlicht te worden1. 

Een dergelijke verkeerd begrepen sterkte deed de joden de medi
cijn afwijzen en de geneesheer doden, omdat ze zich aanmatigden, 
dat ze rechtvaardig waren en zichzelf gezond toeschenen2. 

Dan deed Magdalena het verstandiger, toen zij het huis van Simon 
binnentrad: terwijl de f arizeeén het geneesmiddel afwezen door zich 
rechtvaardig te achten en Christus te verwijten, dat de geneesheer 
zich onder de zieken mengde, beleed zij haar zonden en verdiende 
de medicijn3. 

In dit licht van de nederigheid is ook de geneesmethode van 
Christus te zien : Hij kwam in de wereld om de blinden te doen zien. 
Hij maakte ernst met dit ambt van Heiland (salvator) en deze open
lijke bekendmaking van Zijn beroep als geneesheer (professio 
medicmae), want als een groot schrikwekkend alternatief plaatste 
Hij Zijn waarschuwing, dat zij, die het menen te weten en die menen 
te zien, blind zullen worden4 Zo waren de leiders van Zijn volk 
geestesziek gebleven, maar de menigte had zonder uitstel voor eigen 

1 „Qui sibi videre videntur, qui se sapientes putant, qui non sibi arbitrantur 
necessanam medicinam, ipsi caeci fiant, ipsi non intellegant Qui autem 
non vident, videant, qui caecitatem confitentur, illuminan mereantur " 
Enarr. m Ps 96, 5, WC CL 39, 1357 Ρ L 37, 7240 
a „Talis fortitudo impedivit ludaeos ne per foramen acus intrarent Cum 
enim de se praesumunt quod lusti sint, et tamquam sani sibi videntur, 
medicinam recusaverunt, et ipsum medicum necaverunt " Enarr tn Ps 58, 
s 1,7, SC CL 39, 733 Ρ L 36, 696 
8 „respondit medicus phreneticis. Non est opus sanis medicus, sed male 
habentibus, non veni vocare lustos, sed peccatores Hoc est dicere Quia vos 
lustos dicitis, cum sitis peccatores, sanos vos praedicatis, cum langueatis, 
medicinam repelhtis, non samtatem tenetis. ... aegrota autem illa mulier 
irrupit in domum, . . Bene ista, quia dolus in illa non erat, meruit medici
nam" Tract m Joh 7,19,4CCL 36, 77 Ρ L. 35, 1447. 
4 „Magnus terror1 Ut qui non vident, videant bene Salvatone officium est, 
professio medicmae est, Ut qui non vident, videant. Quid est, Domine, quod 
addidisti, Ut qui vident, caeci fiant?" Sermo 136, 4 Ρ L 38, 752. 
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ziekte open oog gekregen en onder invloed van Zijn wonderen Zijn 
geneeskunde (medicina) geconstateerd1. Misschien kan men hier 
zelfs een ambiguum onderkennen, waar zich bij medicina zowel de 
genezing van lichamelijk lijden als die van hoogmoed opdringt. 

Het enige, waardoor wij volgens Augustinus genezing krijgen voor 
het gezwel, waardoor we opgeblazen werden en neervielen en neer
liggend nog heviger opzwollen, is - en hier naderen wij wederom tot 
liturgische formuleringen - de medicijn van de christelijke nederig
heid2. Tot die nederigheid kunnen ook de zwakheid en de zonden 
van de mens bijdragen: door de overvloed van de zonde kan de 
genade in rijker overvloed komen: 's mensen zwakheid kan strekken 
tot medicijn: tot vernedering (ad humiliationis medicinam)3. Zelfs 
voor een Sint Paulus was het gevaar van de hoogmoed nog niet 
bezworen en moest er in de vorm van de Satansengel voor zijn 
zwakheid het geneesmiddel (medicina) gezocht worden. 

De centrale plaats die Christus in Augustinus' heilsvisie inneemt, 
brengt mee, dat Diens voorbeeld de diepste grond is van deze nede
righeid: Leert van Mij, dat Ik nederig van harte ben! ziedaar heel 
onze medicijn4! Welk woord door Christus reeds in de daad was 
verduidelijkt bij Zijn doop in de Jordaan, toen voor Sint Jan en 
alle volgenden die vragen om de doop, een wonderbare genees
kracht gelegen was in 's Heren nederigheid5. 
1 „Humiles et pauperes salvos faciebat Dominus. Principes insaniebant; et 
ideo medicum non solum non agnoscebant, sed etiam occidere cupiebant. 
Erat quaedam turba quae suam aegritudinem cito vidit, et illius medicinam 
sine dilatione cognovit. Videte quid sibi dixerit turba ipsa commota miraculis: 
Numquid Christus cum venerit, plura signa facturus est?" Tract, in Joh. 
37, 7, 1 C.C.L. 36, 297 P.L. 35, 1639. 
2 „obicere sanctum nomen Christi tamquam opprobrium Christianis, et eius 
a ludaeis irrisam crucem totamque humilitatis christianae medicinam, qua 
sola tumor ille sanatur quo inflati cecidimus et iacentes amplius intumuimus, 
eadem superbia permanente et crescente contemnere?" Enarr. in Ps. 118, 
s. 9, 2, 19 C.C.L. 40, 1690 P.L. 37, 1523. 
3 „ubi abundavit peccatum, superabundavit gratia, et pertinuit ad humilia
tionis medicinam infirmitas hominis." Enarr. in Ps. 58, s. II, 6, 13 C.C.L. 
39, 750 P.L. 36, 710. 
4 „fratres mei, tota medicina nostra ista est. Discite a me quoniam mitis 
sum et humilis corde." Sermo 142, 7 P.L. 38, 783. 
5 „Unde ergo. Ego a te debeo baptizari, si non opus habebat curari? Mira 
autem in ipsa Domini humilitate medicina: ille baptizabat, et ille sanabat." 
Sermo 292, 4 P.L. 38, 1322. 
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b. Christus' menswording als medicina 

Weer niet als volgende scherp afgebakende categorie, maar eerder 
als een andere lichtval op de ene genezende werkzaamheid van God 
treffen we medicina bij Augustinus aan als beeld voor Christus' 
menswording. Hij memoreert, hoe de Kerk de dag van Christus' 
geboorte en de dag van Zijn lijden viert, omdat beide een medicijn 
zijn: Hij werd geboren, opdat wij opnieuw geboren zouden worden; 
Hij is gestorven, opdat wij voor altijd zouden leven1. Het hoogtepunt 
van die menswording, als Christus voor ons, zondaars, sterft, blijkt 
de medicijn, waardoor wij in onze ziekte genezen worden2. Wel 
dienen we ons bewust te blijven, zo lezen we als variant op het 
felix culpa-ïhema. uit het ExsuÜet, dat het geen reden is om ons op 
verdiensten te beroemen, als Christus voor ons, zondaars, en niet 
voor de engelen stierf, want het is medicijn tegen onze ziekten3. 

Opmerking verdient het, dat in het beeld van de stervende ge
neesheer, die voor de waanzinnigen die Hem kruisigen, uit Zijn Bloed 
een artsenij maakt, gewoonlijk medicamentum en niet medicina 
fungeert. Wellicht wijst dit op een uitdrukking, die reeds enigermate 
geobjectiveerd en kerkelijk gestileerd is. Zakelijk ontmoeten wij 
toch ook medicina in deze voorstelling: de waanzinnigen drinken 
door hun geloof, wat zij in hun woede vergoten: de medicijn 
{medicina) van 's Heren Bloed komt in hen tot z'n recht*. 

Zo is het geen wonder, dat Christus Zelf door Augustinus de 
1 „Sed Domini nostri Jesu Christi ideo nativitatis et passionis diem geminae 
devotionis obsequio fréquentât Ecclesia, quoniam utrumque medicina est. 
Nam et natus est, ut renasceremur : mortuus est, ut in perpetuum viveremus." 
Sermo 314, 1 P.L. 38, 1425. 
1 „Si enim medicinam exhibet, qua sanemur infirmi, quanto magis earn qua 
custodiamur sani? Quoniam si cum adhuc peccatores essemus, Christus pro 
nobis mortuus est, quanto magis nunc iustificati, salvi erimus ab ira per 
ipsum?" Enarr. in Ps. 7, 10, 25 C.C.L. 38, 43 P.L. 36, 104. 
г „pro nobis, inquiunt, non pro Angelis mortuus est Christus. Id quid est 
aliud, quam de impietate velie gloriali ? Etenim Christus, sicut ait apostolus, 
iuxta tempus pro impiis mortuus est. Hic ergo non meritum nostrum, sed 
Dei misericordia commendatur. Nam quale est ideo se velie laudari, qui vitio 
suo tam detestabiliter aegrotavit, ut non posset aliter quam medici morte 
sanari? Non est haec nostrorum gloria meritorum, sed medicina morborum." 
Tract, in Joh. 110, 7, 2 C.C.L. 36, 627 P.L. 35, 1924. 
* „Valet in phreneticis medicina ilia sanguinis Domini. Bibunt credentes 
quod fuderunt saevientes." Sermo 284, 6 P.L. 38, 1293. 
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Medicina genoemd wordt. Wij moeten de brandende en snijdende 

geneesheer, die ons met allerlei beproevingen behandelt en van 

zonden geneest, verduren; moet dit met ongeduld geschieden, als 

God Zijn enige, zondeloze Zoon met beproevingen teisterde en onze 

Medicina Zeli het genezende vuur niet versmaadde1? Een beeld, 

dat voor iedere christen verstaanbare taal is en, dat nog vele malen 

na Augustinus herhaald zal worden: Ay minne, ia, ghi Sijt 

medecina! (Hadewych) 

с Gods woord in de H. Schrift als medicina 

Als iemand in de Kerk, Gods huis, een verstandig inzicht heeft 

kunnen verwerven of een wijze uitspraak heeft kunnen doen en zou 

wensen, dat dit als zijn eigen prestatie beschouwd zou worden, dan 

wordt tot zulk een hoogmoedig persoon door God het woord van de 

profeet Aggeus als medicijn gesproken: Van Mij is het goud, van 

Mij is het zilver2. 

De christelijke ceremonie van de dodenmalen bij de jaargedach

tenis van de overledenen werd door spotters belachelijk gemaakt 

met de tekst, dat de rechtvaardige uit het geloof leeft en dat dus aan 

de doden niets van die Parentalia-gaven op het graf ten goede kan 

komen. Doch die tekst, zegt de zielzorger Augustinus, moet men 

goed verstaan: men moet aan de medicijn geen wond oplopen en uit 

de Schrift geen strik draaien als strop om de hals van zijn ziel, want 

deze celebratie is doorzichtig en heilzaam3. 

1 „Si secatus est qui putredinem non habebat, si medicina ipsa nostra ignem 
medicinalem non respuit; impatienter ferre debemus urentem medicum et 
secantem, id est, omnibus tribulationibus nos exercentem, et a peccato sa-
nantem?" Enarr. in Ps. 40, 6, 12 C.C.L. 38, 453, P.L. 36, 458. 
* „ne quis forte in domo ejus, id est, in Ecclesia, si quid sapienter potuerit vel 
sentire vel dicere, quasi sua propria videri volens extollatur; videte quanta 
medicina ei dicitur a Domino Deo, Meum est aurum, et meum est argentum." 
Sermo 50, Π P.L. 38, 331. 
3 „Nam quemadmodum ista fidèles faciant religiose erga memorias suorum 
notum est fidelibus; et quia non sunt ista exhibenda injustis, id est, infide-
libus, quia Justus ex fide vivit, etiam hoc fidelibus notum est. Nemo ergo 
quaerat de medicina vulnus, et de Scripturis conetur torquere vinculum, 
unde laqueum mortis injiciat animae suae. Manifestum est quemadmodum 
illud intelligatur, et aperta atque salubris est haec celebratio Christianorum." 
Sermo 361, 6 P.L. 39, 1602. 
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Niet altijd valt scherp te onderscheiden, of Augustinus hier met 
medicijn het Schriftwoord zelf of de inhoud ervan bedoelt. Ook 
hier blijken wij dus niet met een scherp afgebakende categorie te 
doen te hebben, die naast of tegenover de beide vorige staan, maar 
met een van de andere facetten die Gods ene helende werkzaamheid 
bezit. 

Medicina in de aanhef van de preek 

De 123e preek begint aldus: Ge weet, broeders, - door uw geloof in Christus 
hebt ge het immers geleerd en voortdurend ook drukken wij het u met onze 
bediening op het hart - dat het geneesmiddel voor 's mensen opgeblazenheid 
bestaat in Christus' nederigheid. En het begin van de Enarratio op Psalm 74 
is er nauw mee verwant: Deze Psalm brengt voor de opgeblazenheid van de 
hoogmoed de medicijn van de nederigheid aan1. 

Een soortgelijk begin biedt sermo 143 : Het geneesmiddel voor alle ziele-
wonden en de ene verzoening voor 's mensen misdaden is: geloven in 
Christus'. 

En weer in ander verband sermo 351 : Hoe nuttig en noodzakelijk het 
„geneesmiddel" : de boetvaardigheid is, wordt uiterst gemakkelijk begrepen 
door hen, die zich herinneren, dat zij mens zijn8. 

Augustinus vertrouwde dus voldoende op zijn weíftcíMa-beeldspraak om er 
zijn eerste zin dat verrassende accent mee te geven, waardoor een eloquent 
redenaar gaarne vanaf het begin de aandacht van zijn hoorders boeit. Een 
uniform terugkerende nuance heeft medicina daarbij niet; het fungeert op 
gevarieerde manier om de algemene medicinale visie van Augustinus op het 
heilsgebeuren naar de eis van het betreffende onderwerp van de sermo te 
verwoorden. 

5. „Medicina" als specifiek godsdienstige term 

Het verrassende accent, waarmee medicina in de aanhef van enige 
sermones optreedt, mag ons niet verleiden om het woord als geheel 
1 „Scitis, fratres; in Christum enim credentes didicistis, et assidue etiam nos 
ministerio nostro commendamus vobis; quod medicina tumoris hominis, 
humilitas est Christi. Non enim perisset homo, nisi superbia tumuisset." 
Sermo 123, 1 P.L. 38, 684. 
„Psalmus iste tumori superbiae medicinam humilitatis apportât," Enarr. in 
Ps. 74, 1, 1 C.C.L. 39, 1023 P.L. 36, 946. 
2 „Medicina omnium animae vulnerum, et una propitiatio pro delictis 
hominum est, credere in Christum: " Sermo 143, 1 P.L. 38, 784. 
3 „Quam sit utilis et necessaria poenitentiae medicina, facillime homines 
intelligunt, qui se homines esse meminerunt." Sermo 351, 1 P.L. 39, 1535. 
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in deze betekenis als ongewoon voor te stellen. Het is eerder juist 
zó gewoon, dat Augustinus er het medische weer relevant in kan 
maken en zo enig verrassend effect bewerkt: zoals eigentijdse 
gewijde redenaars bijvoorbeeld aan woorden als „godsdienst" en 
„eerbied" nieuw leven trachten te geven door klemtoon op het 
dienen van God en het aanbieden van eer. 

Zo constateren wij ook hier wederom, dat medicina op een aantal 
plaatsen niet meer als beeldspraak te kwalificeren valt, maar als een 
specifiek woord uit de taal der christenen. 

a. Medicina opgenomen in bijbelse spreekwijze 

Wij memoreerden reeds de aanhef van de Miserere-Fsalm, waar de 
roep van de zondaar om grote barmhartigheid gevat werd in de anti
these medicina-vulnus. Het is mogelijk, dat Augustinus bij het be
grip barmhartigheid, doordat hij zelf in eigen leven met een vriendelijk 
en medelijdend geneesheer geconfronteerd werd, op het beeld kwam 
van de medische werkzaamheid en de medicijn; reden, waarom deze 
tekst te handhaven is onder het hoofdstuk „beeldspraak". Toch kan 
men ook moeilijk loochenen, dat medicina hier een organisch onder
deel kan zijn van de bijbelse spreektrant: Sana me, quia peccavi1! 

In dezelfde geest amplificeert Augustinus Psalm 5 : In de morgen 
zal ik voor U staan en vertrouwend naar U opzien! Hij ziet de 
Psalmist nachten lang zijn bed met tranen beplengen om daarmee 
van Gods barmhartigheid het zeer werkdadige geneesmiddel te 
verkrijgen : efficacissimam de Dei misericordia medicinam2. Medicina 
blijkt dus op weg te zijn om theologische inhoud te krijgen; een 
inhoud, die latere theologen gaarne met gratia efficax weergeven. 

1 „Miserere mei. Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Magnam 
misericordiam magnus peccator implorât: magnam medicinam magnum 
vulnus desiderai." Sermo 20, 2 P.L. 38, 138. Cf. 1 op blz. 115. 
a „Mane adstabo tibi, et videbo. Tune enim adstabit; nunc autem iacet, 
quando in lecto est quem lavabit per singulas noctes, ut tantis lacrimis 
impetret efficacissimam de Dei misericordia medicinam." Enarr. in Ps. 
6,7,17 C.C.L. 38, 31 P.L. 36, 94. 
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b. Medicina in liturgische stilering 

De beschouwing van de vernedering Gods brengt Augustinus telken
male tot lyrische ontboezemingen. De volgende Medicina-p&ssage 
zou, bijvoorbeeld in het Exsultet geplaatst, geen vreemde indruk 
maken: De Wet was iets, waarop het joodse volk groot kon gaan en 
juist door de trots daarover is het gebeurd, dat het zich voor Christus 
niet heeft willen vernederen, die grondlegger van de nederigheid, die 
neerdrukker van het gezwel, die geneesheer-God, die hierom - of
schoon Hij God was - mens geworden is, opdat de mens zichzelf als 
mens zou erkennen. Magna medicina! Haec medicina si superbiam 
non curat, quid eamcuret, nescio. O grote medicijn! Als deze medicijn 
de hoogmoed niet geneest, dan weet ik niet, wat haar dan wèl 
geneest! God is Hij en Hij wordt mens; weg legt Hij Zijn godheid, 
dat is: Hij legt haar in zekere zin terzijde, dat is: Hij verbergt wat 
Hem eigen was ; te zien is slechts wat Hij had aangenomen...1. 

Dezelfde gedachte in sermo 162: Oordeelt zelf, broeders, of het 
mensdom nog langer ziek mag zijn, nu het zulk een medicijn 
(accepta tanta medicina) ontvangen heeft2! 

Deze grote medicijn, bestaande uit Christus' mensheid, is ook het 
middelpunt van het volgende stuk in hymnische stijl, waar medicina 
het wijdingsvolle karakter niet in het minst stoort: (De mensheid 
van Christus), die gij veracht, is weliswaar nog niet het voorwerp 
van beschouwing voor de genezene, maar het geneesmiddel (medica-
mentum) voor de zieke. IJlt niet overhaast naar de schouwing van 
de gezonden. De engelen zien, de engelen verheugen zich, de engelen 
worden gevoed en leven : en dat waarmee zij worden gevoed, vergaat 
niet; hun spijs mindert niet Maar opdat de mens het brood der 

1 „(Lex) Erat unde extolleretur gens Judaea, et per ipsam superbiam factum 
est ut Christo nollet humiliari auctori humilitatis, repressori tumoris, 
medico Deo, qui propter hoc, cum Deus esset, homo factus est, ut se homo 
hominem cognosceret. Magna medicina. Haec medicina si superbiam non 
curat, quid eam curet nescio. Deus est, et fit homo : seponit divinitatem, id 
est, quodammodo séquestrât, hoc est, occultât quod suum erat, apparet 
quod acceperat." Sermo 77, 11 P.L. 38, 488. 
1 „Jam videte, fratres, si amplius aegrotare debet genus humanum accepta 
tanta medicina. Jam humilis Deus et adhuc superbus homo?" Sermo 142, 6 
P.L. 38, 781. 
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engelen zou eten, is de Heer der engelen mens geworden. Dit is ons 
heil: geneesmiddel (medicina) voor de kranken, spijs voor de 
gezonden1! 

Feitelijk gelijkgesteld met Christus en merkwaardig overeen
komend met Zijn benaming : coelestis super nos medicus komt ook in 
de volgende tekst medicina voor: Laten wij, dierbare gelovigen, als 
wij de van de hemel komende medicijn (medicinam de coelo venien-
tem) ontvangen hebben, als mensen die gezond geworden zijn, wijl 
we wat we beminden, niet meer beminnen, tot God bidden voor hen 
die nog in waanzin zijn2! 

Het milde woord medicina blijkt ook het vaste woord geworden 
te zijn voor de hardere boete. Van zijn ernstige fouten verkrijgt de 
zondaar vergiffenis door ze te belijden eerst voor zichzelf, daarna 
voor de bisschop. Hij moet deze boete niet uitstellen tot het mogelijk 
te laat is, maar tegen zich het oordeel van de zeer strenge medicijn 
(severissimae medicinae, sed tarnen medicinae sententiam) uitspreken 
en naar de bisschoppen gaan, door wie voor hem de sleutelmacht 
in de Kerk wordt uitgeoefend3. De belijdenis voor de priester is zo 
heilzaam, dat de duivel hem ervan poogt af te brengen (« medicina 
confessionis) ; maar de zondaar heeft deze mogelijkheid om tot eigen 
heil beschaamd te staan van God gekregen, als hij nu maar de 

1 „ipse est qui in principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et 
Deus erat Verbum. Fecit tibi unde sanareris, ut videre posses quod non 
videbas. Quod contemnis in Christo, nondum est contemplatio sanati, sed 
medicamentum aegroti. Noli festinare ad visionem sanorum. Angeli vident, 
Angeli gaudent, Angeli pascuntur et vivunt : nec deficit unde pascuntur, nec 
minuitur esca ipsorum. In sublimibus thronis, in partibus coelorum, in his 
quae supra coelos sunt, videtur Verbum ab Angelis, et gaudetur: et mandu-
catur, et permanet. Set ut panem Angelorum manducaret homo. Dominus 
Angelorum factus est homo. Haec est salus nostra: medicina infirmorum, 
cibus sanorum." Sermo 126, 6 P.L. 38, 701. 
1 „si recepimus medicinam de coelo venientem, quia et nos omnes phrenetici 
eramus, tamquam salvi facti, quia ea quae diligebamus non diligimus, ge-
mamus ad Deum de iis qui adhuc insaniunt." Tract, in Joh. 7, 2, 6 C.C.L. 
36, 68 P.L. 35, 1438. 
a „Et cum ipse in se protulerit severissimae medicinae, sed tarnen medicinae 
sententiam, veniat ad antistites, per quos illi in Ecclesia claves ministran-
tur :" Sermo 351, 9 P.L. 39, 1545. 
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medicijn niet versmaadt en dus zijn schuld beaamt : aditum salubris 
confusionis - medicinam confessionis1. 

Voor de dagelijkse fouten bestaat echter een dagelijks genees
middel: het Onze Vader, en daarin met name de bede: Vergeef ons 
onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven! Maar 
deze vergiffenis aan onze schuldenaren moet niet alleen uitgesproken 
worden, maar ook metterdaad gedaan. Dan wordt deze bede volgens 
Augustinus de medicina, ja de medicina quotidiana2. Dit overigens 
geheel in de geest van de reeds genoemde medicamenta quotidiana en 
het nog te bespreken: Genees uw hart, bemin uw vijand! 

Ook de Bijbel, die tot boetvaardigheid noopt, heet in een zeer 
sacrale tekst medicina. Wie zich niet van het zichtbare weet te 
onthechten en het geneesmiddel, in de hemelse lering gelegen, 
versmaadt (medicinam coelestis disciplinae), zal zich niet samen 
met de Hogepriester Christus in het inwendige van het voorhangsel 
en het onzichtbare heilige der heiligen wagen3! 

c. Medicina als theologische term 

Op docerende toon onderwijst Augustinus, dat het katholieke geloof 
Christus als God heeft begrepen en Christus als Mens heeft geloofd : 
beide waarheden staan geschreven, beide waarheden zijn waar. 
1 „(inimicus) captât linguam meam, vult ut dicam. Diabolus fecit. Ego dixi. 
Domine. His ergo versutiis seducit animas, et a medicina confessionis aver
t i t ;" Sermo 20, 2 P.L. 38, 139. 
„Praebet illis Deus modo aditum salubris confusionis, si non contemnant 
medicinam confessionis; si autem modo nolunt confundí, tunc confundentur," 
Enarr. in Ps. 85, 23, 15 C.C.L. 39, 1195 P.L. 37, 1098. 
a „Et si quid forte inest in conscientia errati atque peccati, habes in ipsa 
oratione medicinam: Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris." Sermo 47, 7 P.L. 38, 299. 
„Dimitte nobis, sicut et nos dimittimus. Constituit medicinam, firmavit 
pactum." Sermo 352, 7 P.L. 39, 1557. 
„quoniam propter ipsa peccata humana et tolerabilia, et tanto crebriora, 
quanto minora, constituit Deus in Ecclesia tempore misericordiae ргаего-
gandae quotidianam medicinam, ut dicamus, Dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris : ut his verbis lota facie ad altare 
accedamus, et his verbis lota facie corpore Christi et sanguine communice-
mus." Sermo 17, 5 P.L. 38, 127. 
3 „Quomodo ergo in interiora veli, et in illa invisibilia Sancta Sanctorum 
intrare audebit aut poterit, qui medicinam coelestis disciplinae contemnens, 
noluit paulisper a visibilibus separari?" Sermo 351, 7 P.L. 39, 1543. 
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Noemt ge Christus slechts God, dan verloochent ge de medicijn (medi-
cinam) waardoor ge zijt genezen ; noemt ge Hem slechts Mens, dan ver
loochent ge de kracht, waardoor ge geschapen zijt1. Het inlassen van 
deze medische term werkt dus niet verwarrend, maar juist verhel
derend bij het nuchter uitleggen van de grootste geloofswaarheden. 

Medicina staat heel duidelijk met gratia op één lijn gesteld in een 
exegese op het Psalmwoord: Verlaat mij niet tot het uiterste! 
God zou, zegt Augustinus, de wereld wel tot het uiterste hebben 
overgelaten aan wat de zonden verdienden, indien haar niet dat 
grote geneesmiddel ten dienste had gestaan, dat wil zeggen: de 
genade van God door Jezus Christus onze Heer. (tanta medicina 
profuisset, hoc est gratia Dei per Jesum Christum Dominum nostrum)*. 

Ook waar Augustinus zich afvraagt, of de tijdelijke verblinding 
van het mensdom niet geschied is tengevolge van de barmhartigheid 
van de hemelse geneeskunde of medicijn, zodat men juist door z'n 
zonde tot inkeer en tot geloof in Christus zou komen3, is deze superna 
medicina op te vatten als een verpersoonlijking van Christus' 
genadewerking of als een equivalent voor het volgende misericordia; 
in beide gevallen staat het er echter als een theologisch vakwoord, 
dat zelfs nog uitermate geschikt is om de genade-bedeling en de 
genade-gave (geneeskunde/geneesmiddel) in eenheid aan te geven. 
1 „Catholica autem fides ex utroque verum tenens quod tenet, et praedicans 
quod credit, et Deum Christum intellexit, et hominem credidit; utrumque 
enim scriptum est, et utrumque verum est. Si Deum tantum dixeris Christum, 
medicinam negas qua sanatus es: si hominem tantum dixeris Christum, 
potentiam negas qua creatus es." Tract, in Joh. 36, 2, 21 C.C.L. 36, 324 
P.L. 35, 1663. 
2 „Ne derelinquas me usque valde; . . . Sed quia reliquerat Deus mundum 
merito peccatorum; usque valde illum reliquisset, si ei nee tanta medicina 
profuisset, hoc est gratia Dei per Jesum Christum Dominum nostrum:" 
Enarr. in Ps. 118, s. 4, 5, 6 C.C.L. 40, 1676 P.L. 37, 1511. 
cf. „Nemo ergo dicat: Quoniam non sumus sub lege, sed sub gratia; ergo 
peccemus, ergo quod volumus faciamus. Qui hoc dicit, aegritudinem amat, 
non sanitatem. Gratia medicina est. Qui vult semper aegrotare, ingratus est 
medicinae." Sermo 156, 5 P.L. 38, 852. 
8 „An forte et hoc de supemae medicinae misericordia factum intellegendum 
est, ut quoniam superbae et perversae voluntatis erant, et suam iustitiam 
constituere volebant, ad hoc desereren tur, ut excaecarentur; ad hoc excae-
carentur, ut offenderent in lapidem offensionis, et impleretur facies eorum 
ignominia; atque ita humiliati quaererent nomen Domini," Traci, in Joh. 
53, 11, 6 C.C.L. 36, 457 P.L. 35, 1779. 
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DERDE HOOFDSTUK 

MEDISCHE WOORDEN 

ZONDER ETYMOLOGISCHE VERWANTSCHAP 

MET MEDICUS 

A. AEGER - AEGROTUS - INFIRMUS 

1. Inleiding 

Als wij de betekenisinhoud van Augustinus' Christus-Medicus-
benaming op de juiste waarde willen schatten, dienen wij ook aan 
de woorden welke hij gebruikt voor ziek en ziekte, aandacht te 
schenken. Hier geldt immers het filosofisch adagium: actus specifi-
catur ab objecto: iemand met hevige tandpijn zal met zijn verklaring, 
dat hij naar de „dokter" wil, een tandarts bedoelen; een maaglijder 
daarentegen zal, als hij zegt zijn „dokter" een bezoek te brengen, 
de weg naar de internist inslaan; zo zal ook, indien blijken mocht, 
dat Augustinus aan de woorden ziek en ziekte de betekenis van 
zondaar en zonde hecht, een daaraan beantwoordend specialist, een 
zonde-arts, kunnen optreden. 

Er is dus aanleiding ook deze woorden in de bekende vier cate
gorieën te behandelen. Wel vatten wij aeger, aegrotus en infirmus 
onder één hoofd samen teneinde niet in onnodige herhaling te ver
vallen. Mogelijke verschillen in betekenis zullen wij terloops 
vermelden. 

De bijvoeglijke naamwoorden aeger en aegrotus zijn praktisch gelijk
waardig. Augustinus moet in aeger de klassieke betekenis gevoeld 
hebben, die aangaf, dat iemand zwak van lichaam was. Zo had 
Cicero in z'n vriend Torquatus bewonderd, dat deze, toen hij aeger 
was, toch aan alle bestuursaangelegenheden deelnam en de zwakheid 
van lichaam met de kracht van z'n geest te boven kwam; een 
lichaamszwakte, die niet alleen op het terrein van de ziekenver
pleging ligt, maar ook vermoeidheid kan zijn : zoals de mens opeens 
in een droom de lust gevoelt om iemand in te halen, maar zich 
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vergeefs inspant en vermoeid (aeger) weer neervalt1. Het woord 
aeger leende zich in profaan gebruik reeds vaak voor verruimd 
gebruik: ziekelijke ouderdom, zwak verstand, kwijnende liefde, 
wankele fortuin2 en gaf zo ook bij personen intellectuele of morele 
zwakheid aan. 

Aegroius is in Augustinus' preken tweemaal zo frequent als 
aeger; wellicht kreeg het om zijn vollere klank de voorkeur, een 
gewoon morfologisch verschijnsel. Toch kan ook de betekenis ervan 
meespelen; zo meent Servius, dat de letterlijke betekenis bij 
aegroius meer overheerst dan bij aeger3. Dan zou de voorliefde van 
Augustinus voor metaforen van woorden die zo concreet mogelijk 
het beeld van de zieke oproepen, zich natuurlijkerwijze ook eerder 
met aegroius dan met aeger uitdrukken. 

Infirmus wordt voor alles gebruikt wat niet sterk is. Voor Cicero 
was een infirmus minder onvermogend dan een aeger*. Toch wordt 
ook infirmus vaak toegepast op een zieke5. 

2. De drie woorden in hun profane betekenis 

Al gaat onze interesse meer uit naar de specifiek christelijke manier, 
waarop Augustinus woorden als aeger gebruikt: het mag ons toch 
ook niet ontgaan, dat hij als zielzorger vaak met de zieken gecon-

1 „L. ille Torquatus..., cum esset aeger, tarnen omnibus rebus illis interiuit," 
CICERO. Pro Sulla 13; „ас velut in somnis, oculos ubi languida pressit/ nocte 
quies, nequiquam ávidos extendere cursus/ veile videmur et in mediis 
conatibus aegri/ succidimus;" VERGILIUS. Aeneïs XII, 908. 
* „cruciatus aegrae senectae... effugit." TACITUS. Annal. XIII, 30. „ . . . sed 
iam felicior aetas/ terga dedit, tremuloque gradu venit aegra senectus." 
OVIDIUS. Mel. XIV, 142. „quid est stultitius quam hanc (rationem) ab 
iracundia petere praesidium, rem stabilem ab incerta, fidelem ab infida, 
sanam ab aegra?" SENECA, dial. Ili, 17, 2. „hoc proprium imbecillae mentis 
et aegrae est, formidare inexperta." SENECA, ep. 50, 9. „aegrae fortunae sana 
Consilia" SENECA, ep. 94, 74. „ipse cava solans aegrum testudine amorem" 
VERGILIUS. Georg. IV, 464. „animus aeger avaritia" SALLUSTIUS. Jug. 29, 1. 
* „aeger est et tristis et male valens, aegrotus autem sive aegrotans tantum-
modo male valens" SERVIUS. Comm. in Verg. Aen. I, 208. 
1 „is processisset honoribus longius, nisi semper infirma atque etiam aegra 
valetudine fuisset." CICERO. Brutus 180. 
* „Proinde adhibe solacia mihi, non haec: 'senex erat, infirmus erat' (haec 
enim novi), sed nova aliqua.. ." PLINIUS. ep. I, 12. 
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fronteerd werd. Bij de neerslag van deze pastorale ervaringen vallen 
dan in zijn preken vanzelfsprekend woorden als aeger. 

Als in Augustinus' huis of in zijn communiteit iemand ziek 
{aeger) is of na een ziekte vóór het uur van de maaltijd iets moet ge
bruiken, dan staat hij wel toe, dat godgewijde mannen of vrouwen 
hun sturen wat hun goeddunkt, maar ze mogen niet de maaltijd 
buitenshuis gebruiken1. 

Daar ligt een gelovige op zijn bed, krimpend van de pijn ; hij bidt : 
wordt niet verhoord; of liever hij wordt wel verhoord, maar be
proefd, geoefend, gekastijd als een kind dat klappen krijgt voor het 
binnen mag komen. En dan komt de bekoring van de tong: dan 
komt daar zo'n besje of een man - als hij die naam verdient - bij 
zijn bed en zegt tot de zieke: bind je dit op, dan word je gezond, 
probeer die en die toverformule eens, dan word je weer beter. 
Die en die en die heeft het ook zo goed geholpen, vraag het maar 
na! Maar hij wijkt niet, geeft niet toe, laat zich niet ompraten: hij 
vecht - en wordt een martelaar in zijn bed. Dit boeiende tafereeltje 
had een notitie kunnen zijn, door Augustinus in zijn dagboek na een 
huisbezoek gemaakt en werd in feite de verklaring, hoe een bloed
getuige aan een zieke vrouw (aegrota), die krimpend van hevige 
pijnen gezegd had: „Ik kan het niet meer dragen!", blijkens een 
voorgelezen libellus de genezing was komen brengen, maar haar 
ziekte met een martelaarschap gelijkgesteld had2. 

1 „si forte in nostra domo vel in nostra societate aeger est aliquis, vel post 
aegritudinem, ut necesse sit eum ante horam prandii reficere ; non prohibeo 
religiosos vel religiosas mittere eis quod eis videtur ut mittant: prandium 
tarnen et coenam extra nemo habebit." Sermo 356, 13 P.L. 39, 1580. 
2 „Ante dies lectus est quidam libellus, ubi cuidam aegrotae quae doloribus 
acerrimis torquebatur, cum dixisset. Ferre non possum; ait illi ipse martyr 
qui sanare venerat: Quid, si martyrium duceres? Multi ergo ducunt martyri-
um in lecto: prorsus multi. Est quaedam persecutio satanae, occultior et 
astutior quam tune fuit. Jacet fidelis in lecto, torquetur doloribus, orat, non 
exauditur: imo exauditur, sed probatur, sed exercetur, sed ut recipiatur 
filius, flagellatur. Ergo cum torquetur doloribus, venit linguae tentatio, 
accedit ad lectum aut muliercula aliqua, aut vir, si vir dicendus est; et dicit 
aegroto, Fac illam ligaturam, et sanus eris: adhibeatur illa praecantatio, et 
sanus eris. Ille et ille et ille, interroga, sani inde facti sunt. Non cedit, non 
obtempérât, non cor inclinât; certat tarnen. Vires non habet, et diabolum 
vincit. Fit martyr in lecto, coronante ilio qui pro ilio pependit in ligno." 
Sermo 286, 7 P.L. 38, 1300. 
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Ook injirmus komt bij Augustinus in de gewone, bij klassieke 
auteurs voorkomende betekenissen voor. In de betekenis van zwak 
staan we er niet bij stil, daar in de regel om het zwakke te helpen 
geen dokter nodig is, maar het sterke volstaat. Het interesseert ons 
meer, in hoeverre er een ziek-zijn mee wordt aangeduid. 

In deze betekenis ziek komt het vaak voor, als Augustinus de 
vertaling van het Nieuwe Testament aanhaalt: Ik was ziek (in
jirmus) en ge hebt Mij bezocht ; men bracht zieken (injirmus) naar 
de badinrichting met de vijf zuilengangen; de man, die door 
Christus genezen werd, was acht en dertig jaar ziek (injirmus) 
geweest1. 

Het is ook de uitdrukking voor David, wiens gebeente verteerd 
werd, toen hij zijn zonden niet wilde bekennen: f actus est injirmus: 
hij is er ziek van geworden2. 

Het wordt afgewisseld met aegrotus, zoals in de zeer levendige 
scène waarmee Augustinus de voorspoed van de zondaars in juistere 
proporties laat zien: Ziekte (infirmitas) maakt, dat lang schijnt wat 
toch gauw gaat. Hoe zijn de verlangens van zieke mensen (aegrotus) ? 
Niets duurt voor hen zo lang als het toebereiden van de drank, als 
zij dorst hebben. Natuurlijk maken de huisgenoten haast om de zieke 
(injirmus) niet te ontrieven. Wanneer zal het gemaakt worden? 
Wanneer zal het koken? Wanneer zal ik het krijgen? Er is tempo 
genoeg bij hen die u bedienen, maar uw ziekte (infirmitas) vindt 
lang, wat in feite toch snel gebeurt! Het vervolg plaatst ons ineens 
voor de allegorie, zodat we deze tekst voor onze paragraaf over de 
beeldspraak van injirmus dienen te onthouden: Zie dus, hoe onze 
geneesheer de zieke (injirmus) met zijn : Hoe lang moet ik het nog 
uithouden? Hoe lang zal het duren? weet te paaien met de woorden: 
Nog heel eventjes en dan zal er geen zondaar meer zijn3! 
1 „infirmus fui et in carcere, et non visitastis me?" Enarr. in Ps. 37, 6, 56 
C.C.L. 38, 387 P.L. 36, 400. 
„quinqué porticus circumdabant piscinam Salomonis ; sed ferebant infirmos, 
neminem eorum sanare poterant." Serm. Mai. 158, 3 M. 382, 31. 
„qui triginta octo annos infirmus erat." Sermo 125, 10 P.L. 38, 697. 
a „Modo autem quia in se voluit esse firmus, factus est infirmus, et invetera-
verunt ossa eius." Enarr. in Ps. 31. En. II, 13, 14 C.C.L. 38, 235 P.L. 36, 267. 
* „Infirmitas facit diu videri quod cito est. Quomodo inveniuntur desideria 
aegrotorum? Nihil tamdiu, quam ut calix sitienti temperetur. Utique festi-
natur a suis, ne forte offendatur infirmus. Quando f iet? quando coquetur? 
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In overweldigende mate wordt infirmus gebruikt in tegenstelling 
tot firmus. Om het als ziek te kwalificeren moeten we andere me
dische woorden in de context ontmoeten. Voor het medisch complex 
levert het dus geen zelfstandige bijdrage. Hoogstens in de ver
binding oculus infirmus, waar men het met ziek kan vertalen blijkens 
de parallelteksten met lippiens en caecus. (Ook de vrij talrijke 
passages, waar infirmus buiten context met firmus of sanus e.d. 
optreedt als theologische vakterm voor onvolmaakt, betrekken wij 
dus niet rechtstreeks in onze beschouwing over het medische 
complex.) 

3. Zo de zieke, zo de zondaar 

Vele interessante aspecten van de ziekte-gevallen die Augustinus 
vermeldt, moeten wij terzijde laten ; we spreken immers niet op de 
eerste plaats over Augustinus' geloof in de wonderbare gebeds
verhoringen die hij meemaakte en in de onmiddellijke tussenkomst 
van de martelaren, noch over zijn archief met de rapporten der 
genezingen of over zijn waarschuwingen tegen resten van heidens 
bijgeloof of tegen te materiaUstische ideeën omtrent de genade
middelen. Al deze elementen van zijn zielzorg bevestigen, hoe hij 
met zijn preken over ziekte en genezing midden in het leven van 
zijn christengemeente stond. 

Wij willen liever bezien, hoe hij deze profane woorden aeger-
aegrotus-infirmus bezigt in vergelijking met de heilswerkelijkheden. 
Zo vooreerst aeger. 

Bemin de zondaar niet - zo zegt Augustinus - voorzover hij 
zondaar is, maar als mens. Gelijk (quomodo) ge, wanneer ge van een 
zieke houdt, achter diens koorts aanjaagt. Want als ge de koorts 
spaart, houdt ge niet van de zieke1. Tweemaal gebruikt hij hier het 
woord aeger, dat hij ook in het kernachtige zinnetje bezigt: Mens, 
wat zijt ge anders dan een zieke, die genezing behoeft2? 

quando dabitur? Celeritas est in illis qui tibi serviunt, sed infirmitas tua diu-
tumum putat quod cito agitur. Ergo videte medicum nostrum blandientem 
infirmo dicenti: Quamdiu durabo? quamdiu erit? Et adhuc pusillum, et non 
erit peccator." Enarr. in Ps. 36, s. I, 10, 2 C.C.L. 38, 344 P.L. 36, 361. 
1 „Quomodo si diligis aegrum, persequeris febrem: nam si parcis febri, non 
diligis aegrum." Sermo 4, 20 P.L. 38, 43. 
1 „Nam quid es, homo, nisi aeger sanandus?" Sermo 99, 9 P.L. 38, 600. 
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In sermo 9 last hij een uitgebreide vergelijking in: Let eens op 
een zieke (aeger). De zieke (aeger) haat zichzelf in zijn toestand van 
ziek-zijn: hier begint zijn instemming met de geneesheer. Want ook 
de geneesheer haat hem zoals hij is: hij wil hem immers hierom 
gezond hebben, wijl hij hem haat in zijn koortsen. Dáárom treedt 
hij op als achtervolger van de koorts: om de bevrijder te kunnen 
zijn van de mens. - Dan gaat de predikant over naar het tweede lid 
van de vergelijking: Zo (sic) zijn hebzucht, wellust, haat, begeerlijk
heid, overdaad, theaterzucht de koortsen van uw ziel, samen met 
uw dokter moet ge ze haten. Op die manier stemt ge in met uw 
geneesheer, doet ge uw best met de geneesheer, aanhoort ge gaarne 
wat hij u zegt, doet ge gaarne wat hij u beveelt. Gaat de gezondheid 
dan vooruit, dan begint ge zijn voorschriften zelfs heerlijk te vinden! 
- Waarna het licht weer op het eerste deel van de vergelijking valt : 
Hoe zwaar valt zieke mensen (aeger) het eten, wanneer ze gevoed 
worden; nog erger vinden zieken (aeger) het uur van etenstijd dan 
van hun koortsaanval! En toch dwingen zij zich, zij zijn het eens 
met hun dokter en tegen heug en meug overwinnen ze zichzelf om 
toch iets aan te nemen. Met welk een gretigheid zullen zij na hun 
herstel grotere porties gebruiken van datgene waarvan zij in hun 
ziekte (aeger) ternauwernood kleine beetjes slikken? Maar waar
vandaan is dit gekomen? Omdat zij hun koorts haatten en met de 
geneesheer hebben ingestemd en geneesheer en zieke (aegrotus) 
tegelijkertijd de koorts achtervolgden. - De gewijde redenaar kan 
dan tot eigen verdediging besluiten: Wanneer dus ook wij dergelijke 
dingen zeggen, haten wij alleen maar uw koortsen. Of liever in onze 
mond haat het Woord Gods Zelf uw koortsen en met Hem moet gij 
het eens zijn. Want wat zijn wij anders dan mensen, die met u 
bevrijd, met u moeten worden genezen1? 

1 „Aegrum attendite. Aeger aegrotantem se odit qualis est: inde incipit 
concordare cum medico. Quia et medicus odit eum qualis est: nam ideo vult 
sanum esse, quia odit eum febrientem: et est medicus febris persecutor, ut 
sit hominis liberator. Sic avaritia, sic libido, sic odium, concupiscentia, 
luxuria, sic nugacitas spectaculorum, febres sunt animae tuae, debes illas 
odisse cum medico : ita concordas cum medico, niteris cum medico, et libenter 
audis quod jubet medicus, libenter facis quod jubet medicus, et proficiente 
jam sanitate incipiunt etiam delectare praecepta. Quam onerosus est cibus 
aegris quando reficiuntur: et pejorem horam députant aegri refectionis suae, 
quam suae accessionis; et tarnen cogunt se concordantes cum medico, et 
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De onoordeelkundige vragen van een zieke zijn een punt van 
vergelijking met de vraag van Paulus, dat hem de engel van satan 
werd weggenomen: God verhoorde hem die Hij wilde genezen, niet. 
Want ook een zieke (aeger) vraagt veel aan zijn dokter en deze geeft 
het hem niet : hij verhoort hem niet naar zijn wens, maar naar zijn 
gezondheid. Denk u dus God in als uw geneesheer ; vraag van Hem 
de gezondheid (salusl)1*. 

De man die door de voorspoed van de goddelozen en door eigen 
beproeving tot geloofscrisis komt, wordt vergeleken met de patiënt 
wiens ziekte een hevige, maar gunstige wending neemt: Zoals 
(quomodo) zieken (aeger), die kalmer ziek zijn wanneer de gezondheid 
nog verre is, heviger koortsen lijden, als de gezondheid nadert: de 
geneesheren noemen dat de accessio eretica: de crisis, waardoor men 
overgaat naar de beterschap ; er is erger koorts, maar koorts die tot 
behoud (salus) leidt ; heviger hitte, maar herstel is nabij : zo gloeit 
ook deze mens, die zich de ganse dag gegeseld voelt2. 

In dezelfde trant fungeert aegrotus in soortgelijke vergelijkingen. 
In de passage uit sermo 9 ontmoetten we het reeds. Ook in de bede 
van Paulus om van de engel van satan verlost te worden treffen we 
het in een paralleltekst : Juist zoals (tanquam) ge een zieke (aegrotus) 
op het goede moment spijs voorzet en hem geeft, wat hij nodig 
heeft en wanneer hij het nodig heeft, zo moeten de ogen van een 
mens die aan God iets vroeg, dat niet onjuist was, uitkijken naar 

quamvis inviti et obluctantes vincunt se ut aliquid accipiant. Quanta 
aviditate sani majora percepturi sunt, unde aegri minora vix accipiunt? Sed 
unde hoc factum est? Quia oderunt febrem suam, et cum medico concor-
daverunt, et simul persequebantur febrem medicus et aegrotus. Cum ergo et 
nos talia dicimus, non odimus nisi febres vestras:imoin nobis ipse sermo Dei 
febres vestras odit, cum quo concordare debetis. Nam nos quid sumus, nisi 
liberandi vobiscum, sanandi vobiscum?" Sermo 9, 10 P.L. 38, 83. 
1 „Nam et aeger petit multa a medico, non dat medicus; non exaudit ad 
voluntatem, ut exaudiat ad sanitatem. Ergo medicum tuum pone Deum; pete 
ab ilio salutem, et salus tua ipse erit," Enarr. in Ps. 85, 9, 18 C.C.L. 39, 1184 
P.L. 37, 1088. 
2 „Et quomodo soient aegri, qui lentius aegrotant cum sanitas longe est, 
vicina sanitate plus aestuant : accessionem creticam medici vocant, per quam 
transitur ad sanitatem; major ibi aestus, sed ducens ad salutem; major ibi 
ardor, sed vicina refectio: sic ergo et hic aestuat." Enarr. in Ps. 72, 20, 6 
C.C.L. 39, 996 P.L. 36, 923. 
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die spijs die hem op het geschikte ogenblik verstrekt zal worden1. 
Weer in ander verband komt een vergelijking, als Augustinus een 

zekere heiligheid noodzakelijk acht om in de Kerk, die dorsvloer 
met kaf en koren, de bozen te verdragen: zoals (quomodo) één 
gezonde gemakkelijker twee zieken (aegrotus) verdraagt dan dat 
twee zieken (aegrotus) elkaar verdragen2. 

In deze vergelijkingen wordt dan ook infirmus ter afwisseling 
gebruikt. Zoals het regelmatig (quomodo plerumque) bij kranken 
(infirmus) inderdaad voorkomt, dat de zieke (aegrotus) niet weet 
wat er met hem aan de hand is, maar de dokter wel, omdat de 
eerstgenoemde de ziekte (aegritudo) ondergaat, de dokter niet. De 
arts zegt beter wat er in een ander omgaat dan de zieke wat er in 
hemzelf omgaat. Zo was toen Petrus met zijn: Ik zal met Usterven! 
ziek (infirmus) en de Heer met Zijn : Driemaal zult ge Mij verlooche
nen! de geneesheer3. 

Al deze vergelijkingen mogen disparaat schijnen, voor Augustinus 
vormden zij duidelijk een eenheid; of liever, het waren veelsoortige 
uitingen en toepassingen van zijn ene visie op de zondig-zieke mens, 

1 „Prorsus tamquam reficiens aegrotum in opportunitate, quando debet 
accipere, tune das; et quod debet, hoc das. Itaque aliquando desideratur ab 
ilio, et non dat: novit horam dandi, qui curat. Quare ista dico, fratres? Ne 
quis quando forte non fuerit exauditus aliquid iustum petens a Deo; nam 
quando iniustum aliquid petit, in poenam suam exauditur; sed aliquid non 
iniustum petens, si forte non fuerit exauditus, non minuatur animo, non 
deficiat; exspectent oculi ejus ad escam, quam ille dat in opportunitate. 
Quando non dat, ideo non dat ne obsit quod dat. Ñeque enim aliquid iniustum 
petebat apostolus, quando rogabat ut auferretur ab eo stimulus camis, . . ." 
Enarr. in Ps. 144, 19, 2 C.C.L. 40, 2102 P.L. 37, 1881. 
2 „.. . cum quisque profecerit in ecclesia, necesse est patiatur malos in ecclesia. 
Sed non eos cognoscit qui talis est; quamquam multi mali murmurent ad-
versus malos, quomodo facilius unus sanus fert duos aegrotos, quam duo 
aegroti se invicem singulos. Itaque hoc praecipimus, fratres, area est ecclesia 
huius temporis; saepe diximus, saepe dicimus; et paleam habet et frumen-
tum." Enarr. in Ps. 25, s. II, 5, 1 C.C.L. 38, 144 P.L. 36, 190. 
3 „Quomodo plerumque revera et infirmis contingit, ut aegrotus nesciat 
quid in ilio agatur, medicus autem sciat: cum ille aegritudinem ipsam patia
tur, medicus non patiatur. Magis dicit medicus quid agatur in altero, quam 
ille qui aegrotat quid agatur in se ipso. Petrus ergo tunc infirmus, Dominus 
autem medicus. Iste dicebat se habere vires, qui non habebat: ille autem 
tangens venam cordis ejus, dicebat quod ter eum esset negaturus." Sermo 
137, 3 P.L. 38, 755. 
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die door de genezende genade van de goddelijke geneesheer gezond 
moet worden. 

Als voorbeeld, hoe Augustinus dan ook van de ene vergelijking snel op de 
andere kan overgaan, kan sermo 80 dienen ; infirmus komt daar te midden 
van andere medische woorden voor in een passus waar drie medische ver
gelijkingen kort na elkaar volgen. Zij worden als volgt ingeleid : 
1. Gij weet aan God niet te vragen wat goed voor u is, gelijk een zieke dat 

niet weet; 
2. Bidt God, uw gebreken uit u te verdrijven, gelijk een zieke zijn geneesheer 

vraagt ; 
3. Wanneer de hemelse geneesheer aanbiedt u te genezen, zeg dan ja! en 

niet neen!, gelijk een verstandige inschikkelijke zieke tegenover zijn dokter 
doet in tegenstelling met de eigenwijze eigenzinnige patiënt. 

De eerste vergelijking wordt dus ingeleid door het bekende sleutelwoord, dat 
wij reeds ontmoetten bij de bede van Paulus om van de engel van Satan 
bevrijd te worden, maar dat nu voorkomt in een algemene verhandeling over 
het smeekgebed : Een andere hoop in de vele ellenden van de tegenwoordige 
wereld bezitten wij niet dan aan te kloppen in het gebed, dan te geloven en 
onwrikbaar in ons hart vast te houden, dat uw Vader u niet dat schenkt, 
waarvan Hij weet dat het niet goed voor u is. Want wat je graag hebt, weet 
je zelf; maar wat goed voor je is, weet Hij. Stel je voor, dat je onder dokters-
handen bent en ziek (infirmus), gelijk ook het geval is: want heel dit leven 
van ons is krankheid (infirmitas) en een lang leven is niets anders dan een 
langdurig ziek-zijn (infirmitas): denk dus, dat je onder doktershanden je 
ziekte lijdt (aegrotare). Je zou zo graag aan de dokter vragen, wat most, een 
slok wijn te mogen gebruiken. Niets verbiedt je dit te vragen: misschien 
schaadt het je niet en is het zelfs goed voor je. Aarzel niet het te vragen; 
vraag maar, draal niet. Maar als je het niet gedaan krijgt, treur dan niet. 
Als je je zo gedraagt onder de menselijke geneesheer van je lichaam, hoeveel 
te eerder dan onder de goddelijke geneesheer, de schepper en hersteller van 
je lichaam en ziel samen1? 

Een duidelijke aanleiding voor de tweede vergelijking is er niet. Er is een 

1 „Alia enim spes in nobis non est in multis malis praesentis saeculi, nisi 
pulsare in ipsa oratione, credere fixumque corde retiñere, quia hoc tibi non 
dat Pater tuus, quod seit tibi non expediré. Quid enim desideres tu nosti; 
quid tibi prosit ille novit. Puta te esse sub medico, et esse infirmum, sicut et 
verum est: omnis enim vita ista nostra, infirmitas; et longa vita nihil aliud 
quam longa infirmitas; puta ergo te sub medico aegrotare. Delectavit re-
centem, delectavit potum vini usupare petere a medico. Non prohiberis 
petere, ne forte non tibi noceat, et expédiât tibi accipere. Noli dubitare 
petere: pete, noli cunctari; sed si non acceperis, noli contristali. Si hoc sub 
homine medico camis tuae ; quanto magis sub Deo medico, creatore, repara
tore et camis et animae tuae?" Sermo 80, 2 P.L. 38, 494. 
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nawerking van de eerste, waarvan nu de inhoud van de vragen die de zieke 
stelt, nader wordt geconcretiseerd; er is ook de tekst wederom, die door 
Augustinus als uitgangspunt van de preek werd genomen: Als nu de mens 
bidt om de duivel bij een ander uit te drijven: hoeveel te meer dan om bij 
zichzelf uit te drijven zijn hebzucht, drankzucht genotzucht, onreinheid? 
Hoe grote beletselen zijn er in de mens, die, als zij blijven, hem de toegang 
tot het hemelrijk versperren! Ziet eens, broeders, hoe een geneesheer voor het 
tijdelijk behoud gesmeekt wordt, hoe, als iemand hopeloos ziek is:schaamt 
hij zich dan, verdriet het hem dan de voeten aan te grijpen van een uiterst 
bekwame geneesheer en die met zijn tranen te wassen? Wat, als die geneesheer 
hem zegt: Ge kunt alleen maar beter worden, als ik je vastbind en met brand
ijzer en mes bewerk? Dan antwoordt hij : Doe wat ge wilt, genees me slechts 1 
— En na een zielzorgerlijke verwijzing naar het vluchtige van de aardse gezond
heid leidt Augustinus de gedachte naar de volgende vergelijking met de 
vraag: Stel, dat God, die de hemelse geneesheer over ons is, u zei: Wilt ge 
genezen worden? wat zoudt ge dan anders dan „Ja!" zeggen? Misschien zegt 
ge het niet, omdat ge u gezond waant, dat wil zeggen: nog erger ziek zijt1! 

Stelt u zich eens twee zieken (aegrotus) voor: één, die onder tranen 
de dokter uitnodigt, en één, die in zijn ziekte (aegritudó) buiten zinnen de 
dokter bespot; dan bemoedigt deze de wenende, beklaagt de spotter. Omdat 
die zoveel gevaarlijker ziek is, in zover hij meent, dat hij gezond is. Zo (sic) 
waren ook de joden. Christus kwam tot zieke mensen (aegrotus), allen vond 
Hij ziek (aegrotus). Laat niemand zich vleien gezond te zijn, opdat de genees
heer hem niet opgeeft. Alle mensen vond Hij ziek (aegrotus) ; het is een uit
spraak van de Apostel: Allen hebben gezondigd en zijn beroofd van de heer
lijkheid Gods ! Ofschoon Hij dus alle mensen ziek (aegrotus) had aangetroffen, 
waren er toch twee soorten zieken (aegrotus). Sommigen kwamen tot de 
geneesheer, klampten zich aan Christus vast, luisterden naar Hem, eerden 
Hem, volgden Hem, bekeerden zich. En Hij ontving allen zonder enige 
tegenzin om ze te genezen : voor niets genas Hij ze, omdat Hij heelde met 

1 „Si orat homo, ut ejiciat daemonium alienum; quanto magis ut ejiciat 
avaritiam suam? quanto magis, ut ejiciat vinolentiam suam? quanto magis, 
ut ejiciat luxuriam suam? quanto magis, ut ejiciat immunditiam suam? 
Quanta sunt in homine, quae si perseveraverint, non admittunt ad regnum 
coelorum? Videte, fratres, quomodo rogatur medicus pro salute temporali, 
quomodo si quisquam desperate aegrotet, numquid pudet illum, aut piget 
homini pedes tenere, peritissimo archiatro lacrymis vestigia lavare ? Et quid, 
si dixerit ei medicus: Sanari aliter non potes, nisi te ligavero, adussero, 
secuero? Respondet: Fac quod vis, tantum sana me. Quanto ardore desiderat 
paucorum dierum vapoream sanitatem, ut pro illa et ligari velit, et secari, 
et uri, et custodiri ne manducet quod delectat, ne bibat quod delectat, nec 
quando delectat? Totum patitur, ut serius moriatur: et non vult pauca pati, 
ut nunquam moriatur! Sitibidicat Deus, qui coelestis est super nos medicus: 
Tu sanari vis? quid dicturus es, nisi, Sanari? Forte non dicis, quia sanum te 
putas, hoc est quod pejus aegrotas." Sermo 80, 3 P.L. 38, 495. 
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almacht. Wanneer Hij deze dus als patiënt ontving en tot Zijn gezondheids-
kuur toeliet, juichten ze van vreugde (exsullaverunt). Anders echter was het 
soort zieken (aegrotus) die in de ziekte der ongerechtigheid reeds hun verstand 
hadden verloren en niet eens wisten, dat ze ziek waren : deze beledigden Hem 
(insultaverunt), omdat Hij de zieken (aegrotus) opnam, en zeiden tot Zijn 
leerlingen: Zie uw meester, die met zondaars en tollenaars eet1! 

Deze opeenvolging van medisch getinte vergelijkingen vindt blijk
baar een hoogtepunt in de figuur van de Godmens als de zo machtige 
geneesheer uit de hemel, die als zodanig weer de hoogste werkzaam
heid heeft, als Hij na het: Vader, vergeef het hun! uit Zijn Bloed het 
geneesmiddel maakt. Weer blijkt, hoe nauw Augustinus ziek en 
zondig met elkaar verbindt: Christus toonde, zo ging hij immers 
nog voort, wie de gezonden en wie de zieken {aegrotantes) waren door 
Zijn uitspraak, dat Hij niet voor de rechtvaardigen, maar voor de 
zondaars gekomen was2. En wederom dringt zich aan ons de over
tuiging op, dat het Christus-Medicusbeeld toch wel sterk de ge
dachten van Augustinus over de verlossing beheerst; hij mag na 
onze passage uit sermo 80 vrij uitvoerig het verlossingsmotief van 
het wonderbare commercium laten doorklinken, maar vat het dan 

1 „Nam si duos aegrotos constituas ; unum qui f lendo medicum roget, alterum 
qui in aegritudine sua, mente perdita, irrideat medicum ; ille spem promittit 
flenti, plangit ridentem. Quare: nisi quia tanto periculosius aegrotat, 
quantum se Sanum putat? Sic erant et Judaei. Ad aegrotos venit Christus, 
omnes aegrotos invenit. Nemo sibi de sanitate blandiatur, ne renuntiet ad 
illum medicus. Omnes aegrotos invenit; apostolica sententia est: Omnes 
enim peccaverunt, et egent gloria Dei. Cum ergo omnes invenisset aegrotos, 
duo genera fuerunt aegrotorum. Alii veniebant ad medicum, inhaerebant 
Christo, audiebant, honorabant, sequebantur, convertebantur. Ille accipiebat 
omnes sine ullo fastidio sanaturus, qui gratis sanabat, quia omnipotentia cura-
bat. Cum ergo susciperet eos, et adjungeret sibi sanandos, illi exsultave-
runt. Aliud vero genus aegrotorum, qui jam aegritudine iniquitatis mentem 
perdiderant, et se aegrotare nesciebant; insultaverunt illi, quia suscipie-
bat aegrotos, et dixerunt discipulis ejus: Ecce qualis est magister vester, 
qui cum peccatoribus et publicanis manducat." Sermo 80, 4 P.L. 38, 495. 
1 „Et ille qui noverai quid essent, et qui essent, respondit illis : Non est opus 
sanis medicus, sed male habentibus. E t ostendit illis qui essent sani, et qui 
aegrotantes: Non veni, inquit, vocare justos, sed peccatores. Si peccatores, 
inquit, ad me non accedunt, quare veni? propter quos veni? Si omnes sani 
sunt, quare tantus medicus de coelo descendit? quare nobis medicamentum 
non de armario suo, sed de sanguine suo fecit?" Sermo 80, 4 P.L. 38, 495/496. 
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toch weer samen met het geliefde : Dus is de stem van de geneesheer, 
toen Hij aan het kruis hing, niet ijdel geweest1! 

4. Het overdrachtelijk gebruik 

In de uitwerking van de genoemde vergelijkingen beperkte Augus
tinus zich niet tot een strikte formulering van het vergeleken punt, 
maar bedoelde reeds vaak met de term ziek uit het profane vlak 
de inhoud zondig uit de heilswereld. Ook los van deze vergelijkingen 
komen we deze overdracht keer op keer tegen. 

Aeger 

a. Petrus 

Hij had in zijn ziekte (aeger) de wisselingen van die ziekte niet voor 
ogen en als zieke (aegrotus) meer op zichzelf vertrouwd; maar de 
echte geneesheer zag scherper en had hem de verloochening voorzegd 2. 

b. Paulus 

Laten alle mensen tot zichzelf zeggen : Als Paulus, die zich toch de 
eerste van de zondaars noemt, genezen is, waarom zou ik dan wan
hopen? Als door die grote geneesheer zulk een hopeloos zieke mens 
(aeger) genezen is, waarom zal ik dan voor mijn wonden de hulp van 
die handen niet inroepen3? 

с Magdalena 

Zij kwam ongenodigd het huis van de farizeeër binnen, omdat zij wist 
als zieke (aeger) daar een plaats te hebben, waar haar geneesheer 
aan tafel lag4. 
1 „Non ergo vox medici pendentis in ligno inanis fuit." Sermo 80, 5 P.L. 38, 
497. 
2 „qui aeger casus aegritudinis suae non noverat, et plus de se aegrotus 
praesumpserat; sed verus medicus videbat." Sermo 4, 2 P.L. 38, 34. 
' „ut dicant sibi omnes. Si Paulus sanatus est, ego quare despero? Si a tanto 
medico tam desperatus aeger sanatus est, ego cur vulneribus meis illas manus 
non aptabo?" Sermo 175, 9 P.L. 38, 949. 
4 „Ecce illa meretrix, malam famam habens in civitate, irrupit in alienam 
domum quo non erat invitata ab hospite, sed ab invitato vocata; non lingua, 
sed gratia. Noverat aegra habere ibi se locum, ubi medicum suum discumbere 
sciebat." Enarr. in Ps. 66, 8, 15 C.C.L. 39, 866 P.L. 36, 810. 
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d. De joden 
Zij hebben Christus uitgestoten en wilden niet, dat Hij hun Heiland 
(salvator) was: de zieken (aeger)1*. Toen Christus aan het kruis hing 
en zij nog tegen Hem met hun tongen te keer gingen en zich niet 
tevreden stelden met het vergieten van Zijn Bloed, op het ogenblik 
dat de zieken hun geneesheer niet erkenden, zei Hij : Vader, vergeef 
het hun, want zij weten niet wat zij doen! Alsof Hij zei: Ik ben 
gekomen om de zieken (aeger) te genezen ; dat ze Mij niet erkennen, 
komt van de buitensporige koorts2! Maar op pinksterdag konden de 
joden zich geen grotere zonde voorstellen dan de hunne. Welk ver
grijp van een zieke (aeger) is erger dan het doden van de geneesheer? 
Wat kan een zieke (aeger) erger doen dan zijn geneesheer vermoor
den? Als dit vergeven wordt, wat dan niet3? 

e. Wij allen 

We zijn door Adams zonde ziek geworden en niet meer te genezen 
dan door de bittere kelk van de beproevingen waar dit leven rijk 
aan is; de kelk van verdrukking, benauwenis en lijden. Opdat de 
zieke (languidus) niet zou antwoorden : ik kan het niet, ik verdraag 
het niet, ik drink hem niet, dronk de gezonde geneesheer hem eerst ; 
dan zou de zieke (aegrotus) niet meer aarzelen. Wat er bitter is in die 
kelk, heeft Hij gedronken ; bittere smart : Hij is gebonden, gegeseld, 
gekruisigd! de bittere dood: ook Hij stierf! en wel een weerzin
wekkende manier van sterven: niets was smadelijker dan de kruis
dood! belediging: Hij hoorde, toen Hij duivels uitdreef: Hij is 
bezeten; In Beelzebubs naam drijft hij ze uit! Daarom zei Christus 
1 „Expulerunt Christum, noluerunt esse suum Salvatorem aegri: ille autem 
coepit esse in gentibus, et in omnibus gentibus, in multis populis. Salvae 
factae sunt etiam reliquiae populi illius." Enarr. in Ps. 76, 22, 16 C.C.L. 39, 
1065, P.L. 36, 982. 
a „Cum in ugno membra penderent, cum clavis confixae manus et pedes 
essent, cum adhuc illi saevirent Unguis, cum se sanguine fuso non satiarent, 
cum aegrotantes medicum non agnoscerent: Pater, inquit, ignosce illis, quia 
nesciunt quid faciunt. Tamquam diceret. Ego veni aegros curare: quod me 
non agnoscunt, febris immanitas facit. Mitis ergo et humilis corde dicit. 
Pater, ignosce illis, quia nesciunt quid faciunt." Sermo 279, 3 P.L. 38, 1277. 
3 „Nihil enim hoc peccato gravius cogitare potuerunt. Quod gravius peccatum 
aegri, quam medici interfectio? quid gravius potest aeger faceré, quam si 
medicum suum occidat? Cum hoc dimittitur, quid non dimittitur?" Enarr. in 
Ps. 45, 4, 29 C.C.L. 38, 520 P.L. 36, 517. 
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om Zelf de zieken (aeger) te troosten: Als ze de heer des huizes 
Beëlzebub noemden, hoeveel te meer dan diens huisgenoten1! 

Hetzelfde beginsel leide ons bij een duistere Schriftuurplaats : 
men bepale niet zelf: het had er zó moeten staan! De zieke {aeger) 
brenge geen verbetering in de medicijn aan: de geneesheer weet die 
precies af te passen; vertrouw op hem die je geneest2! 

Aegrotus 

a. Petrus 

Evenals aeger wordt het gebruikt van de verblinding waarin Petrus 
zei, dat hij met Christus wilde sterven. Het innerlijk was voor de 
zieke (aegrotus) verborgen, lag open voor de geneesheer! Of in 
aansluiting op het Psalmvers: Mijn hart is mij ontzonken: Petrus' 
hart was voor zijn hart verborgen3! Of meer in medische termino
logie laat Augustinus Christus tot Petrus bij die gelegenheid zeggen: 
Ik zie de polsslag van uw hart en mijn diagnose daarop deel ik 
mede aan de zieke (aegrotus)4! 
1 „coepisti laborare : sanari non potes, nisi amarum calicem biberis, calicem 
tentationum, quibus abundat haec vita, calicem tribulationum, angustiarum, 
passionum. Bibe, inquit, bibe, ut vivas. E t ne responderet ei languidus, Non 
possum, non fero, non bibo : prior bibit medicus sanus, ut bibere non dubitaret 
aegrotus. Quid enim amarum est in tali póculo, quod ille non biberit? Si 
contumelia: prior audivit cum daemones expelleret, Daemonium habet, et 
quod in Beelzebub ejicit daemonia. Unde ut ipse consolaretur aegros, ait, 
Si patremfamilias Beelzebub vocaverunt, quanto magis domésticos ejus? 
Si dolores amari sunt: ligatus et flagellatus et crucifixus est. Si mors amara 
est: etiam mortuus est. Si genus mortis exhorrescit iníirmitas: nihil ilio 
tempore fuit ignominiosius quam mors crucis." Sermo 88, 7 P.L. 38, 543. 
s „Sic dictum est, quomodo dici debuit. Non corrigat aeger medicamenta 
sua; novit ea medicus modificare: ei crede, qui te curat." Enarr. in Ps. 
746, 12, 15 C.C.L. 40, 2131 P.L. 37, 1907. 
8 „Tecum usque ad mortem ero? In corde erat praesumtio falsa, in corde 
latebat timor verus; et non erat idoneum cor ad comprehendendum cor. 
Cor aegrotum latebat, sed medico patebat. Quod de ilio pronuntiatum est, 
hoc impletum est. Noverat in ilio Deus quod in se ipse non noverat ; quia cor 
eius dereliquerat eum, cor eius latebat cor eius." Enarr. in Ps. 39, 23, 9 
C.C.L. 38, 441 P.L. 36, 448. 
4 Modo, inquit, non potes: promittis, sed ego video vires tuas. Ego venam 
cordis inspicio, et quod verum est aegroto renuntio." Sermo 253, 3 P.L. 38, 
1181. 
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b. Paulus 

In een gefingeerde, maar uiterst levendige dialoog staat Paulus met 
zijn bede, dat de engel van satan hem mag verlaten, tegenover 
Christus, Wiens genade hem genoeg is. In zijn ziekte (aeger) vraagt 
hij, dat hetgeen de geneesheer hem voor zijn heil (salus) voorzet, 
weggenomen wordt, wanneer de zieke (aegrotus) het wil. De genees
heer zegt: Neen; het bijt wel, maar het geneest! Jij zegt: Neem het 
weg; het bijt! De dokter zegt: Dat doe ik niet, want het geneest! 
Waarom ben je eigenlijk naar de dokter gegaan? Om genezen te 
worden, of om geen ongemak te lijden1? Want wat slecht is en wat 
goed is, weet de dokter, niet de zieke (aegrotus)2. 

с De overspelige vrouw 

Als haar aanklagers weggaan, blijft de zondares en de Heiland 
(salvator), de zieke (aegrotus) en de geneesheer, de erbarmelijke en de 
barmhartigheid over3. 

d. Wij allen 

Hoe ver waren wij van God! Hoe hoog was Hij, hoe laag waren wij! 
Hoe verheven was Hij, hoe lagen wij in de diepte in hopeloze 
toestand! Zonder hoop op beterschap (salus) waren wij ziek; er is 
een geneesheer gezonden die door de zieke (aegrotus) niet gekend 
werd. Want hadden zij hem gekend, dan hadden zij de Heer van de 
heerlijkheid nooit gekruisigd. Maar zelfs dit heeft medicijnkracht 
gekregen voor de zieke (aegrotus), dat de zieke (aegrotus) zijn ge
neesheer gedood heeft. Hij kwam om ons te bezoeken, werd gedood 
om ons te genezen. Hij maakte Zich bekend aan de gelovigen als 
God en mens : de God, door Wie we gemaakt, de Mens, door Wie we 
herschapen zijn. De ene natuur in Hem was duidelijk, de andere ging 
schuil; en wat schuil ging, was veel voortreffelijker dan wat zich 
1 „Petit aeger, ut quod ad salutem apponit medicus, cum voluerit aegrotus 
auferatur. Medicus dicit: Non; mordet, sed sanat. Tu dicis: Tolle quod mor
det. Medicus dicit: Non tollo, quia sanat. Tu ad medicum quare venisti? 
Sanari, an molestiam non pati? Non ergo exaudivit Dominus Paulum ad 
voluntatem, quia exaudivit ad sanitatem." Sermo 354, 7 P.L. 39, 1566. 
8 „Quid autem obsit, quid prosit, medicus novit, non aegrotus." ibid. P.L, 
39, 1567. 
3 „Ulis ergo discedentibus, remansit peccatrix et Salvator : remansit aegrota 
et medicus: remansit misera et misericordia." Sermo 13, 5 P.L. 38, 109. 

140 



toonde; maar wat voortreffelijker wás, kon niet gezien worden. De 
zieke (aeger) werd behandeld met dat wat gezien kon worden, opdat 
hij later in staat zou zijn tot die schouwing die door het schuilgaan 
werd uitgesteld, maar niet door een loochening werd afgesteld1. 

Deze sublieme uitwerking verklaart, waarom Augustinus de 
ziekte van de mensheid zo gaarne met een oogziekte vergelijkt en 
waarom wij infirmis oculis Uever met zieke dan met zwakke ogen 
zullen vertalen: de ogen van ons hart zijn stukgewreven en be
schadigd: toen Adam een gezond hart met een rein geweten had, 
verheugde hij zich bij de aanwezigheid Gods ; toen dat oog door de 
zonde beschadigd was, begon hij het goddelijk licht te vrezen, week 
hij terug, de duisternis en het dichte kreupelhout in, op de vlucht 
voor de waarheid, op zoek naar donkerte2. Dit ziektebeeld wedijvert 
met dat andere waarin Augustinus de mensheid voornamelijk ziet 
lijden aan het gezwel van hoogmoed. 

Infirmus 

In de preken tegen de Pelagianen verzet Augustinus zich met hart 
en ziel - hij had immers de gevolgen in eigen persoon ervaren - tegen 
hun beginsel, dat de menselijke natuur onbedorven was. Door aldus 
de erfzonde te loochenen zou men immers om de gezonde natuur de 
Schepper loven, maar van de zieke de Heiland {salvator) verre 
houden. Paulus had gezegd : Ik doe niet wat ik wil ; Pelagius : Je doet 

1 „Quam longe eramus? quam Ule sursum, quam nos deorsum? quam ille 
in summo, quam nos in imo desperati iacebamus? Sine exspectatione salutis 
aegrotabamus : missus est medicus, quem non cognovit aegrotus. Si enim 
cognovissent, nunquam Dominum gloriae crucifixissent. Sed hoc quoque 
valuit ad aegroti medicamentum, quod medicum occidit aegrotus: venit ut 
visitaret, occisus est ut sanaret. Insinuavit se credentibus Deum et hominem; 
Deum per quem facti sumus, hominem per quem recreati sumus. Aliud in ilio 
apparebat; aliud latebat; et quod latebat, multo erat praestantius quam id 
quod apparebat; sed quod erat praestantius, videri non poterat. Curabatur 
aeger per id quod videri poterat ; ut postea capax fieret visionis eius, quae 
latendo differebatur, non negando auferebatur." Enarr. in Ps. 109, 3, 3, 
C.C.L. 40, 1603 P.L. 37, 1447. 
2 „Cum haberet ergo cor sanum purae conscientiae, gaudebat ad praesentiam 
Dei: postquam peccato oculus ille sauciatus est, coepit lucem formidare 
divinam, refugit in tenebras atque in densa lignorum, veritatem fugiens, 
umbras appetens." Sermo 88, 6 P.L. 38, 542. 
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wel, wat je wilt! Wat bekritiseert ge me ten onrechte, roept Augusti
nus Pelagius in zijn preek toe. Gij, die jegens de geneesheer on
dankbaar zijt: waartoe kritiek op een zieke (infirmus)? Laat mij de 
geneesheer raadplegen1! En elders wijst hij op de oorsprong van de 
ziekte: Adam is ziek (languidus) geworden, wijl hij Gods geboden 
niet heeft onderhouden; hij is gevallen en in zijn ziekte (infirmus 
genuit infirmas) heeft hij zieke kinderen voortgebracht2. 

Bij de genezing van de lamme in de badinrichting met de vijf 
zuilengangen leest Augustinus in infirmus een diepere zin; de vijf 
zuilengangen beduiden de Wet van de vijf Mozaïsche boeken en er 
lagen daarom vele zieken (infirmus), omdat de Wet niet geschonken 
was om de zieken (infirmus) te genezen, maar om ze in de openbaar
heid te brengen en op ze te wijzen3. Maar als de liefde tot God én tot 
de naaste de veertig-min-twee jaren vol maakt, dan verdwijnt de 
ziekte: de liefde vervolmaakt de Wet, de genezene kan zijn bed 
opnemen, d.w.z., de mens kan de lust van zijn vlees, waaraan hij 
als aan een bed ziek (infirmus) gekluisterd lag, beheersen en brengen 
waar hij wil*. 

1 „Volo enim ut non concupiscat саго adversus spiritum, et non possum: hoc 
est quod dixi, Non quod volo ago. Quid mihi hic calumniaris? Ego dico, Non 
quod volo ago: et tu dicis, Quod vis agis. Quid mihi calumniaris? Ingrate 
medico, quid calumniaris infirmo? Sine ut medicum rogem. ... Ideo mihi 
sanitatem, quam nondum habeo, non arrogo; quia medicum rogo. Tu autem 
naturae defensor; quod utinam esses, non quasi sanae defensionem falsam 
adhiberes, sed pro nondum sana medicum rogares: nunc vero tu naturae 
defensor, vel potius oppugnator, dum quasi de natura sana laudas Creatorem, 
excludis a languida Salvatorem." Sermo 30, 4 P.L. 38, 189¡190. 
2 „Sic etiam Dominus Deus creato homini sine vitio temperantiam praecipere 
dignatus est: quam si ille servasset, medicum postea morbo suo non deside-
raret. Sed quia non serva vit, languidus factus est, cecidit; infirmus creavit 
infirmos, id est, infirmus genuit infirmos." Sermo 156, 2 P.L. 38, 851. 
* „Propter numerum ergo librorum, quos ille (Moyses) scripsit, quinqué 
porticus Legem figurabant. Quia vero Lex non data est quae sanaret infirmos, 
sed quae proderet et ostenderet: . . . propterea in illis porticibus jacebant 
aegroti, non sanabantur." Senno 125, 2 P.L. 38, 689. 
4 „Quid est ferre grabatum nostrum? Voluptatem carnis nostrae. Ubi infirmi 
jacemus, quasi lectus noster est. Sed qui sanati fuerint, continent et ferunt 
earn, non ab ipsa came continentur. Ergo sanus contine fragilitatem camis 
tuae, ut signo quadragenarii jejunii ab isto saeculo, impleas quadragenarium 
numerum, qui sanavit illum aegrotum, qui non venit Legem solvere, sed 
implere." Sermo 125, 10 P.L. 38, 697. 
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Het gehele menselijk geslacht is in de visie van Augustinus de 
man die door rovers achtergelaten halfdood langs de weg lag, totdat 
de Samaritaan kwam om hem te verzorgen en te helpen. - Met een 
speelse exegese legt Augustinus uit, dat Christus daarmee Zichzelf 
bedoelde: Samaritaan betekent eigenlijk oppasser; en van de twee 
verwijten die de joden Hem deden: Zeggen we niet met recht, dat 
ge een Samaritaan zijt en van de duivel bezeten?, heeft Hij alleen 
het tweede tegengesproken en daarmee het eerste toegegeven : Hij is 
immers oppasser van een zieke (infirmus)1^. Hij geeft de medicijn, 
waardoor we in onze ziekte (infirmus) gezond worden, en waakt 
nog veel meer over onze aldus bereikte gezondheid2. 

Over de oogziekte (lippitudo) waaraan de mensheid lijdt en 
waardoor onze ogen infirmus zijn geworden, werd reeds gesproken ; 
in een apart beeld wordt daarbij de rol van Johannes de Doper, 
Stephanus en andere heiligen verduidelijkt, al sluit het beeld 
eigenlijk niet zo harmonisch bij de genezing aan die Christus bracht. 
De mensen konden het licht van de godheid niet verduren ; daarom 
heeft de Zon lampen gestuurd, waarvan het licht beter te verdragen 
was3. Eenzelfde functie heeft de geschapen wereld om ons heen: door 
haar te beschouwen krijgen wij een vermoeden van het wezen van 
de Schepper, want met onze nog broze (infirmus) harten kunnen wij 

1 „In quo Samaritano se voluit intelligi Dominus Jesus Christus. Samaritanus 
enim Custos interpretatur. . . . Cum ergo duo essent verba conviciosa objecta 
Domino, dictumque illi esset, Nonne verum dicimus, quia Samaritanus es, 
et daemonium habes? poterat responderé. Nee Samaritanus sum, nee dae-
monium habeo: respondit autem, Ego daemonium non habeo. Quod res-
pondit, refutavit: quod taeuit, confirmavit. .. . non se negavit infirmi 
custodem." Sermo 171, 2 P.L. 38, 934. 
s „Si enim medicinam exhibet, qua sanemur infirmi, quanto magis eam qua 
custodiamur sani?" Enarr. in Ps. 7, 10, 25 C.C.L. 38, 43 P.L. 36, 104. 
* „sed propter infirmos, propter incrédulos, propter non intelligentes, sol 
lucernas quaerebat. Fulgorem quippe solis lippitudo eorum ferre non poterat." 
Sermo 128, 1 P.L. 38, 714. 
„Magnum testimonium Christi de se ipso, sed lippientibus et infirmis oculis 
parum de se testificatur dies. Infirmi oculi diem expavescunt, lucemam 
ferunt." Sermo (In Natali Joannis Bapiistae) 293, 4 P.L. 38, 1329. 
„Multum est ad te, quia infirmos oculos habes, intueri solem? lucemam 
vide." Sermo (de Stephana martyre) 317, 4 P.L. 38, 1436. 
„Lucerna ergo infirmis in nocte accensa est (se. Joannes Baptista)." Serm. 
Den. XI, 1 M. 43, 29. 
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Hem alleen maar zien met behulp van zulk een vermoeden1. 
Het woord hart staat hier voor geestesoog; de lampen worden niet 
uitdrukkelijk geneesmiddelen genoemd, zodat hier ook aan de tegen
stelling zwak ¡sterk te denken is; waarschijnlijk echter lopen de beide 
betekenissen van infirmus hier dooreen. 

5. Semantische christianismen 

Het zal overbodig zijn erop te wijzen, dat de grenzen tussen meta
forisch gebruik en de eigen christelijke spreekwijze ook bij deze 
woorden vloeiend zijn, waarmee een wezenlijk onderscheid evenwel 
niet onverenigbaar is. Misschien kristalliseert zich tussen de beide 
polen nog een categorie, die wij taalkundige symboliek moeten 
noemen. De medicus kan dan het symbool worden van de goedheid 
van Christus, de zieke mens van de zondige mens en de genees
middelen van de genadewerkingen Gods. 

Aeger 

a. In de onmiddellijke uitleg van een woord uit de H. Schrift 

In een korte parafrase op het derde vers van Psalm 39 : Heer, mijn 
God, ik riep tot U en U heelde mij ! zegt Augustinus : ik riep tot U 
en nu draag ik geen lichaam meer dat door sterfelijkheid gekwetst 
en ziek {aeger) is2. 

Heil van mijn aanschijn, zo bidt de Psalmist in Psalm 42; en 
Augustinus vervolgt: Gij zult me genezen (sanare), heil van mijn 
aanschijn (salutare) ; in mijn ziekte [aeger) spreek ik tot U3! Ik erken 
mijn geneesheer en bid tot Hem: Genees (sanare) mijn ziel, want ik 
heb gezondigd ! 
1 „terram ergo istam totam dedit filiis hominum, ut eius consideratione, 
quantum possunt, coniciant Creatorem, quem infirmis adhuc cordibus sine 
isto coniecturae adminiculo videre non possunt." Enarr. in Ps. 113, s. II, 
11, 15C.C.L. 40, 1647 P.L. 37, I486. 
2 „Domine Deus meus, clamavi ad te, et sanasti me. Domine Deus meus, 
clamavi ad te, et corpus mortalitate saucium et aegrum iam non gero." 
Enarr. in Ps. 29, En. I, 3, 1 C.C.L. 38, 172 P.L. 36, 214. 
3 „Salutare vultus mei, Deus meus. Tu es salutare vultus mei, tu sanabis me. 
Aeger ad te loquor: agnosco medicum, non me iacto sanum." Enarr. in Ps. 
42, 7, 59 C.C.L. 38, 480 P.L. 36, 482. 
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Alle nachten zal ik mijn legerstede wassen, aldus Psalm 6: 

de plek waar de kranke (aeger) en zieke (infirmus) ziel rust zoekt: 

in lust van het lichaam en in wereldse genieting1. 

Zie de nederige belijdenis van wie zegt: Buig u over mij heen! in 

Psalm 70; wie dat zegt, bekent, dat hij als een zieke terneer ligt 

tegenover de dokter die staat. En zie wat de zieke (aeger) zegt: 

Buig U over mij heen en maak me gezond (salvus)2] 

b. In teksten van liturgie of prediking 

In de eigen termen van de gewijde rede horen we Augustinus zijn 

gelovigen toeroepen na hen gewezen te hebben op het Kruis, waar 

Christus ons leerde nu de kelk van de bitterheid te drinken om later 

het eeuwig heil (salus) te ontvangen: Drink, zieke (aeger), de bittere 

kelk, opdat ge gezond wordt, die nu van binnen niet gezond zijt. 

De Heer dronk het eerst, zonder dat Hij zonde of iets dat genezing 

behoefde, in Zich droeg3 

с Als theologische term 

Op zakelijke en docerende toon legt Augustinus uit, dat we bij het 
smeekgebed datgene moeten vragen, waarvan God weet, dat het ons 
nuttig is. Soms is, wat wij voordelig achten, schadelijk ; wat wij als na
deel beschouwen, juist nuttig. We zijn immers ziek (aeger) en moeten 
de geneesheer niet voorschrijven, wat voor geneesmiddelen Hij ons 
voorzet4. In het woordje immers kan men hier onderscheiden, hoe Au-

1 „Lavabo per singulas noctes lectum meum. Lectus est hoc loco appellatus 
ubi requiescit animus aeger et infirmus, id est, in voluptate corporis et in omni 
delectatione saeculari." Enarr. in Ps. 6, 7, 2 C.C.L. 38, 31 P.L. 36, 93. 
2 „Qui dicit. Inclina ad me, confitetur quia iacet tanquam aeger prostratus 
medico stanti. Denique vide quid aeger loquitur: Inclina ad me aurem tuam, 
et salvum me fac." Enarr. in Ps. 70, s. I, 4, 33 C.C.L. 39, 944 P.L. 36, 878. 
* „docuit... bibere modo calicem amaritudinis, et postea accipere sempi-
ternam salutem. Bibe, aeger, calicem amarum, ut sanus sis, cui non sunt 
sana viscera; noli trepidare, quia ne trepidares, prior bibit medicus; id est, 
passionis amaritudinem bibit prior Dominus. Bibit qui peccatum non habe
bat, qui quod in eo sanaretur non habebat." Enarr. in Ps. 48, s. I, 11, 26 
C.C.L. 38, 560 P.L. 36, 551. 
4 „Quid enim vobis expédiât, omnino nescitis. Aliquando quod putatis 
prodesse, obest; et quod putatis obesse, hoc prodest. Aegri enim estis, nolite 
medico dictare quae vobis medicamenta velit apponere." Enarr. in Ps. 
53, 5, 31 C.C.L. 39, 651 P.L. 36, 624. 
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gustinus teruggrijpt op een bestaande, geobjectiveerde spreekwijze. 
Ook in de allegorie van de zieke in de vijver met de vijf zuilen

gangen gaat aeger toch wel in een soort vaktaal over, waar Augusti
nus zegt, dat ieder die de letter van de wet zonder de genade bemint, 
in de zuilengang zal blijven en ziek {aeger) zal zijn; vooral als men 
daar de paralleltekst naast legt, dat door de genade genezen wordt, 
wie niet door de Wet genezen werd1. Voegen we daarbij nog de vlot
heid waarmee Augustinus aangeeft, dat de beroering van het water 
Christus' kruisdood behelst en dat de ene man die in het water moet 
afdalen en zich vernederen, de Kerk van de zondaren is, dan kan 
men hier toch eerder van vaste symboliek dan van spontane beeld
spraak spreken: Door het in beroering gebrachte water moest de 
ene grote zieke {aeger) genezen worden; doordat de Heer geleden 
heeft, de gehele wereld2. 

Aan deze rubriek kunnen enige teksten worden toegevoegd 
waaruit een zeker automatisme bij Augustinus blijkt om aeger 
zonder bewuste beeldspraak als de vanzelfsprekende term te 
bezigen. Als Petrus bij Jezus' lijdensvoorspelling zegt: Heer, dat 
zal U niet overkomen!, dan noemt Augustinus dat een raad met het 
oog op de gezondheid {salus), die de zieke {aeger) aan de Heiland 
{salvator) gaf3. En wat Augustinus elders van de overspelige vrouw 
had gezegd, dat zegt hij nu ook van de brave Martha, die als dienares 
haar Heer, als zieke {aeger) haar Heiland {salvator) en als schepsel 
haar Schepper in haar huis ontving4. 

1 „Ergo quicumque amatis litteram sine gratia, in porticibus remanebitis; 
aegri eritis, iacentes, non convalescentes; de littera enim praesumitis." 
Enarr. in Ps. 70, s. I, 19, 67 C.C.L. 39, 957 P.L. 36, 889. 
„Itaque turbata aqua passionem Domini significabat, quae facta est pertur
bata gente ludaeorum. In hanc passionem credit languidus, tamquam in 
aquam turbatam descendens, et sanatur. Qui non sanabatur lege, id est 
porticibus, sanatur gratia, per passionis fidem Domini nostri lesu Christi." 
Enarr. in Ps. 83, 10, 76 C.C.L. 39, 1157 P.L. 37, 1065. 
s „Tamen sanandus est turbata aqua aeger unus magnus, passo Domino 
totus mundus." Tract, in Joh. 17, 13, U C.C.L. 36, 177 P.L. 35, 1534. 
a „Nam Petrus praecedere voluit Dominum, quando Dominus de passione 
sua futura diceret; consilium illi quasi salutis voluit dare, consilium salutis 
aeger salvatori." Enarr. in Ps. 34, s. I, 8, 20 C.C.L. 38, 305 P.L. 36, 328. 
4 „Suscepit eum Martha, sicut soient suscipi peregrini. Sed tamen suscepit 
fámula Dominum, aegra Salvatorem, creatura Creatorem." Sermo 103, 2 
P.L. 38, 613. 
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Aegrotus 
a. Bijbeluitleg 

Wat het Boek der Schepping van Benjamin had gezegd, dat hij 
's ochtends op roof uitging, maar 's avonds de spijzen verdeelde, had 
Augustinus op Paulus betrokken, want deze wist als prediker welk 
voedsel hij aan de zieke (aegrohis) en de zwakke (infirmus) moest 
voorzetten en welke spijs aan de sterke1. 

b. Teksten voor liturgie en preek 
Het bijbelse gebed, dat aller ogen naar God vol vertrouwen uitzien 
en dat God spijs geeft te rechter tijd, bidt Augustinus verder: 
Geheel als iemand die op het juiste ogenblik de zieke (aegrotus) 
verkwikt, zo geeft Gij dan, wanneer hij moet innemen, juist dat, 
wat hij moet innemen2. 

Ook het Exsultate uit de kerstpreek brengt ons aegrotus in deze 
gestandaardiseerde betekenis van ongerecht, zondig: Juicht, recht
vaardigen, het is de geboortedag van de Rechtvaardigmaker ; juicht, 
gebrekkigen en zieken (debiles et aegroti), het is de geboortedag van 
de Heiland (salvator)3. Zeker heeft hier salvator medische bijklank, 
maar omgekeerd geeft het aan aegrotus een sacraal accent, hetgeen nog 
versterkt wordt door de tegenstelling met het tevoren genoemde^ws/i. 

Zo kan ook Paulus plechtig de heilsboodschap in medische taal 
verkonden: Aan iedere zieke (aegrotus) en aan wie wil wanhopen 
aan zichzelf, zegt hij : Die mij genezen heeft, zond mij naar u en zei 
mij : Ga, zeg aan de zieken (aegrotus) en roep de wanhopigen toe : 
Waarachtig is het woord, dat Christus Jezus in de wereld kwam om 
de zondaars te redden (salvos faceré) *. 
1 „prius consumet, postea pascet. Dividebat enim escas iam ille praedicator, 
noverai quid cui daret: quod alimentum subministraret aegroto et infirmo, 
quo cibo pascerci fortem." Serm. Guelferb. XXIV, 3 M. 523, 23. 
2 „Oculi omnium in te sperant, et tu das escam illis in opportunità te. Prorsus 
tamquam reficiens aegrotum in opportunitate, quando debet accipere, tunc 
das;etquoddebet,hocdas.".Ewím'.íwPs. TU, 19,1 C.C.L.40,2102P.L.37,1881. 
s „Exsultate, justi: Natalis est Justificatoris. Exsultate, debiles et aegroti: 
Natalis est Salvatoris." Sermo 184, 2 P.L. 38, 996. 
* „Vade, die aegrotis, clama desperatis: Fidelis sermo, et omni acceptione 
dignus, quia Christus Jesus venit in mundum peccatores salvos faceré. Quid 
timetis? quid trepidatis? Quorum primus ego sum. Ego, inquit, vobis loquor, 
sanus aegrotantibus, stans jacentibus, securus desperantibus." Sermo 176, 4 
P.L. 38, 952. 
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Zonder enige verantwoording van de medische terminologie kan 
Augustinus zijn andersdenkende broeders toevoegen: Laten wij tot 
Hem komen Die zegt:komt allen tot Mij, die in nood zijt. Ook gij zijt 
in nood, ook ik ben in nood : laten wij naar Hem luisteren, daar wij 
beiden in nood zijn. Waarom twisten wij onder elkander? Soms op
dat wij de geneesheer, die ons roept, niet horen? Welk een onge
lukkige ziekte! De geneesheer roept de zieke (aegrotus) tot zich en 
deze is in beslag genomen door twisten1! 

Of hij geeft vol unctie de voor iedere christen begrijpelijke ver
maning : Christus is voor u mens geworden, voor u geboren, voor u 
gestorven. Kranke (aegrotus), hoe zult ge genezen, gij die u schaamt 
voor uw geneesmiddel! - Houd vast wat de Ongrijpbare voor u is 
geworden, houd vast het lichaam Christi, waartoe gij, zieke 
(aegrotus), wordt opgetild om daardoor naar 's Heren huis gevoerd 
te worden2. 

с Als theologische term 

Augustinus maakt ons deelgenoot van zijn poging om een theo
logische terminologie te ontwerpen, waar hij tussen mfirmus be
grepen als non ftrmus (want ook zieken (aegrotantes) worden wel 
infirmi genoemd) en aegrotus begrepen als male habens het volgende 
verschil wil aanbrengen: de eerste categorie (mfirmus) zijn zij van 
wie men moet vrezen, dat hen een beproeving overvalt en hen knakt ; 
zij missen de christelijke sterkte om niet alleen te doen wat goed, 
maar ook te verduren wat kwaad is. Zij schijnen onstuimig te zijn 
in goede werken, maar dreigend lijden niet te willen of niet te kunnen 
verdragen. De tweede categorie (aegrotus) wordt gevormd door 

1 „Vemamus ad eum qui dicit. Venite ad me, omnes qui laboratis Et tu 
laboras, et ego laboro ilium audiamus, ad illum vemamus, inter nos quare 
litigamus' Ambo audiamus, quia ambo laboramus quare inter nos litigamus' 
an ut medicum vocantem non audiamus' O mfelix mfirmitasi ad se vocat 
medicus, et htibus occupatur aegrotus " Sermo 30, 8 P.L. 38, 191 
2 „factus est propter te homo, propter te natus, propter te mortuus Aegrote, 
quomodo sanabens, qui de medicamento tuo erubescis?" Sermo 279, 7 
PL 38, 1279 
„Retine quod pro te factus est, quem non posses capere Retine camem 
Christi, in quam levabans aegrotus, et a vulneribus latronum semivivus 
relictus, ut ad stabulum perducerens, et ibi sanarens " Enarr. гп Ps. 121, 
5, 23 С С L. 40, 1805 Ρ L. 37, 1622 
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degenen die door een slechte begeerte als minnaars van de wereld zelfs 
van die goede werken worden afgetrokken en daardoor geen kracht 
hebben om iets goeds te presteren1. 

Iets dergelijks zien wij in de preek over de twee blinden. Ook daar 
blijkt, dat Augustinus een hele theorie heeft over de innerlijke of 
geestelijke mens en dat zijn toehoorders daarvan ampel op de 
hoogte zijn. Hebben we reeds begrepen - zo zegt hij - wat de inner
lijke zieke {aegrotus), de innerlijke dove, de innerlijke dode is, dan 
moeten we hier zoeken naar de innerlijke blinde2. 

Hoezeer zondig en ziek bij Augustinus identiek geworden zijn, 
blijkt in zijn citaat van Paulus, die zich geboeid zag in de wet van de 
zonde, die in zijn leden was; het wordt immers simpelweg voort
gezet: Paulus besefte, dat hij ziek [aegrotus) was3. 

Infirmus 

a. Bijbeltaal-voortzetting 

Medelijden met mij, Heer! Genees mijn ziel, want ik heb gezondigd! 
En Augustinus vervolgt: Laat zo de zondig-zieke ziel spreken 
[infirmus), die door de Wet overtuigd is geraakt van haar over
treding*. 

1 „Inter infirmum, id est, non firmum: nam dicuntur infirmi etiam aegro-
tantes: sed inter infirmum et aegrotum, id est, male habentem, hoc mihi 
videtur interesse. . . . Infirmo ne accidat tentatio, et eum frangat, timendum 
est: languens autem jam cupiditate aliqua aegrotat, et cupiditate aliqua 
impeditur ab intranda via Dei, a subeundo jugo Christi. .. . Qui ergo videntur 
fervere in operibus bonis, sed imminentes passiones tolerare nolle, aut non 
posse, infirmi sunt. Qui vero aliqua cupiditate mala amatores mundi ab ipsis 
bonis operibus revocantur, languidi et aegroti jacent : quippe qui ipso languore 
tanquam sine ullis viribus, nihil boni possunt operan." Sermo 46, 13 P.L. 38, 
277. 
2 „Si intelleximus jam interiorem aegrotum, interiorem surdum, interio-
rem mortuum : ibi quaeramus et interiorum caecum. ' ' Sermo 88, 9 P.L. 38,544. 
3 „video autem aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meae, 
et captivantem me in lege peccati, quae est in membris meis. Cognovit se 
aegrotum, imploret medicum : Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore 
mortis hujus?" Sermo 170, 5 P.L. 38, 929. 
4 „Ego dixi: Domine, miserere mei, sana animam meam, quoniam peccavi 
tibi. Dicat ergo hoc anima infirma, saltern convicta per praevaricationem;" 
Sermo 125, 2 P.L. 38, 690. 
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Deze terminologie was zeker al in de Latijnse Psalmvertaling 
voorhanden, blijkens een vers als: Ontferm U mijner. Heer, want ik 
ben ziek; genees mij, mijn beenderen zijn geschokt (infirmusj 
sanare) ! Maar in de uitwerking hiervan en in het teruggrijpen hierop 
lijkt het, alsof Augustinus aan tnftrmus een krachtiger, misschien 
meer medische lading wil geven1. 

b. Teksten met bijzondere wijding 

In een passage waar blijkens het vervolg (de belijdenis van zonden 
is een uitnodiging aan de geneesheer die komt genezen!) tnftrmus 
meer met de ondergrond ziek dan zwak verschijnt, spoort Augustinus 
de mens tot nederigheid aan: Wees niet minder dan je bent, maar 
erken, wat je bent; erken, dat je ziek (infirmus), erken, dat je 
mens, erken, dat je zondaar bent2! 

De ambiguïteit tussen niet sterk en niet gezond, die er in het blijk
baar voor de christenen gemeengoed geworden infirmus ligt, wordt 
door Augustinus dan ook vaardig gehanteerd. Als ge in uw zwakte 
{infirmus) de nederige Christus niet versmaadt, zult ge in de ver
heven Heer allersterkst wezen. Welke andere oorzaak heeft Christus' 
nederigheid immers dan uw zwak-ziekelij kheid (infirmitas) ? Zwaar 
en ongeneeslijk (irremediabiliter) drukte u uw ziekelijkheid (infir
mitas) en dit feit bewerkte, dat tot u die grote geneesheer (medicus) 
is gekomen3. 

с Theologische terminus technicus 

In een opwekking tot gebed voor de heidense of ook voor de afge
scheiden broeders wenst Augustinus het beste wat de liefde van zijn 

1 „Dicat ergo ibi peccator qui dixit: Infirmus sum. Salvum me fac. Domine, 
propter misericordiam tuam;" Enarr. in Ps. 7, 10, 20 C.C.L. 38, 43 P.L. 
36, 704. 
* „Tibi autem non dicitur, Esto aliquid minus quam es : sed, Cognosce quod 
es. Cognosce te infirmum, cognosce te hominem, cognosce te peccatorem;" 
Sermo 137, 4 P.L. 38, 756. 
• „Via Christus humilis: Christus Veritas et vita, Christus excelsus et Deus. 
Si ambules in humili, pervenies ad excelsum. Si infirmus humilem non 
asperneris, in excelso fortissimus permanebis. Quae enim causa humilitatis 
Christi, nisi infirmitas tua? Valde enim et irremediabiliter te obsidebat 
infirmitas tua, et haec res fecit ut veniret ad te tantus medicus." Sermo 
142, 2 P.L. 38, 778. 
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gelovigen te bieden heeft, voor God geplengd te zien ten bate van 
de infirmi, „zieken" of „zwakken", die vleselijk denken: de dierlij
ken en de vleselijken, die toch onze broeders zijn1. Evenmin is 
duidelijk, of de betekenis ziek of zwak overheerst in de conclusie: 
beproevingen blijven, want zolang de dood niet in de overwinning 
verzwolgen is, blijft er zwakheid (infirmus) ; maar zeker is ook hier 
infirmus het vaktechnische woord van de theoloog te noemen, die 
met een vast en bijna schools adagium zijn plastische uitwerking 
van de „binnenkamer" van 's mensen hart besluit2. Zo ook kan hij 
de mens, die hij eerst als peccator iniquus toesprak, met het synoniem 
infirmus betitelen3. 

6. Conclusie 

Na deze uitvoerige uitweiding over aeger, aegrotus en infirmus 
mogen wij als resultaat van onze ontleding van deze woorden, die 
ziek betekenen, wel vaststellen, dat zij behalve in hun gewone be-
betekenis en als lid van een vergelijking, buitengewoon vaak voor
komen, hetzij als metafoor, hetzij als semantisch christianisme, in 
exclusief-geestelijke zin. En wel zo sterk, dat Augustinus deze 
woorden eigenlijk niet kan uitspreken, of men vermoedt al, waar hij 
naar toe wil: achter de profane betekenis schemert de geestelijke 
reeds door. Hiermee wordt natuurlijk niet bedoeld, dat iedere 
christen uit Augustinus' tijd bij ieder ziekbed deze geestelijke achter
grond voor zich zag. Zo dachten de geloofsgenoten van Aberkios 
en Pectorius bij iedere vis beslist niet aan de eucharistische Christus. 
Doch als zij hoorden van de vis uit de bron die overal aan Aberkios 
werd gereikt en die Pectorius op de palm van de hand hield, er-

1 „pro infirmis, pro camaliter sapientibus, pro animalibus et camalibus, 
tarnen pro iratribus nostris, eadem sacramenta celebrantibus, etsi non 
nobiscum, eadem tarnen; unum Amen respondentibus, etsi non nobiscum, 
unum tarnen; medullas charitatis vestrae fundatis Deo pro eis." Enarr. in 
Ps. 32, En. II, s. II, 29, 46 C.C.L. 38, 273 P.L. 36, 300. 
1 „restant tribulationes, quia restât aliquid infirmum, donec mors absor-
beatur in victoriam, et mortale hoc induat immortalitatem," Enarr. in Ps. 
33, s. II, 8, 35 C.C.L. 38, 287 P.L. 36, 312. 
8 „Audes enim a Deo aliquid petere, peccator inique ? audes sperare aliquam 
contemplationem Dei te habiturum, infirme, immundo corde?" Enarr. in 
Ps. 26, En. II, 10, 12 C.C.L. 38, 160 P.L. 36, 204. 
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kenden zij er de sacramentele off erspijs in. Zo moeten ook Augustinus' 
gelovigen tijdens opwellingen van vroomheid in woorden als aeger 
een vast steunpunt hebben gevonden en het woord ziek gezien en 
doorleefd hebben in het perspectief van zondig. 

Komen wij nu terug op het in onze inleiding uitgesproken be
ginsel: Actus specificatur ab obiectoì De daad en dus ook degene die 
de daad stelt, ontvangt zijn specifieke naam van datgene, wat 
erdoor bewerkt wordt en waarmee hij bezig is. Dan wekt het geen 
bevreemding, dat degene die zich bezig houdt met de zieke (aeger, 
aegrotus en infirmus in het perspectief van de zondaar), zelf ook in 
dat perspectief staat en het beeld projecteert van de zondendelger; 
dat dus het woord medicus, tenzij andere factoren remmen, voor de 
christenen van Hippo in sacraal verband de persoon opriep van 
Christus. 

Tenzij andere factoren remmen! Dat dit bij Augustinus niet het 
geval was, is voldoende gebleken uit de bespreking die wij reeds 
aan medicus in Augustinus' preken wijdden. Dat bij hem ook het 
bestaande salvator als nomen actoris bij het christelijke neologisme 
salvare geen beletsel was voor dit woord medicus, werd eveneens 
duidelijk. Of dergelijke remmende invloeden in later tijden zich 
deden gelden, waarin een verklaring gevonden zou kunnen worden 
voor het opvallende feit, dat van de gehele medische terminologie 
slechts het woord medicus niet in de liturgie is opgenomen en buiten 
de prediking is komen te vallen, valt buiten het bestek van deze 
studie. Wat tot nu toe niet is gebeurd, kan trouwens nog gebeuren! 

Wel valt uit onze analyse van aeger enz. op te maken, dat het 
Christus-Medicusbeeld niet al te zeer beschouwd dient te worden als 
een singuliere hobby van Sint Augustinus ; hij bouwt ermee in ieder 
geval voort, hoe persoonlijk en onnavolgbaar van stijl ook, op een 
substraat, dat in de taal van de Latijnse bijbelvertalingen en de 
dogma-verwoording van zijn dagen gegeven was. 

B. MORBUS - AEGRITUDO - INFIRMITAS 

1. Inleiding 

In de Oudheid wordt voor ziekte zowel het woord morbus als aegritudo 
gebruikt; infirmitas betekent meer zwakte, zowel van lichaam als 
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van geest ; soms ook in moreel opzicht : onzelfstandigheid, wankel
moedigheid, onbetrouwbaarheid. Later wordt in de volkstaal 
infirmitas ook voor de lichamelijke ziekte gebezigd. Tussen morbus 
en aegritudo bestaat nauwelijks verschil ¡misschien heeft behalve de 
gemeenschappelijke betekenis van ziekte het woord aegritudo de meer 
bijzondere van ongesteldheid, onpasselijkheid en morbus die van 
kwaal. Beide woorden worden ook voor iedere geestelijke stoornis 
gebruikt, maar voor hartstochten blijkt morbus het aangewezen 
woord. Een zeer frappant voorbeeld, dat wij in het vervolg nog 
nodig zullen hebben, is dat van Cicero: Ziekten van de ziel {animi 
morbi) zijn de grenzeloze hebzucht en de ijdele zucht om zich op 
rijkdom te beroemen1. Ook bij Seneca komt het woord in deze 
betekenis meermalen voor. 

2. Morbus enz. in de letterlijke betekenis bij Augustinus 

Het lijkt wel, alsof Augustinus tussen aegritudo en morbus een 
verschil in betekenis aanvoelt, wanneer hij als in een climax de 
vraag stelt: Unde aegritudines? Unde pestilentiae et morbi? Omnes 
enim istae correptiones Dei sunt. Wij worden wel genoopt tot de 
volgende vertaling: „Vanwaar de ongesteldheden? Vanwaar de 
besmettelijke ziekten en de kwalen? Alle zijn dat evident tuchti
gingen van Godswege"2. 

Doch overigens kunnen we beide termen wel als identiek be
schouwen, hetgeen duidelijk wordt, als men Augustinus in de ene 
opsomming van menselijke materies lacrymarumhet woord morbus, 
in de andere aegritudo ziet gebruiken3. De laatste tekst is behalve 

1 „Animi morbi sunt cupiditates immensae et inanes divitiarum gloriae." 
CICERO. De Fin. I, 59. 
2 „Ecce quomodo Deus diligit homines. Attendamus, fratres; numquid non 
illos flagellât? numquid non illos corripit? Si non illos corripit, unde fames? 
unde aegritudines? unde pestilentiae et morbi? Omnes enim istae correptiones 
Dei sunt." Sermo 5, 2 P.L. 38, 54. 
3 „Rursum quaecumque aspera, quaecumque tristia, et boni patiuntur et 
mali; famem, morbos, dolores, et damna, oppressiones, orbitates: communis 
haec est omnium materies lacrymarum." Sermo 38, 2 P.L. 38, 236. 
„Nonne audimus et videmus homines in aliquibus tribulationibus et angustiis, 
conflictationibus et aegritudinibus dum sunt constituti, . . ." Sermo 84, 1 
P.L. 38, 519. 
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om een aardige prosopopoeia van de Dood ook tekenend om het 
gebruik dat Augustinus graag van de ziekte maakt, om er de anti
these tussen dit en het eeuwig leven mee te verduidelijken: Horen 
en zien wij niet, dat mensen, die in enigerlei beproevingen en 
benauwenissen, kwellingen en ongesteldheden (aegritudines) terecht 
zijn gekomen en bemerken, dat zij tobben, niets anders zeggen dan: 
God, stuur mij de dood en verkort mijn dagen? En eindelijk komt 
er een ziekte (aegritudo) : dan is het hollen, dan worden dokters 
gehaald, dan worden geld en geschenken beloofd. Dan zegt u de 
Dood in eigen persoon: Hier ben ik; je hebt me zojuist van de 
Heer afgesmeekt; waarom wil je me nu ontwijken? Ik heb ontdekt, 
dat je een bedrieger bent, iemand die van dit armzalige leven 
houdt1. Terloops zij hier opgemerkt, dat van aegritudo hier kort na 
elkaar het meervoud en het enkelvoud worden gebruikt en dat het 
enkelvoud dan kennelijk een sterkere betekenis heeft, doch deze 
vaststelling heeft voor onze studie weinig gevolgen. 

Infirmitas wordt weliswaar in de regel voor zwakheid gebruikt, 
maar toch ook verscheidene malen duidelijk voor ziekte: de vrouw 
die aan bloedvloeiing leed, verkeerde achttien jaar lang in ziekte 
(infirmitas) ; ziekte (infirmitas) maakt, dat langdurig schijnt wat 
in feite snel geschiedt2. De vlotheid waarmee Augustinus deze 
zwakheid dus als ziekte interpreteert, mag wederom symptomatisch 
heten voor zijn voorkeur voor de medische termen met de daarbij 
aansluitende medische metaforiek. 

3. Morbus enz. in vergelijkingen 

De gevallen waarin de medische vergelijkingen van het woord ziekte 

1 „... et vident se laborare, nihil aliud dicere nisi. Deus mitte mihi mortem, 
accelera dies meos? E t aliquando venit aegritudo; cumtur, adducuntur 
medici, solidi et muñera promittuntur. Dicit tibi ipsa mors: Ecce adsum, 
quam paulo ante a Domino petebas; quid me modo fugere vis? Inveni te 
falsatorem, et miserae vitae amatorem." ibid. 
8 „de muliere quae decern et octo annos habebat in infirmitate, quod 
Dominus donaverit audite." Sermo 110, 1 P.L. 38, 638. 
„Infirmitas facit diu videri quod cito est. Quomodo inveniuntur desideria 
aegrotorum? Nihil tamdiu, quam ut calix sitienti temperetur." Enarr. in 
Ps. 36, s. I, 10, 2 C.C.L. 38, 344 P.L. 36, 361. 
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uitgaan, zijn niet zo talrijk; de volgende plaatsen verdienen de 
aandacht : 

Augustinus ziet God volgens het Psalmwoord bij de zondaars 
ongerechtigheid op ongerechtigheid stapelen, niet doordat God de 
zondaars zelf zou wonden, maar doordat Hij Zijn genezende kracht 
niet kan doen gelden. Zoals men de koorts, de ziekte (morbus) doet 
toenemen ook zonder ziekte (morbus) aan te brengen, maar een
voudig door hem niet te verhelpen, zo hebben de zondaars als het 
ware voortgang gemaakt in de boosheid, omdat zij niet de genees
kundige behandeling verdienden1. 

Een aardig voorbeeld, dat we reeds ontmoet hebben bij de anti
these tussen het tijdelijke en het eeuwige salus, geeft ons de Enar-
ratio op Psalm 102, waar Augustinus schildert, hoe iemand door 
ziekte (aegritudo) thuis hijgend van de koorts in bed ligt en dan vol 
zorg over zijn huishouden aan het decreteren gaat, wat er in zijn 
huis of op zijn landgoed dient te gebeuren ; zulk een persoon wordt al 
spoedig door zijn huisgenoten gemaand om eerst aan z'n gezondheid 
(salus) te denken. Zo moet elke mens die overtuigd raakt van zijn 
ziekte, eerst bedacht zijn op zijn heil (salus), op Christus. Frappant 
voor het antithetisch moment in Augustinus' denk- en spreekwijze 
is de toevoeging die hij bij het profane aegritudo geeft : de ziekte die 
duidelijker aan de dag treedt; de ziekte waarvoor men menselijke 
geneesheren zoekt. Heeft hij daarnaast gesproken over die andere, 
ook duidelijk aan de dag tredende ziekte die de mensen niet willen 
zien, dan bedoelt hij daarmee onmiddellijk het menselijk leven in 
zijn geheel met zijn honger, dorst en vermoeidheid, maar in een 
verder perspectief de ziekte waar het in groter verband over gaat : de 
ongerechtigheid2. „Elckerlyck, als je die ziekte niet hebt, dan kun je 

1 „Meriti erant sic excaecari, ut Filium Dei non agnoscerent. E t hoc fecit 
Deus, apponens iniquitatem super iniquitatem ipsorum, non vulnerando, 
sed non sanando. Quomodo enim auges febrem, auges morbum, non morbum 
adhibendo, sed non succurrendo, sic quia tales fuerunt ut curari non mere-
rentur, in ipsa malitia quodammodo profecerunt, sicut dictum est: Mali 
autem et facinorosi proficiunt in pejus:" Enarr. in Ps. 68, s. II, 12, 22C.C.L. 
39, 926 P.L. 36, 862. 
a „Aliquando aegrotat homo in domo sua, in lecto suo, aegritudine mani-
festiore; quamquam et ista manifesta sit, quam nolunt homines intueri: 
tarnen ea aegritudine, ad quam quaeruntur medici homines, aegrotat quisque 
in domo sua, anhelat febribus in lecto suo ; velit forte cogitare de re familiari. 
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aan andere dingen denken; maar als je je door de slapheid (languor) 
in je van je ziekte bewust wordt, denk dan eerst aan je heil, aan 
Christus"! 

Opmerkelijk is ook de manier waarop Augustinus de ambivalentie 
van infirmitas hanteert. „Er zijn religieuzen die noch de werken 
van de wereld willen verduren, gelijk getrouwde mensen dit doen, 
die huizen, personeel en kinderen hebben, noch in de Kerk iets 
uitvoeren, gelijk priesters dit doen, die als in de wijngaard werken; 
maar die, als waren zij te zwak (infirmus), zich ter ruste begeven en 
graag op hun gemak zijn. Zogenaamd 'hun zwakheid (infirmitas) 
indachtig' leveren zij zich niet uit aan grote daden en stellen zij zich 
aan als mensen die vanaf hun ziekbed (in strato infirmitatis) God 
bidden. Ook het religieuze leven heeft zijn goeden en zijn huiche
laars"1. De eerste keer betekent infirmitas hier zwakte, de tweede 
keer ziekte; wij krijgen op die manier een glijdende vergelijking: hun 
morele passiviteit interpreteren zij als zwakte, en deze zwakte 
interpreteren zij als ziekte, waartegen met wilsinspanning toch 
niets te doen is. 

4. Morbus enz. in overdrachtelijke zin 

Als uitgangspunt voor allegorieën hebben wij deze woorden niet 
ontmoet; des te meer echter in overdrachtelijke zin, in dezelfde als 
bij Cicero. Opvallend hierbij is, dat aegritudo in deze rubriek afwezig 
is, infirmitas slechts eenmaal voorkomt, doch morbus minstens 
negen maal. Morbus is kennelijk het meest eigen woord voor morele 

aliquid iubere vel in domo, vel in fundo, aut disponere; statim cura suorum 
circumstrepente et murmurante revocatur a talibus curis, et dicitur illis : 
Dimitte ista, prius de salute tua cogita. Ergo hoc tibi dicitur: Omnis homo, 
si non aegrotas, alia cogita; si te aegrotantem languor ipse convincit, prius 
de salute tua cogita. Salus tua Christus est: Christum ergo cogita." Enarr. in 
Ps. 102, 6, 44 C.C.L. 40, 1456 P.L. 37, 1321. 
1 „quia sunt qui neque actiones mundi pati volunt, sicut sunt coniugati 
homines habentes domos, familias, filios; neque aliquid in ecclesia agunt, 
sicut praepositi velut in agricultura laborantes; sed velut ad haec infirmi, 
secedunt ad otium, et quieti esse diligunt; veluti memores infirmitatis suae, 
non se committentes magnis actionibus, et quodammodo in strato infirmi
tatis rogantes Deum. Et ipsa professio habet bonos, habet fictos;" Enarr. in 
Ps. 36, s. I, 2, 36 C.C.L. 38, 339 P.L. 36, 357. 
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tekorten op het humane vlak. (Later zullen we voor het specifiek 
christelijke naast morbus ook aegntudo zien optreden.) 

Ten eerste zien wij Augustinus in het algemeen precies hetzelfde 
woord gebruiken als Cicero : Omnis morbus animi...1. 

Dan zien wij hem, juist als Cicero, het woord morbus gebruiken 
voor de hebzucht en de hoogmoed die uit rijkdom volgt. Vervolgens 
strekt hij de toepassing uit ook over andere ondeugden en komt zo 
geleidelijk op christelijk gebied. Wij citeren de volgende voor
beelden : 

a. Hebzucht 

„Je hebt goud, je hebt zilver en je verlangt goud, en je verlangt 
zilver. Je hebt èn je verlangt: je bent vol en je hebt dorst. Dat is 
ziekte {morbus) en geen rijkdom. Er zijn van die zieken: zij zitten vol 
vocht en lijden altijd dorst. Zij zitten vol vocht en zij dorsten naar 
vocht. Hoe kun je dan rijkdom genieten, jij met je waterzuchtig 
verlangen"2? 

b. Hoogmoed 

Merkwaardig, hoe Augustinus juist als Cicero (en later Ignatius van 
Loyola!) de hoogmoed zijn ontstaan laat vinden in de njkdom. En 
dezelfde kijk op de dingen schrijft hij ook toe aan de H. Paulus: 
„Paulus was immers niet bang voor njkdom, maar voor de ziekte 
{morbus) die de rijkdom aankleeft {genihvus possessivus^). De 
ziekte, die de rijkdom aankleeft, is grote hovaardij. Het is een ver
heven ziel die temidden van rijkdom niet bekoord wordt door die 
ziekte {morbus)"3. „In rijkdom moet men nergens zo voor oppassen 
1 „Omms morbus animi habet in scripturis medicamentum suum." Enarr 
m Ps 36, s 1,3, IOC CL 38, 340 Ρ L 36, 357. 
a „Habes aurum, habes argentum; et concupiscis aurum et concupiscis 
argentum E t habes, et concupiscis, et plenus es, et sitis Morbus est, et 
non opulentia Sunt hommes in morbo, humore pieni sunt, et semper sitiunt. 
Humore pieni sunt, et humorem sitiunt Quomodo ergo delectas opulentiam, 
qui habes hydropem concupiscentiam?" Sermo 67, 3 Ρ L. 38, 410 
* „Nihil emm in divitns tam timendum est, quam suqerbia Denique aposto
lus Paulus hoc admonet Timotheum Praecipe, inquit, divitibus hujus mundi, 
non superbe sapere Non enim divitias expavit, sed morbum divitiarum 
Morbus autem divitiarum est superbia magna Nam grandis animus est, 
qui inter divitias isto morbo non tentatur " Sermo 36, 2 Ρ L. 38, 215 
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als voor de ziekte van de hoogmoed (genitivus defimtivusì)"1. 
Uit geheel onze studie is overvloedig gebleken, welk een grote 

plaats die „ziekte van hoogmoed" in Augustinus' prediking in
neemt. Daarom beperken wij ons hier tot nog één plaats, waar hij 
wederom voluit wordt genoemd en met de gebruikelijke ornamenten 
wordt opgesierd: „Er zijn van die opgeblazen zakken, vol wind van 
zelfverheffing, niet door echte grootheid reusachtig, maar puilend 
van de hoogmoed-ziekte. Zij durven te beweren, dat er mensen 
voorkomen zonder zonde"2. 

с Afgunst 

Afgunst, dat men het niet hebben kan, dat slechte mensen het goed 
hebben, is een ziekte. Daartegen moet men het volgende Schrift
woord als een drankje innemen: „Weest niet afgunstig op iemand 
die voorspoed heeft; als gras zal hij vergaan"3! 

d. Toom 
In zijn merkwaardige sermo 8 legt Augustinus verband tussen de tien 
geboden en de tien plagen van Egypte. De overtreders van de tien ge
boden krijgen de plagen van Egypte „op hun ziel" ; de moordenaars, de 
overtreders van het vijfde gebod, krijgen zodoende de vijfde plaag: de 
pestbuilen, die uitbarstingen van de geestelijke ziekte waaraan zij 
lijden : de toom. „Zowel hij die wil helpen, blaakt, als hij die wil doden. 
De eerste door ijver voor het gebod, de tweede door ziekte. De 
eerste door goede werken, de tweede door etterende wonden4." 
1 „in divitiis ergo istis nihil est sic cavendum, quam superbiae morbus." 
Sermo 14, 2 P.L. 38, 112. 
% „Sunt autem quidam inflati utres, spiritu elationis pieni, non magnitudine 
ingentes, sed superbiae morbo tumentes, ut dicere audeant, inveniri homines 
absque peccato." Sermo 181, 2 P.L. 38, 980. 
3 „tantum ne recuses saluberrimum poculum; accommoda per aurem os 
cordis, et bibe quod audis : Noli subaemulari in malignantibus, neque aemu-
leris facientes iniquitatem. Quoniam tamquam foenum cito arescent," 
Enarr. in Ps. 36, s. I, 3, 16 C.C.L. 38, 340 P.L. 36, 357. 
* „Pustulae in corpore et vesicae bullientes et scaturientes, et incendia vul-
nerum ex favilla fomacis. Tales sunt animae homicidales; ardent ira, quia 
per iram homicidii fraternitas deperiit. Ardent homines ira, ardent et gratia : 
sed alius est fervor sanitatis, alius fervor ulceris. Ardentes papulae per totum 
concepta homicidia scateni, et sanum non est : fervei, sed non de Spiritu Dei. 
Nam et qui vult subvenire, fervet; et qui vult Decidere fervet: ille praecepto, 
iste morbo; ille bonis operibus, iste saniosis ulceribus." Sermo 8, 7 P.L. 38, 70. 
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e. Losbandigheid 

In een van zijn fulminaties tegen het bijwonen van de spelen roept 

Augustinus uit : „Hoeveel ziekten (morbi) komen daarvandaan! 

Welk een overstroming van losbandigheid vanwege de schouw

spelen en de muziekinstrumenten en de pantomimen!. . . Genezing, 

verbetering moeten wij zoeken" 1 ! 

Op deze plaats past het de aandacht te vestigen op een citaat uit de H Paulus 
Niet, dat dit kennelijk van invloed is geweest op Augustmus' taalgebruik in 
dezen, maar misschien is het toch mede-verantwoordelijk voor de grotere fre
quentie van morbus Het gaat over de vermaning aan de Thessalomcenzen „dat 
ieder zich zijn vrouw verwerve in eerbaarheid, met in hartstochtelijke be
geerlijkheid (1 Thess 4, 4) " Deze laatste woorden zijn een vertaling van de 
Griekse μή èv πάθει επιθυμίας, die in de Vulgaat staan weergegeven met non гп 
passione destdem, doch in de vertaling welke Augustmus ten dienste stond met 
non m morbo desidenorum Het is wel typisch, dat πάθος in zijn betekenis van 
hartstocht hier met morbus staat weergegeven, dit moet wel samenhangen met 
een echt Romeinse visie, die ook eigen was aan de oude Latijnse bijbelver
talers Het Griekse νόσος namelijk wordt slechts zelden in deze zin gebruikt 
(Liddle & Scott s ν ) Hoe dit zij, uit deze vertaling bhjkt in ieder geval, dat 
Augustinus met alleen stond met zijn kijk op de hartstochten als ziekten2. 

Nu gebleken is, dat christenen eenzelfde waardering hebben voor de 

ondeugden als de heidenen, verwondert het minder, dat morbus ook 

aangewend gaat worden voor een tekort in de specifiek christelijke 

deugden. Hiermee staan wij op de grens van de volgende paragraaf: 

a. Ongeloof. De Manicheeërs beweren, dat Christus geen echt lichaam 

heeft gehad, maar een spookverschijning was, juist zoals de apostelen 

het dachten op het meer. Zij hebben niet genoeg geloofd: „denk je 

slechts aan een kleine ziekte (morbus) te lijden? Aanhoor dan de 

uitspraak van de geneesheer. Wat de discipelen dachten, dat denk 

JIJ, Manicheeër, ook! Toen is de geneesheer tot hen gekomen: Hij 

bevond, dat zij datgene geloofden wat JIJ op het ogenblik gelooft. 

Indien Hij ze ongenezen heeft heengezonden, dwaal dan zorgeloos. 

Maar als Hij hen heeft willen genezen, waarom schep jij dan behagen 

1 „Quanti morbi procedunt de medio' quanta luxuria redundavit propter 
theatra, et organa, et tibias, et pantomimos! . Sanemus, iratres, comgamus 
nos " Serm Caill II, 19, 7 M. 270, 5. 
2 „non in morbo desidenorum, sicuti Gentes quae ignorant Deum." Sermo 
278, 9 P.L. 38, 1272. 
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in het ziek zijn? Aanhoor de Heer: Wat zijt gij verward en waarom 
komen er fantasieën op in uw hart? Wat voor fantasieën? Slechts 
valse, ziekelijke, verderfelijke"1? 
b. De zonde. Eenmaal zover, is het nog slechts een stap om geheel 
de menselijke af gekeerdheid van God als een ziekte te zien, als de 
Grote Ziekte: „Het Woord van God is gras geworden, een dode is 
verrezen, een God gekruisigd: ongelofelijke dingen! Omdat uw 
ziekte (morbus) zo groot geworden was, dat hij met ongelofelijke 
dingen moest worden genezen. Immers, die nederige geneesheer is 
gekomen, Hij vond de zieke neerliggen, deelde met hem diens 
zwakheid, nodigde hem uit tot Zijn eigen godheid. In lijden heeft 
Hij het lijden gedood en aan het kruis is Hij gestorven om de dood 
te doen sterven. Hij heeft ons een spijs bereid, opdat wij die zouden 
aanvaarden en daardoor gezond zouden worden"2. 

N.B. Eenmaal wordt ook infirmitas gebezigd om een morele 
ondeugd aan te duiden: „In de Donatisten rest slechts de ziekte der 
opgewondenheid (infirmitas animositatis), die hen des te meer doet 
kwijnen naarmate zij meer krachten denken te hebben"3 . 

Het woord aegritudo komt op die manier met een genitivus 
definitivus nooit voor. 

5. Morbus enz. als christelijke term 

Wat wij bij Augustinus constateerden, nl. dat hij opvallend meer 
1 „Parvo morbo te putas periclitari? Audi sententiam medici. Quod puta-
verunt discipuli spiritum videre, hoc putas et tu, Manichaee. Venit medicus 
tunc ad discípulos : invenit illos hoc credere quod tu modo credis. Si dimisit 
illos non curatos, securus erra; si autem illos dignatus est sanare, quid te 
delectat aegrotare? Dominum audi: quid turbati estis et quare cogitationes 
ascendunt in cor vestrum? quales utique cogitationes nisi falsae, morbidae, 
perniciosae?" Serm. Guelferb. Append. 7, 2 M. 582, 25. 
2 „Verbum dei factum est faenum, mortuus, resurrexit, deus crucifixus est, 
incredibilia sunt: quia magnus morbus tuus f actus erat, ut de incredibilibus 
sanaretur. Etenim venit ille medicus humilis, invenit iacentem aegrotum, 
communicavit cum ilio infirmitatem suam, vocans ilium ad divinitatem 
suam : factus est in passionibus occidens passiones, et moriens suspensus in 
ligno est, ut interficeret mortem. Fecit nobis escam, quam acciperemus, et 
sanaremur." Serm. Mai. 22, 1 M. 314, 21. 
3 „non eis remansit nisi sola infirmitas animositatis, quae tanto est languidior, 
quanto se maiores vires habere existimat" Enarr. in Ps. 32, En. II, s. II, 29, 
44 C.C.L. 38, 273 P.L. 36, 300. 
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gebruik maakt van het woord morbus voor menselijke ondeugden 
dan zijn litteraire voorgangers (Forcellini s.v.), zou op zichzelf 
kunnen worden toegeschreven aan persoonlijke letterkundige 
smaak, of aan de ontwikkeling van de filosofische terminologie: 
maar er zijn aanwijzingen, dat dit ruimere gebruik mede bepaald 
werd door de geschiktheid die hij erin vond om er specifiek christe
lijke dingen mee aan te duiden. De vondst om dit te doen, waarvan 
wij boven al drie voorbeelden gaven, is op zichzelf zo sensationeel 
niet : het ligt in de lijn om voor de specifiek christelijke deugden en 
ondeugden dezelfde termen te gebruiken als voor de humane. 
Maar enerzijds zagen wij, dat in de overige Latijnse litteratuur 
de overdracht van morbus vrij schaars is en dat aegritudo niet aldus 
wordt aangewend; anderzijds komt morbus bij Augustinus zeer veel 
voor, juist om zonde uit te drukken, en wisselt hij dit in deze bete
kenis vaak af met aegritudo, klankvoller woord, zodat het begrip 
ook met het middel van welluidendheid dieper bij de hoorders 
doordringt. Een en ander brengt ons tot de overtuiging, dat de 
christenen, wanneer zij het woord ziekte hoorden gebruiken of ge
bruikten, daarbij een associatie ondergingen, daarin iets diepers 
hoorden medeklinken dan hun heidense tijdgenoten. 

In sommige passages lijkt het erop, of Augustinus voor de realiteit 
van de menselijke afgekeerdheid van God het woord morbus eigenlijk 
geschikter vond dan het woord peccatum. Dit wordt gesuggereerd 
door de uitleg die hij geeft van een Apostel woord : „Maar wat zegt de 
Apostel? Waar de zonde in overvloed was, was de genade nog over
vloediger. Dat wil zeggen: de ziekte (morbus) is erg, het genees
middel aanbevelenswaard"1. 

Eenzelfde strekking zien wij liggen in de climax waarbij Augusti
nus voorbijgaat aan peccatum om stil te staan bij morbus: „Om deze 
fout, om deze grote zonde van hoogmoed is God naar omlaag ge
daald. Deze oorzaak, deze grote zonde, deze geweldige ziekte der 
zielen heeft de almachtige geneesheer uit de hemel omlaag gebracht, 
tot slavengestalte vernederd, met beledigingen achtervolgd, aan 

1 „sed quid ait apostolus? Ubi autem abundavit peccatum, superabundavit 
gratia, id est, auctus est morbus, commendata est medicina." Enarr. in Ps. 
83, 10, 62 C.C.L. 39, 1156 P.L. 37, 1065. 
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het kruis gehangen, opdat door de heilzame werking van zulk een 
medicijn dit gezwel zou worden genezen"1. 

Wij kunnen dan ook zonder meer de woorden morbus en semitas in 
de volgende zin vervangen door iniquitas en iustüia zonder enig 
verschil in betekenis, noch in gevoelswaarde of wijding: Quid est 
ergo legitime uti lege} Per legem agnoscere morbum suum et quaerere 
ad sanitatem divinum adiutorium..."2. Doch wij dreigen vooruit te 
lopen en zullen nu de overige teksten behandelen volgens het sche
ma, dat wij tot nu toe steeds gebruikten. 

a. Morbus etc. in bijbeluitleg 

Bij het Psalmwoord „Mijn ziel is zeer verward. En Gij, Heer, hoelang 
nog?" merkt Augustinus op: „Wie begrijpt niet, dat hier gedoeld 
wordt op de ziel die met haar ziekten worstelt (morbus)"3} 

Het woord „De Heer is mijn verlichting en mijn heil (salutaris)" 
wordt geamplificeerd met: „Buiten Hem zijn wij duisternis en 
ziekte (infirmitas)"*. 

Op het woord „Wees mij tot een versterkte plaats, opdat Gij mij 
redt (salvum faceré)" gaat Augustinus aldus verder: „Ik zal niet 
behouden (salvus) wezen dan in U; wanneer Gij mijn rust niet zijt, 
zal mijn ziekte (aegritudo) niet kunnen genezen"6. 

1 „Propter hoc vitium, propter hoc magnum superbiae peccatum. Deus 
humilis venit. Haec causa, hoc peccatum magnum, iste ingens morbus ani-
marum, omnipotentem medicum de caelo deduxit, usque ad formam servi 
humiliavit, contumeliis egit, ligno suspendit; ut per salutem tantae medicinae 
curetur hic tumor." Enarr.inPs. 18, II, 15, 26 C.C.L. 38, 112P.L.37, 163. 
* „Quid est ergo legitime uti lege? Per legem agnoscere morbum suum, et 
quaerere ad sanitatem divinum adjutorium." Sermo 156, 3 P.L. 38, 851. 
8 „Et anima mea turbata est valde. . . et tu Domine usquequo ? quis non 
intellegat significari animam luctantem cum morbis suis, diu autem dilatam 
a medico, ut ei persuaderetur in quae mala se peccando praecipitaverit?" 
Enarr. in Ps. 6, 4, 8 C.C.L. 38. 29 P.L. 36, 92. 
* „Dominus illuminatio mea, et salutaris meus, quem timebo? . . . Dominus 
illuminans, nos illuminati ; Dominus salvans, nos salvati ; . . . praeter ipsum 
nos tenebrae et infirmitas." Enarr. in Ps. 26, En. II, 3, 1 C.C.L. 38, 155 
P.L. 36, 200. 
* „In locum munitum, inquit, mihi esto, ut salvum facias me. Non ero salvus 
nisi in te; nisi tu fueris requies mea, sanari non poterit aegritudo mea." 
Enarr. in Ps. 70, s. I, 5, 13 C.C.L. 39, 944 P.L. 36, 878. 
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Wij hechten hierom zoveel waarde aan het feit, dat morbus enz. 
in bijbeluitleg voorkomt, omdat de onmiddellijke context geen 
profane woorden toelaat. 

b. Teksten met kerugmatische en bijna liturgische wijding 

In de volgende passage wordt een gebed van de Psalmist door 
Augustinus op roerende wijze voortgezet. Dat hij dan terstond het 
woord aegritudo in de mond neemt, bewijst, in welk een innige sfeer 
dit hele medische complex bij hem leefde: „Want Gij zijt mild. 
Heer, en vriendelijk! Vriendelijk zijt Gij en mij verdragend. Van 
ziekte verkwijn ik, genees mij en ik zal staan; bevestig mij en ik 
zal sterk zijn. Maar tot dat ogenblik verdraagt Gij mij, omdat Gij 
mild zijt, Heer, en vriendelijk1! 

Ook wanneer Augustinus rechtstreeks de ziel van zijn toehoorders 
wil treffen, ontwellen hem woorden uit de medische samenhang. 
Dit geschiedt zo eerlijk en ongekunsteld, dat men volstrekt niet 
meer kan spreken van retorisch effectbejag, doch slechts van 
priesterlijke verantwoordelijkheid: „Gij hebt u zelf een ziekte 
{aegritudo) op het lijf gehaald door te zondigen"2. „Wanneer dus 
gezegd wordt : Red mij (salvum faceré) ! wordt bedoeld : Red mij van 
innerlijke ziekte (aegritudo), dat wil zeggen van ongerechtigheid"3. 

Sterk is ook de volgende zinsnede, die hem ontglipt zonder dat tot 
nu toe van iets medisch sprake is geweest: „Luistert naar de 
Apostel, zieken-verzorger, geen woorden-bezorger (morbi curatorem, 
et non verbi adulator em)"*. 

Ook waar hij zijn gelovigen opwekt om voor de zondaars te 
bidden, komt hetzelfde woord hem weer op de lippen: „Zeg niet: 
Zal God zelfs een dergelijk iemand weer op het rechte pad brengen, 
een zo slechte, zo perverse? Wanhoop niet: bedenk, tot Wie ge bidt, 
1 „Quia tu suavis es, Domine, ас mitis: mitis es, tolerans me. Ex aegritudine 
defluo; cura, et stabo; confirma, et firmus его." Enarr. in Ps. 85, 7, 62 
C.C.L. 39, 1182 P.L. 37, 1087. 
* „Tu tibi aegritudinem comparasti peccando;" Enarr. in Ps. 85, 9, 42 
C.C.L. 39, 1184 P.L. 37, 1088. 
8 „Ergo: Salvum me fac cum dicitur, ab aegritudine dicitur interiore, id 
est ab iniquitate t u a ; " Enarr. in Ps. 70, s. I, 6, 8 C.C.L. 39, 945 P.L. 36, 879. 
* „sed potius Apostolum audite, morbi curatorem, et non verbi adulatorem." 
Sermo 345, 1 P.L. 39, 1517. 
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niet voor wie ge bidt. De grootte van de ziekte (morbus) ziet ge, de 
macht van de geneesheer ziet ge niet1?" 

e. Morbus enz. als theologische term 

Niet altijd spreekt Augustinus zo heet van de naald. Soms redeneert 
hij meer rustig, alsof hij samen met zijn publiek tot een inzicht wilde 
geraken en het hele heilsbestel overzichtelijk samenvatten. 

„Wat is een wettig gebruik maken van de Wet? Door middel van 
de Wet zijn ziekte (morbus) erkennen en Gods hulp zoeken voor zijn 
gezondheid"2. Men zou het vraag en antwoord uit een Carthaagse 
katechismus kunnen noemen! 

„De Wet is aan de mensen gegeven, niet om hen reeds te helen 
(salvare), maar opdat zij zouden erkennen, in welk een ziekte 
(aegritudo) zij neerlagen"3. 

„De Wet is gegeven, opdat de mens zich van eigen toestand 
bewust zou worden. Niet opdat de ziekte (morbus) zou worden 
genezen, maar opdat, nu door wetsovertreding de ziekte (morbus) 
erger werd, een geneesheer gezocht zou worden..."4. Hierop volgt 
het reeds meermalen geciteerde prachtige stuk vol medische termen, 
dat in docerende overtuigende toon wordt uitgesproken. 

Deze gedachte is hem zo dierbaar, dat hij die ook te pas brengt bij de uitleg 
van een Psalmvers waar infirmitates toch zeker wel geen ziekte betekent: 
Multiplicatae sunt infirmitates eorum: niet ten verderve, maar opdat zij zich 
een geneesheer zouden zoeken. Later zijn zij toegesneld en dus zijn zij na de ver
menigvuldiging van hun ziekten toegesneld, opdat zij zouden genezen wor
den." Ziehier wat Augustinus maakt van een tekst die tegenwoordig vertaald 
wordt met : zij hopen zich ellenden op (vert. Petrus Canisius) ! Wanneer een 
tekst onbegrijpelijk is en men er toch iets van wil maken, vervalt men auto-

1 „tu ora pro eis, et noli dicere : Numquid et talem hominem Deus correcturus 
est, tarn malum, tam perversum? Noli desperare; quem roges adtende, non 
pro quo roges. Magnitudinem morbi vides, potentiam medici non vides?" 
Enarr. in Ps. 55, 12, 4 C.C.L. 39, 686 P.L. 36, 655. 
2 Vide noot a op biz. 162. 
3 „Data est enim lex hominibus, non quae salvaret eos iam, sed per quam 
cognoscerent in qua aegritudine iacebant." Enarr. in Ps. 83, 10, 44 C.C.L. 
39, 1156 P.L. 37, 1064. 
4 „data est (lex) ut inveniret se homo, non ut morbus sanaretur, sed ut 
praevaricatione morbo crescente medicus quaereretur." Sermo 156, 2 P.L. 
38, 850. 
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matisch in het systeem dat iemand dierbaar is. Daarom is ook deze „mis
greep" karakteristiek voor Augustinus1. 

„ Laat niemand dan zeggen : Omdat wij niet onder de Wet zij η, maar on
der de genade : laat ons dus zondigen, laat ons dus doen wat wij willen ! 
Die zo spreekt, houdt van ziekte (aegritudo), niet van gezondheid!2" 

1 „Multiplicatae sunt infirmitates eorum, non ad pemiciem, sed ut medicum 
desiderarent. Postea acceleraverunt. Itaque post multiplicatas infirmitates 
acceleraverunt, ut sanarentur." Enarr. in Ps. 15, 4, 1 C.C.L. 38, 90 P.L. 
36, 144. 
2 „Nemo ergo dicat: Quoniam non sumus sub lege, sed sub gratia; ergo 
peccemus, ergo quod volumus faciamus. Qui hoc dicit, aegritudinem amat, 
non sanitatem." Sermo 156, 5 P.L. 38, 852. 
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VIERDE HOOFDSTUK 

HET WERKWOORD „SANARE" 
EN VERWANTE WOORDEN 

A. SANARE 

7. Inleiding 

Zoals Augustinus zelf opmerkt, is niet salvare het werkwoord, dat 
het eerst voor de hand ligt om de handeling van het genezen weer 
te geven: het werkwoord sanare is daar ontegenzeglijk de eerst aan
gewezen term voor. Vandaar, dat wij ook van dit woord het gebruik 
in Augustinus' preken nagaan en er de betekenis van analyseren. 
Het is bovendien goed mogelijk, dat een confrontatie van het lexi-
cologisch christianisme salvare met de profane en christelijke nuances 
van het gewone Latijnse werkwoord sanare nieuw licht werpt op 
Augustinus' Christus-Medicusbeeld. 

Sanare is in klassiek Latijn het gewone werkwoord voor gezond 
maken; vooreerst betekent het genezen in de technische zin van de 
therapie door de arts, vervolgens duidt het ook in het algemeen het 
verhelpen van iets kwaads aan en wijst het op het verlenen van 
geestelijke en morele gezondheid. Zo schrijft Cicero aan Atticus, dat 
diens brief hem van de ene kant pijn heeft gedaan, maar hem van de 
andere kant toch ook beter heeft gemaakt (sanare). Livius kan 
spreken van een tweedracht, die verholpen [sanare) is. Caesar van 
het gunstig beïnvloeden van de mentaliteit zijner soldaten (sanare 
mentes) en Seneca van het uitboeten (sanare) van een misdaad 
door de dood1. 
1 „Is, qui gladio vomicam eius aperuit, quam sanare medici non poterant." 
CICERO. De natura deorum 3, 28. 
„Valde me momorderunt epistulae tuae de Attica nostra; eaedem tamen 
sanaverunt." CICERO. Ad. Att. XIII, 12. 
„foris quieta omnia a bello, et domi sanata discordia" Livras. II, 34, 1. 
„Reliqua, quae ad eorum sanandas mentes pertinere arbitrabatur, commé
morât." CAESAR. Bell. Civ. I, 35. 
„morte sanandum est scelus" SENECA. Herculus Furens 1261. 
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2. „Sanare" in profane zin 

Ook Augustinus gebruikt het werkwoord sanare op deze gewone 
gangbare manier. Iemand wordt schijnbaar door sortilegi genezen; 
anderen werkelijk door de koperen slang; hebben wij een wond in 
ons vlees, dan zoeken we een arts; soms kunnen deze artsen niet 
genezen, zoals in het geval van de haemorrhoïssa ; soms wel, en dan 
vaak door verbinden en branden en snijden; of door een genees
middel op de wond te leggen; genezen geschiedt soms ook door de 
martelaren; in Augustinus' eigen tijd werd iemand wonderbaar 
genezen1. 

Het evangelie verhaalt ons, hoe Christus de zoon van de centuno 
geneest; het dochtertje van de overste van de synagoge; de twee 
blinden; een bezetene; de man bij de Bethesda-vijver; de haemor
rhoïssa; een melaatse; de dochter van de Chananese vrouw ; en ten
slotte Zijn eigen wonden, waarvan Hij de littekens behield2. 

Overdrachtelijk gebruikt Augustinus sanare, als hij spreekt van 

1 „. . . remedia diaboli, unde alius sanatus esse dicitur," Sermo 4, 36 P.L. 
38, 52. 
„percussi homines intuebantur serpentem, et sanabantur" Sermo 6, 7 P.L. 
38, 62. 
„ut autem sanetur (caro nostra), medicum quaerimus;" Sermo 20, 1 P.L. 38, 
138. 
„medicis frustra curantibus et non sanantibus" Sermo 245, 3 P.L. 38, 1152. 
„sanari aliter non potes, nisi te ligavero, adussero, secuero" Sermo 80, 3 
P.L. 38, 495. 
„medicamentum quod ad vulnus ponitur, si sanaverit, jam non dolet" 
Sermo 53, 4 P.L. 38, 365. 
„ait illi ipse martyr qui sanare venerat" Sermo 286, 7 P.L. 38, 1300. 
„de ilio sanato audire etiam possitis" Sermo 322 P.L. 38, 1443. 
a „ut puerum ejus sanaret," Sermo 62, 1 P.L. 38, 415. 
„Ibat Dominus ad visitandam et sanandam aegram:" Sermo 77, 6 P.L. 
38, 485. 
„Stetit Dominus, et sanati sunt" Sermo 88, 9 P.L. 38, 544. 
„cum obtulisset Domino filium suum a malo daemonio sanandum," Sermo 
115, 1 P.L. 38, 655. 
„Qui descendebat sanabatur," Sermo 124, 3 P.L. 38, 687. 
„Sanabor, si tetigero... tetigit, sanata est." Sermo 244, 3 P.L. 38, 1149. 
„sanavit leprosum" Serm. Mai. 25, 2 M. 318, 31. 
„ut eius filia a daemonio sanaretur," Serm. Mor. 16, 1 M. 654, 4. 
„Poterat enim Christus vulnera camis suae ita sanare," Serm. Mai. 95, 2 
M. 341, 21. 
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het genezen van de wond die de honger is ; van een vreemd idee, als 
iemand slechter metaal boven het betere zou prefereren; van het 
mensenhart, doordat het kan treuren bij een dode ; van een dwaling ; 
van een wond ten gevolge van liefde, zoals bij de bruid uit het 
Hooglied; van Stoici, voor wie evenwel de gedachte, dat een zieke 
door henzelf genezen kan worden, een beletsel tot genezing is ; van 
de kortzichtige ideeën die Lazarus en de rijke vrek vóór hun dood 
hadden; van aanmatiging; van een ongefundeerde verdenking die 
men heeft ; van schuld; van de vraag, of liegen soms noodzakelijk is1. 

3. „Sanare" in vergelijkingen 

De bovenvermelde overdrachtelijke betekenissen van sanare zijn 
een duidelijke schakel in de opgang naar de christelijke betekenis. 
Een enkele maal treffen wij in een vergelijking bij Augustinus als 
het ware een uitgewerkte verantwoording daarvan. 

In een eenvoudige vergelijking constateert Augustinus, dat een 
moeder ondanks haar toegewijde Uefde niet altijd ingaat op het 
schreeuwen van haar kind en dat God ons zo ondanks Zijn genegen
heid hierom niet schijnt te verhoren, opdat Hij ons geneest (sanare) 
en spaart voor eeuwig2. In omgekeerde volgorde : De Heer gaf niet, 
1 „ Accedit quidem quotidie remedium saturitatis, sed non est sanatum vulnus 
infinmitatis." Sermo 53, 4 P.L. 38, 365. 
„si in negotio tuo argentum praeponas auro. . . toto capite sanandus" Sermo 
21, 4 P.L. 38, 144. 
„cum dolet sanatur cor humanum" Sermo 173, 2 P.L. 38, 938. 
„error, quem medicus festinabat sanare," Sermo 238, 2 P.L. 38, 1125. 
„Vulnus hoc quando sanatur?" Sermo 298, 2 P.L. 38, 1366. 
„aegrotum animum a seipsis sanari posse crediderunt" Sermo 348, 3 P.L. 
39, 1528. 
„in illa die sanatae sunt omnes cogitationes eius" Serm. Den. 23, 4 M. 140, 28. 
„ad confusionem vult perducere praesumptionem, ut sanet." Serm. Wilm. 
11,3 M. 696, 13. 
„(Joseph) suspicione tentatus est, et ab angelo mox sanatus est." Sermo 
343, 6 P.L. 39, 1509. 
„sano culpam, et servo naturam." Sermo 90, 9 P.L. 38, 565. 
„illa quaestio, utrum aliquando mentili necesse sit : . . . fortassis enim sine 
sermone nostro divina opitulatione sanabitur." Sermo 133, 3 P.L. 38, 738. 
2 „Matres quomodo fricant in balneis ad salutem filios? Nonne parvuli 
clamant inter manus earum? Illae ergo crudeles sunt ut non parcant, non 
exaudiant lacrimas ? Nonne plenae sunt pietate ? Et tamen clamant pueri, et 
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wat ge wilt, maar is niettemin nabij, zoals een geneesheer die iets op 
het oog of op de ingewanden legt, dat al brandende zijn genezende 
kracht moet uitoefenen (sanare) ; hij doet niet wat de zieke vraagt, 
maar gaat toch niet weg1. 

Christus Zelf wordt voorts vergeleken met de koperen slang in 
het Oude Testament: gelijk deze genas van de slangebeet, zo genas 
Hij van de beten der zonden2. 

Soms wordt Jezus' geestelijke werking vergeleken met Zijn 
lichamelijke genezingen: Hij, Die van de blindgeborene de ogen 
genas, geneest onze inwendige ogen. Hij, Die de koorts geneest, 
geneest van hoogmoed. Kortom : Belangrijker is het, dat Hij ziele-
gebreken heeft genezen dan dat Hij de zwakten van lichamen, die 
toch zullen sterven, heeft genezen3. 

Een aardige kijk op Augustinus' werkwijze verleent ons nog het 
volgende voorbeeld. Het gaat over de pochende farizeeër in de 
tempel. „Hij had wel degelijk zonden, maar met zijn verkeerde 
mentaliteit was hij zich niet bewust van de plaats, waar hij stond, 
gedroeg zich als een patiënt in de polikliniek en toonde aan de 
dokter zijn gezonde ledematen, terwijl hij zijn wonden bedekt hield. 
God moge je wonden bedekken: doe dat niet zelf. Want als jij uit 
schaamte je wonden bedekt houdt, zal de geneesheer je niet be-

non eis parcitur. Sic et Deus noster plenus est chántate ; sed ideo videtur non 
exaudiré, ut sanet et parcat in sempitemum." Enarr. in Ps. 33, s. II, 20, 12 
C.C.L. 38, 295 P.L. 36, 319. 
1 „nondum dedit (Dominus) quod vis, ibi est tarnen. Quomodo medicus si 
forte aliquid imponat vel oculo, vel visceribus, quod urendo sanet; non 
facit quod rogat aeger; non tarnen recedit." Enarr. in Ps. 144, 22, 34 C.C.L. 
40, 2104 P.L. 37, 1883. 
! „Quomodo qui intuebantur illum serpentera, non peribant morsibus 
serpentum, sic qui intuentur fide mortem Christi, sanantur a morsibus 
peccatorum. Sed illi sanabantur a morte ad vitam temporalem," Tract, in 
Joh. 12. 11, 39 C.C.L. 36, 127 P.L. 35, 1490. 
• „Quantum praestat caeco, qui illi oculos sanaverit, ut videat hanc lucem? 
. . . Quid ergo dabimus nos medico illi, oculos interiores nostros sananti," 
Enarr. in Ps. 36, s. II, 8, 19 C.C.L. 38, 352 P.L. 36, 368. 
„Quomodo medicus ... veterem febrem sanat, sic et Dominus ... ut humilitate 
docti sanarentur a superbia;" Enarr. in Ps. 35, 17, 21 C.C.L. 38, 335 P.L. 
36, 353. 
„Plus est quod vitia sanavit animarum, quam quod sanavit languores 
corporum moriturorum" Tract, in Joh. 17, 1, 6 C.C.L. 36, 170 P.L. 35, 1527. 
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handelen. Laat de dokter ze bedekken en verzorgen met een flinke 
pleister erop. Onder de doek van de geneesheer geneest (sanare) de 
wonde, onder uw eigen doek blijft hij alleen maar verborgen. En dan, 
voor wie eigenlijk verborgen? Voor Hem Die alles weet"1! 

4. „Sanare" in christelijke beeldspraak 

Onder deze rubriek brengen wij weer die teksten samen, waarin 
sanare heel duidelijk wordt betrokken op een geestelijk object, maar 
waarin dit werkwoord in een samenhang met andere medische 
woorden staat, zodat het eigen gehalte ervan niet geheel valt af te 
leiden. De uiteindelijke beoordeling van de betekenisinhoud van 
sanare hangt hier af van de waarde welke men toekent aan heel dit 
medische complex, of men dit als een litterair ornament, allegorie 
ziet, d.w.z., als een spel met woorden, dan wel als een tussen 
spreker en toehoorders bestaande eigen taal. 

a. In samenhang met vulnus, vitium 

Sanare wordt dikwijls opgeroepen door vulnus of door peccatum 
rechtstreeks, waarvan vulnus de typering is. Zo vraagt Augustinus 
naar de betekenis van het Psalmwoord over het zorgdragen voor zijn 
zonden: „Wat is zorg dragen voor uw zonde (peccatum)! Dat is 
zorg dragen voor uw wonde (vulnus)\ Als je zei: Ik draag zorg voor 
mijn wonde!, betekende dat: Ik zal mijn best doen, dat die geneest 
(sanare) ! Immers dit is zorg dragen voor je zonde (delictum) : altijd 
erop uit zijn, dat je je zonde (peccatum) geneest (sanare)"*. 

1 „Habebat ergo ille peccata; sed perversus, et nesciens quo venisset, erat 
tamquam in statione medici curandus, et sana membra ostendebat, vulnera 
tegebat. Deus tegat vulnera; noli tu. Nam si tu tegere volueris erubescens, 
medicus non curabit. Medicus tegat, et curet; emplastro enim tegit. Sub 
tegmine medici sanatur vulnus, sub tegmine vulnerati celatur vulnus. Cui 
celas? Qui novit omnia." Enarr. in Ps. 31, II, 12, 23 C.C.L. 38, 234 P.L. 
36, 266. 
* „Quid est, curam gerere pro peccato tuo? Curam gerere pro vulnere tuo. 
Si díceres: Curam gero pro vulnere meo, quid intellegeretur, nisi: Dabo 
operam ut sanetur? Hoc est enim curam gerere pro delicto, semper niti, 
ut sanes peccatum." Enarr. in Ps. 37, 24, 32 C.C.L. 38, 398 P.L. 36, 410, 
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Ook komt het dikwijls voor bij vitium, dat primair lichaamsgebrek 
schijnt te betekenen, bijvoorbeeld mankheid of een euvel dat minder 
erg is dan een ziekte of wonde, bijvoorbeeld een vuiltje in het oog1. 

b. In samenhang met infirmitas 

Als voorwerp van sanare wordt de ongerechtigheid ondersteld in de 
volgende mooie, zij het niet geheel doorzichtige paradox: „Jezus 
geneest (sanare) in u wat gij betrokken hebt van Eva, maar zonder 
te bederven wat gij hoogschat in Maria"2. Welnu, ongerechtigheid 
wordt gelijkgesteld met zwakheid (infirmitas) in de volgende pas
sage: „Hoe kan onze tong God waardig loven, Hem Die nog niet 
gezien kan worden door ons hart, waarin Hij een oog gelegd heeft 
dat Hem zien kan, op voorwaarde dat de ongerechtigheid gezuiverd, 
de zwakheid genezen wordt"3. Deze tekst is tevens een voorbeeld 
van de aaneenschakeling van reinigen en genezen die nogal eens 
voorkomt, wanneer het gaat over de oogziekte, het geliefde element 
van Augustinus' medische visie. 

Een tweede voorbeeld van samenhang met infirmitas is de vol
gende tekst: „Hun zwakheden zijn vermenigvuldigd, niet ten ver-
derve, maar opdat zij een geneesheer zouden verlangen. Daarna 
zijn zij toegesneld! Toegesneld om genezen te worden"4! 

с In samenhang met medicus 

De tollenaar kwam naar de geneesheer; hij wist, dat hij gezond 
gemaakt moest worden; hij wist, dat hij in kwijnende toestand was5. 
1 „Quamdiu enim inest per vitium claudicatio nullo modo potest esse recta 
ambulatio. Sanato autem vitio, reparata est natura." Sermo 155, 11 P.L. 
38, 847. 
* „Qui sanat in vobis quod traxistis ex Eva, absit ut vitiaret quod dilexistis 
in Maria." Sermo 191, 3 P.L. 38, 1011. 
8 „Quomodo enim laudare digne valeat lingua nostra quem cor nostrum 
adhuc videre non valet, ubi oculum condidit, quo possit videri, si purgetur 
iniquitas, si sanetur infirmitas, et fiant beati mundo corde, quia ipsi Deum 
videbunt?" Sermo 188, 1 P.L. 38, 1003. 
1 „Multiplicatae sunt infirmitates eorum, non ad pemiciem, sed ut medicum 
desiderarent. Postea acceleraverunt. Itaque post multiplicatas infirmitates 
acceleraverunt, ut sanarentur." Enarr. vn Ps. 15, 4, 1 C.C.L. 38, 90 P.L. 36, 
144. 
1 „Ad medicum venerai, sciebat se languidum, sciebat se sanandum;" Enarr. 
in Ps. 39, 20, 28 C.C.L. 38, 440 P.L. 36, 446. 

171 



d. In samenhang met aeger 

In vrome vrijpostigheid was de zondares bij Jezus gekomen, toen 
Hij aanlag in het huis van de farizeeër. Ziek trad zij nader om gezond 
weer heen te gaan. Jezus wenste ook de farizeeër zelf te genezen 
{sanare), om niet zonder een tegenprestatie bij hem de maaltijd te 
gebruiken1. Deze zondares aan Jezus' voeten heeft Augustinus vaak 
geboeid. Het was voor de kwijtschelding van haar zonden voldoende, 
dat zij de voeten van Jezus aanraakte. Niet alleen fysieke genees
kracht als bij de haemorrhoïssa ontvloeide aan Zijn lichaam, evenzeer 
morele, of liever goddelijke heelkracht: tactus ipse sanat4 Wat 
reeds bij medicina werd opgemerkt, zien wij ook hier weer bevestigd : 
de mensheid van Christus en bij voorkeur de zwakte ervan (hier de 
voeten!) is het grote middel waarmee God de verlossing (in Augusti
nus terminologie: de genezing!) van de mensen bewerkt. 

e. In samenhang met oogziekte 

Vrij veel teksten verbinden sanare met het slecht ziende geestesoog. 
Op de achtergrond van deze teksten zie men twee passages uit het 
Johannesevangelie : daar is de blinde die genezen wordt met een 
bijzonder soort oogzalf: het speeksel van Christus, en de daarop
volgende wassing, en daar is Philippus, die de Vader niet ziet in de 
Zoon en die als eerste medicament het geloof krijgt toegewezen en 
vervolgens de geboden (Jo 14, 8 en 10, 15). Deze elementen worden 
telkens gebruikt en soms door elkaar heen, bijvoorbeeld wanneer 
Augustinus spreekt over de wrange oogzalf van de geboden, waar
door het geestesoog genezen wordt3. 

Men leze sermo 88 over de genezing van de twee blinden: Eerst moet men 
geloven, opdat het oog om mee te zien, gezond wordt (sanare). Want alleen 
de gestalte van de dienstknecht werd aan onze knechten-ogen vertoond: 

1 „accessit aegra, ut rediret sana: accessit confessa, ut rediret professa. 
. . . Etiam ipsum sanare cupiebat, ne gratis apud eum panem comederet:" 
Sermo 99, 2-3 P.L. 38, 596. 
2 „permisit se tangi, ut tactus ipse sanaret." Tract, in Joh. 7, 19, 19 C.C.L 
36, 78 P.L. 35, 1447. 
* „Removeantur ergo iniquitates, dimittantur peccata, levetur pondus ab 
oculo, sanetur quod saucium est, adhibeatur mordax praeceptum quasi 
collyrium." Enarr. in Ps. 39, 21, 14 C.C.L. 38, 440 P.L. 36, 447. 
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omdat Hij Die het geen roof achtte de gelijke te zijn van God, Zich zonder 
noodzaak zou hebben ontledigd en de knechtengestalte hebben aangenomen, 
indien Hij door degenen wier genezing Hij wenste (quos sanati voluit), reeds 
als de gelijke van God gezien had kunnen worden. Datgene wat gezien werd 
(het Lichaam van Christus), moest datgene helen (sanare) waarmee het niet 
gezien werd (het geestesoog). Maar opdat dit oog weer in staat gesteld zou 
worden (sanare) om te zien, moest het met zalf bestreken worden om te 
geloven. Het belangrijkste waarom het in ons leven gaat, is, dat wij dat 
geestesoog helen waarmee men God ziet. Hoe toch worden onze geestesogen 
genezen? Door evenals wij met het geloof aanvoelen, dat Christus ons voorbij
gaat in deze tijdelijke bedeling, het begrip op te brengen, dat Hij vast staat 
in onveranderlijke eeuwigheid. Want dan komt het oog tot gezondheid 
(sanare), wanneer Christus' goedheid wordt ingezien. Moge die „vast-staande" 
Christus ons aanraken en onze ogen genezen1! Dezelfde gedachte treffen we 
ook in de Enarrationes in Psalmos en in het Johannescommentaar aan2. 

5. „Sanare" als christelijke term 

Bij he t woord sanare k u n n e n wij in deze speciale groep meer t eks ten 
onderbrengen dan bij de voorafgaande woorden. Di t k o m t enerzijds, 
omda t he t woord sanare zo dikwijls voorkomt en dus in verhouding 
ook meer teks ten voor deze groep oplevert , anderzijds, o m d a t he t 

1 „prius credat, ut possit oculus sanari quo videat." Sermo 88, 4 P.L. 
38, 541. 
„Sola enim forma servi exhibebatur servilibus oculis : quia ille qui non rapi-
nam arbitratus est esse aequalis Deo, si ab eis quos sanari voluit, jam videri 
posset aequalis Deo, non opus haberet semetipsum exinanire, et formam 
servi accipere. Sed quia non erat unde videretur Deus, et erat unde videretur 
homo; qui Deus erat, f actus est homo, ut id quod videbatur, sanaret illud 
unde non videbatur." ibid. 
„sed ut sanaretur oculus ad videndum, inungendus erat ad credendum." ibid. 
„Tota igitur opera nostra, fratres, in hac vita est, sanare oculum cordis, unde 
videatur Deus" ibid. P.L. 38, 542. 
„Quomodo enim sanantur oculi nostri ? Quomodo per fidem sentimus Christum 
transeuntem temporali dispensatione ; sic intelligamus Christum stantem 
incommutabili aetemitate. Ibi enim sanatur oculus, quando intelligitur 
Christi divinitas." ibid. 88, 14 P.L. 38, 547. 
„Tangamur stante Christo, sanentur oculi nostri." ibid. 
2 „ut sanato oculo Veritas patesceret." Enarr. in Ps. 37, 11, 29 C.C.L. 38, 390 
P.L. 36, 402. 
„Sed Dei Verbum sanavit et claudos. Ecce, inquis, sanos habeo pedes, sed 
ipsam viam non video. Illuminavit et caecos." Tract, in Joh. 34, 9, 34 C.C.L. 
36, 316 P.L. 35, 1656. 
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zoveel meer voorkomt in de Bijbel, zodat een bijbels predikant het 
vanzelf met eerbied uitspreekt. 

a. Bijbels geïnspireerde teksten 

De bijbeltekst welke wel verantwoordelijk mag heten voor heel deze 
medische spreekwijze, is: Ego dixi, Domine, miserere mei, sana 
animam meam, quoniam peccavi Tibi. In deze tekst ligt duidelijk de 
opvatting verscholen van de zonde als een ziekte of een wond. Dit 
citaat uit Psalm 40 komt herhaaldelijk in Augustinus' preken voor, 
en ergens met een duidelijke zinspeling op zijn persoonlijke er
varing1. Het is misschien niet te veel gezegd, dat deze bede sinds 
Milaan het geliefdste schietgebed is van de grote bekeerling! 

Ook het vers uit Psalm 6: sana me, Domine, quoniam conturbata 
sunt omnia ossa mea, is hem bekend. 

In de mooie parafrase van het Psalmwoord: clamavi ad Te et sanasti 
me wordt sanare gezien als een onttrekken aan de zonde, als ware dit 
de voor de hand liggende betekenis. Eerst nadat Augustinus er op 
gereflecteerd heeft, dat zonde nooit bij Christus voorkwam en dat 
de Heer toch een redelijke bede moet hebben uitgesproken, past hij 
het woord toe in zijn letterlijke betekenis van lichamelijk genezen. 
Doch ook dan niet in de gewone zin, maar in die van opwekken uit 
de doden*. 

De tekst van Isaias: vulneribus eius sanati sumus moet niet 
slechts de vroomheid van Augustinus hebben bevredigd, doch ook 
zijn retorisch hart. Deze paradoxale wending komt expliciet ter 
sprake in Enarr. in Ps. 40, doch de nawerking ervan valt veel-
vuldiger te constateren. 

1 „Ego dixi: Domine, miserere mei, clamât aeger ad medicum: Ego dixi. 
Quare: Ego dixi? Sufficeret: dixi; Ego cum emphasi dictum est: Ego, ego, 
non fatum, non fortuna, non diabolus ; quia nee ipse coegit, sed ego persua
denti consensi:" Enarr. in Ps. 31, II, 16, 36 C.C.L. 38, 237 P.L. 36, 268. 
г „Domine Deus meus, clamavi ad te, et sanasti me. Oravit in monte Domi
nus ante passionem, sanavit eum. Quem sanavit, qui numquam aegrotavit. 
Verbum Deum, Verbum divinitatem? Non, sed mortem camis portabat, 
vulnus tuum portabat, sanaturus te de vulnere tuo. Sanata est autem caro. 
Quando? Cum resurrexit." Enarr. in Ps. 29, En. II, 12, 1, C.C.L. 38, 182 
P.L. 36, 223. 
Ci. Enarr. in Ps. 29, En. I. 3, 1 C.C.L. 38, 171 P.L. 36, 214. 
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Zozeer heeft Augustinus zich deze bijbelse terminologie eigen 
gemaakt, dat wij soms in de waan gebracht worden, dat hij letterlijk 
citeert, waar het citaat slechts ad sensum is. „Redt mij, zegt de 
Psalmist, om Uw barmhartigheid". Hij begrijpt, dat het niet over
eenkomstig zijn verdiensten is, dat hij genezen (sanare) wordt, daar 
hem een rechtvaardig vonnis verschuldigd is. Daarom zegt de 
Psalmist: „Genees mij, niet om mijn verdiensten, maar om Uw 
barmhartigheid"1. Zelfs legt hij Christus deze medische spreekwijze 
in de mond, wanneer hij het evangelische gebod „Bemin uw vijand" 
in deze formulering weergeeft: „Genees uw hart, reinig uw hart, 
bemin uw vijand"2! De Psalmbede: „Verlaat mij niet, veracht mij 
niet. God, mijn heil (salutaris)"\ zet Augustinus als volgt voort: 
„Minacht het niet, dat een sterveling de Eeuwige durft zoeken: 
Gij immers, God, geneest de kwetsuur mijner zonde"3! 

b. Teksten met liturgische wijding 

De tekst waarmee wij de vorige paragraaf zojuist afsloten (n. 3), 
had ook hier een plaats kunnen vinden. Hij spreekt, zo niet in de 
taal van gemeenschapsliturgie, dan toch in persoonlijke gebedsstijl. 

Waar de zielzorger zich uitput om zijn gelovigen te brengen tot 
het nederig belijden van hun zonden in de Onze-Vader-bede „Ver
geef ons onze schuld", formuleert hij het heilzame effect ervan met 
het blijkbaar unctievolle woord sanare: De belijdenis geneest ons, 
en het behoedzaam leven, het ootmoedig leven, het gelovig gebed, 
vermorzeling des harten, ongeveinsde tranen, die uit de bronaar van 
het hart opwellen4. 

1 „Salvum me fac, inquit, propter misericordiam tuam. Intellegit non suorum 
meritorum esse, quod sanatur, quandoquidem peccanti et datum praeceptum 
praetereunti, iusta damnatio debebatur. Sana me ergo, inquit, non propter 
meritum meum, sed propter misericordiam tuam." Enarr. in Ps. 6, 5, 23 
C.C.L. 38, 30 P.L. 36. 93. 
s „sana cor, munda cor, dilige inimicum tuum." Enarr. in Ps. 39, 21, 17 
C.C.L. 38, 441 P.L. 36, 447. 
3 „Ne derelinquas me, neque despicias me. Deus salutaris meus. Ñeque 
contemnas quod mortalis aetemum audet inquirere; tu enim Deus sanas 
plagam peccati mei." Enarr. in Ps. 26, 9, 5 C.C.L. 38, 153 P.L. 36, 198. 
* „Confessio nos sanat, et vita cauta, vita humilis, oratio cum fide, contritio 
cordis, lacrymae non fictae de vena cordis profluentes, ut dimittantur nobis 
peccata, sine quibus esse non possumus." Sermo 181, 8 P.L. 38, 983. 
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с. Sanare als theologisch vakwoord 

Dikwijls komt het woord sanare voor buiten verder medisch verband 
als een term die in de christelijke groepstaal blijkbaar onmiddellijk 
begrepen werd: een term van zuiver geestelijk gehalte, die zich 
zonder bezwaar laat vervangen door salvare. Wij kunnen er dan ook 
dezelfde betekenisnuances in vinden en dezelfde classificaties op 
toepassen. Het is verrassend, in hoevele gevallen sanare ontheven is 
van iedere profane betekenis. 

a. Sanare als helen van zonde 
Hier kan vooreerst verwezen worden naar de zojuist vermelde 

uitbreiding van het Deus salutaris in n. 3 op blz. 175. 
Augustinus legt het „Ik zal u verkwikken" van Christus uit met 

de volgende woorden: „Ik geef vergiffenis van voorbije zonden, 
Ik zal wegnemen wat uw ogen bedrukte. Ik zal helen (sanare) wat 
uw schouders geschaad heeft"1. 

b. Sanare als het verlenen van bekeringsgenade 
Christus berispt de overspelige ziel niet zó erg, dat Hij haar 

beledigt, maar wil haar tot beschaming brengen om haar te bekeren 
(sanare)2. 

Alwie op de dag van de toorn van Gods rechtvaardige vonnis niet 
aangeklaagd wil worden, wenst zich te bekeren (sanare) in dit leven3. 

Ook de tweede bekering wordt met dit woord aangeduid. Nathan 
berispte David, opdat deze zich boetvaardig zou bekeren*. 

Augustinus is niet zo sterk gekant tegen de praktijk van de 
christenen om het evangeheboek te leggen bij het hoofd, wanneer zij 
hoofdpijn hebben. Toch acht hij het beter het (geestelijke) evangelie 

1 „Do veniam praeteritorum peccatorum, tollam quod premebat oculos 
vestros, sanabo quod nocuit humeris vestris." Sermo 164, 6 P.L. 38, 897. 
1 „Non enim sic increpat, ut insultet: sed ad confusionem vult perducere, ut 
sanet." Sermo 142, 3 P.L. 38, 779. 
* „In qua (damnatione) se non vult argui, quisquís in hac vita sanari desi-
derat." Enarr. in Ps. 6, 3, 4 C.C.L. 38, 29 P.L. 36, 91. 
„Quid ergo iste orat qui non vult in ira Domini vel argui vel emendan? 
Quid, nisi ut sanetur?" ibid. 
1 „Legimus quod Nathan ad eum missus est, ut eum redargueret, et per 
poenitentiam sanaretur." Sermo 51, 31 P.L. 38, 352. 

176 



te leggen op het hart, opdat dit zich bekere van zijn zonden1. 

e. Sanare als term voor de sacramentele genadewerking 
Hier kan in herinnering geroepen worden, wat wij ontmoet 

hebben bij de passages over de kinderdoop, waar Augustinus argu
menteert, dat het overbodig is de kinderen naar de vont te brengen, 
als zij niet iets „te genezen" hadden. 

Vervolgens komt hier in gedachten het pas geciteerde confessio 
nos sanat, waar men een globale aanduiding van de sacramentele 
boete in kan lezen. 

Ook wanneer Augustinus zegt, dat het geloof het oog van ons 
hart geneest (sanare), suggereert de sleutel van het geloof, die het 
hart opent voor de üluminatio, en de reminiscentie aan het symbo-
lum fidei uit het vervolg, de sacramentele samenhang2. 

d. Sanare als doen voortgaan in het christelijk leven op aarde 
Philippus, die de Vader niet waarneemt in Christus, heeft als 

het ware een vuiltje in het oog. Wanneer dat oog weer in orde is 
(sanare), doordat hij de geboden onderhoudt, zal Christus hem de 
Vader tonen3. 

Zo kan Augustinus zeggen, dat men door het aanhoren van een 
nadere verklaring van de bijbeltekst tot groter geestelijk profijt 
zal geraken (sanare)*. 

e. Sanare als begiftigen met eeuwig heil (eschatologisch) 
Een ketter zegt tot Augustinus: Indien het lichaam uw tegen

stander is, laat het dan maar afsterven! Daarop volgt de stellige 
1 „Cum caput tibi dolet, laudamus si evangelium ad caput tibi posueris, et 
non ad ligaturam cucurreris Si ergo ad caput ponitur ut quiescat dolor 
capitis, ad cor non ponitur ut sanetur a peccatis?" Tract, in Joh. 7, 12, 5 
C.C.L. 36, 73 P.L. 35, 1443. 
a „Turbantur, quia non illuminantur; cor clausum habent, quia clavim fidei 
non habent. Nos ergo, fratres, fide praecedente, quae sanat oculum cordis 
nostri, quod intellegimus, sine obscuritate capiamus; quod non intellegimus, 
sine dubitatione credamus;" Tract, in Joh. 39, 3, 8 C.C.L. 36, 346 P.L. 35, 
1682. 
3 „Patrem quaeris videre, me vide : vides me, et non vides me. Vides quod pro 
te assumpsi, non vides quod pro te servavi. Audi mandata, purga oculos 
Tanquam custodienti mandata mea, et tanquam sanato per mandata mea, 
ostendam me ipsum illi." Sermo 126, 14 P.L. 38, 704. 
4 „Modo audietis, ut sanemini." Enarr. in Ps. 31, II, 13, 25 C.C.L. 38, 235 
P.L. 36, 267. 

12 177 



betuiging van Augustinus, dat hij lichaam en ziel als één geheel ziet. 
En hij wil, dat dit „geheel" behouden blijft (sanum sit), omdat dit 
het Ik in zijn geheel is. Hij wil niet, dat zijn lichaam als iets bij
komstigs voor eeuwig van hem gescheiden wordt, maar dat het 
helemaal met hem het eeuwige heil verkrijgt (sanare)1. In n. a op 
blz. 174, zagen wij, dat ook de werking van de Vader waarmee Hij 
Christus' Lichaam deed verrijzen, met sanare werd aangeduid2. 

f. Sanare als tot heil brengen in het algemeen 
Tegenover de mensenkinderen, die de zonde van Adam geërfd 

hebben, plaatst Augustinus de Heiland, Die uit de Maagd geboren 
werd om hen tot heil te brengen: venit ad sanandos de virgine 
Salvator*. 

Van Paulus wordt gezegd, dat hij na allen is geroepen, na allen 
heeft geloofd, maar meer dan allen de mensen tot hun heil gebracht 
heeft (sanare)*. 

Waar Gods genadewerkingen opgesomd worden, lezen wij : God 
oordeelt, spaart, geneest. De menselijke natuur is door Hem verlost 
en genezen. In hetzelfde geloof in God zijn ketters en christenen 
beide genezen6. 

6. Sanare en salvare 

Meermalen hebben wij in de onmiddellijke nabijheid van sanare het 
werkwoord salvare of een daarmee verwant woord als salutaris 
1 „Totum sanum sit volo, quia totus sum ego. Nolo ut a me caro mea tanquam 
extranea, in aetemum separetur, sed ut mecum tota sanetur." Sermo 30, 4 
P.L. 38, 189. 
* Ci. „Domine Deus meus, clamavi ad te, et sanasti me. Domine Deus meus, 
clamavi ad te, et corpus mortalitate saucium et aegrum iam non gero." 
Enarr. in Ps. 29, En. I, 3, ? C.C.L. 38, 777 P.L. 36, 214. 
1 „Genuit peccatores morti obnoxios primus peccator, primus praevaricator. 
Venit ad sanandos de virgine Salvator." Sermo 153, 14 P.L. 38, 832. 
4 „Post omnes vocatus est, post omnes credidit, plus omnibus sanavit." 
Sermo 77, 8 P.L. 38, 486. 
* „novit ille quid de illa (peccatrice) sentiat, quid judicet, quomodo parcat, 
quomodo sanet." Enarr. in Ps. 102, 11, 31 C.C.L. 40, 1462 P.L. 37, 1326. 
„Regi nubis Deo, ab ilio dotata, ab ilio decorata, ab ilio redemta, ab ilio 
sanata." Enarr. in Ps. 44, 26, 11 C.C.L. 38, 513 P.L. 36, 510. 
„in eius fide et ipsi sanati sunt, in cuius et nos;" Enarr. in Ps. 36, s. Ili, 
4, 8 C.C.L. 38, 370 PL. 36, 385. 
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ontmoet. Leggen wij daar de teksten uit ons eerste hoofdstuk naast 
waar wij in salvare medische bijklank bespeurden, dan behoeven 
we ons over dit samengaan niet te verbazen. Numeriek is er in 
Augustinus' preken weinig verschil tussen het gebruik van salvare 
en het aantal keren, dat sanare specifiek geestelijk gebruikt wordt. 
Indien wij in deze laatste teksten in plaats van sanare de overeen
komstige vormen van salvare plaatsten, zou er noch in inhoud noch 
in gevoel een merkbaar verschil ontstaan. 

Stellen wij als denkbeeldig geval: wij benaderen uitsluitend de 
preken van Augustinus en door een toeval - bijvoorbeeld door 
initialenrovers zoals de deugniet die in sermo 299 bijna onze sleutel
tekst, dat salvare in de Latijnse taal eerst met de komst van de 
Salvator verscheen, verloren had doen gaan! - zijn Augustinus' 
eigen bevestigingen van de christelijke oorsprong van salvare daarin 
afwezig. Dan zouden wij wellicht tot een gelijkschakeling van de 
beide werkwoorden besluiten: salvare zou dan geestelijk en lichame
lijk redden betekenen, sanare geestelijk en lichamelijk genezen. Het 
verschil zou dan niet in hogere christelijke geladenheid van salvare 
gelegen zijn, maar in de meer generieke betekenis redden en behouden 
tegenover de meer speciale betekenis genezen bij sanare. 

Deze hypothese is niet reëel en ziet bijvoorbeeld de wijdingsvolle 
woorden, die met salvare verwant zijn en de grotere frequentie van 
het profane sanare voorbij. Wat wij ermede verduidelijkten, is, dat 
in Augustinus' preken het directe lexicologische christianisme 
salvare voorkomt als indirect christianisme in de zin van redden ook 
op niet-geestelijk terrein; dat daarentegen sanare optreedt als een 
sterk semantisch christianisme dat de betekenis-scala van het 
lexicologische christianisme salvare overnam en anderzijds zijn eigen 
dualistische, zelfs antithetische structuur: „lichamelijk genezen/ 
geestelijk helen" aan het christianisme salvare opdrong en daarmee 
een secundair gebruik ervan op niet-godsdienstig terrein in de hand 
werkte. 

Voor een bewijs van dit laatste verwijzen wij naar onze notaties 
over de medische bijklank van salvare in hoofdstuk I. Voor de be
wering, dat sanare zelf veel aan salvare verschuldigd is, moge nog 
als adstructie dienen : 

- het feit, dat sanare vaak met het voorzetsel a met de ablativus 
geconstrueerd wordt. Zo de goddelijke geneesheer, die ons met 
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beproevingen bezoekt en van zonde geneest (sanare a peccato) ; 
zo het hart, dat van zonden genezen moet worden (sanare a peccatis) ; 
degenen die in geloof naar Christus' dood opzien, worden van de 
beten der zonden genezen (sanare a morsibus peccatorum) ; wie door 
Christus' nederigheid zijn onderwezen, worden van hoogmoed 
genezen (sanare a superbia) ; waar Christus in de tijd stierf, heeft Hij 
u van de eeuwige dood genezen (sanare a morte sempiterna)1. 

- het feit, dat naast de tegenstelling salvare-damnare ook de 
tegenstelling sanare-damnare opgeld doet, met een even geestelijk 
karakter, getuige bijvoorbeeld Augustinus' beschouwing, dat God 
wél de duivel, die door Hem tot veroordeling was bestemd, verhoorde 
op diens bede, dat hij Job zou mogen beproeven, maar géén ver
horing schonk aan Paulus, die door Hem genezen zou worden, op 
diens verzoek van de engel van satan bevrijd te worden2. 

B. SANUS 

1. Inleiding 

De woorden sanus en sanitas worden enigszins ten overvloede aan 
onze studie toegevoegd, omdat het immers geen medische termen 
in de strikte zin van het woord zijn. Wie zich gezond voelt, zoekt 
geen medicus op, zegt Augustinus in een rijmpje, waar wij straks 
nog op terugkomen. Ook vindt het woord gezond een plaats op 
terreinen, waar een medicus geen toegang heeft; zo vergelijkt 
Augustinus iemand, die een mooi uiterlijk, maar een voos geweten 
heeft, met hout dat van binnen anders is dan van buiten : laat het 
van buiten maar lelijk zijn, als het van binnen maar gezond (sanus) 

1 „sanetur a peccatis" Cf. n. 1, op blz. 177. 
„sanantur a morsibus peccatorum" Cf. n. 2 op blz. 169. 
„sanarentur a superbia" Cf. η. 8 op blz. 169. 
„a morte sempiterna sanavit" Tract, in Joh. 3, 3, 19 C.C.L. 36, 21 P.L. 
35, 1397. 
2 „Quomodo exauditus est diabolus? Petiit lob tentandum, et accepit. 
Quomodo non exauditus est Apostolus?... propter quod ter Dominum rogavi 
ut auferret eum a me, Exaudivit eum quem disponebat damnare, et non 
exaudivit eum quem volebat sanare." Enarr. in Ps. 85, 9, 11 C.C.L. 39, 1183 
P.L. 37, 1088. 
Ci. Sermo 357, 1 P.L. 39, 1582. 
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is1. Dergelijke passages, hoe treffend ook, hebben wij voor onze 
studie niet nodig. Dat wij toch de woorden sanus en sanüas op
namen, wordt bij laatstgenoemd woord nader verantwoord; voor 
sanus alleen wordt terloops hierop gewezen, dat zijn tegendeel 
non sanus weer duidelijk onder het bereik van de geneesheer valt. 
Toch sommen wij hier de gevallen van non sanus niet op, omdat zij 
weinig nieuws bieden ter aanvulling van aeger, aegrotus en infirmus. 
Slechts het positieve sanus komt ter sprake. 

Het bijvoeglijk naamwoord sanus - waarin sommigen dezelfde 
wortel zien als in het Griekse σάος en dat wij in het Nederlands 

vertalen met gezond - duidt in de algemene taal aan, dat iemand of 

iets zich in goede doen, in onbedorven toestand bevindt. Het wordt 

voor het lichaam gebruikt en, met een zekere voorliefde, ook voor 

de geest, gelijk dat duidelijk blijkt uit de tegenstelling insanus 

(niet bij zinnen) ; voorts bijvoorbeeld ook voor nuchtere bezonnen 

taal. 

Een gezonde mens - zo zegt Celsus - maakt het goed en is eigen 

heer en meester, behoeft zich aan geen wet te binden en heeft geen 

arts of masseur nodig. 

In een bekend schoolvoorbeeld zien wij het woord ook op de geest 

toepasselijk: Gaf iemand je goed bij zinnen een zwaard in bewaring 

(sana mente), aldus Cicero, en vraagt hij het je krank van zinnen 

(insaniens) terug, dan geve men het niet. En dezelfde auteur drukt 

ook zijn bewondering uit voor een rustige en gezonde manier van 

spreken2. 

2. „Sanus" in profane zin 

Natuurlijk is dit gebruik van sanus uit de algemene taal ook bij 

Augustinus te vinden. Onze ledematen verrichten in ons hun 
1 „(Faber) nee valde de superficie laesa (ligni) sollicitus, quando id quod 
interius est sanum renuntiat. Porro homini interius conscientia non inveni-
tur; quid igitur prodest, si quod est exterius sanum est, et putrefacta est 
medulla conscientiae?" Enarr. in Ps. 45, 3, 31 C.C.L. 38, 519 P.L. 36, 516. 
2 „Sanus homo, qui et bene valet, et suae spontis est, nullis se obligare 
legibus debet; ас ñeque medico, ñeque alipta egere". CELSUS. I, 1. 
„Si gladium quis apud te sana mente deposuerit, répétât insaniens, reddere 
peccatum sit, officium non reddere." CICERO. De officiis 3, 25. 
„Accedebat ardor rerum plenus artis, actio liberalis totumque dicendi 
placidum et sanum genus." ID . Brutus 80 (276). 
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functie, wanneer wij gezond zijn; wij voelen onze ingewanden niet, 
wanneer wij gezond zijn ; een arts houdt meer van gezonde mensen 
dan van zieke; en hij schrijft aan die gezonden matigheid voor; en 
wil, dat de zieke weer gezond wordt1. 

Insgelijks kent hij ook het gezond verstand en het gezonde hoofd. 
Bijzonder aardig is het versje waarmee Augustinus plotseling een 
moeilijke passage over de Heilige Drievnldigheid onderbreekt, onge
twijfeld om aan de meer eenvoudige toehoorders een afleiding te 
gunnen en tegelijk aan te duiden, waarover de kwestie gaat: Laat de 
Ariaan hier goed opletten en gezond (sanus) aandachtig zijn, opdat 
hij in het twistgesprek niet als een leeghoofd voor de dag komt, of, 
wat nog erger is, als iemand, krank van geest2. 

Met normale overdracht hebben wij te doen, als Augustinus 
spreekt over gezonde leer, gezond richtsnoer, gezond geloof. Het 
woord „gezond" is hier niet in een allegorie opgenomen, maar zegt 
niets anders dan „gaaf als zodanig"3. 

Het woord sanus komt aldus dikwijls, ja meestal, in de gewone 
1 „In membris nostris, quamdiu vivimus, cum sani sumus, implent omnia 
membra officia sua." Sermo 268, 2 P.L. 38, 1232. 
„Viscera nostra, interiora nostra, quae dicuntur intestina, unde novimus? 
Et tunc est bonum, quando illa non sentimus. Quando enim illa non sentimus, 
tunc sani sumus." Sermo 277, 8 P.L. 38, 1262. 
„plus enim amat (medicus) sanum quam aegrotum" Sermo 175, 5 P.L. 38, 947. 
„medicus etiam sano praecipit temperantiam." Sermo 156, 2 P.L. 38, 851. 
„(Medicus eum) ideo vult sanum esse quia odit eum febrientem:" Sermo 
9, 10 P.L. 38, 83. 
• „Hoc adtendat arianus, et adtentione sit sanus, ne contentione sit vanus, 
aut, quod est peius, insanus." Tract, in Joh. 78, 2, 1 C.C.L. 36, 524 P.L. 
35, 1836. 
„haec verba discutiamus: aderit Dominus, ut videatis ibi sanum intellectum." 
Sermo 46, 36 P.L. 38, 290 
„Quis hoc sani capitis homo negaverit?" Sermo 162, 1 P.L. 38, 885. 
8 „Inter caetera ait (Apostolus) episcopum potentem esse debere in doctrina 
sana," Sermo 178, 1 P.L. 38, 961. 
„quod autem secundum sanam fidei regulam intellegere nondum potuerimus, 
dubitationem auferamus, intellegentiam differamus;" Tract, in Joh. 18, 1, 33 
C.C.L. 36, 180 P.L. 35, 1536. 
„Ad hanc regulam sanam catholicam, quam praecipue nosse debetis," ibid. 
18, 2, 16 C.C.L. 36, 180 P.L. 35, 1537. 
„Sana fide simus quando accidit tentatio," Enarr. in Ps. 120, 14, 17 C.C.L. 
40, 1800 P.L. 37, 1617. 
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profane zin voor. Maar daarom nog niet in profane functie! In een 
preek zijn alle woorden min of meer in de ban van het heilige 
getrokken, maar het sterkst die welke de kernpunten van de preek 
omringen. Voor sanus zien wij daarvan een voorbeeld in sermo 137. 
Daar, waar zijn toespraak enigszins ingewikkeld en onoverzichtelijk 
is geworden, last Augustinus onverwacht een rijmpje in, dat ge
schikt is om in de oren van zijn eenvoudige toehoorders te blijven 
na-dreunen. Belijdenis van zonden roept de geneesheer op met zijn 
heelkunst, aldus zet de spreker in met een sterk ritmische en reeds 
enigszins rijmende volzin, om dan met een omgekeerde vergelijking 
te besluiten: zoals bij (lichamelijke) ziekte: „Wie zegt, ik ben gezond 
- Ziet naar geen dokters rond." 

qui dicit Sanus sum, 
non quaerit medicum. 

De inhoud van dit versje is een „profane" waarheid. Maar het is 
duidelijk, dat het voor de hoorders van Augustinus méér betekende 
en dat het in hun geheugen moet zijn blijven hangen als een samen
vatting van zijn zo dikwijls uitgesproken gedachte, dat niemand 
zich hovaardig voor een rechtvaardige moet houden. In zijn profane 
betekenis is de uitgesproken „waarheid" dermate vanzelfsprekend, 
dat hij zonder meer flauw is. Maar als korte inhoud van Augustinus' 
preken is het versje zeer bruikbaar1. 

3. „Sanus" in vergelijkingen 

De tekst waarmede wij de vorige paragraaf afsloten, hoort als 
vergelijking onder het trefwoord aegritudo thuis. Rechtstreeks bij 
het woord sanus vonden wij slechts één vergelijking. En deze zou 
men ook onder de laatste rubriek „bijbeluitleg" kunnen plaatsen, 
ware het niet dat wij voor die rubriek de uit het hart opwellende, 
spontane exegeses reserveerden en de thans volgende een enigszins 
gezochte indruk maakt. Augustinus wil op Christus toepassen het 
Psalmwoord: Bij het terugdringen van de vijand naar achteren (in 
convertendo inimicum retrorsum). Bij de uitleg wringt hij het zó, 

1 „Quia coníessio peccatorum invitât medicum sanaturum: quomodo in 
aegritudine qui dicit, Sanus sum, non quaerit medicum." Sermo 137, 4 
P.L. 38, 756. 
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dat hij weer bij het vertrouwde Christus-Medicusmotief komt. 
Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan! 

Bij het terugdringen van zijn vijand naar achteren: Christus 
dringt zijn vijand, dat is de zondaar en de heiden, achter zich. Iets 
dat echter heilzaam voor hem is, want dat is de plaats der volge
lingen. Achter Christus gedrongen worden is een weldaad, want wat 
is zaliger dan zijn trots afleggen en niet voor Christus uit willen 
lopen, alsof men gezond was en geen geneesheer nodig had, maar 
men ga liever achter Christus aan, Die een leerling tot volmaaktheid 
riep met de woorden : Volg Mij1 ! 

4. „Sanus" in christelijke beeldspraak 

In deze rubriek komt een belangrijke tekst te staan, welke wij wel 
niet voor heel Augustinus' medische blik op de verlossing verant
woordelijk achten, maar die daarvoor toch zeker een aanzienlijke 
versterking heeft betekend. Wij bedoelen het woord van Christus 
(Mt. 9, 12): De gezonden hebben geen geneesheer nodig, wel de 
zieken. Deze woorden ontvangen het volgend commentaar: „Wie 
bedoelt Christus met gezonden (sani), wie bedoelt Hij met zieken? 
Hij zegt het in het volgende: Ik ben niet gekomen om de recht
vaardigen, maar de zondaars te roepen tot boetvaardigheid. Hij 
heeft dus de rechtvaardigen gezonden genoemd, de zondaars 
zieken"2. 

Augustinus zou geen retor geweest zijn, indien hij de hem hier 
geboden gelijkstelling niet had uitgebuit. Gelijk er zieken zijn die 
zich gezond wanen, zo zijn er ongerechten die zich rechtvaardig 
vinden: er zijn dus ongerechten die zich gezond wanen. De farizeeër 

1 „lam vero si quod dictum est, inimicum meum, generaliter vel peccatorem 
vel gentilem hominem magis velimus accipere, non erit absurdum. Nee poena 
erit quod dictum est: In convertendo inimicum meum retrorsum, sed bene
ficium, . . . Quid enim beatius quam deponere superbiam, et non veile 
Christum praecedere, veluti sanus sit cui medicus non sit necessarius, sed 
malle retro ire post Christum, qui discipulum vocans ut perficiatur, dicit: 
Sequere me?" Enarr. in Ps. 9, 4, 17 C.C.L. 38, 60 P.L. 36, 118/119. 
2 „Non est opus sanis medicus, sed male habentibus. Quos dicit sanos? quos 
dicit male habentes? Sequitur, et dicit: Non veni vocare iustos sed peccatores 
in paenitentiam. Appellavit ergo sanos iustos, aegrotantes peccatores." 
Enarr. in Ps. 61, 13, 16 C.C.L. 39, 782 P.L. 36, 738. 
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Simon, die de zondares ten onrechte veroordeelde, achtte zichzelf 
gezond (sanus) ; ook Petrus verklaarde zich in een koorts van zelf
vertrouwen gezond (sanus). Daarentegen bekennen goede christenen 
liever hun zwakheid en zoeken zij de hand van de geneesheer. 
- Aldus verkrijgt men een grotesk spel van schijn en werkelijkheid: 
rechtvaardigen, die zich ziek, en onrechtvaardigen, die zich 
gezond voordoen. Het komt ons voor, dat Augustinus dat spel voor 
ogen zweefde, toen hij in de volgende passage de Man Job omringd 
zag door zijn vrienden, en dat het daarin gebezigde woord sani 
geladen is van ironie en ambiguïteit. „Onrechtvaardig waren zij 
die naast de wegterende Job 'gezond' (sant) daar zaten ; en toch werd 
hij gegeseld om aanvaard te kunnen worden, en werden zij gespaard 
om te kunnen worden gestraft"1. 

Eenvoudiger is in deze categorie de karakteristieke uitspraak: 
Omdat de trots ons gewond had, maakt de nederigheid ons gezond 
(sanus)2. 

Wij besluiten deze onderafdeling met de opsomming van een 
aantal teksten waarin de christelijke beeldspraak goed tot haar 
recht komt. Elders in dit boek hebben wij al gewezen op de „inner
lijke mens" die Augustinus kent en die hij ook wel „het hart" noemt. 
Deze innerlijke mens, dit „hart", bezit al de organen van de uiter
lijke mens; deze kunnen dus allemaal gezond zijn, gelijk de ziel of 
het hart in het algemeen. Augustinus zal dus spreken van: 
a. gezonde ziel: Gezonde zielen houden van de spijs der waarheid3. 
b. gezond hart : Omdat Adam het gezonde hart van een rein geweten 
bezat, verheugde hij zich bij de tegenwoordigheid van God4. 
1 „lile autem qui invitaverat medicum, sanus sibi videbatur, propterea non 
curabatur." Enarr. in Ps. 125, 5, 44C.C.L. 40, 1849 P.L. 37, 1661. 
„Febriens enim sanum se dixerat; cordis venam ille tangebat." Enarr. in 
Ps. 140, 24, 14 C.C.L. 40, 2043 P.L. 37, 1831. 
„Redi ergo ad confessionem infirmitatis tuae; implora medici manum". 
Enarr. in Ps. 70, s. I, 14, 33 C.C.L. 39, 950 P.L. 36, 883. 
„Iniusti erant qui iuxta lob putrescentem sani sedebant; et tarnen Ule reci-
piendus flagellabatur, illis puniendis parcebatur." ibid. 
2 „Et quia nos superbia vulneraverat, humilitas facit sanos." Enarr. in Ps. 
35, 17, 10 C.C.L. 38, 334 P.L. 36, 353. 
8 „Cibum veritatis, quo sanae animae gaudent," Enarr. in Ps. 5, 15, 6 C.C.L. 
38, 26 P.L. 36, 89. 
* „Cum haberet ergo cor sanum purae conscientiae, gaudebat ad praesentiam 
Dei:" Sermo 88, 6 P.L. 38, 542. Cf. Serm. Guelf. 28, 5 M. 540, 21. 
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c. gezonde ogen: Omdat de ziel Hem door Wie zij genezen moest 
worden, niet kende - zij had wel ogen in het vlees om daarmede 
lichamelijke feiten waar te nemen, maar nog geen gezonde ogen in 
het hart om daarmede de schuilgaande God te herkennen - daarom 
maakte God iets wat zij kon zien, opdat (daardoor) genezen zou 
worden waarmee zij niet kon zien1. 
d. gezonde keel : Voor wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
zij gezegd, dat onze Heer gerechtigheid is geworden. Zie een maaltijd 
is bereid: de gerechtigheid is Christus, nergens ontbreekt Hij, niet 
door koks wordt Hij ons toebereid, niet uit overzeese gewesten 
wordt Hij ons als een buitenlandse vrucht door kooplieden aan
gevoerd: Hij is een spijs die ieder proeft die een gezonde keel heeft, 
Hij is de spijs van de innerlijke mens. Het levend brood, dat uit de 
hemel neerdaalde. De spijs die versterkt, zich nooit beperkt (reficit, 
nee deficit). - Zonder twijfel zult ge met de gezonde keel des harten 
de deugdelijkheid ervaren van wat u uit de voorraadkelder des 
Heren wordt voorgezet2. 
e. gezond verhemelte : Waartoe moet de ziel een gretige keel hebben, 
waarom wensen, dat in haar het verhemelte om de waarheid te 
beoordelen gezond zij, waartoe anders dan om de wijsheid te eten en 
te drinken...3? 

/. gezonde reuk: Men moge de gezonde reuk van ziel hebben, dan 

1 „Sed quia ipsa anima non eum noverai a quo sananda erat, et oculos 
habebat in carne unde facta corporalia videret, nondum habebat sanos in 
corde, unde Deum latentem cognosceret; fecit quod videre poterat, ut 
sanaretur unde videre non poterat." Tract, in Joh. 17, 1, 8 С.CL. 36, 170 
P.L. 35. 1527. 
* „Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam. De ipso autem Domino Jesu 
Christo dictum est quia f actus est nobis justitia et sapientia. Ecce epulae 
praeparatae sunt: justitia Christus est, nusquam deest, non a coquis ргаера-
ratur nobis, nee de transmarinis partibus velut poma peregrina a negotia-
toribus apportatur: cibus est quem sentit omnis qui sanas fauces habet, 
interioris hominis cibus est. Se ipsum commendans ait: Ego sum pañis 
vivus, qui de coelo descendi. Cibus est qui reficit, пес deficit:" Sermo 28, 2 
P.L. 38, 183. 
„sine dubio probabitis sanis faucibus cordis quod de cellario dominico vobis 
apponatur." Sermo 145, 2 P.L. 38, 791. 
• „Quo ávidas fauces habere debet (anima), unde optare ut sanum sit intus 
palatum vera judicandi, nisi ut manducet et bibat sapientiam...?" Tract, in 
Joh. 26, 5, 32 C.C.L. 36, 262 P.L. 35, 1609. 
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bemerkt men, hoe walgelijk de zonden rieken. - Ieder verstandig 
mens die meinedigen gadeslaat en een gezonde reuk des harten heeft, 
wil hen niet zien, wil hen niet horen. Waarom wendt die gezondheid 
zich hier af, tenzij omdat een dode ziel kwalijk riekt1? 

5. „Sanus" als specifiek christelijke term 

De voorbeelden zijn hier niet zo talrijk. Toch vallen er enige te 
noteren. 

a. Teksten met bijbelse unctie 

Het Psalm woord „Later zijn zij toegesneld, omdat hun ziekten zich 
vermeerderd hadden" wordt als volgt geamplificeerd : Want als zij 
zichzelf nog gezond {sani) hadden toegeschenen, zouden zij niet 
zijn toegesneld. 

De tekst „Zend Uw pijlen en Gij zult hen in verwarring brengen" 
geeft aan Augustinus niet slechts de gelegenheid om een lievelings-
gedachte uit te spreken, maar ook om dit in een fraaie retorische 
wending te doen : Laat gewond worden de tot hun ongeluk gezonden, 
opdat gezond worden de tot hun geluk gewonden. 

Verder lezen wij nog zijn toelichting op de sneeuw, die de Heer 
als wolvlokken neerzendt, uit Psalm 147 : wijzelf zijn die neergevallen 
sneeuw, door aarde aangetast, maar bestemd en geroepen om de wol 
te zijn voor het sneeuwwitte kleed van Christus, dat niets anders is 
dan Zijn Kerk, de Bruid zonder smet of rimpel: geroepen uit de 
ziekelijkheid van dat lichaam om gezond [sani) te worden2. 

1 „Habeat aliquis sanum olfactum animae, sentit quomodo puteant peccata." 
Enarr. in Ps. 37, 9, 5 C.C.L. 38, 388 P.L. 36, 401. 
„omnis homo prudens, qui tales luxuriantes perjuros attendit, sano cordis 
olfactu, avertit se, non vult videre, non vult audire. Unde se ista sanitas 
avertit, nisi quia putet anima mortua?" Sermo 180, 8 P.L. 38, 976. 
2 „Unde acceleraverunt postea? Quia multiplicatae sunt infirmitates eorum: 
nam si sibi adhuc sani viderentur, numquam accelerarent." Enarr. in Ps. 
58, 8, 9 C.C.L. 39, 751 P.L. 36. 711. 
„Vulnerentur male sani, ut sanentur bene vulnerati ;" Enarr. in Ps. 143, 13, 13 
C.C.L. 40, 2083 P.L. 37, 1865. 
„Quos enim praedestinavit, illos et vocavit. lam quomodo vocantur ex 
languore corporis illius, ut sani fiant?" Enarr. in Ps. 147, 24, 1 C.C.L. 40, 
2159 P.L. 37, 1932. 
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b. Teksten met bijna liturgische wijding 

Vol sacrale sfeer staat sanus in de hymnische passage uit sermo 126 : 
Opdat de mens het brood der engelen zou eten, werd de Heer der 
engelen mens. Dit is ons heil: geneesmiddel der kranken, spijs voor 
de gezonden. 

Of in de milde suasorische taal van het Johannescommentaar: 
Dat ons hart gevrijwaard zij van zonden (samum a) en dat wij God 
bidden, wanneer wij in ons lichaam gegeseld worden1. 

с Als theologische terminus technicus 

Hier zij slechts herinnerd aan de controverse van Augustinus met 
de Pelagianen in sermo 30, waar de natura sana een centraal begrip 
blijkt tussen quasi-sana en nondum-sana, en enerzijds de termen 
Creator en Salvator, anderzijds de termen natura sana en languida 
geobjectiveerd en bijna schools afgesleten lijken. 

6. „Sanus" en „Salvus" 

Na deze analyse van de teksten waar Augustinus het bijvoeglijk 
naamwoord „sanus" gebruikt, loont het de moeite een blik terug te 
werpen op onze behandeling van het christelijke salvus. Weliswaar 
verschilt zulk een iuxtapositie van salvus en sanus van de paragraaf 
waar wij salvare en sanare bijeenbrachten: salvare was immers een 
lexicologisch christianisme en tekent zich uiteraard markanter tegen 
parallelle werkwoorden af dan het semantisch christianisme salvus 
zich tegenover nabijgelegen adjectieven plaatst. 

In ons tekstmateriaal viel te constateren, dat sanus als christelijke 
term minder frequent voorkomt in Augustinus' preken dan salvus. 
Dit is voor een deel zeker te wijten aan de veelvuldige geijkte uit
drukking salvum faceré. Een tweede factor, die met deze eerste nauw 
verweven is, valt te zien in het feit, dat salvus als behouden een rui-

1 „Sed ut panem Angelorum manducet homo. Dominus Angelorum factus 
est homo. Haec est salus nostra: medicina infirmorum, cibus sanorum." 
Sermo 126, 6 P.L. 38, 701. 
„Novit ergo Deus quid nobis expédiât; id agamus tantum, ut cor nostrum 
sanum sit a peccatis; et quando forte flagellamur in corpore, ipsum depre-
cemur." Tract, in Joh. 7, 12, 23C.C.L. 36, 74 P.L. 35, 1443. 
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mer betekenisveld heeft dan sanus als gezond, zodat het een vanzelf
sprekender substraat bood voor het christelijke gered, zalig gemaakt. 

Toch heeft onze beschouwing over de medische bijklank die er bij 
Augustinus in salvus ligt, en onze analyse van sanus als specifiek 
christelijke term de beide woorden wel dicht bij elkaar gebracht. 
Zelfs zou men van een convertibiliteit kunnen spreken. 

Zo hebben we Augustinus in zijn sermo 175 horen zeggen, dat we, 
wanneer we gezond (sanus) zijn geworden, d.w.z. in gerechtigheid 
zijn gaan leven, dit aan God en niet aan onszelf moeten toeschrijven. 
Niet door onszelf te prijzen, maar door tegen onszelf te getuigen zijn 
we gezond (salvus) geworden1. 

Christus heeft de gehele mens op de sabbat gered (salvus), zodat 
hij gezond (sanus) in het lichaam en gezond (sanus) in de ziel is2. 

Dit parallellisme uit zich zelfs in de constructie : door Gods genade 
zijn wij gered van de zonden (salvus a peccatis) ; laten wij zó handelen, 
dat ons hart gezond is van zonden (sanus a peccatis)3. 

Niettemin blijft de ondertoon van beide woorden toch wel de 
eigen nuance behouden. 

C. SANITAS 

7. Inleiding 

Het vereist een verantwoording, waarom wij onder de medische 
termen ook een woord voor „gezondheid" opnemen. Op deze ver
antwoording volgt een ruwe schets van die punten uit Augustinus' 
theologie, welke ons voor het begrip van dit laatste onderdeel on
ontbeerlijk toeschijnen. Eerst daarna volgt de behandeling van ons 
materiaal, in de verdelingen welke ons daardoor worden opgelegd. 

1 „Cum factus fueris sanus, id est, cum juste coeperis vivere, Deo trihue, 
non tibi. Non enim laudando te, salvus factus es; sed contra te pronuntiando. 
Nam si te laudaveris per superbiam, gravius aegrotabis." Sermo 175, 9 
P.L. 38, 949. 
2 „ego feci totum hominem salvum sabbato, quia et curatus est ut sanus 
esset in corpore, et credidit ut sanus esset in anima." Tract, in Joh. 30, 5, 30 
C.C.L. 36, 292 P.L. 35, 1635. 
8 „Gratia enim Dei salvi efficimur a peccatis nostris, in quibus aegrotamus." 
Sermo 278, 1 P.L. 38, 1269. 
„id agamus tantum, ut cor nostrum sanum sit a peccatis;" Tract, in Joh. 
7, 12, 23 C.C.L. 36, 74P.L. 35, 1443. 
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Waarom komt op het eind van een serie medische termen ook de 
gezondheid ter sprake, terwijl toch de vreugde van de gezondheid 
voor een groot deel in het besef bestaat, dat men gelukkig niet in 
doktershanden is? Gezondheid is immers een primair gegeven, haar 
te herstellen kan dokterswerk zijn, maar haar het eerst te geven, 
niet. Toch is de geneesheer nog anders bij de gezondheid betrokken 
dan alleen als hersteller: als bewaker nl., die heilzame voorschriften 
geeft, opdat de gezondheid niet verloren ga. Voorkomen is beter dan 
genezen. Ook Augustinus kent deze dubbele taak van de geneesheer1. 
Dit nu is ook toe te passen op ons onderhavige onderwerp. 

Het is de christelijke leer, dat God de mens geschapen heeft, 
gezond naar ziel en lichaam. Vervolgens, dat door een bijzondere 
gunst deze dubbele gezondheid bestendig zou blijven, mits aan een 
bijzondere voorwaarde werd voldaan. Als de mens zich gehouden 
had aan een bepaald verbod, dan was zijn ziel bestendig gezond 
gebleven en zou aan zijn lichaam de onsterfelijkheid zijn verleend. 
Welnu, God geeft de mensen een voorschrift, opdat zij die gezond
heid niet zullen verliezen, en vervult met die waarschuwing dus een 
officium medicinae, de dokterstaak die de gezondheid tracht te 
behouden. Dit is de reden, waarom ook de woorden gezond en gezond
heid een plaats hebben in deze studie. Het medicusbeeld wordt 
erdoor vervolledigd. 

Iemand zou het zelfs zo voor kunnen stellen, dat God aan de eerste mens een 
soort dieet voorschrijft met de woorden : Van alles moogt ge eten, maar van 
de boom van kennis niet. Wanneer ge daarvan eet, zult gij sterven. Als 
waarschuwde Hij tegen een vrucht die dodelijk vergiftig was. 

Augustinus heeft voor de vaststelling van deze leer een belangrijk 
aandeel geleverd. Wij willen uit zijn werk, speciaal uit zijn De Genesi 
ad Litteram, enige passages uitlichten die het bovenstaande ampli-
ficeren en het komende verduidelijken. 

Om te beginnen stellen wij vast, dat de verbeelding, als zou God heel duidelijk 
als medicus zijn opgetreden, omdat Hij waarschuwde tegen een giftige vrucht, 
uitdrukkelijk door Augustinus wordt afgewezen : Ik kan niet genoeg zeggen, 
hoezeer mij de mening bevalt, dat niet die boom schadelijk is geweest door 

1 „Duo sunt officia medicinae, unum quo sanatur infirmitas, alterum quo 
sanitas custoditur." Enarr. in Ps. 7, 10, 2 C.C.L. 38, 43 P.L. 36, 704. 
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zijn vrucht - want Hij Die alles zeer goed gemaakt had, had zeker in het 
paradijs niets kwaads gezet - maar dat het rampzalige voor de mens zijn 
overtreding van het gebod geweest is1. Het formeel onderhouden van het 
gebod, afgezien van de inhoud ervan, was voor de bestendiging van Adams 
geluk noodzakelijk. Maar dit is voor Augustinus reeds genoeg om hier God 
in medicus-houding te zien : „Als geneesheer gaf Hij ons voorschriften, opdat 
wij geen geneesheer nodig zouden hebben"*. 

De gezondheid naar ziel (sanitas iustitiae genoemd) is de toestand, waarin 
de mens geen ziekelijke hang vertoont naar ongerechtigheden (doodslag, 
echtbreuk, diefstal, bedrog). Adam bezat deze, maar nog niet onaantastbaar. 
Hij verloor haar, Christus herwon haar voor ons, echter in de vorm waarin 
Adam haar had gekregen, ook niet onaantastbaar. Als de mens deze gezond
heid met Christus' hulp bewaart, zal zij in de hemel wel onaantastbaar 
worden (Vera et Perfecta lustitia). 

Adams gezonde lichaam bezat niet positief de onsterfelijkheid, wel de 
positieve mogelijkheid om na de proeftijd vergeestelijkt en onsterfelijk te 
worden: „Het was sterfelijk, omdat het kon sterven, en onsterfelijk, omdat 
het de dood kon ontgaan" 3 . Deze lichamelijke gezondheid, afhankelijk van de 
ziel, werd verloren door de zonde. Wat we thans gezondheid noemen, is slechts 
een onvolmaakte die niet slechts door ziekte, doch ook door honger en ver
moeidheid wordt belaagd en die tegen de dood niet is opgewassen. De Ver
losser bracht geen verandering in deze toestand - in zoverre zijn wij er slechter 
aan toe dan Adam in zijn begintoestand -, maar schenkt wel de zekerheid, dat 
het lichaam ondanks de dood zal komen tot vergeestelijking en onsterfelijk
heid. Deze zekerheid en kiem van onsterfelijkheid bezat Adam niet en in dit 
opzicht zijn wij er beter aan toe dan Adam*. De toestand in de hemel, waar 
wij gelijk zullen zijn aan de engelen, die spijs noch ander geneesmiddel 
nodig hebben, is de Echte Gezondheid (Vera Sanitas). 

Om nu ook nog duidelijk te maken, dat de verdoemden (die immers ook 

1 „Mihi autem etiam atque etiam consideranti dici non potest quantum 
placeat ilia sententia, non fuisse illam arborem cibo noxiam; neque enim 
qui fecerat omnia bona valde, in paradiso instituerat aliquid mali : sed malum 
fuisse homini transgressionem praecepti." De Genesi ad litt. VIII, б P.L. 
34, 377 C.S.E.L. 28, I, 239, 19. 
2 „Dédit praecepta medicus ne medico indigeremus." Sermo 88, 7 P.L. 38,543. 
a „(Adae corpus) ante peccatum, et mortale secundum aliam, et immortale 
secundum aliam causam dici poterai: id est mortale, quia poterai mori; 
immortale, quia poterai non mori." De Genesi ad litt. VI, 25 P.L. 34, 354 
C.S.E.L. 28, I, 197, 7. 
4 „Non itaque immortalitatem spiritalis corporis recipimus, quam nondum 
habuit homo; sed recipimus justitiam, ex qua per peccatum lapsus est homo. 
Renovabimur ergo a vetustate peccati, non in pristinum corpus animale, in 
quo fuit Adam, sed in melius, id est in corpus spirituale, cum efficiemur 
aequales Angelis Dei, apti coelesti habitationi, ubi esca quae corrumpitur 
non egebimus." De Genesi ad liti. VI, 24 P.L. 34, 353 C.S.E.L. 28,1, 196, 16. 

191 



geen spijzen nodig hebben) toch niet deze gezondheid bezitten, doch integen
deel verkeren in een „ziekte van gefolterd worden", verstaat Augustinus 
onder Perfecta Sanitas ook wel het samengaan van de gezondheid van lichaam 
en van ziel, van de Vera Sanitas met de Vera lustitia. - Ons inziens was deze 
voorbeschouwing noodzakelijk om straks de verschillende teksten in hun 
waarde te doorzien. 

Nu wij het begrip gezondheid gaan inlassen in onze studie, zou men 
de behandeling van de woorden valetudo of integritas verwachten, 
welke immers in de klassieke oudheid de gewone termen waren 
voor de goede toestand van het lichaam. Inderdaad was het woord 
sanitas toen tamelijk „duur" en werd bij voorkeur aangewend voor 
de goede toestand van de geest: Ariovistus is weer tot bezinning 
{sanitas) gekomen, schrijft Caesar. Met enige aarzeling past Cicero 
het toe op de taal en in een wetenschappelijk werk ook op het li
chaam: gelijk de harmonie van het lichaam, wanneer de delen waar
uit we bestaan, onderling samenpassen, sanitas wordt genoemd, zo 
spreekt men van sanitas van de ziel, wanneer haar oordelen en 
meningen overeenstemmen. Na de klassieke tijd is het woord meer 
algemeen geworden; Seneca gebruikt het zelfs voor de herstelde 
gezondheid, de genezing: gezondheid dankt men aan de dokter1. 

2. „Sanitas" in profane zin 

Hoewel aan Augustinus die algemene betekenis van sanitas als goede 
toestand soms voor de geest schijnt te staan - hij voegt herhaaldelijk 
aan sanitas het attribuut corporis toe - , bedoelt hij met deze term in 
de meeste gevallen de lichamelijke goede toestand aan te duiden en, 
niet zelden, de genezing. Slechts wanneer Christus tot Paulus zegt : 

1 „Eum (Ariovistum) ad sanitatem revertí arbitrabatur (Caesar), cum id quod 
antea petenti denegasset ultro polliceretur" CAESAR. De Bell. Gall. 1, 42. 
„Eloquentia... omnem illam salubritatem... et quasi sanitatem perderei. . ." 
CICERO. Brutus 13 (51). 
„Ut enim corporis temperatio, cum ea congruunt inter se, e quibus constamus, 
sanitas, sic animi dicitur, cum eius iudicia opinionesque concordant." 
CICERO. TUSC. Disp. 4, 13. 

„Sanitatem animorum positam in tranquillitate quadam constantiaque 
censebant;... in perturbato animo sicut in corpore sanitas esse non posset." 
I D . ibid. 3, 4. 
„Sanitas debetur medico." SENECA. Phaedr. 5, 7. 
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Leg je razernij af, aanvaard de sanitas, zou men aan Caesars uit
lating over Ariovistus kunnen denken: aanvaard het gezond ver
stand, kom met Mijn hulp tot jezelf1. Maar overigens houdt 
Augustinus zich aan de eerste helft van Cicero's definitie, die hij in 
een zijner preken op verschillende wijzen fraai in eigen taal weer
geeft2. Ook omschrijft hij sanitas wel als gevoelloosheid, zij het niet 
die van een steen. Deze toestand, hoewel broos en vluchtig en niet 
met die van engelen te vergelijken, is een groot goed, waar alle 
mensen gelijkelijk naar verlangen, door God aan vriend en vijand 
en zelfs aan de dieren verleend. Het is het erfdeel van de armen : arme 
Lazarus, die dat zelfs miste3! 

Sanitas komt ook vaak voor als herstel van gezondheid. Een arts 
doet soms pijn, maar dit leidt tot genezing. De koperen slang bracht 
genezing, de haemorrhoissa zocht haar twaalf jaar lang, de blinden 
langs de weg schreeuwden erom, Christus en de Apostelen en tegen
woordig de martelaren bewerken genezingen in grote getale (hier 
verschijnt sanitas in het meervoud)4. 

1 „Pone ergo furorem, cape sanitatem." Sermo 116, 7 P.L. 38, 660. 
2 „... sed (quando) omnia quibus constat, concordi inter se junctura librata 
sunt, quae sanitas dicitur. Est autem, ut breviter dicam, sanitas corporis, 
eorum concordia quibus constat. Haec ergo sanitas, id est membrorum 
humorumque concordia in re corruptibili : quid est ipsa sanitas qualis-
cumque? Neque enim... ullo modo Angelorum sanitati comparanda est, 
quorum nobis aequalitas in resurrectione promittitur." Sermo 277, 4 P.L. 
38, 1259. 
* „Quid est sanitas ? Nihil sentire Vivere in corpore et nihil ex ejus onere 
sentire, hoc est sanum esse." ibid. 5-6 P.L. 38, 1260. 
„paucorum dierum vapoream sanitatem" Sermo 80, 3 P.L. 38, 495 Ci. Sermo 
124, 1 P.L. 38, 687. 
„sanitatem corporis fragilem, transeuntem" Sermo 158, 9 P.L. 38, 867. 
„Haec tarnen sanitas.. . qualiscumque quid habet delectationis, quam exop-
tabile bonum est omnibus?" Sermo 277, 4 P.L. 38, 1260. 
„Ecce ad duo ista consensit mihi omnium sensus, vitam et sanitatem" 
Sermo 306, 4 P.L. 38, 1402. 
„Pauper iste miserabiliter fuit infirmus : nee saltem ipsius tenebat sanitatem 
corporis, quod est patrimonium pauperis." Sermo 41, 4 P.L. 38, 248. 
* „Dolorem ingerit: sed ut perducat ad sanitatem" Sermo 77, 3 P.L. 38, 484. 
„ . . . praesentem quidem sanitatem afferebat sed futuram sapientiam praedi-
cabat." Sermo 6, 7 P.L. 38, 62. 
„si post duodecim annos. . . non recepta sanitate aliquando vis sana fieri. 
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Niet alle plaatsen waarin over de lichamelijke gezondheid wordt 
gesproken, en met name niet die welke de Vera Sanitas behandelen, 
vallen onder deze rubriek. Ook het lichaam is opgenomen in de 
christelijke heilsvisie en gaat boven het profane uit. 

3. „Sanitas" in vergelijkingen 

In de betekenis van genezing treffen we sanitas in de volgende 
vergelijking aan: Augustinus vergelijkt de lichamelijke genezingen, 
door Christus tijdens Zijn aardse loopbaan verricht, met de ziele-
bekeringen, door Hem nog altijd tot stand gebracht. Beide be
grippen vat hij onder het ene woord „genezing" (sanitas) samen en 
dan verklaart hij de laatste belangrijker dan de eerste1. Een ver
gelijking zonder verbindingswoord treffen wij aan in de tekst: 
„Christus roept zondaren tot vrede, roept zieken tot gezondheid 
(genezing)." Een koene sprong maakt de redenaar, waar hij betoogt: 
De zieke gaat door crisis naar genezing; aanhoor, wat de (echte) 
genezing (geneeswijze) is: . . . ik word (door God) gegeseld, heel 
de dag2. 

In de betekenis van gezondheid: Onze Heer Jezus Christus is het 
Hoofd van de Kerk en Zijn Lichaam is de Kerk en in dat Lichaam 
fungeert de eenheid der ledematen en de band van liefde als gezond-

0 muiier," Sermo 62, 8 P.L. 38, 418. 
„Turba.. . compescebat clamorem quaerentium sanitatem." Sermo 88, 13 
P.L. 38, 546. 
„perfecit Dominus Christus sanitates" Enarr. in Ps. IOS, 36, 52 C.C.L. 40, 
1568 P.L. 37, 1417. 
„crebrescunt sanitates meritis martyrum" Enarr. in Ps. 118, s. 30, 5, 6 
C.C.L. 40, 1769 P.L. 37, 1590. 
1 „Haec ergo fecit Dominus, ut invitaret ad fidem. Haec fides nunc fervet in 
Ecclesia, toto orbe diffusa. Et nunc majores sanitates operatur, propter 
quas non est dedignatus tunc exhibere illas minores. Sicut enim animus melior 
est corpore; sic et melior salus animi quam salus corporis..." Sermo 88, 3 
P.L. 38, 540. 
a „(Christus) vocat peccatores ad pacem, vocat aegrotantes ad sanitatem" 
Sermo 278, 5 P.L. 38, 1270. 
„quomodo soient aegri, qui lentius aegrotant cum sanitas longe est, . . . sic 
ergo et hic aestuat. . . . Per periculum transit ad sanitatem. Audi iam sani
tatem: . . . fui flagellatus tota die." Enarr. in Ps. 72, 20, 6 C.C.L. 39, 996 
P.L. 36, 923. 
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heid. . . : alwat nog aan dit lichaam vastgehecht is, aan de gezondheid 
daarvan wanhopen wij niet. Dus sanitas hier bovendien in een 
ambiguïteit1. Tenslotte een voorbeeld dat bewijst, dat wij ons hier 
op geheel eigen terrein bevinden en niet oppervlakkig te werk mogen 
gaan. Op zich genomen zou de tekst: „Moge de gezondheid die aan 
het licht is getreden in uwe lichamen, ook in uw harten bewaard 
blijven" een prachtig voorbeeld zijn van een vergelijking tussen 
profane en geestelijke gezondheid. Maar dit is volstrekt niet het 
geval. De toespraak is gericht tot doopleerlingen (competentes) die 
zojuist zijn onderzocht, of ze misschien lichamelijk door de duivel 
zijn bezeten, en daarvan vrij gebleken zijn2. 

4. „Sanitas" in christelijke beeldspraak 

De parabel van de barmhartige Samaritaan in allegorische zin ver
klarend, vergelijkt Augustinus de nazorg welke de ongelukkige, 
maar geredde reiziger in de herberg ontvangt, met de nazorg die 
wij na onze fundamentele verlossing in de H. Kerk ontvangen. 
Intussen moeten wij niet op onze herkregen gezondheid (sanitas, 
zondevergeving) roemen, we zijn geestelijk nog niet volmaakt 
gezond3. 

Ook de genezing van de man in de zuilengang wordt - wij hebben 
het al herhaaldelijk gezien - allegorisch uitgelegd. Voor diens gene
zing was Christus' afdaling in die zuilengang noodzakelijk, voor onze 

1 „(Dominus noster Jesus Christus) caput est Ecclesiae, et est corpus ejus 
Ecclesia, et in ejus corpore unitas membrorum et compago charitatis, tan-
quam sanitas exsistit. Quicumque autem in charitate friguerit, infirmatur 
in corpore Christi. Sed potens est ille, qui jam exaltavit caput nostrum, etiam 
infirma membra sanare: dum tarnen non nimia impietate praecidantur, sed 
haereant corpori donec sanentur. Quidquid enim adhuc haeret corpori, non 
desperatae sanitatis est : quod autem praecisum f uerit, nec curari, nec sanari 
potest." Sermo 137, 1 P.L. 38, 754 Ci. Serm. Den. 19, 7 M. 104, 14. 
4 „A quibus (nequitiae spiritibus) quia vos nunc immunes esse probavimus; 
gratulantes vobis admonemus vos, ut sanitas quae apparuit in vestro corpore, 
haec in vestris cordibus conservetur." Serm. 216, 11 P.L. 38, 1082. 
* „Interim in stabulo libenter curemur, non adhuc languidi de sanitate 
gloriemur;" Sermo 131, 6 P.L. 38, 732. 
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genezing uit hoogmoed is Christus' nederige afdaling naar de aarde 
vereist1. 

In de hymne Exultet coelum laudibus, die uit de 11e eeuw dateert 
en in enigszins andere vorm in het Romeins Brevier bij het feest van 
de apostelen vermeld wordt, treffen wij een soort personificatie 
aan van de begrippen die ons hier interesseren : Ziekte en gezondheid 
luisteren naar hun bevelen; zoiets is niet te vinden bij Augustinus, 
doch de volgende tekst maakt van sanitas toch bijna een zelf
standige grootheid : Laat niemand in het Lichaam van Christus iets 
anders zoeken dan Sanitas. Uit die Sanitas komt het Geloof voort, 
uit het Geloof de Reinheid des harten en op die reinheid des harten 
volgt dan de aanschouwing Gods2. 

Parallel met sanus plaatsen wij onder deze rubriek voorts : 
- gezondheid van het hart, intredend na berouw en vermorzeling ; 
- gezondheid van het geweten, dat zich bij een vergissing van geen 
bedrog bewust is; 
- richtsnoer der gezondheid, even verder genoemd de gezonde regel 
van het geloof en het gezonde katholieke richtsnoer3. 

5. „Sanitas" als christelijke term 

Deze paragraaf is enigszins anders opgezet dan de overeenkomstige 
der strikt medische woorden. Wij vinden trouwens sanitas niet in 
onmiddellijke bijbeluitleg, noch in gebedsteksten, noch - zonder de 

1 „Superbo videtur indigna Domini humilitas, ideo a talibus longe fit sanitas. 
Noli te extollere : si vis sanari, descende Qui respuit istam Dei humilitatem, 
non vult sibi a mortifero tumore superbiae Sanitätern." Sermo 124, 3 P.L.' 
38, 688. 
2 „Quorum praecepto subditur - Salus et Languor omnium"; in Breviar. 
Roman.: „Praecepta quorum protinus - Languor Salusque sentiunt" 
„Non ergo quaerat quisque in corpore Christi nisi sanitatem. Secundum 
sanitatem habeat fidem; ex fide mundatur cor eius, ex mundatione cordis 
videbit illam facicm de qua dictum es t : . . . " Enarr. in Ps. 130, 8, 10 C.C.L. 
40, 1904 P.L. 37. 1709 
3 „sanitas ipsius cordis" Enarr. in Ps. 146, 8, 2 C.C.L. 40, 2127 P.L. 37, 1903. 
„Error est in humana infirmitate, sed non est in conscientiae sanitate." 
Sermo 133, 4 P.L. 38, 738. 
„hanc tenantes regulam sanitatis.. . ; secundum sanam fidei regulam... ; 
Ad hanc regulam sanam catholicam..." Tract, in Joh. 18, 1, 31 C.C.L. 36, 180 
P.L. 35, 1536. 
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toevoeging van Vera of Perfecta - als een kernwoord van theologische 
speculatie. Toch staat ook dit woord midden in de christelijke taal 
waarin Augustinus de grote heilswaarheden verkondigt. We laten 
hier buiten beschouwing, of Augustinus dit woord koos om zijn 
innerlijke waarde of ter afwisseling met salus of omdat het enige 
aansluiting met medicus bezat; ontegenzeglijk echter vallen de nu 
volgende teksten binnen het kader van dit boek. Wij rangschikken 
ze juist als die van het christelijke salus. 

a. Sanitas als bevrijding uit zonde 

Op de uitleg van de koperen slang, die „voor het heden gezondheid 
gaf, doch heenwees naar de wijsheid van de toekomst (Cf. n. 4 op 
blz. 193)" volgt: Laat al wie door de zonde-slangen gebeten is, opzien 
naar Christus; hij zal genezing (sanitas) erlangen tot vergiffenis 
van zonden. - Er zijn twee soorten belijdenissen (confessiones), 
zegt Augustinus meer dan eens: de ene toont de wonden aan de 
geneesheer, de andere brengt voor de verkregen genezing (sanitas) 
dank1. Hier vestigen wij nogmaals de aandacht op de sanitas der 
competentes, die in hun lichaam gevrijwaard bleken van bezeten
heid (Cf. n. 2 op blz. 195). 

b. Sanitas als bekering 

Bekering is een belangrijker sanitas dan genezing (Cf. n . 1 op blz. 194) 
Ook de genezing uit hoogmoed (Cf. n. 1 op blz. 196) valt hieronder. 
Het vermelde woord van Christus tot Paulus (Cf. n. 1 op blz. 193) 
worde ook liever als bekering begrepen, gezien de parallelplaats in 
een andere preek: Sta op, wees gezond, bemin uw herwonnen 
geestelijke gezondheid (sanitas) en ga niet meer trots van rechts naar 
links, van dal naar berg, van nederigheid naar opgeblazenheid2. 
1 „quicumque percussus fuerit a serpentibus peccatorum, Christum 
intueatur, et habebit sanitatem in remissionem peccatorum." Sermo 6, 7 
P.L. 38, 62. 
„Quam saepe ostenditur laudis esse ista confessio, non vulnera medico 
ostendens, sed de percepta sanitate gratias agens. Ipse autem medicus salus 
est" Enarr. in Ps. 117, 16, 2 C.C.L. 40, 1662 P.L. 37, 1499. 
Cf. ibid. 110,2, 2. 
2 „Surge, sanus esto, sanitatem ama, et noli rursus per superbiam de dextera 
ire ad sinistram, de valle ad montem, de humilitate ad tumorem." Sermo 
175, 9 P.L. 38, 949. 
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с. Sanitas in het sacrament 

In een preek tegen het deelnemen aan heidense offermaaltijden 
roept Augustinus eensklaps pathetisch uit - en het kan wel niet 
anders, of hij moet erbij met de hand naar het altaar gewezen 
hebben -: Hier is de gezondheid, put ze van hier in dit gastmaal; 
drinkt hier tot uw verzadiging, niet ginds tot geestes-ongezondheid Î1 

d. Sanitas als het christelijk leven op aarde 

Er zijn graden van gezondheid, Augustinus noemt ze hier samen met 
graden van licht. Eerst ziet men het nut van Gods geboden in, 
daarna gaat men ze verlangen en eindelijk schept men behagen in de 
beoefening ervan. - Een andermaal wordt sanitas met pietas ver
bonden: Waar een mens de zieke is en God de geneesheer, daar is 
het begin van godsvrucht en gezondheid: vóórdat ge weet waarom 
iets gezegd is, geloven dat het zó gezegd had moeten worden. - Een 
derde tekst geeft sanitas driemaal achtereen met telkens andere 
betekenisnuance (kracht-onschuld-behaaglijke toestand) ; de derde 
maal als uitleg van suavitas2. 

e. Sanitas als het toekomstig heil 

Meestal wordt in dit geval de toevoeging Vera of Perfecta gebruikt 
(zie aldaar), al volstaat soms het woord sanitas alleen. 
1 „Minas impiorum ne timueritis. Inimicos patimini; habetis pro quibus 
oretis ; prorsus non vos terreant. Haec est sanitas, haurite hinc in isto convivio 
hic bibite, unde satiemini, non illic, unde insaniatis" Sermo 62, 12 P.L. 38, 
420. 
2 „quibus quasi gradibus ad eas (iustificationes) perveniatur ostendit 
(Psalmista). Prius est enim ut videatur quam sint utiles et honestae ; deinde, 
ut earum desiderium concupiscatur; postremo, ut proficiente lumine atque 
sanitate delectet earum et operatio, quarum sola ratio delectabat." Enarr. in 
Ps. 118, s. 8, 5, 10 C.C.L. 40, 1689 P.L. 37, 1522. 
„Ubi homo aegrotat, et Deus curat, magnum pietatis et sanitatis initium 
est, antequam scias quare quid dictum sit, credere ita dici debuisse ut dictum 
est." Enarr. in Ps. 147, 2, 45 C.C.L. 40, 2140 P.L. 37, 1915. 
„Fac ergo quod laudas. An dicturus es: volo, sed non valeo? Quare non vales? 
Quia sanitas non est. Unde sanitatem perdidisti, nisi quia peccando Creatorem 
offendisti? Ergo ut ejus panem, quem laudas, cum suavitate, id est, cum 
sanitate manduces, die illi: Ego dixi, Domine, miserere mei . . . " Sermo 153, 10 
P.L. 38, 831. 
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Wie de geboden onderhoudt, leeft al correct volgens het voor
schrift van de geneeskunst: maar hij heeft nog niet ontvangen 
die gezondheid (sanitas) en die gave lichaamstoestand (valetudo) 
welke God bij monde van de Apostel belooft, zeggende: Dit be
derfelijke moet onbederfelijkheid aantrekken en dit sterfelijke 
onsterfelijkheid1. Een ander voorbeeld zal sub h. gegeven worden. 

f. Sanitas in ongedifferentieerde zin 

„Die farizeeër verheugde zich minder om zijn eigen geestelijke 
welstand (sanitas) dan om de vergelijking met andermans ziekten": 
in deze uitspraak komt sanitas in algemene zin voor, ongedifferen
tieerd, zoals in de variaties op salus: Paulus werd niet verhoord 
naar zijn wens, maar naar zijn geestelijk heil (sanitas); een wettig 
gebruik maken van de Wet bestaat hierin, dat men door de Wet 
zijn ziekte erkent en tot zijn geestelijk welzijn (sanitas) de goddelijke 
hulp verzoekt; Gods woorden droegen niet bij tot het geestelijk 
welzijn (sanitas) van de joden, maar tot hun verheffing van hart; 
van al Gods dienaren kunnen wij de voorschriften tot een gezond 
geestelijk leven (praccepta sanitatis) vernemen; en ten slotte horen 
wij een wel zeer sterke reminiscentie aan het Paulinische : Ecce nunc 
tempus acceptabile, nunc dies salutisi in Augustinus' uitroep: Kom 
naar de geneesheer: het is de tijd des heils (tempus sanitatis)2. 
1 „Qui observât haec, jam potest dici juste vivere secundum praeceptum 
medicinae : sed nondum recepii illam sanitatem et Ulam integram valetudi-
nem, quam Deus promittit per Apostolum, dicens: Oportet corruptibile..." 
Sermo 278, 5 P.L. 38, 1270. 
* „Non enim ille pharisaeus tam sua sanitate, quam morborum alienorum 
comparatione gaudebat." Serm. 351, 1 P.L. 39, 1535. 
„Nee auditus est ad voluntatem, quia exauditus est ad sanitatem" Sermo 
154, 6 P.L. 38, 836. 
„Quid est ergo legitime uti lege? Per legem agnoscere morbum suum, et 
quaerere ad sanitatem divinum adjutorium" Serm. 156, 3 P.L. 38, 851. 
„Non eis haec (eloquia Dei) valebant ad sanitatem, sed ad exaltationem 
cordis, ad tumorem potius quam ad magnitudinem." Enarr. in Ps. 106, 13, 11 
C.C.L. 40, 1578 P.L. 37, 1426. 
„Nimis enim occulta Dei gratia est, qua hominum mentes quodam modo 
reviviscunt, ut possint a quibuslibet eius ministris praecepta sanitatis audire." 
Enarr. in Ps. 87, 10, 50 C.C.L. 39, 1216 P.L. 37, 1116. 
„veni ad medicum; sanitatis tempus est, non voluptatis." Sermo 87, 13 
P.L. 38, 538. 
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Moeilijker te vertalen is een zinsnede uit de 351e sermo, waar Augustinus 
mensen hekelt die geen lust hebben tot boetvaardigheid, maar zich met
gezellen zoeken voor de hel, alsof het vuur minder zou branden, als het velen 
moest branden. Zulk een opvatting non est samtahs certum consilium, sed 
malevolentiae vanum solatium. Men kan hier samtahs opvatten als gemtivus 
obiectivus tot hun geestelijk behoud; of ook als gemtivus quahtatis: ge
tuigend van gezond verstand, of als gemtivus subiectivus. afkomstig van 
geestelijk gezonde mensen, gezien de steeds moeilijk ermee corresponderende 
tweede helft van de regel, lijkt hier Hebreeuwse invloed door te klinken1. 

g Sanitas met de persoon van Christus vereenzelvigd 

In een geniale en diepdoorvoelde climax spreekt Augustinus over 
de honger die Christus leed in de woestijn : honger heeft geleden het 
Brood, gelijk op niets is uitgelopen de Weg, gelijk gewond werd de 
Gezondheid, gelijk gestorven is het Leven. - Hier zien we, dat het 
woord sanitas, aldus te midden van de heiligste woorden van het 
Nieuw Testament verschijnend, niets afstotehjks gehad kan hebben. 
Het bevreemdt ons dan ook minder, dat het ook op zichzelf staande 
kan voorkomen als synoniem voor de Zaligmaker : Hoop op de Heer, 
niet op uzelf Want wat is er in u? Wat zijt ge van uzelf? Hij echter 
zij uw gezondheid [sanitas). Die wonden op Zich nam voor u2. 

Aan ons huidige denken valt het zwaar om in de gedachtengangen 
te komen waardoor tenslotte een concrete persoonlijkheid kan ver
eenzelvigd worden met een abstractum: Christus met de Gezond
heid. Wellicht echter heeft in de wordingsgeschiedenis van deze 
identificatie Augustinus' visie van de Christus-medicus mede een 
rol gespeeld. Hoezeer moet het voor het herstel van een opgewekte 
gezondheid bevorderlijk zijn, als de doktersrekening niet al te hoog 
uitvalt, en voor het behoud van die gezondheid, als de dokter zo 
vriendelijk is, een oogje op ons te blijven houden' Welnu Christus, 
de Magnus, de Ideale, Medicus, Hij vraagt volstrekt geen loon. 
Maar daarenboven, daarentegen schenkt Hij loon aan wie zich aan 

1 „Non ergo illi, quos monemus agere poemtentiam, quaerant sibi comités ad 
supplicium, nee gaudeant quia plures invemunt Non enim propterea minus 
ardebunt, quia cum multis ardebunt Non est emm hoc samtatis certum 
consilium, sed malevolentiae vanum solatium" Sermo 351, 11 Ρ L 39, 1547. 
1 „Esunvit pams, sicut defecit via, sicut vulnerata est sanitas, sicut mortua 
est vita " Sermo 123, 2 Ρ L. 38, 685 

„Ule sit sanitas in te, qui suscepit vulnera propter te " Enarr. m Ps 42, 7, 56 
С CL 38, 480 Ρ L 36, 482 
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Zijn zorgen toevertrouwen: Zijn vriendschap namelijk, Zichzelf 
(Cf. hfdst. II n. 3 op blz. 85 en n. 3 op blz. 87). 

h. De antithesen van Sanitas 

Verschillende malen wordt de christelijke sanitas gesteld tegenover 
waanzin, razernij, krankzinnigheid. In Augustinus' theologie zijn 
dat de eigenschappen van de hoogmoed: herhaaldelijk tekent hij 
immers Jezus' hooghartige vijanden als waanzinnigen, die zichzelf 
voor gezond hielden. Sanitas heeft dus met het tegendeel van hoog
moed, met nederigheid te maken. Anderzijds kan het de litterator 
Augustinus nauwelijks ontgaan zijn, dat de tegenstelling met 
insania, dementia enz. hem terugbracht tot de klassieke betekenis 
van sanitas : gezond verstand, bezinning. De nederigheid staat hem 
in die passages dus wel voor ogen als een christelijke bezonnenheid1. 

Interessanter is de tegenstelling met damnatio, vooral omdat de 
tekst waarover wij beschikken, in eschatologisch verband staat en 
met het woord dus niet een voorbijgaande berisping, doch de eeuwige 
veroordeling wordt aangeduid: Eenieder begrijpt met welk een 
gevaar voor eeuwige dood... men zich verwijdert van de Heer... 
Daarom..., voorzover ons uit hoofde van onze vleselijke zwakheid 
(infirmitas)... berispelijke en verkeerde ontroeringen besluipen, 
zondigen wij. Natuurlijk past het ons, dat te erkennen; opdat wij 
niet om onze hardnekkigheid niet de genezing (sanitas) van onze 
krankheid (languor) erlangen, maar de veroordeling (damnatio) van 
onze trots2. Dit doem vonnis, als toestand beschouwd, is de hel: de 
meest ongezonde toestand, welke Augustinus dan ook als aegritudo 
stelt tegenover de gezonde toestand, sanitas: hemel. Zodra de mens 

1 „Pone furorem, cape sanitatem" Sermo 116, 7 P.L. 38, 660. 
„Utinam vos aegrotare nossetis, ut medicum quaereretis, non occideretis, 
et per superbam dementiam falsa sanitate periretis." Enarr. in Ps. 101, 
s. 1,9, 11 C.C.L. 40, 1433 P.L. 37, 1300. 
„Ad nos ista (Apostolorum) verba venerunt, et ad sanitatem fidei ab in-
fidelitatis insania converterunt." Sermo 298, 1 P.L. 38, 1365. 
2 „Quisquís..., intelligit cum quanto periculo mortis aetemae. . . peregrinetur 
a Domino;.. . Quamobrem... in quantum.. . ex occasione carnalis infirmi-
ta t is . . . motus reprehensibiles improbique subrepunt, peccamus. Quod utique 
fateri nos convenit; ne dura cervice, non languoris nostri sanitatem, sed 
damnationem superbiae mereamur." Sermo 351, 6 P.L. 39, 1541/1542. 
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geboren werd, is hij begonnen met zijn ziekte. Wanneer hij sterft, 
beëindigt hij die ziekte weliswaar, maar hij weet niet, of hij niet over
gaat naar een nog ergere. Zijn ziekte van genieting had de rijke vrek 
beëindigd: hij is gekomen in de ziekte van foltering. Maar de arme 
Lazarus beëindigde zijn ziekte en kwam tot de Gezondheid1. 

i. Vera Sanitas 

Aan het eind van deze teksten resten ons de meest waardevolle, 
waarin Augustinus de Ware en Volmaakte Gezondheid beschrijft. 
Er valt bij hem de neiging te constateren om de eeuwige gezondheid 
van het lichaam aan te duiden met vera sanitas; de eeuwige gezond
heid van de ziel of van ziel en lichaam samen noemt hij gaarne 
perfecta sanitas. Niettemin worden beide termen ook door elkaar 
gebruikt. 
a. van het lichaam. Augustinus' opvallende visie op de lichamelijke 
toestand hier op aarde wordt zeker wel bevorderd door een nawer
king van platonische filosofie en culmineert in zijn uiteenzettingen 
over de vera sanitas. Het uitgangspunt voor deze uiteenzettingen 
ligt vaak in een tekst waarin het Rijk der Hemelen met een maaltijd 
wordt vergeleken. Augustinus wenst niet, dat onze fantasie zich in 
dat beeld onbegrensd vermeit, maar eist er een zekere correctie in. 

Stelt u zich in de hemel geen maaltijden van aardse stijl voor. 
Maaltijden van deze aarde zijn de geneesmiddelen van alle dag, 
noodzakelijk voor de ziekte waarmee wij geboren worden. Die ziekte 
wordt door ieder ervaren, wanneer het etensuur weer achter ons ligt. 
Ziet ge, hoe hevig deze ziekte is? Evenals een zware koortsaanval 
doodt hij u binnen zeven dagen! Neen, waan u niet gezond. Ge
zondheid zal de onsterfelijkheid zijn, want die van heden is een 
langdurige ziekte. Het komt u voor, dat ge gezond zijt, wijl ge met 
dagelijkse geneesmiddelen uw ziekte op de been houdt: laat die 
geneesmiddelen achterwege en zie dan, waartoe ge in staat zijt! -
Ja, vanaf het ogenblik dat wij geboren worden, is het noodzakelijk 

1 „Quando natus est (homo), aegrotare coepit. Quando mortuus fuerit, finit 
quidem aegritudinem: sed nescit utrum pergat in pejorem. Finierat dives ille 
aegritudinem deliciosam, venit ad tortuosam. Pauper vero ille finiit aegri
tudinem, et pervenit ad sanitatem." Sermo 97, 3 P.L. 38, 590. 
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dat wij sterven. Deze ziekte is er een die onontkoombaar naar de 
dood leidt. Zeker, de dokters gebruiken deze uitdrukking, wanneer 
zij zieken onderzoeken, ook. Bijvoorbeeld: hij heeft de waterzucht, 
die ziekte kan niet genezen worden. Hij heeft de olifantsziekte, ook 
die ziekte kan niet genezen worden. Hij heeft de tering, wie kan daar 
iets aan doen? Het kan niet anders of hij bezwijkt eraan, het kan 
niet anders, hij gaat dood. En zie, de dokter heeft het al gezegd „hij 
heeft de tering, hij gaat zeker dood", en niettemin sterft soms de 
waterzuchtige niét aan zijn ziekte, sterft soms de man met olifants
ziekte niet daaraan, sterft soms de teringlijder niet aan die ziekte: 
edoch, het is noodzakelijk dat alwie is geboren, daaraan sterft. 
Dit kan u zowel de dokter als de ondeskundige voorspellen ; en ook 
als iemand wat trager sterft, sterft hij daarom niet evenzeer? 
Wanneer zal er dus de echte gezondheid zijn, tenzij wanneer er 
echte onsterfelijkheid zal zijn? Daarom: wanneer er de ware on
sterfelijkheid zal zijn, zonder bederf en zonder verzwakking, wat 
zal daar dan nog behoefte zijn aan spijzen1? 

Maar de gelovigen laten zich niet zo gemakkelijk overtuigen: 
Wat hebben wij aan een hemel waar wij niet kunnen eten? Dan 
construeert Augustinus een keurige vergelijking: Als wij ziek zijn, 
verlangen wij allerlei dingen waarnaar wij na ingetreden beterschap 
niet omkijken. De gezondheid is daar, de begeerte is weg. Eveneens 
begeren wij tijdens de betrekkelijke gezondheid van het aardse 
leven, dat wij allerlei dingen inde hemel zullen krijgen, die wij, daar 
eenmaal aangekomen, volstrekt niet zullen verlangen. „Gelijk de 
aardse gezondheid die verlangens der zieken wegneemt, zo neemt 
alle verlangens weg de onsterfelijkheid: want onze gezondheid is de 
Onsterfelijkheid. Herinnert u de Apostel en beschouwt, hoe het 
zal zijn: dit bederf moet onbederfelijkheid en dit sterfelijke on-

1 „Epulas terrae hujus non ibi cogites. Epulae enim terrae hujus medica-
menta quotidiana sunt; aegritudini cuidam nostrae, cum qua nascimur, 
necessaria sunt Ne te sanum putes. SANITAS IMMORTALITAS ERIT. 
Nam haec longa aegritudo est . . . Nam ex quo nascimur, necesse est ut moria-
mur. Morbus hie necesse est ut ad mortem perducat.. . Hoc et medicus et 
imperitus pronuntiat: sed et si tardius moritur, numquid ideo non moritur? 
Quando ergo VERA SANITAS, nisi quando VERA IMMORTALITAS, si ergo vera 
immortalitas, nulla corruptio, nulla defectio, quid illid alimentis opus erit?" 
Sermo 77, 13-14 P.L. 38, 489. 
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sterfelijkheid aandoen. En wij zullen zijn gelijk de engelen. Zijn 
soms de engelen ongelukkig, omdat zij niet eten"1? 

Elders definieert Augustinus de hemel als de toestand waarin de 
Ware Rijkdom, de Ware Gezondheid en de Ware Gerechtigheid 
te zamen zullen zijn2. - Ook het Lichaam van Christus is door de 
verrijzenis aan die Ware Gezondheid deelachtig geworden3. 
b. van de ziel. Ook wel op het lichaam, maar primair wel op de ziel 
heeft de vera sanitas betrekking, als Augustinus commentaar levert 
op de zinsnede uit het Hooglied: Gewond ben ik door Liefde. 
„De Bruid noemt zich gewond door liefde: want zij beminde iets 
wat zij nog niet bezat, en was bedroefd omdat zij het nog niet bezat. 
Omdat zij dus bedroefd was, was zij gewond: maar deze wonde 
leidde tot de waarachtige gezondheid. Wie niet geslagen is met deze 
wonde, kan tot de waarachtige gezondheid niet geraken"4. 

1 „Quid mihi erit, ubi non manducabo... ? Hoc gaudium tuum de aegritudine 
est, non de sanitate. Certe ipsa caro tua in hoc tempore aliquando aegrotat, 
aliquando sana est. Intendite, ut aliquid dicam, unde capiatis, exemplum rei 
quam non possum ducere. Sunt quaedam aegrotantium desideria: ardent 
desiderio aut alicujus fontis, aut alicuius pomi; et sic ardent, ut existiment 
quia si sani fuerint, fruì debeant ipsis desideriis suis. Venit sanitas, et perit 
cupiditas. Quod desiderabat, fastidit; quia hoc in ilio febris quaerebat. Et 
qualis est ista sanitas, in qua convalescit aegrotus? Sanitas ista, qua dicimur 
sani, quid est? Sed tarnen hinc capite exemplum. Quia cum multa sint ae
grotantium desideria, quae ista sanitas tollit; quomodo illa tollit ista sanitas, 
sic omnia tollit immortalitas : quia SANITAS NOSTRA IMMORTALITAS EST. 
Recolite Apostoli, et videte quid erit : Opportet.. . Et erimus aequales Angelis 
Dei. Numquid illi miseri sunt, qui non epulantur?" Sermo 255, 7-8 P.L. 38, 
1189/1190. 
s „ergo nee ipsa sanitas nobis est perfecta... Totum ergo esuriamus, totum 
sitiamus, et veras divitias, et veram sanitatem, et veram iustitiam 
Quae est vera sanitas ? Cum absorpta fuerit mors in victoriam.... tunc erit 
vera sanitas, tunc erit vera et perfecta iustitia, ut nihil mali non solum faceré, 
sed пес cogitare possimus." Enarr. in Ps. 122, 11, 31 C.C.L. 40, 1824 P.L. 
37, 1638. Cf. Sermo 77, 14 P.L. 38, 489. 
3 „Sanata est autem caro (Christi). Quando ? Cum resurrexit. Audi apostolum, 
vide veram sanitatem: absorpta est, inquit, mors in victoriam." Enarr. in 
Ps. 29, En. II, 12, 5 C.C.L. 38. 182 P.L. 36, 223. 
4 „Vulneratam se dixit (sponsa Christi) caritate: amabat enim quiddam, et 
nondum tenebat; dolebat, quia nondum habebat. Ergo si dolebat, vulnerata 
erat : sed hoc vulnus ad veram sanitatem rapiebat. Qui hoc vulnere non fuerit 
vulneratus, ad veram sanitatem non potest pervenire." Enarr. in Ps. 37, 5, 56 
C.C.L. 38, 386 P.L. 36, 399. 
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j . Perfecta Sanitas 

a. van het lichaam. Zonder noemenswaardig verschil met vera 
sanitas gebruikt Augustinus ook wel het woord perfecta. Al is er in 
de hemel geen gevoel voor pijn meer, het is er geen toestand van 
gevoelloosheid, maar van ten top gevoerde gezondheid, waaraan de 
ziekte uiteraard vreemd is. Een andermaal ziet hij de volmaakte 
gezondheid gelegen in de toestand, waarin de voortdurende afbraak 
van „vlees en bloed" er niet meer is en waarin geen spijs meer nodig 
zal zijn, omdat God Zelf er onze spijs is 1. 

b. van de ziel. Gelijk begeerte naar voedsel de zwakheid van ons 
lichaam verraadt, zo is de hartstocht symptoom van onze zwakheid 
van ziel. Wij zouden er gaarne van bevrijd worden en wij bidden 
God met aandrang erom. Maar God heeft Zijn eigen tijdsverdeling 
en laat Zich niet door onze haast van de wijs brengen: „opdat Hij 
niet door onze overhaaste wil te volbrengen, onze volmaakte ge
zondheid onvervuld zou laten". Dit is de gezondheid die bestaat 
uit rechtvaardigheid; wanneer wij deze in volmaaktheid zullen be
zitten, zullen wij gelijk zijn aan de engelen Gods2. - Het verwondert 
ons niet, dat deze morele gezondheid ook vera et perfecta justitia 
wordt genoemd (Cf. п. 2 op blz. 204). 
с van ziel en lichaam. Augustinus brengt de lichamelijke en geeste
lijke gezondheid in synthese bijeen bij zijn uitleg van Psalm 146: 
God geneest de vermorzelden van hart. Maar hun volmaakte beter-

1 „Adtendat Caritas vestra : aliud est sanitas corporis, aliud stupor corporis, 
aliud immortalitas corporis. Sanitas quidem perfecta, immortalitas est, sed 
dicitur etiam secundum quemdam modum sanitas, quam habemus in hac 
vita Sanitas aegritudinem non habet"; Enarr. in Ps. 55, 6, 22 C.C.L. 
39, 681 P.L. 36, 650. 
„Ostendit quia cum fuerit salus perfecta in isto corpore, corruptio in eo non 
erit, quae intellegitur nomine camis et sanguinis; ipsa est enim perfecta 
sanitas corporis ipse erit cibus noster Deus et potus noster." Enarr. in 
Ps. 50, 19. 30 C.C.L. 38, 613 P.L. 36, 597. 
2 „ne praeproperam cum implet voluntatem, PERFECTAM non impleat 
SANiTATEM." Sermo 163, 7 P.L. 38, 892. 
„ut etiam illi qui nos persequuntur, ad sanitatem iustitiae convertantur." 
Enarr. in Ps. 34, s. II, 3, 8 C.C.L. 38, 313 P.L. 36, 334. 
„veniet tempus ut videamus quod non visum credimus... Tunc veniet res 
cuius est modo spes... modo in infirmitate positus medicum rogas; quid, cum 
acceperis PERFECTAM etiam SANITATEM? quid, cum effectus fueris aequalis 
angelis Dei?" Enarr. in Ps. 70, s. I, 8, 5 C.C.L. 39, 947 P.L. 36, 880. 
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schap zal eerst plaatsvinden na verloop van het sterfelijke leven, 
wanneer dit bederfelijke in onbederfelijkheid verrijst. De lusten van 
het vlees ervaren ook zonder eraan toe te geven, is nog geen vol
maakte gezondheid te noemen. Bij de vermorzelden van hart zal de 
volmaakte beterschap komen, als de rechtvaardigen verrijzen. 
Tot zolang blijft God hen genezen en hun kneuzingen verbinden. 
Hij geneest dus de vermorzelden van hart, en de gezondheid van 
hun hart zal dan volmaakt zijn, wanneer ook het beloofde herstel 
van hun lichaam voltooid zal zijn. Tot zolang zijn alle sacramenta 
van deze tijd, is alwat in de Kerk in deze tijd gedaan wordt, slechts 
een verband om de gekneusde plekken dat afgetrokken wordt, als 
de gezondheid een feit is1. 

Beknopter wordt hetzelfde bij de uitleg van Psalm 97 gezegd; Augustinus 
verwijlt bij het woord: Zij zullen gezond gemaakt worden voor Hem. Velen 
— zo zegt hij - worden gezond voor zichzelf, niet voor Hem. Ziet hoevelen de 
lichamelijke gezondheid begeren en van Hem verkrijgen, maar gezond ge
maakt worden door Hem, doch niet voor Hem. . . Wie wordt er dan gezond 
voor Hem? Wie inwendig genezen wordt. En wie wordt inwendig genezen? 
Wie in Hem gelooft; zodat dit sterfelijke vlees, wanneer hij innerlijk genezen 
en in een nieuwe mens herschapen is, na tijdelijke zwakte aan het eind ook 
zelf zijn allervolmaakste gezondheid ontvangen zal2. 

6. „Sanitas" en „Salus" 

Wij konden vele teksten waar Augustinus sanitas gebruikt, in de 
categorieën plaatsen die wij bij de behandeling van het christelijk 
salus hadden opgesteld. Het ligt voor de hand om dan de beide 
substantieven nog eenmaal met elkaar te confronteren. 

Er is vanzelfsprekend een grote overeenkomst. Als Augustinus 
spreekt over de grotere sanitates die thans bewerkt worden, ver-
1 „(Deus contritos corde) sanat; sed PERFECTA eorum SANITAS transacta 
mortalitate fiet, quando corruptibile hoc induerit incorruptionem, et mortale 
hoc induerit immortalitatem ; ... et SANITAS ipsius cordis tunc erit PERFECTA, 
cum et corporis reparatio implebitur quae promissa est." Enarr. in Ps. 146, 
6, 5 C.C.L. 40, 2125 P.L. 37, 1902. 
2 „Multi enim sanantur sibi, non ei . . . Quis est qui sanatur ei? Qui intus 
sanatur. Quis est qui intus sanatur? Qui credit in eum ut cum interius fuerit 
sanatus, in novum hominem reformatur, postea et hoc quod languet ad 
tempus caro ista mortalis, recipiat in fine et ipsa suam perfectissimam Sani
tätern." Enarr. in Ps. 97, 1, 30 C.C.L. 39, 1372 P.L. 37, 1253. 
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geleken met die welke Christus tijdens Zijn aardse leven schonk, 
dan legt hij dit uit door te wijzen op het bewerken van salus naar 
lichaam en ziel1. En de confessio laudis richt zich tot de Geneesheer 
om hem te danken voor de verkregen sanitas, want Hij is salus2. Op 
een andere plaats weer wordt de volmaakte gezondheid in dit 
lichaam zowel door salus als door sanitas weergegeven3. 

De adjectieven vera en perfecta die wij bij sanitas aantroffen, 
dragen een antithetisch moment in zich, inzover die gezondheid 
daardoor onderscheiden wordt van die welke niet de ware en niet 
de volmaakte is. Dit sluit zeer nauw aan bij de antithese die wij bij 
Augustinus ook in salus hebben ontmoet. 

Toch blijkt ook hier, dat beide woorden hun eigen onafhankelijk
heid handhaven; het attribuut vana, dat we met schriftuurlijke 
reminiscentie bij salus herhaaldelijk noteerden, verschijnt niet bij 
sanitas. Omgekeerd zijn adjectieven als vaporea, fragilis meer het 
specifieke eigendom van sanitas. 

1 „Et nunc majores sanitates operatur, propter quas non est dedignatus tunc 
exhibere illas minores. Sicut enim animus melior est corpore; sic et melior 
salus animi, quam salus corporis..." Sermo 88, 3 P.L. 38, 540. 
* „Quam saepe ostenditur laudis esse ista confessio, non vulnera medico 
ostendens, sed de percepta sanitate gratias agens. Ipse autem medicus salus 
est." Enarr. in Ps. 117, 16, 2 C.C.L. 40, 1662 P.L. 37, 1499. 
8 „Ostendit quia cum fuerit salus perfecta in isto corpore, corruptio in eo 
non erit, quae intellegitur nomine camis et sanguinis; ipsa est enim perfecta 
sanitas corporis." Enarr. in Ps. 50, 19, 30 C.C.L. 38, 613 P.L. 36, 597. 
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N A B E S C H O U W I N G 

Naar aanleiding van het woord salus werden wij getroffen door een 
opmerkelijke medische beeldspraak: salus was daartoe niet de 
rechtstreekse aanleiding, maar bleek zich juist door de polysemie: 
lichamelijke gezondheid én geestelijk heil uitstekend tot deze metafoor 
te lenen. Voor ons onderwerp bijzonder welkom waren die teksten 
waarin Augustinus de mensgeworden Zoon Gods in medische beeld
spraak salus noemt. Daarmee stuitten wij op het retorische pendant 
van de aanvang van zijn Confessiones, waar hij op meer litteraire 
wijze uitsprak wat God in zijn leven betekende1. 

Het woord salvus, dat in de algemene taal een afgesleten en 
mechanisch woord was geworden, krijgt bij Augustinus, juist omdat 
het medische erin meer relevant wordt, meer zelfstandigheid en 
reliëf. Het is, alsof hij het als één woord gevoelde salvum faceré 
opnieuw waardeert, als hij de volgorde omkeert {faceré salvum) of 
als synoniem salvum iubere gebruikt2. De gevallen waarin het 
medische element wordt opgeroepen door een reflectie op het woord 
salvus en op de antithese-mogelij kheid lichamelijk gezond < > 
geestelijk gered, bewijzen hoe sterk en vasthoudend de medische 
spreekwijze bij Augustinus doorwerkte. 

Het lexicologische christianisme salvare was de term die de volle 
heilswerkzaamheid aangaf. Augustinus voegt bij plaatsen, waar 
salvare onweerlegbaar op christelijke heilsfeiten betrekking heeft, 
medische klank toe: niet alleen door de samenhang van medische 

1 „die mihi per miserationes tuas, domine deus meus, quid sis mihi. Die 
animae meae: Salus tua ego sum." Сои/. 7, 5, 5. Cf. G. N. KNAUER. Psalmen
zitate in Augustins Konfessionen. Göttingen, 1955, p. 67. 
a „nee ab eo aegrum suum voluit videri, sed salvum juberi." Sermo 203, 2 
P.L. 38, 1036. 

208 



beeldspraak, waarin salvare dan zijn rol speelt, maar door bewust 
gegeven medische bijklank, waardoor het met opzet in de medische 
sfeer wordt getrokken. 

Bij salvator merkten wij op, dat het vaak als de gewone naam 
voor Jezus optreedt. Toch blijkt het niet alleen eigennaam te zijn, 
maar een functioneel karakter te bezitten naast Dominus, Magister 
en... Medicus. Ook salvator wordt in de medische sfeer getrokken 
en juist via de verbindingen welke het bij Augustinus met salvare 
heeft, ook zelf met medische nuance verrijkt. 

In het tweede hoofdstuk hebben wij de aandacht gericht op het 
woord medicus. Bij de plaatsen waar medicus overdrachtelijk ge
bruikt werd, viel het ons in het populaire tractaat over zonde en 
menswording dat men uit de sermones kan samenlezen, op, dat in 
deze beeldspraak de persoon van Christus centraler werd. Niet 
alleen de historische Christus uit de evangeliën werd als geneesheer 
voorgesteld, maar ook de Christus Die momenteel Zijn genade aan 
de gelovigen mededeelt. Dit werd het duidelijkst gedemonstreerd 
in de teksten over het doopsel, waar ook juist het sa/ws-woordenspel 
een plaats vond. 

Eén bijbeltekst waarop deze gehele metafoor zou steunen, aan 
te wijzen, was niet mogelijk. Daarmede is evenwel niet gezegd, dat 
dit motief ook niet naar de geest bijbels geïnspireerd is. Deze bijbelse 
inspiratie was juist een der beweegredenen, waarom wij vaststelden, 
dat medicus voor Augustinus een technische term was om Christus 
aan te duiden: misschien geen technisch semantisch christianisme 
dat in de algemene christelijke taal leefde of in de liturgie1 is blijven 

1 In het Sacramentarium Fuldense saeculi X (ed. RICHTER-SCHÖNFELDER) 
lezen wij de volgende teksten : „ VD Nos te semper et ubique in necessitatibus 
invocare, qui dominaris vitae et morti, qui es medicus animarum." (1912, 
Praefat. Missae pro infirmo); „Salvator mundi, deus, qui es verus medicus et 
medicina caelestis, propitiare et fer opem famulo t u o . . . " (2404); „Qui sanas 
contritos corde, aspice Christe, verbo misericordiae tuae succurre, quia tu es 
medicus salutaris.. ." (2442) (beide uit de rite van de zalving der zieken); 
„Christe caelestis medicina patris,/ verus humanae medicus salutis,/ provide 
plebis precibus potenter,/ pande favorem." (2448, als smeekgebed voor een 
zieke in ochtend- en avondhymne in te voegen). Ook een gebedstekst uit de 
Rotulus van Ravenna noemt Christus „caelestis medicus". Sacramentarium 
Veronense II, 174, 8-9 ed. MOHLBERG, Roma, 1955. 
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voortleven, maar wel een specifiek christelijk woord, dat in Augus
tinus' eigen milieu in zichzelf sacrale klank en gewijde inhoud bezat. 
De mogelijkheid, dat de Christusbenaming medicus als explicitatie 
van een bijbels gegeven en de titel salvator met medische bijklank, 
die niet woordelijk uit de Bijbel stamt, elkaar wederzijds beïnvloed 
hebben, noopte tot voortzetting van het onderzoek. 

Bij medicatnentum kwam naar voren, dat men het niet meer als 
metafoor, maar als specifiek christelijke term moet zien, zonder 
weerstand opgenomen in het theologische vlak, in bijbelse sfeer en 
liturgische spreekwijze. Nergens bleek uit de samenhang van deze 
teksten, dat Augustinus deze terminologie aan mysteriegodsdiensten 
of buitenkerkelijke stromingen ontleende; het was een uitdrukkings
wijze die bij hem volledig paste in de ontwikkelingslijn van het 
specifiek christelijke gedachtengoed. 

Ook de term medicina bleek vaak geen metafoor meer, maar 
geobjectiveerde specifiek christelijke term: zo ingeburgerd in 
christelijk spraakgebruik, dat het medische erin weer relevant 
gemaakt moest worden. Medicina blijkt de vaste uitdrukking voor 
de christelijke boete en bijna synoniem voor Christus' genade. 

De bijvoeglijke naamwoorden welke ziek betekenen, worden 
eveneens vaak in een bijbelse zegswijze betrokken of naderen het 
liturgische en theologische spreken, zodat zij boven het gewone 
metaforische gebruik uitgaan. Hier vallen moeilijk grenzen te 
trekken ; meestal zullen wij deze uitdrukkingen het beste benoemen 
als vaste symboliek in de taal van Augustinus en zijn gehoor; 
niettemin ligt in deze woorden, en in infirmus onmiskenbaar, de 
aanleg om technische christelijke termen te worden met specifieke 
heilsinhoud. 

Parallel hiermede gaan de woorden voor ziekte. Zij bezitten een 
diepere christelijke associatie en zijn een equivalent van peccatum, 
welk equivalent het van dit peccatum in duidelijkheid mogelijk 
nog wint. Ook hier spreken wij weer van staande christelijke sym
boliek in de taal en van drie substantieven die zich tot specifiek 
christelijke termen voor zonde ontwikkelen1. 

1 Vergelijk de briefwisseling van de Afrikaanse bisschoppen met Paus 
Innocentius over de heropname van publieke zondaars : „medicinam solitam, 
id est receptaculum suum, ab Ecclesia non negari" P.L. 56, 459 ss. 
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Daama gaven wij ons rekenschap van de wijze waarop Augustinus 
het werkwoord sanare bezigt. Als specifiek christelijk woord troffen 
wij het in bijbelse samenhang en unctievolle gebedstaai aan; het gaf 
Gods genadewerking aan in alle fasen van christelijk heil, die wij ook 
bij salvare hadden leren kennen. 

Enigszins ten overvloede analyseerden wij het gebruik van sanus. 
In de christelijke retorische metaforiek staat het bij alle organen 
van de innerlijke mens; ook dit woord vertoont de neiging om 
specifiek christelijke term te worden. 

Tot de volledige taak van de geneesheer rekende Augustinus het 
ook, dat hij voorschriften gaf waardoor de gezondheid behouden 
bleef. Vandaar dat wij de teksten waar sanitas in zijn preken voor
komt, nagingen. Vooral trof ons daarin, hoe de gezondheid van het 
lichaam niet immer profaan mag worden opgevat. Het lichaam zelf 
is iets heiligs, aangesloten bij het Lichaam van Christus ; de Echte, 
Volmaakte Gezondheid ervan is wezenlijk bestanddeel van ons Heil. 

Het komt ons voor, dat wij met de talrijke teksten overvloedig 
hebben bewezen, dat de Christus-Medicusvisie in Augustinus' 
preken een belangrijke rol speelt. Toch dienen wij de vraag te 
stellen, of wij het medicusbeeld met onze studie niet al te eenzijdig 
in het licht geplaatst hebben. Men zou na onze keten van teksten 
over Christus, de geneesheer, gemakkelijk tot de mening geraken, 
dat Augustinus over niet veel anders in zijn sermones spreekt dan 
over de medische activiteit van de Godmens. Een eenvoudige en 
globale berekening helpt uit die waan. De sermones, Enarrationes 
in Psalmos en Tractatus in Johannem beslaan in de Patrologia 
Latina ongeveer 4200 kolommen druks; het aantal malen, dat wij 
op een der medische termen stuitten, bedraagt ongeveer 1400. 
In drie kolommen treft men dus éénmaal een woord aan dat in onze 
studie past. Augustinus heeft onnoembaar veel andere uitdrukkings
mogelijkheden. 

Om nu echter met de andere hand weer enigszins terug te nemen 
wat wij met de ene hand gegeven hebben, stellen wij de vraag, of er 
in Augustinus' uitgestrekte opus andere motieven gevonden worden 
die ieder voor zich zo talrijk doorklinken, dat men iedere drie 
kolommen ervan hoort. Uit een ruwe telling van de frequentie van 
een aantal woorden alsmede uit de beschouwing van enkele andere 
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voorstellingswijzen van het heilsgebeuren blijkt, hoe de Christus-

Medicusgestalte in Augustinus' beeldentaal een bevoorrechte 

plaats inneemt. 

a. Enige getallen omtrent medicus en salvator 

Wij troffen het woord medicus in de sermones 247 χ aan ; het woord 

salvator 124 X ; evenzo het werkwoord sanare meer dan 300 χ ; het 

werkwoord salvare 82 X. Reeds uit dit grote frequentieverschil kan 

men opmaken, dat salvator en salvare, mits hun inhoud en herkomst 

dit toelaten - dat zij dit inderdaad toelaten, bleek uit het vooraf

gaande! -, de invloed van medicus en sanare hebben moeten onder

gaan. 

b. Enige getallen omtrent medicus en redemptor 

In de sermones komt het substantief medicus 247 χ voor ; het woord 

redemptor daarentegen 58 χ . Het werkwoord sanare komt er meer 

dan 300 X voor; redimere daarnaast 1 3 6 χ . Wij gaan voorbij, dat de 

verhouding tussen substantief en verbum bij salvator en salvare 

anders is dan hier bij redemptor en redimere. Speciaal voor ons 

onderwerp is treffend, dat de groep medicus-sanare wel een zwaar 

overwicht heeft. Tegenover deze numerieke meerderheid vallen 

andere woordgroepen als liberare-liberator ons inziens nog meer 

in het niet 1 . 

с De voorstellingswijze van redemptor 

Enigszins generaliserend, mogen wij het volgende redemptor-beeìà 
uit de sermones-teksten samenlezen : De mens verkocht zich met vrij 
keuzevermogen aan de ongerechtigheid; kreeg als prijs een klein 
genot van de verboden boom. De vorst van deze wereld kreeg ons 
aldus tot zijn slaven. Christus kwam als redemptor. De duivel meende 
in Hem sterfelijk vlees te ontmoeten; hij voer in het hart van Judas, 
die Christus verkocht aan de joden, die Hem kochten. Maar het 
sterfelijk vlees, dat aldus gekruisigd werd, bleek geen zondig vlees 

1 Vergelijk voor dit beeld: „Quid Ulis miserius, quibus Salvator saluti non 
erit? Non ergo mirum, quia illis... non erit saluti Deus liberans." Enarr. in 
Ps. 147, 3, 42 C.C.L. 40, 2141 P.L. 37, 1916. 
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te zijn. De duivel had het Bloed van onze Verlosser vergoten, maar 
kon het niet drinken. Het Bloed is vergoten; tegelijk daarmee is de 
schuldbrief van de verkochten vernietigd. Wij zijn vrij geworden 
door die dure prijs. Drinken wij dat Bloed, dan zal de Verlosser ons 
Zijn Geest geven, zodat wij de werken van het vlees kunnen ver
sterven. De ruwe weg van ons leven is een veilige verdedigde weg 
geworden : Verlost door het Bloed van de Verlosser, kunnen wij het 
voorbeeld van de Verlosser volgen. Want als de Zoon ons vrij maakt, 
dan zijn we werkelijk vrij. 

Men kan dus moeilijk zeggen, dat Augustinus voor dit vrijkopings-
motief weinig oog had1. Hij tracht het te populariseren: verbindt 
het woord redemptor met het duidelijkere manumissor2; laat het 
contrasteren met venditor en emptor3; illustreert het met het bekende 
beeld van de muizenval, waarin onze losprijs lag als aas voor de 
duivel4; veraanschouwelijkt het tot het uiterste, als hij Christus' 
lichaam als de geldbeurs toont welke door de lans geopend wordt om 
er het heilig Bloed als de losprijs uit te laten vloeien5. Ook spreekt 
hij met dit beeld even kernachtig uit, wat hij met het medicusbeeld 
aangaf : Verkopen konden we onszelf, terugkopen kunnen we onszelf 
niet6! Hiermee tekent hij immers even kort, wat wij meermalen 
beluisterden: Wonden kon de ziel zich, doch voor genezing zoeken 
wij een geneesheer7! En toch blijkt hij het medicusmotief spontaner 
toe te passen en simpeler te hanteren. 

1 Vergelijk sermo 21; 27; 30; 86; 130; 163; 336. 
* „Agnosce Redemptorem tuum, Manumissorem tuum." Sermo 86, 7 
P.L. 38, 526. 
* „In venditore erubescat superbia, in redemptore glorietur gratia." Sermo 
30, 2 P.L. 38, 188. 
„Cantet Christus redemptor, gemat Judas venditor, erubescat Judaeus 
emptor." Sermo 336, 4 P.L. 38, 1473/1474. 
4 „Et quid fecit Redemptor noster captivatori nostro? Ad pretium nostrum 
tetendit muscipulam crucem suam: posuit ibi quasi escam sanguinem suum." 
Sermo 130, 2 P.L. 38, 726. 
6 „Suspensus est saccus, et quasi laetatus est impius. Conscidit saccum lancea 
persecutor, et fudit pretium nostrum Redemptor." Sermo 336, 4 P.L. 38, 1473. 
* „Vendere nos potuimus, redimere nos non possumus." Enarr. in Ps. 135, 2, 
56 C.C.L. 40, 1846 P.L. 37, 1658. 
7 „ad peccandum anima sibi ipsa sufficit; ad sanandum... Dei medicinalem 
dexteram implorât." Sermo 30, 1 P.L. 38, 138. 
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d. De voorstellingswijze van pastor 

Augustinus blijkt meer vertrouwd te zijn met de vissers en haven-
sjouwers van Hippo Regius en met de pachters en slaven op de 
uitgestrekte graanvelden van het platteland eromheen1 dan met het 
beeld van de herder. Hij behandelt dan ook slechts weinig herders
teksten uitvoerig. Merkwaardigerwijze is de behandeling van deze 
passages als Ezekiël 34 en Johannes 10 en 21 apologetisch ingesteld 
tegen de landelijke Donatisten. Uit plichtsbesef en eerbied voor de 
Bijbel stelt hij trouw zijn verbeelding en gevoel in dienst van de 
uitleg van deze plaatsen2. Karakteristiek voor de Goede Herder 
noemt hij de misericordia: het is dezelfde eigenschap welke hij ook 
aan de Medicus toekent! Voor de herders van de Kerk acht hij de 
liefde een kenmerkende deugd en ook zichzelf noemt hij wel herder, 
vooral weer tegenover de Donatisten3. Niettemin blijkt zelfs in de 
herderspreken, dat het beeld hem niet fascineert, hetgeen men ook 
uit andere trekken kan opmaken. In de drie preken over kerkwijding 
bijvoorbeeld noemt hij het kerkgebouw geen enkele maal een ovile. 

Daarentegen onderbreekt Augustinus het herdersbeeld niet 
zelden voor dat van de medicus. Wanneer Christus Petrus aanstelt 
tot herder van de schapen, treedt Hij niet op als de Magnus Pastor 
ovium, doch zelfs dan als de medicus*. Wij mogen dus wel zeggen, 
dat de stadsmens Augustinus het landelijke herdersbeeld, met 
behoud van het Erbarmen als de wezenlijke karaktertrek, ver
vangen heeft door het medicusbeeld. 

* * 
* 

Het Christus-Medicusbeeld is niet alleen bij Augustinus bijzonder 
sterk ontwikkeld, gezien in het kader van zijn tijd, maar het neemt 
bij Augustinus zelf in het kader van zijn christologie een bevoor
rechte plaats in. Dit stelt ons nu voor de taak ons af te vragen, uit 
welke bronnen hij heeft geput en hoe hij tot dit beeld kwam, alsmede 
wat hij ermede wilde uitdrukken. 
1 v. D. MEER. Augustinus de Zielzorger, p. 40. 
1 Sermo 47, 19-20; Sermo 138, 10. 
» Sermo 46, 14; 137, 14; 296, 3. 
« Sermo 77, 4; 137, 3; 253, 1. 
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Twee simplistische oplossingen moeten worden afgewezen: 
primo, dat hij het Christus-Medicusmotief ontleende aan één 
bepaalde passage uit de H. Schrift; secundo, dat het slechts een 
uitwerking zou betreffen van een retorische woordspeling rond de 
ambiguïteit van het woord salus. Die ene bijbeltekst is niet aan te 
wijzen en dat ene woord salus is in talrijke medische uitweidingen 
ver te zoeken. Wij hebben te maken met meer dan een exegetisch 
snufje en met meer dan een oratorische vondst; de Christus-
Medicusvisie blijkt dieper in Augustinus' geest verankerd, en een 
wezenlijk deel van het geloofsbezit dat hij aan zijn gelovigen wil 
overdragen. 

Wij proefden ontegenzeglijk in het motief de bijbelse sfeer; van 
de andere kant bleek ook de mogelijkheid, de so/Ms-woordgroep 
medisch te interpreteren, verwerkelijkt. Een verantwoorde synthese 
moet dus uitwijzen, dat de bijbelse grondslag primair en de medische 
uitleg van de sa/MS-terminologie secundair is; of dat de medische 
zin van het sa/ws-complex voorafgaat en daarna met bijbelteksten 
wordt geadstrueerd. 

Wij herinneren eraan, dat de bijbelse bouwstenen voor het 
Christus-Medicusmonument in Augustinus' tijd niet noodzakelijk 
dezelfde medische kleur vertoond behoeven te hebben als in de 
eerste tijd van hun ontstaan; anderzijds kan salus voor Augustinus 
medische klank opgeroepen hebben die vroegere christengeneraties 
niet hebben ervaren. Wel komt het ons voor, dat Augustinus in zijn 
medische zienswijze niet zo spontaan en vanzelfsprekend langs de 
meest uiteenlopende wegen bijbelse gegevenheden medisch zou 
expliciteren, als de traditie van de Bijbel, zoals die onder zijn toe
hoorders leefde, dit niet mogelijk had gemaakt. Evenzo zou hij zich 
nimmer van het woordenspel rond salus bediend hebben, wanneer 
zijn gehoor de ambiguïteit van salus en salvus en de medische inter
pretatie van salvare en salvator niet juist aanvoelde. Een redenaar 
boeit gaarne de aandacht met een nieuwe en onverwachte wending; 
een predikant als Augustinus mag baanbrekende noviteiten brengen : 
hij moet echter steeds binnen de associatiekringen van zijn gehoor 
blijven en appelleren aan het taalgevoel van wie luistert. In onze 
inleiding nu zagen wij, dat deze klankbodem bij Augustinus' ge
lovigen inderdaad aanwezig was. 

Aldus kan men zeggen, dat het Christus-Medicusbeeld in Augusti-
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nus' preken rust op de bijbelinterpretatie zoals deze in zijn tijd 
leefde. Hij ontleende het niet aan de Bijbel als aan een willekeurig 
boek, dat men met interesse leest en waar men een aardige allegorie 
of een puntige argumentatie uit overneemt. In persoonlijke beleving 
en meditatie bouwde hij voort op wat de bijbelse traditie van zijn 
dagen hem ter hand stelde, denkend en biddend in dezelfde geest 
waarin hij kort voor het paasfeest van 391 aan bisschop Valerius 
vroeg om zijn theologische kennis met bijbelstudie te mogen ver
diepen1. Moet hij van dit bezit getuigen, dan zal hij liever met 
beelden ontroeren dan met ideeën verklaren, en bij voorkeur zal 
zijn verkondiging geschieden in beelden van bijbelse oorsprong in 
bijbels klimaat met bijbelse wijding. Zo ademt het geroep van de 
zondigzieke mens tegenover de goddelijke geneesheer in zijn preken 
de wijding van het Sana animam meam, quoniam peccavi! uit de 
Psalmen. Het is geen bijbelse kleur die van buiten af op een medicus-
beeld dat aan de Bijbel zelf vreemd zou zijn, gelegd wordt ; het is het 
beeld van God Zelf, Die de mensen individueel en collectief geneest 
in Christus; Augustinus laat het in eigen bijbelse unctie onaangetast 
en belicht het slechts op een speciale wijze; hij brengt tussen be
paalde facetten verborgen samenhang naar voren, accentueert 
contrasterende trekken en markeert door de achtergrond te variëren 
de innerlijke kracht, zodat zijn gelovigen hun God en Heer, uit de 
Schriften verklaard, met nieuwe ogen aanschouwen. 

Zoals vele uitdrukkingen die niet letterlijk in de Bijbel voorkomen, 
maar toch als bijbels geïnspireerde christelijke termen worden 
aanvaard, zo is Augustinus' Christus-Medicusmotief een explicitatie 
van een bijbels gegeven. Gegeven, dat Augustinus het in deze 
bepaalde vorm kleedt, moeten wij ons toch ook van deze vorm 
rekenschap geven. Het motief blijkt in zijn denken uitermate 
belangrijk en eist een nadere verklaring. De gewijde auteurs zelf 
gaven immers in de Bijbel deze explicitatie juist niet : mogelijk, wijl 
zulk een uitleg eenvoudig niet aan de orde werd gesteld; mogelijk 
ook, omdat een dergelijke uitwerking niet opportuun was. Op de 
weg, waarlangs Augustinus juist tot deze formulering van het 
bijbelse gegeven kwam, biedt ons tekstenmateriaal het volgende 
uitzicht : 
1 E. BRAEM. Augustinus' leer over de heiligmakende genade. Augustiniana I, 
1951, p. 80. 

216 



De presentatie van de Christus-Medicusgestalte vond in be
grijpelijke taal plaats. Was het beeld moeilijk te vatten geweest, 
dan had de zorgzame zielzorger, die juist tot het gewone volk wilde 
doordringen, het in eenvoudiger vormen vertaald. Ook kan het in 
het gewone kerugmatische spraakgebruik geen vreemde figuur 
geweest zijn. Augustinus, wiens waardering voor het traditiebewijs 
in de theologische argumentatie bijvoorbeeld meermalen opgemerkt 
is, was er zeker zeer op bedacht om in de lijn van de kerkelijke 
traditie te spreken en kende zijn verantwoordelijkheid om in zich
zelf, redenaar bij de gratie Gods, die evenzeer als zijn toehoorders 
genezing behoefde, Gods Woord te laten doorklinken. Hij spreekt 
in de christelijke en kerkelijke taal van zijn tijd. 

Nu valt daarin naast de bijbelse traditie ook een taaitraditie waar 
te nemen. Met deze christelijke locutio is Augustinus slechts lang
zaamaan vertrouwd geraakt, maar uit onze teksten bleek, dat hij in 
zijn preken de taal van zijn christenvolk volwaardig spreekt. Zo is 
in zijn preektaal het gebruik van salvator en salus geheel volgens 
het christelijk idioom. Doch de profane betekenis van salus is nog 
waarneembaar en in gebruik; met zijn neiging tot reflecteren op de 
woorden, erfenis van zijn professoraat, brengt hij deze grondbete
kenis meer naar voren en maakt haar tot uitgangspunt van menig 
woordenspel. Misschien leefde deze profane betekenis van salus 
minder sterk in Augustinus' tijd dan in de jaren, dat de eerste 
Latijnse bijbelvertalingen ontstonden; salus als heil zal met de jaren 
steeds meer het sacrale woord geworden zijn. Hoe verder het even
wel uit de profane sfeer wordt getrokken, des te meer zin krijgt een 
herwaardering van de grondbetekenis. 

Met deze etymologische tournure rond solus vond Augustinus 
zeker weerklank bij zijn gehoor. Dit met opzet ambigu gebruikte 
salus speelt een rol in menige Christus-Medicuspassage en via dit 
salus krijgen salvator en salvare medische klank. Na onze uiteen
zetting over de bijbelse oorsprong van het Christus-Medicusmotief 
zal het echter niet verbazen, dat deze met zoveel virtuositeit gehan
teerde woorden toch niet de eerste en afdoende verklaring zijn voor 
de frequentie van het beeld van de goddelijke geneesheer. 

Ons eerste hoofdstuk is inderdaad imponerend met zijn vele 
antithesen en woordspelingen, maar de uitwerking van de andere 
medische woordgroepen bewijst in onze volgende hoofdstukken. 
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dat het safc-complex een secundaire factor is geweest, zo niet in 
tijd, dan toch in rangorde. 

De geschiedenis van ons probleem bevestigt dit. Wij lezen bij 
andere schrijvers vele medische uitwerkingen van het bijbelse 
gegeven die onmogelijk op salus konden teruggaan. De Griekse of 
Syrische teksten spreken hier op overtuigende wijze. Dan kan 
Augustinus minstens in de teksten waar geen spoor van salus-
terminologie aanwijsbaar is, ook langs een andere weg dan via deze 
terminologie tot de Christus-Medicusfiguur gekomen zijn. 

Augustinus was dan ook meer dan retor. Retoren en filosofen en 
ook theologen leefden in zijn tijd in een soort monsterverbond. 
Maar de bisschop van Hippo wilde uiteindelijk geen woordkunst, 
maar eigen Godservaring en Christusliefde op de zijnen overdragen. 
Zijn gelovigen hadden zeker oor voor zijn fijne woordenspel, maar 
konden zich niet lang hierin vermeien, omdat de bisschop er zulke 
ernstige conclusies aan verbond. In de medische passages drong 
vooral de diepere ondergrond, de mens gemeenlijk niet zo aange
naam, tot hen door: „Toon uw wonden aan de geneesheer! Besef 
uw ziekte!" 

Wij zien twee lijnen ineengestrengeld: de Christus-Medicuslijn, 
die uiteindelijk teruggaat op de confuse in de Bijbel getekende 
geneesheer-gestalte van God en Diens mensgeworden Zoon, en de 
salus-salvator-\\\n., die vanuit de polysemie van salus voortging naar 
de medische interpretatie van salvare en salvator. Het sa/ws-complex 
kreeg een meer concrete inhoud door de medicus-metaioriek ; het 
medicus-beeld kreeg door de sa/ws-terminologie meer wijding en 
waarborg. De bijbelse inspiratie achten wij voor het Christus-
Medicusmotief echter primair en onafhankelijk; de woordreflectie 
op salus en verwante termen secundair, en meer op het retorische 
vlak liggend. 

Wij trachten nog een schrede verder tot de kern van ons onder
werp door te dringen. Augustinus beleefde de gegevens van de 
Openbaring over de verhouding van de mens tot zijn goddelijke 
geneesheer in volle ernst. Hij verkoos de waarheid in de salus-
terminologie boven een oppervlakkige retorische tournure. Hij 
spreekt immers niet over een abstract onderwerp, dat buiten hem en 
zijn hoorders staat, niet over een letterkundige creatie of over een 
slechts vaag vermoede personificatie van de Wijsheid: in zijn Chris-
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tus-Medicusbeeld raakt hij de werkelijke Persoon in Wie hij gelooft 
en van Wie hij houdt : de mensgeworden Zoon van God, boeiend in 
Zijn historische verschijning en beminnenswaard in Zijn actuele 
genadebedeling. Augustinus' Christus-Medicusbenaming is levens
echt en trefzeker: het getuigenis van een groei in eigen geestelijk 
leven : van de visie, dat Christus als de neerdalende God onze hoog
moed had beschaamd en toonbeeld voor ons was geworden, hoe het 
eigen morele leven hervormd moest worden, naar de ruimere en 
rijkere blik op de verlossing, waarin de menswording niet louter 
als historisch feit buiten en los van ons leven staat, doch de daad
werkelijke hernieuwde uitwisseling inhoudt van bovennatuurlijke 
waarden tussen God en ons. Augustinus had in eigen verhouding 
tot de goddelijke geneesheer deze groei doorworsteld: hij spreekt van 
de hemelse geneesheer die naar omlaag komt en met de nederigheid 
van Zijn doopsel geneesmiddel en toonbeeld werd voor onze na
volging Christi; doch naast deze exemplaire historische geneesheer 
toont hij de geneesheer die nú klaar staat om Zijn genade uit te 
delen: wij horen zijn gepassionneerde uitroep om de pasgeboren 
kinderen toch niet van het doopsel af te houden en wij zien zijn hand 
wijzen naar het Kruis, waar de stervende geneesheer voor óns uit 
Zijn Bloed het geneesmiddel maakte. Geen wonder, dat dit motief 
bij Augustinus duidelijker doorklonk dan bij andere auteurs: hij 
kon erin uitspreken wat hij zelf na moeizame strijd aan geloofs
inzicht verworven had en nu in dankbare actuele liefde tot Christus 
doorvoelde. Zo wordt het Christus-Medicusmotief voor hem een 
typisch pastorale tournure om zijn gelovigen tot deze zelfde kennis 
en liefde te brengen. 

Deze bezorgdheid van de zielenherder heeft zich bijzonder in 
drie punten geconcretiseerd. Vooreerst wekt hij op tot geduld. Zelf 
kan hij terugzien op de lange weg die naar zijn bekering leidde en 
hem tot de erkenning bracht, dat de mens slechts tot eigen welzijn 
Gods leiding gelaten aanvaardt. Men kan als Paulus verlangen om 
zelf het initiatief te nemen en bidden, dat de engel van satan heenga! 
Dicteer evenwel aan de geneesheer tijdstip noch methode! Laat toe, 
dat Hij u zegt, dat Zijn genade u voldoende is; verdraag het, als 
Zijn hand snijdt en brandt! En luister, als Hij u zegt: „Nog even! 
Uw Medicijn heeft Zelf het genezende branden toch ook verduurd!" 

Een tweede wezenlijke trek in deze verkondiging is de aansporing 
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tot nederigheid. Reeds Arbesmann maakte van deze grondtoon 
melding en de zojuist vermelde gelatenheid valt zelfs tot deze 
nederigheid terug te voeren. Ook hier horen wij, hoe Augustinus er 
de bezinning op eigen levensgeschiedenis in uitdrukt: „Zijt ge 
gezond geworden, schrijf dat dan niet aan jezelf, maar aan God toe!" 
Heel zijn zoeken naar waarheid, zijn dwalen van Thagaste en 
Carthago naar Milaan met alle krachtsinspanningen van zijn 
scherpe verstand ligt meteen in de juiste proportie. Want valse 
gezondheid en farizeïsche hoogmoed brengen je tot de ondergang, 
maar met Magdalena de voeten van de Heer zoeken en met Paulus 
de andere wet in je leden toegeven en om de geneesheer kermen, dat 
leidt je naar de genezing. Maar de grondlegger van die nederigheid 
is steeds weer de nederige God, die om de zonde van de menselijke 
hoogmoed kwam, zó nederig, dat de zwakgelovige zich schaamt voor 
zulk een nederigheid. „Als die Medicijn niet van de hoogmoed 
geneest, dan weet ik niet welke medicijn dan wel geneest!" 

Misschien is de gehele Christus-Medicusfiguur nog beter samen te 
vatten met het ene woord: liefde. Deze nederigheid metterdaad is 
niets anders dan de liefde van God die zich in de geneesheer Christus 
openbaarde, en de wederliefde die door Hem opgeroepen wordt. 
„Wat zullen wij de geneesheer die onze inwendige ogen genas, 
aanbieden?" zo vraagt Augustinus. Zijn warme Christusliefde 
breekt open, als hij in heilige vervoering beschouwt, hoe Jezus' 
ledematen aan het Kruis gehecht zijn, met de spijkers door handen 
en voeten, terwijl de koortsige farizeeën Hem lasteren en met Zijn 
vergoten Bloed niet tevreden zijn: „Zie Hemdaar hangen!" en hij 
herhaalt het vijfmaal achtereen, „onze geneesheer, die zelfs nú nog 
liefde vindt om te zeggen: Vader, vergeef het hun! Want de koorts 
verdwaast hen!"' 

Naast deze praktische opwekkingen vinden we in de preken van 
Hippo's bisschop ook de dogmatische elementen. Het beeld van de 
geneesheer is voor de eenvoudigste kerkganger te vatten, doch het 
genie van de kerkvader maakt het tot drager van de diepste geloofs
mysteries. Sermo 175 en 176 volstaan om aan te tonen, dat hij com
plete hoofdstukken theologie in deze beeldtaal weet te verwoorden. 

De uiterlijke verschijningsvormen van zijn wezenlijke Christus-
Medicusbeleving varieerde Augustinus naar de omstandigheden: 
waar Plotiniaanse denkcategorieën in de preek betrokken werden, 
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beschrijft hij, hoe onze ogen zo aan de duisternis gewend zijn, dat 
ze zich verzetten tegen een genezing, die hun het licht in ver
blindende volheid zou laten zien; tegen het scherpe dualisme van 
de Manicheeërs tussen goed en kwaad stelt hij zijn datur tertium van 
het gekwetste en te genezene, en hun opmerking, dat God oorzaak 
van het kwaad zou zijn, weerlegt hij met de verklaring, dat God als 
geneesheer uit het pijnlijke de beterschap bewerkt; tegenover de 
Donatisten plaatst hij sacramentenleer en ecclesiologie in dit licht 
van de goddelijke geneesheer; tegenover Pelagianen geeft hij zijn 
uitleg van Christus' therapie jegens Paulus. Het zijn de meer 
accidentele uiterlijke verschijningsvormen, die hij naar de behoefte 
van het ogenblik schakeerde, van de neerslag die Augustinus in zijn 
preken gaf van zijn ik-Gij-verhouding van zondigzieke mens tegen
over de genezing schenkende God. 

Augustinus vatte het zelf in de lyrische taal van de Confessiones 
samen in de aanhef: Zeg mij om Uw barmhartigheden, Heer, mijn 
God, wat Gij mij zijt. Zeg tot mijn ziel: ik ben Uw heil. Ja zeg dat, 
opdat ik het hore. Zie, de oren mijns harten zijn vóór U, Heer; 
open ze en zeg tot mijn ziel: ik ben Uw heil. Ik zal deze stem naijlen 
en U aangrijpen1. 

1 „Die mihi per miserationes tuas, domine deus meus, quid sis mihi. Die 
animae meae : salus tua ego sum. Sic die, ut audiam. Ecce aures cordis mei 
ante te, domine; aperi eas et die animae meae: salus tua ego sum. Curram 
post vocem hanc et adprehendam te." Сои/. /, 5, 5. 
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S U M M A R Y 

In his sermons St. Augustine rather frequently refers to Christ the 

Physician. This Christus Medicus theme has been the subject of 

several scholarly inquiries. Bardy has tried to link it up with St. 

Augustine's doctor-friends, with the contacts he had with doctors 

when he was their patient, and with the general interest which as 

a rhetor he took in medical matters. Arbesmann carefully examined 

when and why he called Christ a physician, and discovered that he 

had recourse to this Christus Medicus theme when he wanted to 

impress Christ's humility upon his flock. In the present study a more 

thorough examination is now attempted, and for this purpose the 

author does not confine himself to St. Augustine's use of medicus 

in his sermons, but brings also under survey such words as medi-

camentum, medicina, aeger, aegritudo, sanare, sanus and sanitas. 

He then considers the question, inescapable almost from the outset, 

how and why St. Augustine used the semantic neologisms salus and 

salvus and the lexicological neologisms salvare and salvator - words 

in typical use to denote the basic truth of Christian salvation - in 

close proximity to and in conjunction with the proper medical 

terms just mentioned. The very fact that σωτήρ and σωτηρία in 

biblical and early Christian Greek, and even more, salus in early 

Christian Latin came to be employed as referring to both spiritual 

and physical well-being, appeared to suggest, and indeed to demand, 

this examination. 

Its result has been that clear proof is found that salus, salvus, 

salvare, and even salvator, make St. Augustine's hearers think of 

health and healing. At the same time medicus and other medical 

terms evidently refer to Christian salvation, so much so that salus -
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sanitas, salvus - sanus, salvare - sanare and salvator - medicus appear 
to be to all purposes interchangeable, and words such as medi-
camentum, aegrotus, infirmitas quite often stand for sacrament, 
sinner, sin; it is then not surprising that medicus now tends to 
become a technical term relating to Christian salvation. 

Medical terms but rarely occur in their original meaning ; this is 
what one expects: sermons are not meant to convey medical in
formation to the faithful. Quite often the context is a simple 
comparison : as a physician acts in such or such a way, so also does 
Christ. As a rule, however, medical terms occur within the frame
work of a metaphor : throughout this world mankind is seriously ill, 
and the patient is being visited by the great divine physician. 

But even apart from all metaphorical use, in early Christian Latin 
various medical words showed a tendency to become technical 
terms for expressing the truth of Christianity. In not a few instances 
St. Augustine appears to have availed himself of these existing 
typically Christian expressions, or to have further developed this 
idiom. This happens especially, so the author observes, when medical 
terms are being suggested by the wording of a biblical text or 
passage, which St. Augustine wishes to preserve lest he should 
weaken the impact of this text ; also when he seeks to impart to his 
language that flavour of sacredness and solemnity which we have 
come to associate with the language of the Church administering 
the word and the sacraments; and finally, when the obvious way 
for him to explain Christian doctrine is to resort to a medical 
terminology with which Christians were already familiar. 

The numerous instances of St. Augustine's use of a medical 
terminology indicate with what predilection the Christus Medicus 
theme was handled by the Saint. His source and inspiration was 
undoubtedly the Bible. The biblical vision of mankind as a patient 
suffering from sin and healed through grace was quite familiar to his 
flock, and he fully elaborated it. 

But further, there is his love of reflecting upon words by them
selves; this made him observe that salus, salvator, etc., prominent in 
Christian idiom, were not only soteriological technical terms, but 
suggested health and the physician. Thus he skilfully exploits the 
various meanings of salus, and is moreover well aware how salus, as 
well as other kindred Christian neologisms, can be charged with a 
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very suggestive medical sense. His obvious delight in thus using 
words as salus, sahus, etc. takes, however, second place to the in
fluence upon the Christus Medicus theme exercised by the Bible. 

St. Augustine's spiritual experiences also played their part in his 
preference for medical terms. The Son of God, made man, had healed 
him; Christ was in fact the „sacrament of healing". This experience 
gave him his vision of the truth of salvation as a process of healing, 
and of being cared for by the Christus Medicus; and it is this 
vision that he wishes his hearers to share with him, that they 
might share his experience too, and all might be healed, and so 
henceforward be men of patience, humility and charity. 

He found much about the subject in God's own word, the Bible; 
this he now expanded and adapted to his hearers, and presented it 
in the typical Latin of his flock; thus he depicts Christ the 
Physician, Who took charge of his life, and Whose healing grace 
always remained his greatest treasure. 
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S T E L L I N G E N 

ι 

Het Christus-Medicusmotief in de preken van Sint Augustinus is 
een explicitatie van een bijbels gegeven. 

II 

De lexicologische christianismen salvare en salvator vertonen ten 
gevolge van de polysemie van het substantief salus in Augustinus' 
preken vaak medische bijklank. 

Hl 

De voorstelling van Christus als geneesheer wordt door Augustinus 
als een typisch pastorale wending gebezigd. 

IV 

Het antithetisch karakter, dat sanare door de medicusmetaforiek 
aanneemt, heeft het secundaire gebruik van het christelijk neolo
gisme salvare in algemene (medische) betekenis in de hand gewerkt. 

ν 

De lezing in Vergilius' vierde Écloga,, quiñón risere parenti" (v. 62) 
wordt bevestigd door de antieke voorstellingswijze van de glimlach 
van de goden bij hun verschijning in deze wereld. 

VI 

Tegen de veronderstelling, dat in de Ilias in boek Π de verzen 
555-562 geïnterpoleerd zijn, kunnen bezwaren worden ingebracht 
die gebaseerd zijn op etymologisering van de naam Sarpedon. 





VII 

Ten onrechte spreekt Rondet het vermoeden uit, dat Plato in 
theorie of praktijk het gebed zou veroordelen. 

„Platon semble condamner la prière, cependant sa 
philosophie religieuse, foncièrement ouverte, permet 
de demander à la divinité des biens spirituels." 
(H. RONDET. Gratia Christi. Paris, 1948, p. 28, n. 6). 

VIII 

Het bestaan van de praktijk om kinderen kort na hun geboorte te 
dopen wordt voor de tijd van Irenaeus vollediger bewezen door diens 
recapitulatieleer dan door de letterlijke tekst van Adv. kaer. II, 22,4. 

IX 

In Tertullianus' Adver sus Praxean 5, 1 dient men met Scarpat de 
lezing van de handschriften „quidem" te handhaven. 

G. SCARPAT. Q. S. F. Tertulliano. Adversus Praxean. 
Edizione critica con traduzione e note. Torino, 1959. 

X 

Ten gevolge van Tertullianus' aanpassing aan de stijl van zijn tegen
standers kan men diens geschrift De Pallio niet dateren op grond 
van elementen van christelijk taalgebruik. 

XI 

De behandeling van de semantische ontwikkeling van de specifiek 
christelijke elementen uit het vroeg-christelijk Grieks en Latijn kan 
aan de lectuur van christelijke schrijvers op het gymnasium bij
zonder reliëf verlenen. 
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