
 
Inleiding

De ervaringen van de laatste jaren hebben me aangezet tot het schrijven van dit 
boek over de christelijke feesten bij Augustinus.

De huidige tijdsgeest roept ons op om terug te keren naar de oorspronkelijke 
zin en betekenis van Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Vandaag de dag is Kerst-
mis meer en meer uitgegroeid tot een familiefeest, een tijd ook van solidariteit 
voor de armen; initiatieven zoals ‘De Warmste Week’ zijn een illustratie van de 
sociale dimensie van het kerstgebeuren. Tijdens de kerstperiode kom ik onder 
de indruk van de sfeervolle kerstversiering in verschillende grootsteden zoals 
Rome, Brussel of Parijs… Her en der wordt de kerstman (Père Noël of Santa 
Claus) in beeld gebracht te midden van een feestelijk decor met rijkelijk versierde 
kerstbomen. Als christen blijf ik echter op mijn honger zitten. Kerstmis is toch 
meer dan de komst van de kerstman of de cadeautjes bij een kerstboom vol met 
ballen, slingers en fonkelende lichtjes? Stapsgewijs wordt het kerstfeest ontdaan 
van zijn christelijke verwijzingswaarde. De kerstman neemt de plaats in van 
het kerstekind. Het kerstfeest wordt vooral een gebeuren van feestelijk samen-
zijn. Natuurlijk willen we niets afdoen aan het belang van de volkse culturele 
gewoontes en waarden als vriendschap en verbondenheid tijdens de kerstdagen. 
Toch is er de noodzaak van herbronning die ons in herinnering brengt dat Kerst-
mis ons de geboorte vertelt van Jezus Christus, het Woord van God dat is mens 
geworden, ter wille van ons heil.

Met Pasen wordt de paashaas opgevoerd en kinderen worden uitgenodigd om 
heerlijke paaseieren te zoeken in de tuin. Zelf heb ik er mooie herinneringen aan, 
maar ook hier blijft er iets knagen: Pasen kunnen we niet begrijpen zonder de 
initiatieperiode van veertig dagen, de zogenaamde vastentijd en de hoopvolle 
getuigenis dat de Gekruisigde Christus verrezen is en leeft!

Het Tweede Vaticaans Concilie had een terugkeer voor ogen naar de bronnen, 
ad fontes: Bijbel, liturgie en de kerkvaders. Eén van de prominente vaders aan 
wie het Concilie zich heeft geïnspireerd is Augustinus; hij is de meest geciteerde 
kerkvader in de conciliaire documenten. Het overkomt me af en toe wel eens dat 

Feest vieren met Augustines – DRUKKLAAR.indd   7Feest vieren met Augustines – DRUKKLAAR.indd   7 2/20/2023   11:02:05 AM2/20/2023   11:02:05 AM



8 Inleiding

een priester uit mijn omgeving mij zegt: waarom nog spreken over Augustinus 
in deze tijd; dat is toch uit de ‘oude doos’: Augustinus is ‘oldfashioned’, ‘démodé’. 
Inderdaad, Augustinus moeten we situeren in de vierde en vijfde eeuw, maar is 
het verhaal van het Evangelie niet ouder? Natuurlijk verstaan we wel dat achter 
die bedenkingen de vraag schuilgaat: wat is de relevantie van Augustinus voor 
deze tijd?

De eerste keer dat ik uitdrukkelijk hoorde spreken over Augustinus, was in het 
laatste jaar van de humaniora, toen ik een artikel las van Christopher Dawson over 
de invloed van Augustinus op de Europese cultuur. Sindsdien heeft deze kerkvader 
mij nooit meer losgelaten. Als bisschop van een havenstad in Noord- Afrika was 
hij een ware bruggenbouwer, een pleitbezorger van ‘pax et concordia’, vrede en 
harmonie, een promotor van de eenheid van de Kerk. Hij ijverde voor eenheid 
met alle mogelijke middelen: reizen, debatten, concilies, preken en geschriften. 
Hij preekte vanuit een sterke passie voor Christus, de nederige Geneesheer en de 
pelgrimerende kerkgemeenschap. Augustinus kan beschouwd worden als een 
man van gebed en dialoog, een dienaar van het Woord, een gelovige herder, die, 
diep geraakt als hij was door Gods barmhartigheid, zijn hele leven lang de ‘pel-
grimstocht van het hart’ ondernam.

Ik ben er vast van overtuigd dat het een zinvolle oefening is om terug te keren in 
de tijd en te overwegen hoe de kerkvader Augustinus de grote christelijke feesten 
beleefde. Augustinus herinnert ons eraan dat Kerstmis en Pasen een meerwaarde 
aanbieden over de grenzen van consumptie of vermaak heen. Bovendien evoceert 
hij in zijn boeiende preken ter gelegenheid van Pinksteren de inspirerende kracht 
van de Heilige Geest, de ziel van de kerk. Het is precies die bezieling waarnaar 
wij zuchten, dit haardvuur dat moet worden aangewakkerd. Ten slotte daagt de 
aandacht van Augustinus voor de martelaren ons uit om zelf daadwerkelijk te 
getuigen en God te loven met heel ons wezen; en niet alleen met woorden, met 
onze tong en met onze stem, maar ook met ons geweten, ons leven en onze daden. 
‘Als we het nooit opgeven goed te leven, dan mag onze tong zwijgen, maar zal ons 
leven luid de lof van God verkondigen’.1

Hippo Regius

Afrika was in de oudheid niet alleen de graanschuur voor Rome, een goede 
geldbelegging voor grootgrondbezitters, maar ook de bakermat van de latinisering 
van de Kerk. Het was in Noord- Afrika dat de in het Grieks sprekende christelijke 
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Inleiding 9

gemeenschappen zich begonnen uit te drukken in het Latijn en dat de Bijbelse 
geschriften vanuit het Grieks in het Latijn werden vertaald.

De kuststrook van Afrika was welvarend en zeer dicht bevolkt. Het land was 
bezaaid met talloze steden, die elk een eigen bisschop hadden. Einde vierde 
eeuw vormde de Noord- Afrikaanse Kerk een mozaïek van zowat zeshonderd 
bisdommen, die vooral samengehouden konden worden door de regelmatig 
bijeengeroepen synoden. Er was een eerder losse band met Rome en met de over-
zeese Kerkgemeenschappen. Augustinus’ voornaamste bedrijvigheid speelde 
zich af in Hippo. Na zijn terugkeer uit Milaan en Ostia, verliet hij Afrika nooit 
meer. Hij werd namelijk vaak zeeziek en was te zwak om ver te reizen. Hij wilde 
vooral in Hippo verblijven. Toch reisde hij af en toe heen en weer in Noord- Afrika, 
vooral in Carthago, een ‘wereldstad’ met een half miljoen inwoners, en tevens 
een natuurlijk kruispunt van de Noord- Afrikaanse kerken. Geregeld moest hij 
naar Carthago waar hij nu eens aanwezig moest zijn op een synode, dan weer als 
feestpredikant moest optreden. Augustinus hield er zestig van de ons bewaarde 
preken en nam actief deel aan alle concilies van zijn tijd.

Hippo Regius, van oorsprong een Fenicische stichting, in de tijd van Augus-
tinus een typisch Romeinse provinciestad, is nu nagenoeg volledig verdwenen. 
Momenteel ligt de stad Annaba op twee kilometer ten noorden van Hippo, op het 
aanslibsel van de Seybouse. Toen Augustinus in 391 priester werd, bezat de stad 
alles wat typisch was voor die tijd: een forum, theater, thermen, villa’s, kerken… 
Later kwam er een grote basiliek bij. Toen Augustinus in de stad kwam wonen, 
hadden de donatisten het voor het zeggen. Het donatisme ontleent zijn naam 
aan Donatus, bisschop van Carthago, en is ontstaan na de grote vervolgingen 
onder keizer Diocletianus. De aanleiding tot het ontstaan van het donatisme 
was de vraag welke houding men moest aannemen tegenover christenen die 
gedurende de vervolging hun geloof ontrouw waren geworden. De radicaalsten 
beschouwden hen als verraders. Volgens de donatisten kon de ware Kerk slechts 
uit reinen bestaan. De donatisten beschouwden zichzelf als de ware Kerk. Daar-
buiten bestond er slechts een afgedwaalde Kerk. Bovendien hing volgens hen de 
waarde van een sacrament af van de persoonlijke heiligheid van de bedienaar. 
Daarom moesten zij die overgingen van de katholieke Kerk naar het donatisme, 
zich opnieuw laten dopen. Het donatisme verspreidde zich snel over heel Noord- 
Afrika en kende een groeiend succes. Het christendom in Noord- Afrika was dus 
verdeeld in twee kampen. Augustinus wist de invloed van het donatisme terug 
te dringen. Uiteindelijk werd het donatisme veroordeeld op het concilie van 
 Carthago in 411.

Vanaf 1924 begon men met het opgraven van de ruïnes van Hippo, waaronder 
ook het christelijke kwartier met het bisschophuis, het secretariaat, de bibliotheek, 
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10 Inleiding

de kloostertuin, en natuurlijk ook, de ‘Basilica Pacis’. De stad strekte zich uit van 
de ene kant naar het platteland, van de andere kant naar de zee. Augustinus 
had een zeer goede voeling met het soms ruwe volk op de markt, het zee- en 
vissersvolk, de dokwerkers, maar ook de nieuwe rijken, de Griekse matrozen en 
Syrische handelaars, diverse vaklieden, wevers, pottenbakkers en kleermakers. In 
zijn preken maakte hij daar geregeld allusie op. In de stad Hippo waren er allerlei 
kijkspelen, waaronder het amfitheaterspel, dat Augustinus omschreef als ‘het 
schouwspel van de wreedheid’: ‘Toen de heilige lichamen aan de wilde dieren wer-
den toegeworpen, vulde het hele theater zich met het gejoel van het publiek’.2 Dit 
theater bestond uit het met netten vangen en onderling met elkaar strijden van 
opgehitste dieren. Soms streden ook gevangenen en boeven mee. Er waren niet 
alleen de gruwelijke strijdtonelen met dieren en gladiatoren, maar ook de zeesla-
gen (‘naumachiae’). Tijdens een preek ter nagedachtenis aan Cyprianus maakte 
Augustinus er met een zekere minachting allusie op: ‘Ook zij hebben morgen de 
zee weer, maar wij de haven in Christus’.3 Het stadion trok echter het meeste volk 
voor de circusspelen met hun wedrennen. Augustinus vermeldt terloops dat de 
kerk dan vaak voor de helft onbezet bleef, niet omwille van kwaad opzet, maar 
uit gewoonte. Zeer velen lieten zich door afspraken met vrienden meeslepen, de 
enen naar de kerk, de andere naar het circus. ‘Hoeveel gedoopten vullen vandaag 
liever het circus dan deze basilica, en zetten kramen op, of klagen dat men er geen 
meer zet’.4 Tenslotte wordt Augustinus bijzonder scherp als hij spreekt over het 
soms vulgaire theater.5

Verder bestonden er allerlei vormen van bijgeloof en sterrenwichelarij. ‘Nu 
zoeken christenen stiekem waarzeggers op en raadplegen ze astrologen’.6 Als men 
hoofdpijn heeft, gaat men te rade bij bezweerders en waarzeggers.7 ‘Dag in dag 
uit kom ik dit soort dingen tegen. En wat kan ik ertegen doen? Nog altijd weet ik 
christenen er niet van te overtuigen dat zij in Christus hun hoop moeten stellen’.8 
Augustinus vindt het al mooi dat mensen bij hoofdpijn het evangelieboek tegen 
hun hoofd leggen en niet hun toevlucht zoeken tot amuletten.9 Sommigen denken 
dat ze gemakkelijker verhoord worden als ze hun ogen richten naar een berg, en 
hun blik werpen op de sterren, de zon of de maan. ‘Denk niet dat je wordt ver-
hoord wanneer je aan de oever van de zee bidt’.10 Augustinus merkt op dat velen, 
zelfs binnen de schoot van de Kerk het tijdelijke geluk begeren.11 Ze betreden het 
huis van de Heer, om er hun eigen interesse na te streven.12 Er is nochtans die 
hoopvolle verwachting die zich uitdrukt in het kirren of zuchten van de Geest. 
De Heilige Geest leert ons vol verlangen uitzien naar het vaderland. Hij leert ons 
zuchten uit liefde voor God en het belang van Christus zoeken.13 ‘God kijkt niet 
naar wat je hebt, maar naar wat je verlangt’.14 Men moet geen goede daden stellen 
om de overvloed van aardse goederen te verkrijgen.15 We moeten God lief hebben 
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zonder een tegensprestatie te verwachten: ‘we moeten God niet lief hebben om de 
beloning, laat Hijzelf uw loon zijn’.16 Wij zegenen de Heer onze God; Hij brengt ons 
samen om geestelijke vreugde te beleven. ‘Laten we bij iedere ademtocht snakken 
naar Christus. Hij is veruit de mooiste, Hij heeft zelfs van afstotelijke mensen 
gehouden om ze mooi te maken. Laat men zich naar Hem alleen begeven’.17

Hippo was tevens een multiculturele stad waar joden, heidenen en chris-
tenen moesten zien samen te leven. De joden vormden er een belangrijke kolonie. 
Augustinus kende hun gewoonten, rituelen en feesten. Als hij over de heidenen 
sprak, gebruikte hij verschillende uitdrukkingen. Het woord ‘gentes’ had een 
positieve, ‘paganus’ daarentegen een negatieve betekenis. Uit zijn brieven kunnen 
we opmaken dat het samenleven van heidenen en christenen niet altijd een-
voudig was.

Het moeilijkste aspect van het samenleven kwam echter niet van buiten 
maar van binnen de christelijke gemeenschap. Het probleem lag onder andere 
in de massale kerstening, die nog maar pas honderd jaar voordien was ingezet. 
Duizenden verdrongen zich om christen te worden. Hierbij dacht Augustinus aan 
het veel te volle, bijna gescheurde visnet van het evangelie. ‘Velen zijn nu immers 
overtollig: ze komen, treden binnen en vullen de kerken. Dezelfde mensen die 
de kerken vullen, vullen ook de theaters, het zijn er veel te veel’.18 Vele heidense 
gewoontes slopen de kerkgemeenschap binnen. Vandaar één van de vaak gehoorde 
verzuchtingen van Augustinus dat er op de dorsvloer van de Kerk meer kaf dan 
koren lag! Met veel pijn stelde hij dat zij die de naam christen droegen er niet 
naar handelden. Hun daden waren vaak een tegengetuigenis.19 ‘Wie noemen zich 
christenen? Dronkaards, vrekken, bedriegers, gokkers, echtbrekers, ontuchtigen, 
theatergekken, lui die zich amuletten aanbinden, tovenaars, sterrenwichelaars. 
Want binnen de Kerk zijn nog vele meinedigen, bedriegers, misdadigers, bij-
gelovigen, echtbrekers, dronkaards, woekeraars, slavenhandelaars en tal van 
anderen, te veel om op te noemen. Het leven van al deze mensen is in tegenspraak 
met de leer van Christus’.20

Augustinus leefde in een troebele tijd. De overgang van de vierde naar de 
vijfde eeuw was gekenmerkt door grote concilies die een antwoord wilden geven 
op enkele ketterse stromingen. De invallen van vreemde volkeren aan de grenzen 
van het Romeinse Imperium zullen uiteindelijk leiden tot het einde van het 
West- Romeinse Rijk, de splitsing tussen West en Oost en het ontstaan van het 
Oost- Romeinse Imperium. In 431, een jaar na de dood van Augustinus, namen 
de Vandalen de stad Hippo in.
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Dienaar van het Woord

In de bijna veertig jaar dat Augustinus preekte, zien we hem als dienaar van het 
woord. De dienst van de verkondiging nam hij trouw op, ‘enthousiast en dapper, 
steeds helder van geest en helder van oordeel’.21 Ondanks zijn slechte gezondheid, 
zijn zwakke stem en zijn onverzadigbaar verlangen naar rustige studie en meditatie 
preekte Augustinus vrij veel. Niet alleen in Hippo maar ook op veel andere plaatsen 
werd hij gevraagd een homilie te houden. Augustinus preekte gemiddeld twee-
maal per week, op zaterdag en op zondag, in de vastentijd voor Pasen bijna elke 
dag. Augustinus hield in het totaal wellicht een achtduizend preken waarvan er een 
goede vijf honderd bewaard zijn.22 De preken van Augustinus kunnen we in drie 
categorieën onderverdelen: commentaren op het evangelie en de eerste brief van 
Johannes, commentaren op de psalmen en tenslotte de preken voor het liturgisch 
jaar. De preken werden opgeschreven door stenografen.

Augustinus vond preken vrij vermoeiend.23 Gemiddeld was de duur van een 
preek een half uur en soms kon dat wel eens uitlopen. Omwille van zijn minder 
goede gezondheid en zijn zwakke stem – hij had nog geen microfoon tot zijn 
beschikking – moest hij af en toe even pauzeren tijdens het spreken. Augustinus 
preekte uit het hoofd, in levendige wisselwerking met zijn gehoor. Omdat hij zich 
thuis meditatief voorbereidde en niets opschreef, stond hij in direct contact met 
het volk en kon hij onmiddellijk inspelen op hun reacties. De mensen luisterden 
meestal staande en namen actief deel door te lachen, het beamen of het uiten van 
protest, gemompel, of het slaan op hun borst. Er werd geroepen, soms geapplau-
disseerd. Dit applaus kon hij vaak doorprikken vooral als hij wees op het gevaar 
van hypocrisie. ‘Ik wil goed gedrag van jullie, geen applaus’.24 Elders zegt hij: ‘Ik 
wil niet de lof van diegenen die een slecht leven leiden. Ik verafschuw zo’n lof. Dit 
is een oorzaak van pijn, en niet van vreugde voor mij… Je applaudisseert voor mij, 
maar ik vraag me af: wat voor een leven leven deze mensen die mij bejubelen’.25 
Op het einde van zijn preken kon Augustinus vaak gevat reageren. Zo bijvoorbeeld 
spoorde hij de gelovigen aan om iets te geven aan de armen. Hij bekende hierbij 
dat sinds hij er woonde de armen zich aan hem vastklampen, terwijl hij op weg 
was naar de kerk en weer terug naar huis, om hem te vragen hun iets te geven. 
Ze vroegen hem dan ook om een beroep te doen op de gelovigen. Augustinus gaf 
te kennen dat de armen ook van hem iets verwachtten: ‘Ik geef zoveel ik heb, ik 
geef wat ik kan. Ben ik de enig aangewezen persoon om hun nood te lenigen? 
Nee, dat niet, maar ik kan wel hun woordvoerder bij u zijn. U hebt het goed tot 
u laten doordringen, u hebt er volmondig mee ingestemd. Goddank! U hebt het 
zaad ontvangen, u reageert. Maar die lofuitingen van u bezwaren mij nogal, ze 
brengen me in een moeilijke positie. Ik zit er nogal mee, ik beef er helemaal van. 
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Toch zijn uw lofuitingen de bladeren aan de bomen, broeders en zusters. Nu de 
vruchten nog’.26

Augustinus’ benadering van de exegese was allegorisch of, beter gezegd, 
symbolisch en spiritueel. De daden van de Heer zijn niet alleen daden, maar ook 
tekens die verwijzen naar diepere geestelijke werkelijkheden. Een historische daad 
van Christus onthult altijd een innerlijke, verborgen, geestelijke werkelijkheid. 
Met de oefening van de rede alleen kunnen we de goddelijke openbaring niet 
begrijpen.

Augustinus ervoer zijn taak als verkondiger als een zware en moeilijke opgave. 
Al snel ontwikkelde hij zich tot een vlot spreker. Onvermoeibaar kweet hij zich 
van die taak als bisschop. ‘De bisschop voert het woord. Ik voer het woord over 
het Woord. Wat voor woord voer ik dan? En over wat voor Woord? Het sterfelijke 
woord over het onsterfelijke Woord, het vergankelijke over het onvergankelijke 
Woord’.27 De verkondiger is geroepen om Christus en zijn Kerk te dienen. De 
dienst van het woord bouwt de Kerk op en voedt de ziel.28

De prediking bestaat uit twee bewegingen.29 De eerste beweging is naar boven, 
de tweede beweging naar beneden. De berg beklimmen betekent in Gods aan-
wezigheid blijven. Afdalen verwijst naar onze taak om de vruchten van ons gebed 
en onze studie over te brengen.30 Een verkondiger is geroepen om het evangelie 
te verspreiden, om met zijn mond te zaaien wat hij in zijn hart heeft ontvangen.31 
Hij is een bemiddelaar tussen het Woord van God en de gelovigen. Augustinus 
predikte vanuit het hart van de Bijbel. Tegelijkertijd voelde hij zich verenigd met 
de gelovigen tot wie hij sprak. Vanuit de aanwezigheid van Christus leefde hij als 
een waakzame herder onder zijn schapen.

Aan de ene kant staat de verkondiger van aangezicht tot aangezicht met God, 
aan de andere kant van aangezicht tot aangezicht met de mensen. De menselijke 
leraar kan wel zijn best doen maar het is altijd God die de ware leraar is. ‘Luister 
naar mij: of liever: luister met mij, want ik spreek nu wel en u luistert, maar dat 
wil niet zeggen dat ik niet samen met u luister. In deze school zijn wij allemaal 
elkaars medeleerlingen, en de hemel is de leerstoel van onze meester’.32 Preken is 
iedereen helpen om zijn oor te luisteren te leggen bij de leermeester.

Het belangrijkste kenmerk van de prediking van Augustinus is zijn Bijbelse 
inspiratie: voordat hij sprak, bad en mediteerde hij over de Schrift en voedde hij 
zich met hetzelfde Woord dat hij het volk zou aanbieden: ‘wij weiden u, wij worden 
met u geweid’.33 Zijn preken waren volop Bijbels, ‘like a stream of consciousness’.34 Hij 
predikte de Bijbel door de Bijbel, met de Bijbel. ‘De woorden die ik tot u ga spreken 
zijn, daarvan ben ik heilig overtuigd, niet mijn woorden maar die van God’.35

Augustinus spoorde de gelovigen aan om samen met hem te gaan naar de 
‘school’ waar ze ‘elke dag iets leren. Soms leren ze iets over voorschriften, dan iets 
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aan de hand van voorbeelden, en dan weer iets aan de hand van heilige tekenen’.36 
In de Kerk worden al deze dingen ‘geneesmiddelen voor onze wonden, en de kom-
pressen voor onze koortsachtige ijver’.37 Augustinus preekte vanuit het hart en de 
rijkdom van zijn eigen geloof; de Bijbel was voor hem een onuitputtelijke bron. 
‘Voor Augustinus is de Bijbel vooral de Bijbel van een verkondiger’.38 Augustinus 
moedigt de verkondiger aan om met de ogen van het hart in het hart van de 
Schrift binnen te treden. Het hart van de verkondiger kan worden geraakt door 
het hart van de Schrift.39

In het vierde boek van ‘Het Christelijke Onderricht’ spoort Augustinus de ver-
kondiger aan om niet alleen de Bijbel te bestuderen maar ook om te bidden: ‘Al 
biddend voor zichzelf en voor degenen die hem zullen beluisteren, moet de ver-
kondiger bidden voor hij begint te spreken (‘Sit orator antequam dictor’)’.40

Augustinus bereidde zichzelf voor in gebed en meditatie. De verkondiger is 
niet alleen een denker, maar iemand die begint met het luisteren naar de stem 
van de Heer in het gebed.41 Belangrijk daarbij is niet alleen het gebed van de ver-
kondiger zelf maar ook het gebed van de gelovige gemeenschap voor de verkondiger. 
‘Ik koester de wens dat u voor mij bidt en voor uzelf: laat de Heer mij de voor dit 
onderwerp geschikte woorden ingeven en u de gunst verlenen deze woorden te 
begrijpen’.42 Of nog anders uitgedrukt: ‘De verkondiger moet bidden opdat God de 
passende woorden in zijn mond mag leggen… Men moet bidden om goed te kunnen 
spreken, en vragen dat de toehoorders ook goed mogen begrijpen’.43

In preek 95 ontwikkelt Augustinus de gedachte dat het voedsel van het Woord 
van God uitgereikt wordt door de prediking. De preek of homilie is in feite een 
‘fractio panis’ een breken en verdelen van het brood. Wanneer een verkondiger de 
Schrift uitlegt, breekt hij het brood en biedt het de toehoorders aan: ‘Als ik u de 
Heilige Schrift verklaar, breek ik als het ware het brood voor u. Neem het gretig in 
u op en laat uw hart overstromen van lofprijzingen. En u zit aan een rijk gedekte 
tafel, wees dus niet karig in goede daden. Wat ik u opdien is niet van mijzelf. Ik 
eet wat u eet, ik leef waarvan u leeft. We hebben een gemeenschappelijke voor-
raadkamer in de hemel: daar komt namelijk het woord van God vandaan’.44

Wat de verkondiger met zijn luisteraars communiceert, is niet van hem. De 
inhoud van de prediking komt niet van de verkondiger. De verkondiger is slechts 
een tolk van het Woord van God. Zowel de verkondiger als de gelovigen eten 
van hetzelfde voedsel, het Woord van God. ‘We hebben een gemeenschappelijke 
voorraadkamer in de hemel: daar komt namelijk het woord van God vandaan’.45 
Daarom nodigt Augustinus zijn getrouwen uit om in alle rust naar hem te luis-
teren aan tafel.46

Augustinus nodigt ons uit om ons vertrouwen te stellen in Christus, de 
innerlijke Leraar, die ons hoop en moed geeft.47 De verkondiger spreekt tot de oren 
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en schreeuwt met een luide stem, terwijl Christus, de innerlijke Leraar, in stilte 
spreekt tot het hart. ‘De klank van onze menselijke woorden treft van buitenaf 
uw oren, maar de eigenlijke leermeester woont binnen in u’.48 Augustinus was 
zich ervan bewust dat hij slechts een uitwendige leraar was, die het Woord in de 
oren van de gelovigen legt, terwijl Christus, de innerlijke Leraar, het Woord in het 
hart van het volk legt. Met het innerlijke oog van het hart kunnen we Christus, de 
wijsheid van God, zien.49

Augustinus preekte ‘ex abundantia cordis’ en was in levendige interactie met 
zijn publiek. Hij hanteerde een dialogerende spreekstijl, die veel weg had van een 
familiaire conversatie en een levendige interactie met de toehoorders. Gedurende 
de praktijk van de verkondiging groeit er een diepe band tussen de verkondiger 
en de toehoorders. Ze ondernemen een gezamenlijke reis. Een verkondiger is een 
medereiziger met zijn gelovigen.50 ‘ik stel mij dus voor, geliefde broeders en zus-
ters, dat ik samen met u de weg ga’.51 Een verkondiger moet zich identificeren met 
degenen tot wie hij spreekt. Dit is zijn diepe wens en zijn uiteindelijke doel, dat 
we allen samen met Christus leven: ‘Ik wil niet worden gered zonder u’.52 Daarom 
nam Augustinus in zijn preken voorbeelden op uit het dagelijks leven van zijn 
toehoorders: de buitensporige verlangens naar geld van de rijken, de armoede in 
Hippo, conf licten tussen buren, familieproblemen, de dreiging van geweld in de 
samenleving vanwege de donatisten, enz.

Augustinus ontwikkelde een spiritualiteit van ‘togetherness’, ‘samenhorigheid’. 
Hij nodigde zijn toehoorders uit om samen op zoek te gaan naar de betekenis 
van de Schrift: ‘U moet me een handje helpen. U ziet toch wat een zware taak ik 
op me heb genomen’.53 ‘Laat ons samen zoeken’ keert als een refrein terug in zijn 
preken. Hij nodigde de gelovigen uit om samen met hem te zoeken naar een ant-
woord voor de interpretatie van het Evangelie: ‘Ondervraag elkaar vreedzaam, 
zonder ruzie, zonder twist, zonder geharrewar en zonder vijandelijkheden’.54 
Augustinus wist zich diep verbonden met zijn medegelovigen. Hij herinnerde 
hen eraan dat ook hij samen met hen mag eten van hetzelfde voedsel van de tafel 
van Gods liefde.55 ‘Ik bied jullie voedsel aan waarvan ikzelf leef; ik zet op jouw 
tafel het voedsel waarmee ik mezelf verzadig: ik ben een dienaar, niet de meester 
van het huis’.56 De verkondiger en de toehoorders zijn diep verenigd met elkaar 
als luisteraars naar het eeuwige Woord: ‘We hebben immers allemaal één mees-
ter en we zijn leerlingen in dezelfde school’.57 In zijn preken riep Augustinus de 
gelovigen op om met samen met hem binnen te treden in het mysterie van Gods 
Woord. Daarom nodigde hij de gelovigen uit met de woorden: ‘Luister met mij’.58 
Die spiritualiteit van samenhorigheid vinden we ook terug in de manier waarop 
Augustinus zijn pastorale zending samen draagt met zijn medegelovigen. De 
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verkondiger en de gelovigen delen in de zending van Christus door te dienen.59 
Wij zijn allen medeleerlingen, mededienaars van de ‘ene Herder’.60

Augustinus wist hoe hij tot het volk moest spreken. Zijn preken hadden iets 
van een familiair gesprek. Hij sprak de gelovigen op een vrij empathische manier 
toe met aansprekingen als ‘broeders en zusters’ of ‘geliefden’.61 Als medereiziger 
spoorde Augustinus de gelovigen aan om samen met hem in de liefde van God te 
verwijlen. Regelmatig nodigde hij hen uit met de woorden: ‘Heb lief samen met 
mij, loop met mij door te geloven’.62 In onze pelgrimstocht zijn we niet alleen, want 
Christus is met ons; Hij is onze weg en ons licht.

Augustinus’ prediking was intellectueel doortastend en in levendige interactie 
met zijn publiek.63 Augustinus kende zijn volk en hij was een echte herder voor 
hen. Hij werd gevraagd als bemiddelaar in geschillen, als raadgever en biecht-
vader. Hij luisterde naar het hart van de gelovigen en reageerde gevat op hun 
opmerkingen: ‘Hij zat op zijn cathedra om de tekst van de Schrift te becommen-
tariëren. Hij hoopte dat ieder zich af hankelijk van het eigen bevattingsvermogen 
kon voeden en hij hen kon bedienen met datgene waarmee ook hij zich voedt’.64 
Als attentvolle opvoeder volgde hij de reacties van degenen die naar hem luis-
terden; hij observeerde de blikken gericht op hem: ‘ik verschijn slechts voor uw 
ogen. Hij zetelt in uw bewustzijn. Uw oren zijn op mij gericht, uw hart op Hem, 
zodat u beide kunt verzadigen. Uw ogen, uw zintuigen richt u op mij, en dan nog 
niet eens zozeer op mij want ik behoor niet tot die bergen, maar op het Evangelie, 
op de evangelist. Maar uw hart moet u verheffen tot de Heer om door Hem ver-
zadigd te worden’.65

Augustinus pleitte voor duidelijkheid in het preken. De Bijbel moest helder 
worden uitgelegd. Vaak maakte hij gebruik van populaire voorbeelden en wist 
hij het hart van de mens te raken met een rijke beeldentaal, een stroom van 
woorden, een affectieve warmte in zijn uiteenzetting en een poëtische en mys-
tieke diepgang.66 Zijn stijl varieerde naargelang zijn publiek; hij speelde met 
woorden en metaforen en wist zich aan te passen aan de volkse cultuur van het 
vissersvolk van de havenstad Hippo. De preken van Augustinus zijn in dit opzicht 
bijzonder boeiend. Want daar leert men de gewone Augustinus kennen: iemand 
die zijn geloofsinzicht op een eenvoudige manier naar de gemeenschap toe wist 
te vertalen.

De toehoorders van Augustinus waren een gevarieerd publiek.67 Sommigen 
waren hongerig naar het Woord en zagen gretig uit naar een stevige preek. 
Daarom gaf hij er de voorkeur aan de tekst van het evangelie te behandelen zonder 
een gedeelte over te slaan.68 Er waren ook toevallige toehoorders, die gewoon 
eens kwamen luisteren. Sommige dagen was er veel volk omdat het een zondag 
of een plechtigheid was, of omdat Augustinus de dag ervoor hun aandacht had 
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getrokken. Naast de gedoopten waren er ook catechumenen. Augustinus richtte 
zich tot mannen en vrouwen, weduwnaars en weduwen, gewijde maagden en 
asceten, jonge mensen die nog niet getrouwd waren en ouderen die klaagden dat 
ze geen kinderen hadden. Hij ontmoette rijk en arm. Ook het culturele niveau van 
zijn toehoorders was divers. Hij waarschuwde zijn toehoorders om zich niet te 
laten meeslepen door dronkenlappen, zakkenvullers, oplichters, notoire gokkers, 
echtbrekers, hoerenlopers, lief hebbers van shows, dragers van foute amuletten, 
tovenaars, sterrenwichelaars…69 Heel wat mensen waren analfabeet. Augus-
tinus klaagde dat hij vaak dezelfde Bijbelse uitleg moest herhalen omdat hij niet 
zeker was of zijn toehoorders wel alles goed hadden begrepen. Vanwege het ver-
schil in achtergrond vroeg hij zijn toehoorders geduld te oefenen. In dit verband 
hanteert Augustinus het beeld van het ‘samen op weg gaan’. Als twee mensen 
samen op weg zijn, wacht de snellere op de langzamere. Op die manier kunnen 
ze samen gaan.70 Soms moet een verkondiger dingen herhalen die al bekend zijn 
bij de lichtere geesten, zodat de langzamere zijn woorden kan begrijpen. Een 
verkondiger moet geduldige hulp bieden aan degenen die geen vragen kunnen 
stellen, de stille luisteraars.71

Augustinus ging de uitdagingen van het dagelijks leven niet uit de weg zoals 
armoede, conf licten, verbroken relaties, de moeilijkheden van het huwelijk. Daar-
bij vulde hij de harten van zijn toehoorders met vreugde en vertroosting. Op deze 
manier voltrok er zich een proces van identificatie tussen de verkondiger en zijn 
publiek. Augustinus moedigde hen aan om te begrijpen dat het niet voldoende 
is om alleen maar naar zijn vermaningen te luisteren. Er moest ook tijd zijn voor 
persoonlijke overweging in het eigen hart, zodat het zaad van het Woord zou 
kunnen ontkiemen, wortel schieten en vruchten dragen.

Het liturgisch jaar

Van in de apostolische tijd werd de zondag gevierd als de dag van de verrijzenis 
van de levende Heer. Op zondag vond dus de wekelijkse viering plaats van het 
paasmysterie van Christus.72 Het liturgisch jaar is ontstaan en gegroeid vanuit 
het paasgebeuren, uit de ontmoeting met de verrezen Heer. Eigenlijk kunnen we 
elk christelijk feest omschrijven als een ontmoeting met de verrezen Gekruisigde.

Aanvankelijk werd het paasfeest gevierd op één dag. Naar het eind van de 
vierde eeuw werd het feest gevierd op de drie heilige dagen, het paastriduum 
(Triduum Sacrum), met de herdenking van de instelling van de eucharistie op Witte 
Donderdag, de liturgie op Goede Vrijdag, de viering van de verrijzenis tijdens 
de paaswake en op paaszondag. De paasvreugde werd verder gevierd tijdens de 
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eerste acht dagen van de paastijd, het paasoctaaf. Vanaf de vierde eeuw ontstond 
het feest van Hemelvaart op de veertigste dag na paaszondag. Het feest van Pink-
steren wordt gevierd op de vijftigste dag (in het Grieks ‘pentekoste’) na Pasen. Ten 
tijde van Augustinus was de viering tijdens de paasnacht het hoogtepunt van 
het liturgisch jaar. Tijdens de acht dagen na Pasen gaf de bisschop catechese aan 
de pasgedoopten. Op de achtste dag legden ze hun doopkleding af en konden 
ze plaats nemen tussen de andere gelovigen. Op de veertigste dag kwamen de 
gelovigen samen om de dag van Hemelvaart te vieren. Op de vijftigste dag werd 
Pinksteren gevierd.

Ten tijde van Augustinus begon de veertigdaagse vastentijd, de Quadragesima, 
op een zondag en duurde tot aan de laatste zondag voor Pasen. Later ontstond 
de praktijk van de asoplegging op Aswoensdag als begin van de vastentijd. Het 
kerstfeest werd ingesteld in Rome in de derde eeuw. Reeds heel vroeg ontstond het 
gebruik om op de sterfdag van een heilige of martelaar (dies natalis: de geboorte-
dag in de hemel) zijn graf te bezoeken, zijn levensverhaal te overwegen en te 
bidden. Deze martelarencultus was al in gebruik in Noord- Afrika bij het begin 
van de derde eeuw.
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