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Wie is Augustinus?
Augustinus (354-430), opgeleid als retor, werd beroemd als
bisschop van Hippo Regius. Dat was een havenstad aan wat nu
de Algerijnse kust is. Door zijn grote kennis en heldere uitleg van
de bijbel genoot hij al tijdens zijn leven bekendheid. Hij wordt
gerekend tot de vier belangrijke kerkvaders van het westers
christendom.
Augustinus was ook een rusteloze zoeker naar de waarheid,
naar God. Dat blijkt mede uit zijn beroemde uitspraak aan het
begin van zijn populairste werk, de Belijdenissen (Confessiones).
Daarin zegt hij: 'Ons hart kent geen rust totdat het rust vindt in
u.' In dat werk vertelt hij hoe hij God heeft gevonden.
Augustinus werd in de paasnacht van 387 in Milaan door
bisschop Ambrosius gedoopt. Hij was toen 32 jaar oud. De rest
van zijn leven zette hij zich in voor de verkondiging, uitleg en
verdediging van het christelijk geloof. Hij deed dat door
duizenden keren te preken, honderden brieven en tientallen
boeken te schrijven. Door zijn kennis en inzet had hij een
aanzienlijk aandeel in de besluiten van Noord-Afrikaanse
concilies. Bovendien bevorderde hij met zijn Regel het
gemeenschappelijk leven. Daarin vormt één van ziel en één van
hart op weg naar God het uitgangspunt.
Augustinus overleed op 28 augustus 430. Zijn woonplaats
Hippo Regius werd toen al drie maanden door de Vandalen
belegerd. De stad werd nog in hetzelfde jaar verwoest, maar
Augustinus’ bibliotheek kon in veiligheid worden gebracht. Daarin
bevond zich een kopie van bijna elke preek en brief en een
afschrift van vrijwel elk boek. Zijn werken werden veelvuldig
overgeschreven en rondgestuurd, dikwijls in hun geheel maar
vaak ook gedeeltelijk. Zo zijn vele teksten van Augustinus
overgeleverd. Zijn invloed reikt tot op de dag van vandaag.
Op de website van het Augustijns Instituut
(www.augustinus.nl) is een uitgebreide levensbeschrijving van
Augustinus te vinden (Augustinus' Leven > Biografie) en zelfs een
frescocyclus over zijn leven met kunsthistorisch commentaar
(Augustinus' Leven > Iconografie).
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Invloed en betekenis van Augustinus
In 2030 zal het 1600 jaar geleden zijn dat Augustinus is
overleden. Toch is zijn bijbeluitleg in combinatie met zijn
psychologisch inzicht en zijn pastorale wijsheid dikwijls
verrassend eigentijds. Ligt dat misschien voor een deel aan de
overeenkomsten tussen onze tijd en die van hem? Ook in onze
dagen is er sprake van oorlogs- en terreurdreiging, corruptie,
uitbuiting, migratie en bittere armoede. De bestudering van
Augustinus' teksten brengt voor elke generatie weer nieuwe
betekenissen van zijn denken aan het licht. Augustinus stelt
bijvoorbeeld indringende vragen over God. En hoe kritisch zijn
zijn beschouwingen over bezitsverhoudingen niet? Als zielzorger
zette hij zich in voor de armen in Hippo. De bisschop bemiddelde
bij velerlei conflicten. Nu eens onderhandelde hij met bestuurlijke
instanties om gevangenen vrij te krijgen, dan weer zette hij zich
in voor de ontmoeting en de dialoog met mensen van
uiteenlopende christelijke opvattingen. Zo nam hij deel aan
menige synode en kerkvergadering in Noord-Afrika, en had hij
een groot aandeel in de bestuurlijke vernieuwing binnen de kerk.
In zekere zin zette hij zich dus al in voor het oecumenisch
gesprek. Elke generatie ontdekt een andere kwaliteit van
Augustinus.
Er is in Nederland en Vlaanderen al vele eeuwen
belangstelling voor het werk van Augustinus:
 In de vijftiende eeuw kozen sommige gemeenschappen van
de Zusters en Broeders des gemenen Levens in
verschillende steden in de Noordelijke Nederlanden de
Regel van Augustinus als richtsnoer voor gemeenschappelijk
religieus leven. De Regel bleek een goed hulpmiddel om de
idealen van kerkelijke vernieuwingsbewegingen als deze in
praktijk te brengen.
 In de zestiende eeuw waren Erasmus en Luther met elkaar
in correspondentie verwikkeld. Hun inzichten hadden een
grote invloed op de reformatie. Het vraagstuk over de
verhouding tussen de menselijke wil en de goddelijke
genade hield de gemoederen bezig. Een juiste interpretatie
van Augustinus' opvattingen speelde in deze
gedachtewisselingen een grote rol.
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 In de disputen rond hetzelfde theologische thema beriepen
de jansenisten en hun tegenstanders zich sinds de
zeventiende eeuw veelvuldig op Augustinus.
Op de website van het Augustijns Instituut (www.augustinus.nl)
is een beknopte beschrijving te vinden van zijn tijdgenoten (>
Augustinus' Leven > Tijdgenoten) en zijn invloed (> Augustinus'
Leven > Invloed).

Augustijns Instituut Utrecht
Augustinus kan rekenen op belangstelling vanuit verschillende
disciplines, zoals taal- en letterkunde, theologie (bijbeluitleg en
spiritualiteit), filosofie, psychologie en recht. Toch was tot in de
jaren tachtig van de twintigste eeuw maar een beperkt deel van
zijn geschriften in onze taal vertaald. Om de inspirerende invloed
van Augustinus en zijn werken meer bekendheid te geven
besloten de Nederlandse augustijnen, trouw aan hun eigen
traditie, in 1989 tot de oprichting van het Augustijns Instituut.
Wereldwijd financiert de Orde der Augustijnen verscheidene
augustijnse studiecentra, waarvan het Augustijns Instituut in
Utrecht er één is.
De doelstelling van het Augustijns Instituut in Utrecht is de
belangstelling voor en de bestudering van Augustinus'
spiritualiteit in het Nederlands taalgebied te stimuleren. Dat
gebeurt door vertalingen en studies, maar ook door de
organisatie van studie- en ontmoetingsdagen en bezinningsbijeenkomsten. De doelgroep bestaat uit belangstellenden voor
Augustinus, voor zijn spiritualiteit en voor zijn invloed; te denken
valt daarbij aan leden van academische, kerkelijke of maatschappelijke organisaties of aan particuliere leeskringen.
Op de website van het Augustijns Instituut
(www.augustinus.nl) is informatie te vinden over het Augustijns
Instituut, de andere instituten en hun collecties (> Augustijns
Instituut, of > Contact > links)
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Vertalingen en publicaties
Van geen enkele andere auteur uit de oudheid is zo’n groot
oeuvre nagelaten. Het werk van Augustinus telt maar liefst 131
titels, waaronder een paar korte rijmpjes, maar ook literaire
monumenten zoals de dertien boeken Belijdenissen en de
tweeëntwintig boeken De stad van God. Gelet op de doelstelling
van het Augustijns Instituut kwamen voor vertaling vooral
Augustinus’ preken voor het volk, zijn verhandelingen over
teksten uit het Johannesevangelie en zijn uitweidingen over de
psalmen in aanmerking. Dat zijn teksten waarin sprake is van een
creatieve omgang met de bijbel en waarin geloofsoverdracht een
belangrijke plaats inneemt.
Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen
mensen naar Hippo Regius om naar de woorden van de
befaamde bisschop te luisteren. Was dat niet mogelijk, dan lieten
ze zijn preken door snelschrijvers noteren. Van de duizenden
preken die hij moet hebben gehouden, zijn er ongeveer
zeshonderd overgeleverd. In 1683 zijn de toen bekende preken
voor het volk (sermones ad populum) door de Benedictijnen van
Saint Maur in Parijs opnieuw ingedeeld en genummerd. Later
ontdekte preken kregen vanaf 1976 een plaats binnen die
nummering met een letteraanvulling. Het Augustijns Instituut
streeft ernaar om alle preken in Nederlandse vertaling te
publiceren.
Het overzicht in deze brochure omvat boeken met
vertalingen van Augustinus’ teksten. Alle titels zijn voorzien van
uitgeversgegevens en een korte beschrijving. De meeste van
deze vertalingen zijn tot stand gekomen op initiatief van of in
samenwerking met het Augustijns Instituut. Daarnaast zijn enkele
verkrijgbare vertalingen van andere auteurs en/of uitgeverijen
opgenomen, omdat ze een aanvulling vormen op de uitgaven van
het Instituut. Enkele publicaties zijn in digitale vorm als e-book,
CD of luisterboek te vinden.
Op de website van het Augustijns Instituut
(www.augustinus.nl) staat een overzicht van alle Nederlandse
vertalingen (> Augustijns Instituut > Publicaties) en een overzicht
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van alle werken met Latijnse naam, korte toelichting en
beschikbare vertalingen (> Augustinus' Werken > databank).

Augustinus
fresco van Sandro Botticelli,
kerk Ognissanti te Florence (ca. 1480)
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Preken voor het volk
Augustinus’ preken voor het volk zijn in de zeventiende eeuw
door de mauristen ingedeeld in vier groepen. Hun indeling is
sindsdien internationaal aanvaard en wordt hier gevolgd.

Eerste groep: over bijbelteksten
(sermones de scripturis 1-183)
In de eerste groep preken staan bijbelteksten centraal.
Aurelius Augustinus
Sermones 1-50

Schatkamer van het geloof:
preken over teksten uit het Oude
Testament
Vertaald door Joost van Neer, Martijn
Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2013
821 p.; hardcover met leeslint; € 89,90
isbn 978 94 6036 067 1

Deze bundel bevat 65 preken over passages uit het Oude Testament. Vanzelfsprekend komen als eerste de scheppingsverhalen
aan de orde, vervolgens Abraham en andere aartsvaders, Mozes
en de tien geboden, David en Salomo, Elia en Job en de grote
profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël. Opvallend vaak staat in deze
reeks preken de uitleg van afzonderlijke psalmverzen centraal.
Iedere preek in deze bundel is uitgesproken naar aanleiding
van een lezing uit het Oude Testament. Maar wie denkt dat de
preken uitsluitend daarover gaan wordt verrast. Op meesterlijke
en creatieve wijze brengt Augustinus als huismeester van de
bijbelse schatkamer de kostbaarheden van het Oude en het
Nieuwe Testament bij elkaar (Mt 13,52). Wie deze preken leest
merkt direct dat Augustinus een begenadigd predikant is, die zijn
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publiek op hartverwarmende wijze onderricht in de schatten van
het geloof.
Deze vertaling opent voor hedendaagse lezers ook de
deuren van een ander schatkamer: die van Augustinus’ preken.
Zijn woorden en geloof komen in al hun glans opnieuw tot leven.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl =>
Schatkamer van het geloof, in samenwerking met het Augustijns
Instituut.
Aurelius Augustinus
Sermones 51-94

Van aangezicht tot aangezicht:
preken over teksten uit het evangelie
volgens Matteüs
Vertaald door Joost van Neer, Martijn
Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2010
(tweede druk)
676 p.; paperback; € 40,00
isbn 978 94 6036 181 4
Deze bundel bevat 60 preken over passages uit het
Matteüsevangelie. In één preek bespreekt Augustinus uitgebreid
de geslachtslijsten van Jezus in het Matteüs- en het
Lucasevangelie. Verder aandacht voor Jezus’ doop in de Jordaan
door Johannes de Doper. In tien preken komen gedeelten uit de
bergrede aan de orde, waarvan vier keer het onzevader.
Bovendien volgt toelichting op de storm op het meer, de
genezing van de bloedvloeiende vrouw, de Kananese vrouw,
Jezus’ gedaanteverandering op de berg, zijn onderricht over
onderlinge vermaning en vergeving, zijn instructie aan de rijke
jongeman. Vanzelfsprekend komen ook nogal wat gelijkenissen
aan de orde.
In deze bundel staan overigens geen preken over Jezus’
geboorte (Mt 1-2), lijden, sterven en verrijzenis (Mt 25-28); ook
ontbreken pericopen uit Mt 4, 16 en 23.
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In deze preken leren we Augustinus kennen als een
veelzijdig man. Hij betoont zich een diepzinnig denker en een
uitstekend leraar. Als geen ander is hij in staat om de rijkdom van
bijbelteksten op een creatieve, heldere en aansprekende manier
voor een breed publiek toegankelijk te maken. Het verklaart
waarom het nog altijd de moeite loont om zijn preken te lezen,
ondanks de afstand in ruimte en tijd, die er bestaat tussen hem
en moderne lezers. Deze vertaling stelt belangstellenden in staat
om Augustinus als het ware te leren kennen van aangezicht tot
aangezicht.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Van
aangezicht tot aangezicht, in samenwerking met het Augustijns
Instituut.
Aurelius Augustinus
Sermones 94A-116 (+ 367)

Als korrels tussen kaf:
preken over teksten uit het Marcus- en het
Lucasevangelie
Vertaald door Joke Gehlen-Springorum,
Vincent Hunink, Hans van Reisen
en Annemarie Six-Wienen.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2007
(tweede druk);
325 p.; hardback met leeslint; € 29,95
isbn 978 90 5573 816 8
Deze bundel bevat 33 preken. In vier ervan komen teksten uit het
evangelie volgens Marcus aan de orde en in de andere
negenentwintig preken passages uit het Lucasevangelie.
In het viertal preken over fragmenten uit Marcus gaat het
om de marteldood van Johannes de Doper, de wonderbare
spijziging, de lijdensaankondiging voor wie Jezus wil volgen en
over de komst van de laatste dag.
In de preken over teksten van evangelist en arts Lucas
staan vanzelfsprekend enkele genezingsverhalen centraal; verder
Jezus’ bezoek aan Maria en Marta, zijn gelijkenis over de
barmhartige vader en twee zonen, kritische beschouwingen over
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bezitsverhoudingen (Lazarus en de rijke), de waarde van
onderlinge vergeving, aanhoudend gebed en over Jezus’
verschijning in de bovenzaal te Jeruzalem.
In deze bundel staan overigens geen preken over Jezus’
geboorte (Lc 2), lijden, sterven en verrijzen (Lc 22-23); ook
ontbreken pericopen uit Lc 1, 3-4, 6, 8, en 19-21.
Augustinus leren we in deze preken kennen als een
zorgvuldige uitlegger van de bijbel, een toegewijd pastor en een
diepzinnig theoloog. Als geen ander beijvert hij zich om de
rijkdom van de bijbelse passages voor allerlei mensen
toegankelijk te maken: zijn preken sprankelen dan ook van
levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Met deze preken
beoogde de bisschop dat zijn luisteraars en lezers zouden leven
als korrels tussen kaf.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Als korrels
tussen kaf, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
Aurelius Augustinus
Sermones 117-147A (+ 368)

De weg komt naar u toe:
preken over teksten uit het
Johannesevangelie
Vertaald door Joke Gehlen-Springorum,
Vincent Hunink, Hans van Reisen
en Annemarie Six-Wienen.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2011
(tweede druk)
365 p.; hardback met leeslint; € 37,90
isbn 978 90 5573 816 8
Deze bundel bevat 43 preken over passages uit het
Johannesevangelie. Daarin onder meer vier preken over Jezus
Christus als het Woord van God, verschillende preken over Jezus
als Zoon van God de Vader, een preek over Jezus’ ontmoeting
met Natanaël en een over de bruiloft in Kana, drie preken over de
genezing van een lamme in het badhuis met vijf zuilengangen,
vijf preken over de genezing van de blindgeborene, vijf preken
over Jezus’ broodrede, een tweetal preken over Jezus’
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herderschap, een preek over de opwekking van Lazarus, twee
preken over Jezus als weg naar God de Vader en enkele preken
over Tomas en Petrus tijdens hun ontmoeting met de verrezen
Heer.
In deze preken verkondigt Augustinus aan zijn luisteraars en
lezers Jezus Christus als een weg tot God. Door zijn komst is die
weg naar ons toegekomen. We hoeven de weg naar God dus niet
meer te zoeken. Het enige wat ons te doen staat is opstaan en
gaan lopen, op ons karakter in plaats van op onze voeten.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => De weg
komt naar u toe, in samenwerking met het Augustijns
Instituut.
Aurelius Augustinus
Sermones 148-150

Wijsheid van leerlingen:
preken over teksten uit de Handelingen
van de apostelen
Vertaald door Joke Gehlen-Springorum,
Vincent Hunink, Hans van Reisen
en Annemarie Six-Wienen.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2007
104 p.; hardback; € 17,90 (Latijn /
Nederlands)
isbn 978 90 5573 819 9
Er zijn slechts drie preken van Augustinus bewaard waarin hij
teksten behandelt uit Handelingen van de apostelen. In de eerste
preek staat het breken van een gelofte door Ananias en zijn
vrouw Safira centraal; in de tweede Petrus’ visioen in Joppe over
voedsel en in de laatste komt Paulus’ beroemde toespraak op de
Areopagus in Athene aan de orde.
Door de grote verschillen tussen de drie preken komen
uiteenlopende aspecten aan het licht van Augustinus als
predikant en zielzorger.
Naast de Nederlandse vertaling is ook de originele Latijnse
tekst opgenomen. Daardoor kan deze uitgave ook worden
gebruikt in het voortgezet of hoger onderwijs. Dat zou Augustinus
Augustijns Instituut – boekenbrochure 2020

12

veel plezier doen. Hij was namelijk een uitstekend leraar, die
populair was bij de vele mensen die in Hippo Regius (en
Carthago) naar hem kwamen luisteren.
Augustinus acht zijn publiek hoog. Hij is ervan overtuigd dat
wie openstaat voor wat een ander zegt en zich inspant een ander
te begrijpen ook zelf vervuld is van kostbare wijsheid. Met de titel
Wijsheid van leerlingen wordt vooral verwezen naar de wijsheid
van Petrus en Paulus, de centrale figuren van het bijbelboek
Handelingen. Maar de titel verwijst ook naar Augustinus zelf: hij
voelde zich niet alleen leraar maar ook altijd leerling.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Wijsheid
van leerlingen, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
Aurelius Augustinus
Sermones 151-162B

Leven in hoop:
preken over teksten uit de brieven aan de
christenen in Rome en Korinte
Vertaald door Joke Gehlen-Springorum,
Vincent Hunink, Hans van Reisen
en Annemarie Six-Wienen.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2011
256 p.; hardback met leeslint; € 32,90
isbn 978 94 6036 025 1
Voor deze bundel werden 17 preken vertaald over fragmenten uit
Paulus’ brieven aan de christenen in Rome en in Korinte. De
eerste reeks, over Romeinen 7-8, heeft Augustinus in Carthago
gehouden. Die preken dateren alle van oktober 417, de tijd van
de zogeheten eerste pelagiaanse controverse (411-418). Het
zevental preken heeft hem veel hoofdbrekens gekost en de
luisteraars van toen waarschijnlijk ook. De bijbelpassage
Romeinen 7-8 en Augustinus’ uitleg ervan hebben in de
geschiedenis van kerk en theologie grote invloed gehad.
Naast de zeven Carthaagse preken zijn in dit boek nog vijf
preken over teksten uit de Romeinenbrief opgenomen, verder
vier over de eerste brief aan de Korintiërs en een over de tweede
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brief. Gelukkig ontbreekt in de reeks over de Korintebrieven niet
een preek over de zogeheten lofzang op de liefde.
De Carthaagse preken over Romeinen 7-8 behoren tot de
moeilijkste in het genre. Toch weet Augustinus in de tweede helft
van het boek weer te verrassen met zijn sprankelende manier om
aspecten van bijbeluitleg en geloofsleven in alledaagse beelden
te vangen.
De boektitel is ontleend aan Romeinen 8,22-24: Paulus
hoopt dat aan ons zwoegen en zuchten op aarde een einde komt
wanneer wij tot kinderen van God zijn gebaard. Tot zolang zucht
en lijdt de hele schepping nog altijd zoals in barensweeën. Dat
gold ook voor Augustinus als gastpredikant te Carthago in zijn
ijver om luisteraars en latere lezers gevoelig te maken voor wie
onze hoop ooit zal vervullen: we mogen er volledig op vertrouwen
dat Christus woord houdt.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Leven in
hoop, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
Aurelius Augustinus
Sermones 162C-183

Geloof is het begin:
preken over teksten uit brieven van het
Nieuwe Testament
Vertaald door Joke Gehlen-Springorum,
Vincent Hunink, Hans van Reisen
en Annemarie Six-Wienen.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2013
288 p.; hardback met leeslint; € 34,90
isbn 978 94 6036 149 4

Voor deze bundel werden 28 preken vertaald. Dit boek bevat de
laatste reeks preken over passages uit brieven van het Nieuwe
Testament. Zes ervan gaan over teksten uit de Galatenbrief, vijf
over die aan de Efeziërs, drie over de Filippenzenbrief, twee over
de eerste brief aan de Tessalonicenzen, vier over de eerste brief
aan Timoteüs, een over die aan Titus; voorts een drietal over
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teksten uit de Jakobusbrief en een drietal over de eerste brief van
Johannes.
In bijna elke preek komen verrassende wendingen aan het
licht. Zo staat Augustinus in een van de preken nauwkeurig stil bij
de vraag wat er gebeurt wanneer je doet wat je aan een ander
hebt beloofd. We zeggen dan heel gemakkelijk dat je je belofte
waarmaakt. Dat is volgens Augustinus nu juist de vraag. De
predikant maakt daarmee zijn luisteraars gevoelig voor diepere
dimensies van ons bestaan. Gaat achter iedere belofte niet enig
geloof schuil tussen twee mensen: van iemand die de belofte
doet en van iemand die de belofte ontvangt? Zo bezien is geloof
zelfs het begin van ons samenleven. Vanzelfsprekend gaat het
daarbij aldus Augustinus niet om een willekeurig, maar om een
bijzonder geloof, dat zijn kracht ontleent aan de liefde. Hij heeft
die laatste wijsheid overigens niet van zichzelf. Hij baseert zijn
opvatting op een bijbeltekst van de apostel Paulus (Gal 5,6).
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Geloof is
het begin, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
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Tweede groep: over liturgische feesten
(sermones de tempore 184-272B)
In de tweede groep preken staan liturgische feesten centraal.
Deze preken werden gehouden op kerstmis, nieuwjaarsdag,
epifanie, gedurende de veertigdagentijd vóór Pasen en
gedurende de vijftigdagentijd van Pasen tot en met Pinksteren.
Het Augustijns Instituut heeft twee bundels gepubliceerd met
daarin uitgebreide bloemlezingen. Deze boeken zijn alleen nog
verkrijgbaar in tweedehands circuits.
Aurelius Augustinus
Bloemlezing uit Sermones 184-272B

Als licht in het hart:
preken voor het liturgisch jaar
Vertaald door Joost van Neer, Martijn
Schrama O.S.A., Anke Tigchelaar
en Paul Wammes.
Uitgeverij Ambo, Baarn 1996
295 p., hardback met leeslint
isbn 90 263 1390 x
UITVERKOCHT
Aurelius Augustinus
Bloemlezing uit Sermones 184-272B

Als lopend vuur:
preken voor het liturgisch jaar 2
Vertaald door Richard van Zaalen O.F.M.,
Hans van Reisen en Sander van der Meijs.
Uitgeverij Ambo, Amsterdam 2001
315 p. hardback met leeslint
isbn 90 263 1689 5
UITVERKOCHT
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Dit boek biedt op p. 295-300 een volledig overzicht van
Augustinus’ sermones de tempore in Nederlandse vertalingen.
Beide publicaties zijn tegenwoordig ook beschikbaar als pdf,
te downloaden vanaf www.augustinus.nl => Als licht in het hart
(17 MB) of => Als lopend vuur (2 MB).
Luister-cd

Gelukkig leven en zeven andere preken van
Aurelius Augustinus
Uitgeverij Damon,
Budel / Eindhoven 2008;
€ 11,90
isbn 978 90 5573 887 8
Op deze cd is een aantal preken te beluisteren. Elke preek duurt
zo’n tien minuten, meestal wat korter, een enkele keer iets
langer. Aan elke preek gaat de betreffende bijbeltekst vooraf.
Deze evangeliepassage vormt dan de aanleiding voor de preek.
Bijbelteksten en preken worden voorgelezen door verschillende
vertalers. Bij hun werk om de Latijnse teksten in het Nederlands
om te zetten hebben zij er op gelet dat de vertalingen geschikt
zijn om te worden voorgelezen.
De preken zijn afkomstig uit de sermones de scripturis
(preken over bijbelteksten, in het bijzonder over de evangeliën)
en uit de sermones de tempore (de preken voor de feesten van
het liturgisch jaar). De teksten zijn ingesproken door Joost van
Neer, Annemarie Six-Wienen, Anke Tigchelaar en Vincent Hunink.
Hans van Reisen verzorgde de introductie.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Gelukkig
leven, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
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Derde groep: over heiligen
(sermones de sanctis 273-335M)
De derde groep omvat preken over heiligen. In het ene deel
staan vooral heiligen centraal die in de eerste helft van het
kalenderjaar werden herdacht; in het andere deel behandelt
Augustinus heiligen die in de tweede helft van het jaar werden
gevierd en nog andere heiligen van wie ons historisch niets
bekend is.
Aurelius Augustinus
Sermones 273-299C

De goede geur van Christus:
preken over heiligen
Vertaald door Arie Akkermans, Elisabeth
van Ketwich Verschuur en Hans van Reisen.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2010
383 p.; hardback met leeslint; € 44,90
isbn 978 90 5573 984 4

Deze bundel bevat de vertaling van 36 preken over heiligen van
wie - op een enkele uitzondering na - de gedachtenis werd
gevierd tussen 1 januari en 30 juni. Het zijn bijna allemaal parels
van redenaarskunst. Augustinus deed zijn best voor een
feestelijke preek op dagen, waarop gelovigen bijeenkwamen ter
gedachtenis van een bijzondere heilige. Van sommigen van hen
wordt tegenwoordig nog steeds op dezelfde dag van het jaar als
toen de naam in ere gehouden zoals Vincentius van Zaragoza (22
januari), Felicitas en Perpetua (7 maart), de geboorte van
Johannes de Doper (24 juni) en Petrus en Paulus (29 juni).
De meeste heiligen in deze bundel stierven als martelaar
een gewelddadige dood. Voor hun christelijke levensovertuiging
werden zij lichamelijk gekweld en offerden zij hun eigen leven op.
Augustinus verbindt de glans van hun leven met de goede geur
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van Christus (2 Kor 2,14-15). En zoals het gaat met flesjes
geurende olie: wanneer ze breken verspreidt zich de goede geur.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => De goede
geur van Christus, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
Aurelius Augustinus
Sermones 299D-335M

Stratenmakers en brugwachters:
preken over heiligen 2
Vertaald door Arie Akkermans, Elisabeth
van Ketwich Verschuur en Hans van Reisen.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2014
468 p.; hardback met leeslint; € 46,90
isbn 978 94 6036 168 5

Dit boek bevat de vertaling van 69 preken over heiligen. In de
eerste groep (sermones 299D-324) staan vooral mensen centraal
van wie de gedachtenis werd gevierd tussen 1 juli en 31
december. Van sommigen wordt tegenwoordig nog steeds op
(vrijwel) dezelfde dag van het jaar als toen de naam in ere
gehouden zoals bijvoorbeeld Laurentius (10 augustus), Cyprianus
(vroeger 14, tegenwoordig 16 september) en Stefanus (26
december). In het tweede gedeelte (325-335M) gaat het vooral
om heiligen van wie historisch vrijwel niets bekend is.
Heiligenfeesten zijn volgens Augustinus ingesteld om
christenen aan te sporen de martelaren van Christus na te
volgen. Daartoe hebben zij voor ons een weg aangelegd. Als
stratenmakers hebben zij die met stenen platen geplaveid, zodat
wij daar veilig overheen kunnen wandelen. De bisschop van
Hippo Regius beziet heiligen ook als brugwachters: door hun
martelaarschap zijn zij in zekere zin een brug overgestoken. Na
hun oversteek kijken zij toe en helpen ieder ander van goede wil
bij een veilige oversteek. Al is Augustinus niet als martelaar
gestorven, zijn preken getuigen ervan dat hij voor luisteraars en
lezers een uitmuntende stratenmaker en brugwachter is voor
onze pelgrimstocht naar God.
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Voor meer informatie en bestelling: damon.nl =>
Stratenmakers en brugwachters, in samenwerking met het
Augustijns Instituut.

De oudste afbeelding van Augustinus (ca 600).
Fresco in de Lateraanse bibliotheek, Rome.
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Vierde groep: over verschillende
onderwerpen
(sermones de diuersis 336-396)
In de vierde en laatste groep preken staan allerlei verschillende
onderwerpen centraal.
Aurelius Augustinus
Sermones 336-358

Huis van barmhartigheid:
preken over verschillende thema’s
Vertaald door Joke Gehlen-Springorum,
Vincent Hunink, Hans van Reisen
en Annemarie Six-Wienen.
Uitgeverij Damon;
Eindhoven / Utrecht 2018
382 p.; hardback met leeslint; € 44,90
isbn 978 94 6340 136 4
Deze bundel bevat 36 preken over verschillende thema’s, de
eerste reeks uit de groep sermones de diuersis. Allerlei
onderwerpen passeren de revue: kerkwijding, bisschopstaken,
manieren van spreken over Jezus Christus, kuisheid (Susanna en
Jozef) en liefde, het leven als pelgrimstocht, ontzag voor God, de
waarde van aalmoezen, berouw en boete, de verschillende
levensstaten en over de vrede.
Als predikant kan Augustinus luisteraars en lezers van zijn
toespraken nogal eens treffen door rake vergelijkingen. Ook deze
bundel bevat daarvan weer vele mooie voorbeelden. Zo vergelijkt
hij bijvoorbeeld het kerkgebouw met de geloofsgemeenschap die
er samenkomt. Hij verwoordt daarbij allerlei parallellen tussen
beide. In een andere preek wijst Augustinus op de tijdelijkheid
van kerkgebouwen: het voorlopige karakter houdt niet alleen een
waarschuwing aan gelovigen in maar ook een belofte. Door die
duidingen bevatten Augustinus’ preken soms een verrassend
actuele betekenis voor onze tijd, waarin zoveel kerken aan de
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eredienst worden onttrokken en herbestemd of afgebroken. Met
deze preken probeert de bisschop te bereiken dat zijn luisteraars
en lezers leren leven als in een huis van barmhartigheid.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Huis van
barmhartigheid, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
Aurelius Augustinus
Sermones 358A-396

Bidden met je handen:
preken over verschillende thema’s 2
Vertaald door Joke Gehlen-Springorum,
Vincent Hunink, Hans van Reisen
en Annemarie Six-Wienen.
Uitgeverij Damon; Eindhoven 2020
304 p.; hardback met leeslint; € 39,90
isbn 978 94 6340 263 7

Deze bundel bevat 22 preken over verschillende thema’s, de
tweede reeks van de groep sermones de diuersis, allemaal voor
het eerst in het Nederlands vertaald. De Latijnse teksten van vier
preken werden pas teruggevonden in de jaren 80 van de vorige
eeuw; die van één preek in het eerste decennium van de huidige
eeuw. De reeks vormt de laatste van de preken die in de loop der
eeuwen als Augustinus’ sermones ad populum bewaard zijn en
geordend.
Augustinus stimuleerde de geloofsgemeenschap nogal eens
om royaal te zijn voor de armen. Hij zag vrijgevigheid als
ondersteuning voor ons gebed. Door je naasten te helpen mag je
hopen op Gods genade en zegen. Ruimhartige vrijgevigheid en
naastenliefde vormen zo in zekere zin de basis voor het bidden
met je handen.
De verscheidenheid aan thema’s in deze bundel vormt een
spiegel van Augustinus’ pastorale leven.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Huis van
barmhartigheid, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
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Aurelius Augustinus

Sermo de prouidentia Dei
Gods zorg voor de wereld
Ingeleid, vertaald en van aantekeningen
voorzien door Joke Gehlen-Springorum,
Vincent Hunink, Hans van Reisen
en Annemarie Six-Wienen.
Uitgeverij Damon; Budel, december 2011.
32 p.; € 12,90
isbn 978 94 6036 027 5 hb

Alleen op bestelling verkrijgbaar bij uitgeverij Damon, damon.nl
=> Gods zorg voor de wereld.
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Bijbelcommentaren
In deze uitgaven staan (enkele hoofdstukken uit) verschillende
bijbelboeken centraal, waarvan de tekst vrijwel vers-voor-vers of
zin-voor-zin wordt toegelicht. Soms gaat het daarbij om
geschreven of gedicteerde commentaren, maar het gaat ook om
preken. Die toespraken werden dan door snelschrijvers
uitgewerkt en door de predikant geredigeerd.
Aurelius Augustinus
Genesis 1-2

Onze wereld in wording:
beschouwingen bij de bijbelse
scheppingsverhalen.
Vertaald door Leo Wenneker, Sander van
der Meijs en Hans van Reisen.
Uitgeverij Damon;
Eindhoven / Utrecht, 2016
200 p.; hardback met leeslint; € 29,90
isbn 978 94 6036 222 4
“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” In die woorden
herkennen vele mensen de eerste zin uit de bijbel, joden en
christenen in het bijzonder. Het vervolg is nog steeds
overbekend: daarin wordt verhaald hoe God in zes dagen de
wereld schept en op de zevende dag uitrust van het werk dat tot
stand is gebracht. Iedereen denkt het verhaal te kennen. Of het
geloofd wordt, is een ander verhaal.
De bijbelse scheppingsverhalen in Genesis 1-2 zijn bron voor
discussie. Dat geldt voor de moderne tijd, maar dat gold ook voor
vroegere tijden. Augustinus heeft zich in de loop van zijn leven
minstens vijfmaal beziggehouden met een zorgvuldige lezing en
uitleg van de eerste bijbelpagina. Dit boek bevat de vertaling van
zijn oudste twee commentaren.
Het ene werk De Genesi aduersus manichaeos dateert van
388-390; het andere De Genesi ad litteram liber unus inperfectus
schreef hij enkele jaren later, in 393-394. Hij is dan net priester in
de Noord-Afrikaanse stad Hippo Regius.
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In beide werken valt Augustinus te leren kennen als een
nauwkeurige bijbellezer. Hij heeft oog voor details waar je als
moderne lezer meestal ongemerkt overheen leest. In beide
werken spant Augustinus zich bovendien in om toegankelijk te
schrijven en klare taal te gebruiken. Als geen ander is hij in staat
om te laten zien dat de eerste bijbelverhalen iets verkondigen
over zijn eigen leefwereld. Met zijn creatieve uitleg beoogt hij ook
ons verbanden te laten zien tussen de scheppingsverhalen en het
eigen leven in onze wereld in wording.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Onze
wereld in wording, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
Aurelius Augustinus
Ennarrationes in Psalmos 110-117

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117
Ingeleid, vertaald en van aantekeningen
voorzien door Joost van Neer, Martijn
Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar.
Uitgeverij Damon; Eindhoven 2020
144 p.; hardback; € 24,90
isbn 978 94 6340 280 4

Zijn hele leven is Augustinus bezig geweest met zijn geliefde
psalmen. Hij had zich ten doel gesteld om elke psalm, vers voor
vers, van commentaar te voorzien. Waar hij ook was, zodra de
kans zich voordeed, ging hij ervoor zitten om een psalm of een
gedeelte ervan te becommentariëren. Zo ontstond langzaam
maar geleidelijk zijn levenswerk: de enarrationes in Psalmos, de
uitweidingen over de psalmen.
De psalmen zijn liederen vol geloof, gezangen waarin
vreugde en verdriet zo intens tot uitdrukking worden gebracht
dat ze ook nu nog herkenbaar zijn en ons kunnen raken in het
hart. In deze bundel met vertalingen van de enarrationes 110117 becommentarieert en bespreekt Augustinus een groep
halleluja-psalmen. Deze psalmen ontlenen hun naam aan het
Hebreeuwse woord halleluja, dat “prijs de Heer” betekent. Voor
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Augustinus brengen deze psalmen één van zijn belangrijke
spirituele boodschappen over: wees niet hoogmoedig, maar
nederig. Richt je aandacht niet op jezelf, maar op het hogere, op
God. Prijs de Heer.
In de uitweidingen over de groep psalmen in deze bundel
richt Augustinus zich in de week na Pasen tot de neofieten,
nieuwelingen in het christelijk geloof, die tijdens de paaswake
waren gedoopt. Hij onderricht hen dus nog verder in het geloof.
Al denkend en formulerend zoekt Augustinus in deze
uitweidingen naar diepere inzichten. De uitweidingen zijn
voorbeelden van spiritueel denken en beleven. Daarin toont
Augustinus zich voor hen en ook voor ons een spiritueel
leidsman.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Over de
psalmen, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
Aurelius Augustinus
Matteüs 5-7

Het huis op de rots:
verhandeling over de bergrede
Vertaald door Leo Wenneker
en Hans van Reisen.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2012
(vierde druk)
232 p.; hardback met leeslint; € 29,90
isbn 978 90 5573 579 2

Er is nauwelijks een bijbelgedeelte te vinden dat zoveel invloed
heeft gehad als Jezus’ toespraak op de berg. De zogeheten
bergrede geniet zowel binnen als buiten de christelijke
geloofsgemeenschappen groot gezag. Jezus’ redevoering is
bekend van de zogeheten zaligsprekingen, de evangelische
raden over bijvoorbeeld de vijandsliefde en van het onzevader.
In de loop van de eeuwen is deze toespraak telkens opnieuw
inspiratiebron geweest voor bewonderenswaardige praktijken
zoals grote sociale bewogenheid, geweldloze weerbaarheid en
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vrijwillige armoede. Jezus’ bergrede is dan ook tot op de dag van
vandaag veelvuldig van commentaar voorzien.
Een van de oudste en invloedrijkste commentaren op de
bergrede is Augustinus’ De sermone Domini in monte. Hij voltooit
het werk vóór het jaar 396. Hij is dan nog geen bisschop en hoeft
nog niet zo dikwijls te preken. In dit werk ontwaart men soms al
enkele pastorale karaktertrekken van de dan nog jonge priester
in Hippo Regius.
Augustinus beoogt met deze verhandeling zijn lezers en
hoorders te helpen de evangelietekst zo ter harte te nemen dat
zij gaan leven als verstandige mensen die hun huis op de rots
bouwen. Het is opmerkelijk dat zoveel passages in dit
commentaar uit het einde van de vierde eeuw in het begin van
de 21ste eeuw nog altijd actuele betekenis bezitten.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Het huis
op de rots, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
Ambrosius van Milaan
Lucas 1-24

Zingen met mijn geest en ook met mijn
verstand:
uitleg van het evangelie volgens Lucas
Vertaald door Peter Eijkenboom S.J.,
Fried Pijnenborg S.J. en Hans van Reisen.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2005
590 p.; hardback met leeslint; € 39,90
isbn 978 90 5573 644 7

In de tweede helft van de vierde eeuw bezit Milaan keizerlijke
allure in het Romeinse rijk en fungeert de stad als een knooppunt
tussen oosterse en westerse culturen. Op 7 december 374 wordt
de Romeinse gouverneur Ambrosius (340-397) er tot bisschop
gewijd. Bijna een kwart eeuw leidt hij daar de katholieke
geloofsgemeenschap. De jaren van zijn episcopaat zijn voor de
kerk van Milaan en voor het christendom in West-Europa van
grote betekenis gebleven, vooral vanwege zijn hymnen en
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bijbelcommentaren. Op 25 april 387 doopt Ambrosius in de
paasnacht zijn meest befaamde geloofsleerling, Augustinus.
De expositio euangelii secundum Lucam vormt een
weerspiegeling van Ambrosius’ pastorale leven en zijn rol als
voorganger in christelijk geloven. Het werk biedt een aangename
kennismaking met de literaire, culturele en wijsgerige bagage
van een bisschop uit de vierde eeuw. Ambrosius presenteert zich
niet als een heilige, niet als een kerkleraar, maar als iemand die
verslag doet van doorleefde lectuur van de Heilige Schrift. De
uitleg van het Lucasevangelie vormt in dit geschrift min of meer
de rode draad, al schrijft Ambrosius geen bijbelcommentaar in de
traditionele zin van het woord: het werk bestaat uit onderdelen in
diverse literaire stijlen die door Ambrosius zelf zijn bijeengelegd.
Op de achtergrond van de expositio spelen duidelijk zijn preken
mee. Daaruit blijkt Ambrosius’ toeleg om bijbelteksten vanuit
verschillende invalshoeken verrassend te laten doorwerken. De
bisschop van Milaan wil de geloofsgemeenschap opbouwen en
uitbouwen tot een levend lichaam van Christus. Daarin toont hij
zich een toegewijd leraar, soms in innige samenspraak met zijn
Heer en af en toe zelfs in lyrische jubel. Dan wordt zijn spreken
tot een juichend gezang. Zingen met mijn geest en ook met mijn
verstand: een goede raad om oude geloofswoorden nieuwe
ruimte te geven.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Zingen
met mijn geest en ook met mijn verstand, in samenwerking met
het Augustijns Instituut.
Aurelius Augustinus
Johannes 1-5

Geef mij te drinken:
verhandelingen 1-23 over het
Johannesevangelie
Vertaald door Hans Tevel
en Hans van Reisen.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2010
478 p.; hardback met leeslint; € 49,90
isbn 978 90 5573 974 5
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“De evangelist Johannes vliegt als een adelaar hoger dan
anderen, laat de duisternis van de aarde verder onder zich en
aanschouwt het licht van de waarheid met scherpere ogen,”
aldus Augustinus aan het begin van een van zijn verhandelingen
in deze bundel. Die beschrijving laat ons zijn hoge waardering
zien voor de schrijver van het vierde evangelie. De bisschop van
het Noord-Afrikaanse Hippo Regius had voor dit evangelie dan
ook een bijzondere belangstelling.
Het literaire resultaat van die persoonlijke interesse is terug
te vinden in de CXXIV In Iohannis euangelium tractatus. Daarin
wordt de evangelietekst vers-voor-vers overdacht en toegelicht.
Augustinus is de enige in de vroegchristelijke Latijnse wereld van
wie zo’n commentaar op het hele Johannesevangelie bewaard is.
Zijn beschouwingen bij de evangelietekst kan men op hun beurt
ook opvatten als die van een adelaar: Augustinus heeft een
scherp oog voor details in het evangelie, die hij vaak een
verrassende plaats geeft in zijn uitleg zonder dat hij de grote lijn
uit het oog verliest.
In deze bundel zijn de eerste 23 verhandelingen
opgenomen. Ze zijn oorspronkelijk als preek gehouden en
vormen bij elkaar een aaneengesloten toelichting op de eerste
vijf hoofdstukken van het Johannesevangelie. De meeste preken
zijn kort na elkaar gehouden. Daardoor geven ze een nauwkeurig
en kleurrijk beeld van Augustinus als predikant en pastor.
Jezus Christus als bron van leven speelt een cruciale rol in
de langste verhandeling van de bundel. Daarin staat Jezus’
ontmoeting met een Samaritaanse vrouw centraal. Tijdens die
ontmoeting vraagt de bron zelf om te drinken! Met Geef mij te
drinken wordt dan ook iets uitgedrukt van de verhouding tussen
Jezus en wie open durft staan voor de ontmoeting met Hem: de
Bron verlangt ernaar onze bron te vullen.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Geef mij
te drinken, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
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Aurelius Augustinus
Johannes 6-12

Brood om van te leven:
verhandelingen 24-54 over het
Johannesevangelie
Vertaald door Hans Tevel
en Hans van Reisen.
Uitgeverij Damon;
Eindhoven / Utrecht 2017
486 p.; hardback met leeslint; € 49,90
isbn 978 94 6340 101 2
“Wie anders voedt ook nu de hele wereld dan Hij die uit een paar
korrels hele oogsten schept?” De vraag is afkomstig uit de eerste
verhandeling in deze bundel en vormt de afsluiting van een
plechtige inleiding op een prachtige toespraak van Augustinus.
De bisschop van Hippo Regius geeft daarin een zorgvuldige
toelichting op een bekend verhaal uit het evangelie volgens
Johannes (6,1-14). De evangelieschrijver bericht ons daarin over
een wonderbaarlijk teken van Jezus, waarbij een omvangrijke
menigte rijkelijk wordt gevoed met slechts vijf gerstebroden en
twee vissen. In de verhandeling komt bijna elk onderdeel van het
evangelieverhaal aan de orde.
Deze bundel bevat de verhandelingen 24-54 en vormt een
vervolg op de uitgave Geef mij te drinken (1-23). Ook de
verhandelingen van deze tweede serie zijn oorspronkelijk als
preek gehouden. Zij vormen een aaneengesloten toelichting op
de hoofdstukken 6-12 van het Johannesevangelie.
De titel Brood om van te leven is ontleend aan de
evangelietekst (Joh 6,35.48). Jezus noemt zichzelf daar het brood
dat leven geeft. De evangelist beschrijft hoe daarover
misverstanden ontstaan. Die zijn zoals zo vaak het gevolg van al
te letterlijke interpretaties van Jezus’ woorden. Naar Augustinus’
overtuiging is ook het voorgelezen woord uit de Schrift brood dat
leven geeft.
De verhandelingen over het Johannesevangelie zijn het
onbetwiste hoogtepunt van de verkondiging in de vroege kerk.
Men kan alleen maar grote bewondering hebben voor de
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zorgvuldige manier waarop Augustinus de soms moeilijke
toespraken van Jezus in dit evangelie geduldig voor toehoorders
en toekomstige lezers heeft toegelicht.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Brood om
van te leven, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
Aurelius Augustinus
Matteüs / Marcus / Lucas / Johannes
De consensu euangelistarum

Vier evangelisten, één evangelie.
Vertaald door Ton Hertogh,
Sander van der Meijs en Leo Wenneker,
ingeleid door Joost van Neer
en Martijn Schrama O.S.A.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2012
380 p.; hardcover met leeslint; € 44,90
isbn 978 94 6036 029 9
Waarom heeft Jezus niet zelf een evangelie geschreven? En als
die taak aan zijn leerlingen en volgelingen moest worden
toevertrouwd, waarom zijn er dan vier evangeliën opgenomen in
het Nieuwe Testament? Waarom niet één? En waarom niet meer
dan vier? Wat te doen wanneer iemand opmerkt dat twee
evangelieteksten niet met elkaar overeenstemmen? Het erbij
laten? Dat doet het gezag van het evangelie geen goed. Kritische
gelovigen voelen zich dan teleurgesteld. Buitenstaanders van
geloof en kerk speelt het juist in de kaart.
Rond het jaar 400 kiest Augustinus voor een andere
oplossing: hij gaat op zoek naar verklaringen. Mede op verzoek
van andere predikanten besluit hij aan bovenstaande vragen en
problemen een afzonderlijk geschrift te wijden, een soort
naslagwerk. In De consensu euangelistarum inventariseert hij de
tegenstrijdige passages uit de vier evangeliën. Augustinus gaat
er in dit werk van uit dat we ons niet mogen vastklampen aan de
letter van het evangelie, maar altijd moeten zoeken naar de
geest van het geheel. Daardoor is het in zijn ogen altijd mogelijk
in de vier evangeliën een diepere betekenis te ontdekken, ook al
verschillen de verhalen aan de oppervlakte van elkaar.
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Met dit werk beoogt Augustinus buitenstaanders te
overtuigen en gelovigen te bemoedigen. Hij laat zien dat de vier
evangelisten naar het ene evangelie verwijzen. Sterker nog, de
evangelisten verkondigen ons het ene evangelie: Jezus Christus.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Vier
evangelisten, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
Aurelius Augustinus
Speculum

De bijbel als spiegel
Bezorgd door Vincent Hunink
en Joost van Neer
en ingeleid door Paul van Geest.
Uitgeverij Jongbloed; Heerenveen 2018
365 p.; hardcover; € 19,95
isbn 978 90 8520 299 8

Aan het eind van zijn leven stelt Augustinus in het jaar 427 een
bloemlezing samen van passages uit het Oude en Nieuwe
Testament waarin richtlijnen zijn opgenomen voor een goed
leven. Uit bijna alle bijbelboeken haalt hij geboden en verboden
waardoor lezers niet alleen worden geconfronteerd met de eigen
onvolmaaktheid, maar ook aangespoord te streven naar
volmaaktheid: in het werk, in de levensordening, in de omgang
met anderen en in de relatie tot God.
Augustinus’ selectie levert een boeiend tijdsdocument op.
De bloemlezing kan ook nu nog als spiegel werken waarin lezers
zichzelf kunnen zien. Een confrontatie met zichzelf is daarbij
onvermijdelijk.
Voor meer informatie en bestelling: www.royaljongbloed.nl
=> De bijbel als spiegel
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Brieven
Van Augustinus zijn ongeveer 300 brieven bewaard ( epistulae).
Sommige van die brieven worden als een afzonderlijk werk van
hem beschouwd, zoals bijvoorbeeld de brieven 54-55.
Omgekeerd zijn er ook enkele geschriften die in briefvorm zijn
geschreven maar niet bij de epistulae zijn ondergebracht zoals
bijvoorbeeld De cura pro mortuis gerenda.
Aurelius Augustinus
Epistulae 54-55

In antwoord op uw vragen:
brieven aan Januarius.
Vertaald door Ben Bongers, Joost van Neer,
Martijn Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2009
174 p.; hardcover; € 19,90 (Latijn /
Nederlands)
isbn 978 90 5573 930 1

Pasen - het feest valt op zijn vroegst op 22 maart en op zijn laatst
op 25 april, altijd op zondag. Zo gaat het al bijna zeventien
eeuwen lang, als we rekenen vanaf het moment dat de
paasdatum officieel werd vastgelegd. In onze tijd weten we niet
beter.
Rond het jaar 400 ontvangt Augustinus een brief van ene
Januarius. Die vroeg hoe het nu komt dat Pasen anders dan
Kerstmis elk jaar op een andere datum wordt gevierd. Zijn brief is
niet meer bewaard, maar de uitvoerige reacties van Augustinus
gelukkig wel. Daarmee kunnen we de vragen en problemen van
Januarius aardig reconstrueren. Augustinus verdeelt zijn reacties
over twee brieven. En daaruit valt op te maken dat Januarius zich
nogal bezorgd maakte over het feit dat zon, maan en joodse
sabbat zijn betrokken bij de vaststelling van de christelijke
paasdatum.
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Januarius maakte in zijn brief aan Augustinus ook van de
gelegenheid gebruik om bij de bisschop van Hippo Regius
aandacht te vragen voor allerlei verschillende liturgische
praktijken en gewoonten. Het ging daarbij vooral om verschillen
tussen allerlei vastenpraktijken en verschillen in de viering van
Witte Donderdag. Ten slotte legde Januarius aan Augustinus
enkele kwesties voor over gebruiken die buiten de liturgische
praktijk om her en der zijn ingevoerd.
Augustinus neemt in zijn beantwoording een duidelijk en
tevens mild standpunt in. Schrift en traditie zijn bepalend voor
liturgische praktijken. Het bestaan van verschillen kan beter
worden geaccepteerd dan dat men er een twistpunt van maakt.
Bij elke verandering dient men zich wel af te vragen of het
christelijk leven ermee gediend is.
In beide brieven komt de behandeling van het paasmysterie
uitvoerig aan de orde: deze vult driekwart van epistula 55, terwijl
van epistula 54 ongeveer de helft wordt besteed aan de viering
op Witte Donderdag. In epistula 54 gaat het dan met name over
de vraag wanneer op die dag eucharistie kan worden gevierd en
hoe het dan moet met het vasten. In epistula 55 wordt de
aandacht van de lezer onder andere gevestigd op Augustinus'
pastorale pogingen om verwijzingen naar Pasen te ontlenen aan
de ons omringende zichtbare wereld.
Beide brieven bieden een prachtig zicht op vroegkerkelijk
pastoraat en zijn daarom van belang voor ieder die als
professional of vrijwilliger betrokken is bij de organisatie van de
christelijke eredienst in het algemeen en van het paasfeest in het
bijzonder.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl =>
In antwoord op uw vragen, in samenwerking met het Augustijns
Instituut.
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Aurelius Augustinus
Epistula 185

Met zachte hand:
over dwang in kerk en maatschappij
Vertaald door Vincent Hunink.
Ingeleid door Paul van Geest.
Uitgeverij Damon; Budel 2012
151 p.; hardback met leeslint; € 24,90
isbn 978 94 6036 064 0
Tientallen jaren levert Augustinus strijd tegen de beweging van
de donatisten. Onder de vele teksten waarin hij zich tot de
donatisten richt, bevindt zich een belangrijke brief uit de latere
periode. In epistula 185 uit het jaar 417 gaat het eigenlijk niet
over de verschillen in de leer, maar over de vraag hoe de
donatisten kunnen terugkeren in de moederkerk. Natuurlijk, als
ze zich bekeren en boete doen voor hun fouten, zijn ze welkom
en mogen ze binnenkomen. Maar als ze dat niet willen? Mag de
kerk ze dan een zetje in de rug geven? Een beetje dwang
uitoefenen?
De brief staat bekend om de sleutelwoorden cogite intrare:
dwing ze binnen te komen! Daarmee staat de brief model voor
een kant van Augustinus’ denken waarbij veel moderne mensen
zich ongemakkelijk voelen. Maar wie de brief zorgvuldig leest kan
zien dat Augustinus beslist niet als een machthebber dwang en
geweld verheerlijkt. Integendeel, hij heeft daarvan een grondige
afkeer. Dwang is voor hem zeker niet een eerste optie, maar een
laatste redmiddel. Hij maakt de vergelijking met een huis dat op
instorten staat: daaruit red je wie je kunt, of mensen nu mee
willen of niet.
Centraal in Augustinus’ denken staat zijn overtuiging dat de
katholieke kerk, zijn kerk, de universele kerk is. Daar hoort
iedereen - kaf en koren - in thuis. In laatste instantie moet je
mensen dus een zetje in de rug geven in hun eigen belang.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Met
zachte hand.
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Hieronymus
Epistulae

Brieven
Vertaald door Chris Tazelaar.
Uitgeverij Damon; Budel 2008
1468 p. in twee banden;
hardback met leeslint; € 84,90
isbn 978 90 5573 897 7

Van Hieronymus (347-420) zijn ongeveer 150 brieven bewaard.
Met ruim 20 daarvan is Augustinus verbonden. De brieven zijn
later bij Hieronymus en Augustinus verschillend genummerd. De
correspondentie tussen beiden vormt met ruim 130 pagina’s
omvang er een substantieel deel van. Daaronder bevinden zich
twee brieven die als een zelfstandig werk van Augustinus zijn
aangemerkt. Het gaat om de volgende briefnummers:
Augustinus Hieronymus globale beschrijving
28

56

39

103

40

67

67

101

aan Hieronymus met opheldering
misverstanden rond brief 40

68

102

reactie van Hieronymus op Augustinus’
brief 67

71

104

aan Hieronymus over enkele
vertaalkwesties uit het bijbelboek Job

72

105

Hieronymus bevestigt ontvangst
Augustinus’ brief 40
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aan Hieronymus over Galaten 2,11-14
en de doelgerichte leugen
van Hieronymus met verzoeken tot
groeten en aanbevelingen
aan Hieronymus vervolg op brief 28;
deze brief is vijf jaar onderweg
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Augustinus Hieronymus globale beschrijving
73

110

reactie van Augustinus op Hieronymus’
brief 105

74

111

van Augustinus aan bisschop Praesidius
om brief 73 te bezorgen

75

112

reactie van Hieronymus op brief 67 met
betoog over vertalen

81

115

verzoenende reactie Hieronymus op
misverstanden voorgaande brieven

82

116

reactie op Hieronymus’ brieven 102 en
112

123

142

Hieronymus meldt aan Augustinus hoe
het pelagianisme zich verspreidt

165

126

Hieronymus schrijft aan Marcellinus en
Anapsychia over oorsprong van de ziel

166

131

De origine animae

167

132

De sententia Iacobi

172

134

Hieronymus bevestig ontvangst van
Augustinus’ brieven 166 en 167

195

141

Hieronymus steunt Augustinus’ verweer
tegen pelagianen

202

143

Hieronymus waarschuwt Augustinus (en
Alypius) tegen pelagianisme

202A

144

van Augustinus aan Optatus van Mileve
over de oorsprong van de ziel

19*
(Divjak)

134A

aan Hieronymus over Augustinus’ inzet
tegen de pelagianen

Voor meer informatie en bestelling: Hieronymus’ Brieven,
damon.nl => Hieronymus Brieven.
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Aurelius Augustinus
Epistula 166

De origine animae:
De oorsprong van de ziel
in: Chris Tazelaar,
Hieronymus’ Brieven, Band 2, p. 1074-1095
De brief dateert van het jaar 415 en handelt over de vraag naar
de oorsprong van de ziel en hoe deze zich bij mensen die
geboren gaan worden verhoudt tot de kracht van de erfzonde.
Daarover bestonden verschillende ideeën. Augustinus kiest in
beginsel voor de opvatting dat God voor iedere boreling een
nieuwe ziel schept. Het is hem echter onduidelijk hoe de relatie
tussen de ziel en de erfzonde is. Scherpzinnig verwoordt hij zijn
twijfel over diverse argumenten die daarover zijn geformuleerd.
Waarom lijden kleine kinderen? En wat is de functie van de
doop daarin? Augustinus erkent zijn onwetendheid daarover.
Misschien is het mensen niet geoorloofd om zoiets met zekerheid
te weten.
Aurelius Augustinus
Epistula 167
De sententia Iacobi:

Een uitspraak van de apostel Jakobus
in: Chris Tazelaar,
Hieronymus’ Brieven, Band 2, p. 1095-1109
Deze brief dateert van het jaar 415 en handelt over de vraag
naar de interpretatie van een vers uit de brief van Jakobus: “Wie
zich aan de hele wet houdt maar op één punt struikelt, is schuldig
geworden op alle punten” (Jak 2,10). De bijbeltekst wordt
uitvoerig toegelicht. Kunnen zonden onverbrekelijk samengaan
terwijl ze niet gelijkwaardig zijn zoals deugden en ondeugden?
Augustinus betoogt dat alle deugden vallen onder de liefde,
die de vervulling van de wet is. Wie niet in liefde handelt maakt
zich schuldig op alle punten van de wet.
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Aurelius Augustinus
De cura pro mortuis gerenda

Wat kunnen wij voor de doden doen?
Vertaald door Jan den Boeft
en Hans van Reisen.
Uitgeverij Damon;
Eindhoven / Utrecht 2020 (vijfde druk)
70 p.; paperback; € 12,90
isbn 978 94 6340 123 4

Omstreeks het jaar 423 schrijft Augustinus een mooie brief aan
zijn bevriende collega Paulinus van Nola (354-431). Eerder had
Paulinus aan Augustinus enkele intrigerende kwesties
voorgelegd, omdat een weduwe hem dringend had verzocht haar
overleden zoon op een bijzondere plek te laten begraven. Haar
verzoek was gehonoreerd, maar de bezorgde medebisschop bleef
toch met enkele vragen zitten en had behoefte aan ruggespraak
met Augustinus.
In zijn reactie zoekt Augustinus antwoord op vier problemen:
Maakt het wat uit of je een gestorvene begraaft of cremeert en zo
ja, voor wie? Als je een overledene begraaft, maakt het dan enig
verschil waar je dat doet en zo ja, voor wie? Heeft het zin om
voor overledenen te bidden? Wat moet je ervan denken wanneer
een dierbare gestorvene in je dromen verschijnt?
Het is niet bekend of Paulinus tevreden was met Augustinus’
antwoorden. We weten alleen dat de inhoud ervan de eeuwen
door grote invloed had op de duiding van allerlei rituelen rondom
gestorvenen, tot op de dag van vandaag. Daarom wordt de brief
als afzonderlijk geschrift bewaard met een eigen titel: De cura
pro mortuis gerenda.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Wat
kunnen wij voor de doden doen?, in samenwerking met het
Augustijns Instituut.
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Aurelius Augustinus
De catechizandis rudibus

Goed onderwijs:
christendom voor beginners.
Vertaald door Vincent Hunink
en Hans van Reisen.
Uitgeverij Damon;
Eindhoven / Utrecht 2019 (zesde druk)
130 p.; paperback; € 18,90
isbn 978 94 6340 140 1

Wat moet je beginners vertellen over de christelijke leer? Hoe
houd je er zelf plezier in, ook al moet je iets voor de honderdste
keer uitleggen? Kortom, hoe geef je goed en inspirerend
onderwijs, zonder zelf je motivatie kwijt te raken?
In zijn geschrift De catechizandis rudibus geeft Augustinus
antwoorden op deze vragen. Hij schrijft de brief op verzoek van
een bevriende diaken, Deogratias uit Carthago.
Augustinus’ schrijven is direct gericht op de dagelijkse
praktijk. Allereerst gaat hij in op didaktische punten. Hij
benadrukt de manieren waarop een leerkracht de eigen
blijmoedigheid op peil kan houden. Vervolgens biedt hij twee
modeltoespraken over de hoofdpunten uit de bijbel en de
christelijke leer, een lange en een korte.
Veel van wat Augustinus in deze brief beschrijft is nog
steeds van belang en toepasbaar voor wie goed onderwijs wil
geven. In huidige onderwijsdebatten krijgt het zelfs een
verrassend actuele betekenis. De wijsheid van de vroege
kerkvader is ook voor de mensen van nu tot steun. En de
samenvattingen van de christelijke leer zijn in elk geval nuttig
voor wie daarvan eigenlijk niet op de hoogte is.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Goed
onderwijs.
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Aurelius Augustinus
De haeresibus

Ketters en scheurmakers
Vertaald door Joke Gehlen-Springorum
en Vincent Hunink.
Uitgeverij Damon; Budel 2009
143 p.; hardback; € 18,90 (Latijn /
Nederlands)
isbn 978 90 5573 931 8

Als bisschop van Hippo Regius heeft Augustinus tientallen jaren
gestreden tegen afwijkingen van de kerkelijke leer. Manicheeërs,
donatisten, pelagianen: ze worden in tal van zijn traktaten en
preken besproken. Of vermanend toegesproken.
Aan het eind van zijn leven maakt hij de balans op in een
kort, onvoltooid geschrift uit het jaar 428. Het gaat om een brief
aan de bevriende Carthaagse diaken Quodvultdeus (eind vierde
eeuw - 454). Op diens verzoek geeft Augustinus een overzicht
van 88 christelijke ketterijen tot aan zijn eigen tijd. De bekendste
groeperingen komen natuurlijk ruim aan bod, maar er is ook
aandacht voor excentrieke ideeën. Zo willen de adamianen
naaktlopen als in het paradijs en zeggen de retorianen dat alle
ketters de waarheid spreken. Augustinus geeft bondige, zakelijke
informatie over elke stroming, zonder veel polemiek. Daarmee
biedt dit geschrift een boeiend panorama van de vroegchristelijke
wereld. Praktijk en leer van de oude kerk blijken nog geen
onwrikbaar geheel. Dit werk van Augustinus laat onbedoeld juist
zien dat de religieuze werkelijkheid veelkleuriger, gevarieerder
moet zijn geweest.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Ketters en
scheurmakers.
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Aurelius Augustinus
Enchiridion / De fide, spe et caritate liber
unus

Handboekje over geloof, hoop en liefde
Vertaald door Tarsicius Jan van Bavel O.S.A.
Uitgeverij Peeters; Leuven 2008
101 p.; paperback; € 19,00
isbn 978 90 429 2021 7

Verhandeling in briefvorm aan de verder onbekende Laurentius,
geschreven in 421-422. De idee van verlossing loopt als een rode
draad door dit werk van Augustinus: God biedt ons die verlossing
in Jezus Christus aan. De genade van de verlossing is voor
Augustinus zelfs groter dan de genade van de schepping, omdat
God door verlossing uit het kwade iets goeds kan voortbrengen.
De bisschop van Hippo Regius is in zijn polemiek met de
pelagianen door paulijnse invloed dicht bij de ondoorgrondelijke
diepte van Gods genade gekomen. Zouden wij die diepte
vandaag kunnen benoemen met het begrip transcendentie? Het
handboekje over christelijk geloof reikt in ieder geval genoeg
elementen aan om de verhouding tussen genade en vrijheid te
plaatsen binnen zijn theologische inzichten waarover Augustinus
beschikt vanaf 420 tot aan zijn dood.
Voor meer informatie en bestelling: www.peeters-leuven.be
=> Handboekje over geloof, hoop en liefde.
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Aurelius Augustinus
Contra Secundinum manichaeum liber unus

Briefwisseling met de manicheeër
Secundinus
Vertaald door Marleen Verschoren.
Uitgeverij Peeters; Leuven 2017
117 p.; paperback; € 24,00
isbn 978 90 429 3378 1

De correspondentie tussen Augustinus en de manicheeër
Secundinus bevat een pittig steekspel. Augustinus analyseert en
beredeneert de verschillen tussen het manicheese en het
katholieke geloof. Tegelijkertijd rekent hij af met zijn manicheese
verleden. Het antwoord aan Secundinus is naar Augustinus’
overtuiging het beste dat hij ooit tegen het manicheïsme heeft
geschreven.
Voor meer informatie en bestelling: www.peeters-leuven.be
=> Briefwisseling met de manicheeër Secundinus.
Aurelius Augustinus
De diuersis quaestionibus ad Simplicianum
Aan Simplicianus
Vertaald door Izak Wisse
en ingeleid door Paul van Geest.
Uitgeverij Klement, Zoetermeer 2013
150 p.; hardback; € 22,90
isbn 978 90 8687 108 7

In dit geschrift reageert Augustinus in 396 op een brief van zijn
oude vriend en geestelijk leidsman in Milaan, Simplicianus (320401). Die zal daar een jaar later Ambrosius als bisschop
opvolgen. Simplicianus had na lezing van Paulus’ brief aan de
Romeinen enkele kwesties voorgelegd over genade en
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uitverkiezing. Een van de meest prangende vragen daarbij was:
hoe valt het te begrijpen, laat staan te rechtvaardigen, dat God al
tevoren, vóór ieder menselijk doen en laten, de ene mens tot
eeuwig heil en de andere tot eeuwig onheil heeft voorbestemd?
Is dat niet louter willekeur?
De manier waarop Augustinus het onderwerp belicht en
uitwerkt is vlijmscherp en heeft een reikwijdte die haar weerga
niet kent in het tijdvak van de vroege kerk. Vijftien jaar vóór het
begin van zijn controverse met Pelagius heeft Augustinus met dit
geschrift zijn kerkelijk aanvaarde leer over genade en vrije wil in
hoofdlijnen al geschetst.
Voor meer informatie en bestelling: www.augustinus.nl =>
Aan Simplicianus.
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Confessiones
Aurelius Augustinus
Confessiones

Belijdenissen
Vertaald door Wim Sleddens O.S.A.
Uitgeverij Damon;
Budel / Eindhoven 2018 (vijfde druk)
350 p.; hardback met leeslint; € 39,90
isbn 978 90 5573 915 8
2019 (tweede druk);
343 p.; paperback; € 24,90
isbn 978 94 6340 122 7
Augustinus’ Belijdenissen worden algemeen gezien als een
hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het
werk lezers aanspreken tot op vandaag. Als Augustinus een paar
jaar bisschop is van Hippo Regius in Noord-Afrika, schrijft hij in
alle openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis een boek
dat getuigt van diep inzicht. Hij laat zich kennen als een
zoekende mens en gelovige. In de Belijdenissen roept hij zijn
lezers op om zich te bezinnen op fundamentele waarden van de
christelijke traditie.
Wanneer Augustinus zijn Belijdenissen schrijft, leest hij als
het ware zijn eigen leven. Daarin is veel autobiografisch
materiaal te vinden, maar er is meer. Het gaat hem in dit werk
om te begrijpen wie God voor hem is en hoe deze God door alle
ervaringen heen bezig was hem te scheppen naar zijn beeld en
gelijkenis (Gn 1,26). In die woorden uit het scheppingsverhaal
legt Augustinus de dynamiek van Gods roepen en van zijn eigen
antwoord daarop. Daarom vragen de Belijdenissen er eigenlijk
om dat je bij het lezen ook jezelf in het geding brengt en je eigen
leven wilt lezen in dat licht van God. Anders zou je Augustinus
verkeerd begrijpen.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl =>
Belijdenissen, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
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Augustinus in gesprek en in debat
Uit Augustinus’ jonge jaren zijn enkele vriendschappelijke
gesprekken bewaard met familie en vrienden over wijsgerige
onderwerpen en enkele geloofsonderwerpen. Van latere tijd
dateren zijn geschriften waarin hij nu eens denkbeeldig, dan weer
daadwerkelijk in debat gaat met vertegenwoordigers van andere
geestelijke stromingen en christelijke groeperingen.
Aurelius Augustinus
De ordine

De orde
Vertaald door Cornelis Verhoeven.
Uitgeverij Damon;
Budel 2007 (tweede druk)
126 p.; hardback; € 15,90
isbn 978 90 5573 159 6

Binnen het enorme oeuvre van Augustinus vormt De orde niet
meer dan een fragment: drie dagen werk op een leven van
driekwart eeuw. Op zijn beurt is het werk maar een deel van de
wijsgerige geschriften die Augustinus componeerde in de periode
tussen herfst 386 en Pasen 387. Samen met zijn moeder Monica,
zijn zoon Adeodatus, enkele vrienden en leerlingen had hij zich
teruggetrokken in Cassiciacum, een landgoed ten noorden van
Milaan op de zuidflanken van de Alpen. In De orde wordt de vraag
besproken of het ordenend bestel van de goddelijke
voorzienigheid zich over alle goed en kwaad uitstrekt.
De vorm van het geschrift is een vriendschappelijke
dialoog. Of de dialoog werkelijk heeft plaatsgevonden, is de
vraag. Augustinus heeft wellicht het betoog achteraf de vorm van
een dialoog gegeven. Voor meer informatie en bestelling:
damon.nl => De orde.
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Aurelius Augustinus
De moribus ecclesiae catholicae et de
moribus manichaeorum

God zoeken met de zinnen?
De leefwijze van de kerk en de leefwijze
van de manicheeërs
Vertaald door Elly Houtsma, Marijke NotaRenders en Hans van Reisen
met medewerking van Hugo De Lil.
Uitgeverij Damon;
Budel/Eindhoven 2008
147 p.; hardback met leeslint; € 24,90
isbn 978 90 5573 853 3
In De moribus ecclesiae et de moribus manichaeorum gaat de
nog jonge Augustinus het debat aan met de manicheeërs. In het
eerste boek verantwoordt hij de leefwijze van katholieke
christenen door vooral de samenhang te benadrukken tussen de
geschriften van het Oude en die van het Nieuwe Testament. In
het tweede boek worden de morele opvattingen van de
manicheeërs uiteengezet en weerlegd. Augustinus was daarmee
vertrouwd want hij was in zijn jeugdjaren ongeveer negen jaar lid
geweest van de manicheese kerk. Daarom is het werk van grote
betekenis voor een reconstructie van manicheese opvattingen en
praktijken.
Het werk dateert van 388-390. Door Augustinus krijgen we
een gekleurd maar betrouwbaar beeld van het manicheïsme, een
bijzondere vorm van gnostisch christendom. Door de nadruk op
innerlijke verlichting en kennis werd de in Perzië ontstane
beweging aantrekkelijk voor jonge intellectuelen. In de discussie
gaat het om vragen over de bijbel, over gelukkig leven, over de
oorzaken en het wezen van het kwaad en over de betekenis van
voedsel en seksualiteit. In de behandeling ervan wisselt
Augustinus theoretische beschouwingen regelmatig af met
vermakelijke voorbeelden uit zijn eigen leven.
Uitvoerige aandacht besteedt hij aan de manicheese
opvattingen over de drie zegels, in het bijzonder het zegel van de
mond. Tegenover de manicheese idee dat glanzende kleuren,
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aangename geuren en zoete sappen in allerlei gewassen erop
duiden dat daarin delen van God aanwezig zijn en Hij als het
ware te vinden is met de neus en het gehemelte, wijst
Augustinus op het belang van zorgvuldige en
gemeenschappelijke bijbellezing als voornaamste bron om God te
leren kennen. Met de titel God zoeken met de zinnen? wordt dan
ook gezinspeeld op beide partijen in het debat.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => God
zoeken met de zinnen?, in samenwerking met het Augustijns
Instituut.
Aurelius Augustinus
Acta contra Fortunatum manichaeum &
Contra Felicem manichaeum

Debatten over God en wereld:
tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix
Vertaald door Roald Dijkstra
en Vincent Hunink,
ingeleid door Hans van Reisen.
Uitgeverij Damon; Eindhoven 2017
165 p.; hardback; € 19,90
isbn 978 94 6340 030 5
Heeft God alle dingen geschapen? Of is onze wereld, met alle
kwaad en ellende daarin, het werk van een vijandige macht? En
zo ja, hoe kunnen we ons daaruit bevrijden? Dat zijn brandende
kwesties waarover ten tijde van Augustinus fel wordt
gedebatteerd. Manicheeërs, volgelingen van Mani, een oosterse
charismatische leider uit de derde eeuw, kozen voor een radicale
dualistische visie: de aarde als strijdtoneel van goed en kwaad. In
veel van Augustinus’ geschriften worden hun opvattingen
hartstochtelijk bestreden. Vaak is dat eenrichtingsverkeer, maar
niet altijd.
Soms vonden publieke debatten plaats, waarin Augustinus
het in het openbaar opnam tegen invloedrijke manicheeërs. De
discussie werd dan uitgeschreven en bewaard als deel van zijn
oeuvre.
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Dit boek biedt de vertaling van twee voorbeelden van zo’n
publiek debat. Niet alleen Augustinus voert hier het woord, we
horen ook twee manicheeërs zelf, Fortunatus en Felix. Twee
unieke 4e-eeuwse live debatten over wezenlijke vragen. De
vonken vliegen er vanaf.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Debatten
over God en wereld.
Aurelius Augustinus
Psalmum contra partem Donati

Psalm tegen de donatisten
Vertaald door Vincent Hunink.
Uitgeverij Damon; Budel 2005
94 p.; hardback; € 12,90 (Latijn /
Nederlands)
isbn 978 90 5573 640 9

Augustinus besteedt veel energie aan de weerlegging van wat in
zijn tijd werd gezien als ketterijen. Tot zijn meest hardnekkige
tegenstanders behoren de donatisten, volgelingen van de
afgescheiden bisschop Donatus († ca. 355). Die Noord-Afrikaanse
christenen wensten om verschillende redenen geen banden met
de kerk van Rome en de Romeinse overheid. Zij bepleitten een
volledig zuivere kerk, zonder compromissen.
In 383 schildert Augustinus het conflict met de donatisten
in een lang gedicht, een soort psalm. Deze Psalmus contra
partem Donati is geschreven in eenvoudig Latijn, bewust ontdaan
van alle klassieke franje: het hele kerkvolk moet de zaken
kunnen begrijpen. Augustinus zet toch ook al zijn talenten in als
redenaar en schrijver voor de goede zaak.
De Psalm tegen de donatisten is van groot belang als
historisch, pastoraal en theologisch document. Bovenal neemt
het gedicht een bijzondere plaats in binnen de geschiedenis van
de Europese poëzie. Het is namelijk een uniek getuigenis van de
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ontwikkeling naar de ritmische Latijnse poëzie van de
middeleeuwen.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Psalm
tegen de donatisten.
Aurelius Augustinus
De agone christiano

De strijd van een christen
Vertaald door Joost van Neer,
Anke Tigchelaar en Izak Wisse.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2012
(tweede druk)
144 pagina’s; hardback; € 16,95 (Latijn /
Nederlands)
isbn 978 90 5573 728 3

Waarom leven gelovigen toch zo dikwijls in onmin met elkaar? Op
deze belangrijke vraag is al eeuwenlang naar een zinnig
antwoord gezocht. Rond het jaar 397 schrijft Augustinus daarover
een boeiende beschouwing. In die tijd had hij niet alleen van
doen met katholieke christenen, maar ook met allerlei andere
christelijke groepen. Door hun uiteenlopende visies en praktijken
vormden die een bedreiging voor de eenheid binnen de kerk,
soms ook voor de samenleving. Zo had Augustinus vooral veel te
stellen met de donatisten, die al dan niet gewild steun kregen
van rondzwervende bendes, de zogenoemde circumcelliones.
Hun strijd is naar Augustinus’ overtuiging een slechte strijd,
omdat christenen erdoor worden uiteengedreven.
In De agone christiano toont Augustinus aan dat de goede
strijd niet plaatsvindt tussen mensen, maar in iedere mens zelf.
Het gaat daarin om de strijd tegen eigen begeerten. Voor een
succesvolle strijd is het geloof een belangrijke voorwaarde.
Zonder geloof is er immers geen goede bijbeluitleg mogelijk. “Als
u niet gelooft, zult u niet begrijpen,” zegt Augustinus de profeet
Jesaja na: wanneer gelovigen de bijbel goed interpreteren, vinden
ze de wapenrusting om hun innerlijke strijd met succes te voeren.
Dan neemt de behoefte aan onderlinge strijd af en groeit de
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gemeenschapszin. Daarvan is Augustinus met hart en ziel
overtuigd.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => De strijd
van een christen, in samenwerking met het Augustijns Instituut.
Aurelius Augustinus
De mendacio & Contra mendacium

Liegen en leugens
Vertaald door Vincent Hunink,
ingeleid door Paul van Geest.
Uitgeverij Damon; Budel 2010
173 p.; hardback; € 21,90 (Latijn /
Nederlands)
isbn 978 90 5573 981 3

Mag je liegen? Grove, schadelijke leugens zijn verkeerd en
verwerpelijk, dat is duidelijk. Maar het bekende leugentje om
bestwil? Of een leugen waarmee je een mensenleven redt? In
twee verhandelingen gaat Augustinus in op deze belangrijke
morele vragen, die nog steeds actueel zijn.
In De leugen uit het jaar 394 onderscheidt hij acht typen
leugens. Ook bespreekt hij bijbelpassages die het liegen lijken te
legitimeren. In Tegen de leugen uit het jaar 420 gaat het speciaal
om liegen ten behoeve van het geloof, in de context van
discussies met ketters.
Augustinus betoont zich een hardliner. Luid klinkt zijn ‘nee’
tegen alle vormen van leugens. Maar toch laat hij ook ruimte voor
de menselijke zwakte.
In deze verhandelingen zien we Augustinus worstelen met
de materie. Vooral de eerste tekst, die hij zelf aanvankelijk niet
wilde publiceren, is een soort werk-in-uitvoering. Het is boeiend
zijn denkproces van zo nabij te kunnen volgen.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Liegen en
leugens.
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Ander werk
In het jaar 387 startte Augustinus aan een onvoltooid gebleven
project rond de zeven klassieke artes. Een klein deel ervan is
bewaard.
Aurelius Augustinus
De grammatica

Handboek Latijn:
een korte Latijnse grammatica
Vertaald door Vincent Hunink
ingeleid door Ineke Sluiter.
Uitgeverij Damon; Budel 2014
115 p.; paperback; € 14,90
isbn 978 94 6036 190 6

Op naam van Augustinus staat een kort traktaat over Latijnse
grammatica. Inclusief rijtjes, indelingen en voorbeelden. Nog niet
zo lang geleden is aangetoond dat dit leerboek in hoofdzaak echt
van Augustinus is. Dat blijkt uit een aantal ideeën over taal,
woordelijke parallellen en typisch Noord-Afrikaanse details. Het
boek dateert uit de jaren vóór Augustinus’ doop in 387. Het is
bedoeld als opstapje voor spirituele studies en als naslagwerk
voor schrijvers uit Noord-Afrika. Sympathiek is dat Augustinus
steeds pleit voor traditie en goed gebruik, meer dan voor strikte
toepassing van regeltjes.
Veel rijtjes klinken vertrouwd, maar er zijn ook opmerkelijke
verschillen. Zo is de verdeling van de zelfstandige naamwoorden
niet volgens declinaties maar volgens grammaticaal geslacht.
Zoals steeds blijkt ook hier Augustinus’ zorg voor taal en zijn
analytische geest. Interessant voor ieder die op school Latijn
heeft gehad!
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl =>
Handboek Latijn.
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Overige publicaties
Possidius
De uita Augustini + Indiculus

Het leven van Augustinus:
biografie uit de vijfde eeuw met een lijst
van al zijn werken
Vertaald door Vincent Hunink
ingeleid door Paul van Geest.
Uitgeverij Damon; Budel 2016
191 p.; paperback; € 19,90
isbn 978 94 6340 022 0

Augustinus’ vriend, huisgenoot en collega Possidius van Calama
(370-440) schreef een biografie over hem. Geen
levensbeschrijving in de moderne zin van het woord, wel een
getuigenis, een monument ter herinnering aan de grote
kerkvader.
Possidius typeert Augustinus als geducht bestrijder van
ketters en als wijze leidsman van zijn leefgemeenschap. En
vooral als iemand die zelf probeerde te leven volgens de
hoogstaande beginselen die hij anderen voorhield. Daarbij geeft
de biograaf veel details over Augustinus’ leven. Over zijn kleding
bijvoorbeeld of zijn omgang met bezoekers. Zo rijst uit Het leven
van Augustinus een levendig en soms verrassend beeld op van
zijn boeiende persoonlijkheid.
In deze nieuwe vertaling is voor het eerst ook Possidius’
appendix opgenomen: een volledige lijst van Augustinus’
geschriften zoals hij die kende. Een document van onschatbare
waarde.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Het leven
van Augustinus.
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Door het vuur voor de armen:
oudste getuigenissen over Laurentius
Redactie: Hans van Reisen
met bijdragen van Arie Akkermans,
Ton en Carolien Hilhorst-Boink,
Vincent Hunink en Hans Tevel.
Uitgeverij Damon; Budel / Eindhoven 2015
167 p.; paperback; € 16,90
isbn 978 94 6036 213 2

In Nederland en Vlaanderen zijn ruim negentig kerken en
kapellen aan Laurentius toegewijd. Dat is opmerkelijk voor een
heilige die ergens uit het huidige Noord-Spanje afkomstig was en
in Rome de marteldood stierf, waarschijnlijk op 10 augustus 258.
In onze Lage Landen is Laurentius nooit geweest. Toch kent de
waardering voor hem op enkele plaatsen hier al een lange
geschiedenis, soms van meer dan duizend jaar.
Voor deze bundel werden de oudste getuigenissen over
Laurentius bijeengebracht. Zij dateren van de vierde tot en met
de dertiende eeuw. De teksten zijn afkomstig van Ambrosius,
Prudentius, Augustinus, Petrus Chrysologus, Leo de Grote,
Maximus van Turijn, Gregorius van Tours en Jacobus de Voragine.
Meestal gaat het om preken die gehouden zijn op Laurentius’
feestdag. Maar onder de geselecteerde bronnen bevinden zich
ook andere literaire genres.
Elke auteur geef een eigen kleur aan wat hij in Laurentius
waardeert en bewondert. Daardoor ontstaat een prachtig beeld
van de heilige, die nu vooral befaamd is door zijn zorg voor de
armen en de manier waarop hij voor hen door het vuur gaat.
Aan de vertalingen hebben verschillende classici
meegewerkt. Het resultaat biedt een mooie weergave van de
diverse stijlen in de Latijnse bronnen.
Voor meer informatie en bestelling: damon.nl => Door het
vuur voor de armen, in samenwerking met het Augustijns
Instituut.
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Studiehulpen
Met Augustinus aan de slag:
hulpboek voor de studie van Augustinus
Redactie: Hans van Reisen
Augustijns Instituut, Eindhoven 2002
110 p.; € 12,50
isbn 90 801762 3

Deze publicatie omvat overzichten van de verschillende titels en
afkortingen waaronder alle werken van Augustinus zijn
overgeleverd; een beknopt, chronologisch inhoudsoverzicht van
al zijn werken; lijsten van de belangrijkste Latijnse tekstuitgaven
geordend op de werken van Augustinus; overzicht van
afzonderlijke tekstkritische uitgaven; een lijst van Nederlandse
vertalingen en een lijst met vertalingen in het Engels, Duits,
Frans, Italiaans en Spaans geordend op de werken van
Augustinus; ten slotte overzichten van belangrijke hulpmiddelen
voor augustinusstudie, zoals woordenlijsten, woordenboeken en
naslagwerken, bibliografieën, tijdschriften en buitenlandse
instituten voor augustijns onderzoek.
Voor meer informatie en bestelling: www.augustinus.nl =>
Met Augustinus aan de slag.
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Bij Augustinus te gast
Handleiding voor het groepsgewijs lezen
van Augustinus
Redactie: Hans van Reisen
Augustijns Instituut, Eindhoven 2003
58 p.; brochure; € 8,00
isbn 90 801762 8 1

In deze handleiding wordt een methode aangereikt om samen
teksten van Augustinus te lezen, te begrijpen, te bespreken en te
evalueren; daarin tevens aandacht voor enkele kaders van
Augustinus' geschriften. Vervolgens worden enkele
mogelijkheden voor geschikte teksten aangereikt en is ter
illustratie een drietal voorbeelden uitgewerkt.
Voor meer informatie en bestelling: www.augustinus.nl =>
Bij Augustinus te gast.
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Alfabetisch overzicht boektitels
Aan Simplicianus

43

Als korrels tussen kaf: preken over teksten uit het Marcus- en het
Lucasevangelie

10

Als licht in het hart: preken voor het liturgisch jaar

16

Als lopend vuur: preken voor het liturgisch jaar 2

17

Belijdenissen

45

Bidden met je handen: preken over verschillende thema’s 2

22

Bij Augustinus te gast: handleiding voor het groepsgewijs lezen van Augustinus

56

Briefwisseling met de manicheeër Secundinus

43

Brieven (van Hieronymus)

36

Brood om van te leven: verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie

30

De bijbel als spiegel

32

De goede geur van Christus: preken over heiligen

18

De oorsprong van de ziel

38

De orde

46

De strijd van een christen

50

De weg komt naar u toe: preken over teksten uit het Johannesevangelie

11

Debatten over God en wereld: tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix

48

Door het vuur voor de armen: oudste getuigenissen over Laurentius

54

Een uitspraak van de apostel Jakobus

38

Geef mij te drinken: verhandelingen 1-23 over het Johannesevangelie

28

Geloof is het begin: preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament

14

Gelukkig leven en zeven andere preken van Aurelius Augustinus

17

God zoeken met de zinnen? De leefwijze van de kerk en de leefwijze van de
manicheeërs

47

Gods zorg voor de wereld

23

Goed onderwijs: christendom voor beginners.

40

Handboek Latijn: een korte Latijnse grammatica

52

Handboekje over geloof, hoop en liefde

42

Het huis op de rots: verhandeling over de bergrede

26

Het leven van Augustinus: biografie uit de vijfde eeuw met een lijst van al zijn
werken

53

Huis van barmhartigheid: preken over verschillende thema’s

21

In antwoord op uw vragen: brieven aan Januarius.

33

Ketters en scheurmakers

41

Leven in hoop: preken over teksten uit de brieven aan de christenen in Rome en
Korinte

13

Liegen en leugens

51

Met Augustinus aan de slag: hulpboek voor de studie van Augustinus

55

Met zachte hand: over dwang in kerk en maatschappij

35

Onze wereld in wording: beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen.

24

Over de psalmen: Uitweidingen 110-117

25
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Psalm tegen de donatisten

49

Schatkamer van het geloof: preken over teksten uit het Oude Testament
Stratenmakers en brugwachters: preken over heiligen 2
Van aangezicht tot aangezicht: preken over teksten uit het evangelie volgens
Matteüs

8
19
9

Vier evangelisten, één evangelie.

31

Wat kunnen wij voor de doden doen?

39

Wijsheid van leerlingen: preken over teksten uit de Handelingen van de
apostelen

12

Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand: uitleg van het evangelie
volgens Lucas

27

Globale index bijbelboeken en -pericopen
Oude Testament
Genesis 1-2

Schatkamer van het geloof,
Onze wereld in wording

Abraham, Mozes, David en Salomo, Elia,
Job, Jesaja, Jeremia, Ezechiel

Schatkamer van het geloof

Nieuwe Testament
Mt o.a. geslachtslijsten, Jezus’ doop, Bergrede, Onze
Van aangezicht tot aangezicht
vader, Storm op het meer, Genezing bloedvloeiende
vrouw, Kananese vrouw, Jezus’ gedaanteverandering,
Onderricht vermaning en vergeving, De rijke jongeling,
Gelijkenissen
Mt 5-7

Het huis op de rots

Mt 13,52

Schatkamer van het geloof

Mc De marteldood Johannes, De wonderbare spijziging, Als korrels tussen kaf
De lijdensaankondiging, De laatste dag
Lc Geslachtslijsten

Van aangezicht tot aangezicht

Lc 1-24

Zingen met mijn geest

Lc Genezingsverhalen, Maria en Marta, Barmhartige
vader, Lazarus, De waarde van vergeving, Jezus’
verschijning

Als korrels tussen kaf

Joh 1-5

Geef mij te drinken

Joh 6-12

Brood om van te leven

Joh Jezus Christus als Woord van God, Als zoon van
God, Als weg naar God, Jezus en Natanael, De bruiloft
te Kana, Genezingen, Tomas en Petrus

De weg komt naar u toe

Hnd drie teksten

Wijsheid van leerlingen

Rom. 7-8, vijf teksten

Leven in hoop
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1 Kor o.a. 13: Loflied op de liefde

Leven in hoop

2 Kor

Leven in hoop,
De goede geur van Christus

Gal 6

Geloof is het begin

Ef vijf teksten

Geloof is het begin

Fil drie teksten

Geloof is het begin

1 Tess twee teksten

Geloof is het begin

1 Tim vier teksten

Geloof is het begin

Tit

Geloof is het begin

Jak 2, 10

Een uitspraak van de apostel
Jakobus, in: Hieronymus, Brieven 2

Jak drie teksten

Geloof is het begin

1 Joh drie teksten

Geloof is het begin
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Contact
Augustijns Instituut
Jacobskerkhof 2
NL - 3511 BL Utrecht
www.augustinus.nl

Medewerkers
drs. Hans van Reisen, theoloog, begeleider vertaalgroepen en
bezinningsbijeenkomsten
hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl
tel. 00 31 (0)30 – 82 00 188
dr. Joost van Neer, classicus, vertaler en onderzoeker, begeleider
vertaalgroepen
joostvanneer@augustinus.nl
tel. 00 31 (0)30 – 82 00 225
drs. Ingrid van Neer – Bruggink, classica en begeleider
augustijnse spiritualiteit
ingridvanneerbruggink@augustinus.nl
tel. 00 31 (0)30 – 82 00 270

Bankgegevens
IBAN: NL 55 INGB 0000 265392 t.n.v. Augustijns Instituut
BIC: INGBNL2A
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