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Niet alles wat we lezen laat een even
grote indruk na. Maar er zijn boeken die
een blijvende impact hebben op ons
denken en leven. Als ik voor mezelf een
top tien zou moeten samenstellen, zou
Augustinus daar zeker in staan. Deze
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over de kluizenaar Antonius. In zijn Belijdenissen
(VIII,12,29) getuigt Augustinus er zelfs van dat de bekering van Antonius heeft bijgedragen aan die van hemzelf.
Door de eeuwen heen zouden uiteindelijk velen – onder
wie menig kunstenaar – door de levensbeschrijving van
Antonius worden geïnspireerd. Een geliefd thema van
schilders is Antonius’ verzoeking door demonen. Zelf
regelmatig belaagd door deze handlangers van de Duivel, waarschuwt Antonius zijn toehoorders voor hun
sluwe streken. Wie deze passage leest, zou hierin de
grondstructuur kunnen zien van Brieven uit de hel van
C.S. Lewis. Zou ook hij de biografie van Antonius gelezen
hebben? In deze Marturia staat Antonius centraal en als
redactie zijn we zeer content dat de gerenommeerde
Antonius specialist prof. dr. Gerard Bartelink zich bereid
heeft verklaard ons in te leiden in de wonderlijke wereld
van deze Egyptische monnik.
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De woestijnvader Antonius
Inleiding
In de geschiedenis van de vroege Kerk is het begin
van de vierde eeuw beslissend geweest voor haar verdere ontwikkeling. Plotseling veranderde de situatie
voor de christengemeenten onder Constantijn, de eerste christenkeizer. Na de vervolging onder Diocletianus en zijn onmiddellijke opvolgers gaf het door
Constantijn uitgevaardigde tolerantie-edict van Milaan (313) de christenen de vrijheid om onbelemmerd hun godsdienstige overtuiging uit te dragen. Het
was het begin van een rijke ontplooiing. De Kerk begon numeriek onstuimig te groeien. Overal werden
kerken gebouwd, soms monumentale met keizerlijke
steun. Bij de talrijke bekeringen was evenwel ook niet
zelden opportunisme in het spel dat oprechtheid en
idealisme verdrong met een lauwe geloofspraktijk als
gevolg.
Maar we zien ook een nieuwe geestelijke elite opkomen. In de eenzaamheid van de Egyptische woestijn
begonnen eenlingen, ver van de bewoonde wereld,
aan een nieuwe strikt evangelische stijl van leven. Het
begon als een kleine Gideonsbende, maar zovelen
werden door dit ideaal gegrepen dat er weldra gezegd
werd: de woestijn is gaan bloeien, de wildernis is een
stad geworden.
Het monnikendom is als een spontane lekenbeweging
begonnen in Syrie en vooral ook in Egypte. In deze
beginperiode groeide Antonius als pionier uit tot een
van de bekendste figuren.
De biografie die bisschop Athanasius van Alexandrie
kort na Antonius’ dood in 356 aan hem wijdde, heeft
daaraan ook bijgedragen. Ze werd al spoedig uit het
Grieks in allerlei talen in het Oosten, zoals het Koptisch en het Syrisch, vertaald. Ook in het Westen werd
het een bestseller. Het is fascinerend te lezen hoe de
manier van leven van Antonius als een model van ascetisch leven wordt geschilderd. Door dit invloedrijke
geschrift, dat aan het begin van het christelijke biografische genre staat, is Antonius nog meer een voorbeeld voor velen geworden. Hij en zijn medekluize2

naars hebben een nieuwe
vorm gegeven aan een ideaal
dat in de vroege Kerk steeds
aanwezig is geweest. Vanaf
het eerste begin werden er
namelijk bij de christenen veel
vormen van ascese beoefend.
Binnen de gemeenten waren
er in de eerste eeuwen van het
christendom altijd wel mensen die meer dan de anderen
in de idealen van het evangelie
inspiratie zochten en daaraan
op hun manier vorm probeerden te geven.
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Latijn aan de Radboud
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Hij geldt als internationaal specialist op het
gebied van het vroeg
monnikenwezen en publiceerde onder meer een
kritische editie van de
Vita Antonii in de Griekse
originele versie en de
oudste Latijnse vertaling.

Wie is de woestijnvader
Antonius en wat is zijn betekenis?
De voornaamste bron voor
Antonius’ leven en betekenis
is zijn door Athanasius geschreven levensbeschrijving
(de Vita Antonii, in verwijzingen verder afgekort als
VA). Ze begint chronologisch met enkele opmerkingen
over zijn jonge jaren en zijn radicale bekering. Een
passage uit dit gedeelte volgt hier in de vertaling van
Vincent Hunink:
Nog geen zes maanden na de dood van zijn ouders
gebeurde het volgende. Op zijn gebruikelijke weg naar
het huis van de Heer ging hij bij zichzelf te rade en
dacht over allerlei dingen na: hoe de apostelen alles
achterlieten en de Verlosser volgden; hoe andere mensen in Handelingen hun bezit verkochten, de opbrengst naar de apostelen brachten en aan hun voeten
legden ter verdeling onder de behoeftigen en hoe
groot het loon was dat hun in de hemelen te wachten
stond. Met dit soort gedachten ging hij de kerk binnen,
waar toevallig net uit het evangelie gelezen werd. Hij
hoorde de woorden van de Heer tot de rijke: Als je volmaakt wilt zijn, verkoop dan al je bezit, geef het aan
de armen en kom Mij dan volgen. Je zult een schat in
de hemelen hebben.1
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geestelijk niveau. Hij wordt bekend in de regio en
trekt leerlingen aan die hem als hun geestelijke leidsman wensen. Zijn biograaf wijdt daar alle aandacht
aan door zijn raadgevingen samen te brengen in een
lange toespraak tot de kluizenaars die in zijn omgeving zijn komen wonen (VA 16-41). Hoewel tot dusver
ongebruikelijk in het biografisch genre, is deze toespraak in de Vita Antonii heel functioneel. Deze
vondst van Athanasius heeft dan ook voor veel latere
christelijke levensbeschrijvingen model gestaan. Aan
de toespraak gaat een bezoek van Antonius aan andere kluizenaars in zijn omgeving vooraf (VA 15) en ze
wordt gevolgd door een indrukwekkende schildering
van de hemelse stad van de woestijnmonniken in de
wildernis en van hun levensstijl (VA 45-48).

Antonius geeft zijn geld aan de armen, De Meester van de
Osservanza (ca. 1430) - National Galery of Art,
Washington.

Dan zijn we getuigen van Antonius’ eerste oefeningen
in de ascese en zijn verdere geestelijke ontwikkeling.
Hij trekt zich spoedig in de woestijn terug, aanvankelijk op enige afstand van zijn dorp, daarna verder van
de bewoonde wereld. Gedurende een periode van 20
jaar verblijft hij in een verlaten fort waarin hij geen
bezoekers toelaat. Nu is hij helemaal alleen in de wildernis. Hij wordt belaagd door demonen die juist in
de woestijn hun domein hebben. Telkens weer verschijnen ze in allerlei gedaanten, zoals brullende leeuwen en sissende slangen, maar ondanks al hun trucs
en listen blijken ze niet opgewassen tegen Antonius.
De beproevingen stalen zijn karakter. Voortdurende
overweging van Bijbelteksten versterkt zijn onthechting aan het aardse. Zo komt hij op een steeds hoger

Hierna begint het tweede deel van de levensbeschrijving. Gedurende de laatste grote christenvervolging
(omtrent 311) gaat Antonius naar de hoofdstad
Alexandrie. Hij wil ook als martelaar zijn leven offeren, maar ondanks zijn poging om bij de rechtbank
waar christenen verhoord werden op te vallen, slaagt
hij er niet in martelaar te worden. Bij het verwerken
van deze ervaring na zijn terugkeer in de woestijn
komt hij tot het inzicht dat het ascetisch leven dat hij
leidt, eigenlijk ook een martelaarschap is, zelfs een
dagelijks martyrium. Dit zal een gedachte worden die
we in de ascetische literatuur van de vierde eeuw
steeds weer tegenkomen. Zodoende kan de zichzelf
opofferende woestijnmonnik gezien worden als een
nieuwe christelijke heros, de opvolger van de martelaar.
Nog verder trekt Antonius zich in de woestijn terug
(VA 49-55). Hij verricht wonderen en ziet visioenen
die in vervulling gaan. Zijn nederigheid, geloof en inzicht worden beschreven en met voorbeelden geïllustreerd (VA 67-73). Hij gaat het debat aan met twee
heidense filosofen die op zijn faam zijn afgekomen en
die, als ze heengaan, hun bewondering voor zijn wijsheid uitspreken (VA 74-80). Zelfs de keizer – in die
tijd ook een christen – verzoekt Antonius hem brieven
te schrijven en goede raad te geven. Een reeks laatste
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aansporingen tot de kluizenaars volgt (VA 82-88).
Dan wordt Antonius’ dood beschreven als een schone
voleinding. In de christelijke biografie wordt de dood
gezien als een essentieel onderdeel, de bekroning van
een toegewijd leven waar naartoe geleefd is. Tenslotte
gaat een korte epiloog in op de betekenis van Antonius voor het prille monachisme.
De kluizenaars bij de dorpen
Vanaf zijn radicale bekering stond bij Antonius het
streven centraal om Christus onafgebroken na te volgen en heldhaftig te pogen Gods beeld waarnaar wij
mensen zijn geschapen naar vermogen in zich te realiseren. Hij vond daarvoor voorbeelden in de buurt van
het dorp in Midden-Egypte waar hij geboren was. Niet
ver daarvandaan, aan de rand van de woestijn, verbleven toen immers al asceten in eenzame kluizen. Hun
leven in onthechting waarbij ieder weer zijn eigen
accenten legde, werkte inspirerend op Antonius die
bezig was zijn weg te zoeken. Hij begon in te zien dat
de ascetische praktijk in zijn verschillende vormen
een voortreffelijk hulpmiddel kon zijn om op te stijgen
naar het hogere en dat deze kluizenaars, ieder op hun
manier, de zelfonthechting associeerden met de beschouwing die naar God voert. Antonius begreep ook
dat de ascetische training geen doel op zichzelf was.
Zo ging hij bij hen in de leer. Vincent Hunink vertaalt
deze episode in Antonius’ levensbeschrijving als volgt:
Hij schikte zich in alle oprechtheid naar de ijverige
mannen die hij opzocht en probeerde steeds de ijver of
ascese over te nemen waarin elk van hen uitblonk. Van
de een zag hij de vriendelijkheid, van de ander het
voortdurend bidden. Bij weer anderen merkte hij de
onverstoorbaarheid of menslievendheid op. Nachtwaken van de een en liefde voor het Woord bij de ander
kregen zijn aandacht. Er waren er die hij bewonderde
omdat ze streng voor zichzelf waren, of vastten en op
de grond sliepen. Van de een behield hij de mildheid,
van de ander de grootmoedigheid. En bij allemaal nam
hij de vroomheid jegens Christus en de naastenliefde in
zich op. Aldus verrijkt keerde hij terug naar zijn eigen
plaats van ascese. Vervolgens deed hij zijn best om de
verschillende deugden die hij had gezien te combineren
en allemaal te samen in zichzelf te vertonen.2

De ‘grot van Antonius’, op 2 km afstand van het Klooster
van Antonius in Egypte.

De eerste stap: de onthechting aan het wereldse
Antonius, zoon van niet onbemiddelde Koptische boeren, ontdeed zich onmiddellijk na zijn bekering van
zijn bezit. Hij zag in dat een op het hogere gerichte
asceet een eerste maar essentiele stap moest zetten:
zich los maken van de wereld en al het wereldse. De
teksten uit het Evangelie die hem tot zijn ommekeer
gebracht hadden, wezen hem in die richting. Tientallen jaren later wees Antonius in zijn toespraak tot de
kluizenaars op de betekenis van bezitloosheid. Zelfs
als we veel bezittingen achter ons hebben gelaten,
zegt hij, moeten we bedenken dat het slechts weinig is
in vergelijking met het rijk der hemelen. Daarmee vergeleken is zelfs de hele aarde niets. En als we ons bezit niet opgeven om de deugd te beoefenen, dan moeten wij het toch achterlaten bij de dood. Alleen de
deugden kunnen wij bij het sterven meenemen. Een
echte asceet kijkt niet om, zoals de vrouw van Lot
deed, maar hij kijkt voor zich uit, zoals de man aan de
ploeg die rechte voren wil trekken. Met veel nadruk
zegt Antonius dat zich los maken van aards bezit een
eerste voorwaarde is voor het leiden van een ascetisch leven. En het gaat bij de onthechting vooral om
de juiste geesteshouding, om de geest van onthechting
die innerlijke vrijheid schept om Christus na te volgen. Het moet een volmaakt offer zijn zonder enig
voorbehoud. We mogen ons in geen enkel opzicht nog
>> Lees verder op pagina 6 >>
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~ Intermezzo: leesfragment uit de Vita Antonii ~
Antonius onderwijst over de demonen
“Onze strijd moet erop gericht zijn dat we ons niet door woede laten beheersen of door
begeerte laten leiden. Want er staat geschreven: De woede van een mens leidt niet tot gerechtigheid voor God en de begeerte, eenmaal bevrucht, baart de zonde, en de zonde, eenmaal volgroeid, baart de dood. Laten wij dus zo leven, nuchter en veilig, en naar het woord
van de Schrift ons hart goed bewaken en behoeden. Want we hebben geduchte, doortrapte
vijanden, de boze demonen. En tegen hen is onze strijd, zoals de apostel zegt, niet tegen
vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de beheersers van
het duister van deze wereld, tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen.
Groot is hun aantal in de lucht die ons omgeeft en ze zijn niet ver van ons af, en groot zijn
hun onderlinge verschillen.
Over hun natuur en die verschillen is nog veel te zeggen, maar zo’n betoog is meer iets
voor anderen die groter zijn dan wij. Waar het voor ons nu echt om gaat, wat we dringend
moeten weten, is wat voor listen en lagen ze tegen ons gebruiken.
Om te beginnen moeten we dit beseffen: de demonen zijn niet gemaakt als demonen. God
heeft namelijk niets slechts geschapen. Nee, ook zij zijn als goede wezens gemaakt, maar
ze zijn weggevallen uit de hemelse wijsheid en draaien sindsdien om de aarde. De heidenen hebben ze bedrogen met verschijningen, maar tegen ons, christenen, koesteren ze een
ware wrok. Alles brengen ze in stelling om ons maar de opgang naar de hemel te beletten,
zodat wij niet opstijgen naar de plaats vanwaar zij gevallen zijn.
Vandaar dus de noodzaak van vele gebeden en ascese, wanneer je van de Geest eenmaal
de gave hebt ontvangen tot onderscheiding van geesten en het fijne van hen wilt weten:
welke van hen zijn minder kwalijk, welke juist meer, waar concentreert elk van hen zich
op en hoe kun je ze stuiten en verdrijven? Talrijk zijn hun listen en lagen en de trucs die ze
uithalen. De gelukzalig Apostel en zijn mensen wisten dit alles, blijkens zijn woord: wij
kennen zijn streken maar al te goed.
Wat ons betreft, op grond van onze eigen ervaringen met hen dienen wij elkaar te verbeteren. Ikzelf heb enige ervaring met hen, en ik praat er met jullie over als tegen mijn zonen.
Wanneer de demonen dus zien hoe alle christenen, speciaal de monniken, graag werken
en voortgang boeken, gaan ze hen eerst belagen en beproeven met obstakels op hun weg.
Die obstakels zijn de onreine gedachten. Maar wij moeten voor hun ingevingen niet bang
zijn, want door gebed, vasten en geloof in de Heer vallen ze dadelijk weg. En toch, al zijn ze
weggevallen, ze houden niet op maar komen listig en slinks weer opzetten. […]“
———————————————————————————————————————————————
Vita Antonii 21,1-23,2; Athanasius van Alexandrië: Onsterfelijke icoon van de monnik, vertaling: Vincent Hunink,
Inleiding en annotatie: Gerard Bartelink en Guerric Aerden ocso, Middeleeuwse monastieke teksten 6, geredigeerd door Krijn Pansters en Guerric Aerden ocso (Budel: Damon, 2013), 59-61.
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aan het aardse vastklampen. Dat is immers een boei
die de concentratie op het hemelse en op de contemplatie hindert. In de ascetische teksten worden we er
daarom voortdurend aan herinnerd dat we tijdens
ons aardse leven op doorreis zijn en dat het hemels
vaderland onze eigenlijke bestemming is.
Bijbelteksten als wegwijzers
Telkens weer worden in de levensbeschrijving van
Antonius Bijbelteksten aangehaald om te laten zien
dat zijn leven in de woestijn volkomen met de Bijbel
in overeenstemming is. Schriftpassages zijn voor Antonius in al zijn doen en laten een legitimering. De
kluizenaars willen vanuit en volgens de Bijbel leven.
Naarmate Antonius zijn ascetisch leven verder vorm
gaf, werden in zijn levensbeschrijving de essentiele
elementen van het ascetisch levenspatroon – zoals het
voortdurend bidden, het zich bezighouden met handwerk en de dagelijkse overweging van Schriftteksten
– met Bijbelteksten gelegitimeerd. Antonius en de andere woestijnvaders gingen in een bijbels spoor. De
Bijbel was het dagelijks voedsel van de kluizenaars. Ze
leerden elkaar de Bijbelteksten en van Antonius lezen
we dat geen woord aan hem voorbijging maar dat hij
alles onthield, zodat het geheugen bij hem de plaats
van boeken innam (VA 3,7).
De kluizenaars – en dat geldt ook voor Antonius - waren veelal ongeletterd. De profane literatuur lag buiten hun horizon en zij die wel konden lezen en schrijven hadden de heidense cultuur en alles wat daarmee
te maken had bij hun vlucht uit de wereld bewust achter zich gelaten. Een enkele kluizenaar bezat naast
wat schamel huisraad een tekst van de psalmen of van
de evangelies (een psalter of een evangeliarium). Een
beroemd anekdotisch verhaal dat in verschillende varianten voorkomt, gaat over een woestijnmonnik die
zelfs zijn evangelieboek – dat onmisbare ascetisch
vademecum – verkoopt. Het verhaal suggereert dat
deze kluizenaar zover gevorderd is op de weg naar de
volmaaktheid dat hij het onmisbare boekje niet meer
nodig heeft. Over abba Bessarion lezen we bijvoorbeeld: “Toen de kluizenaar Bessarion onderweg een
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arme man gezien had, snelde hij naar een markt en
wist daar zijn evangelieboek te verkopen. Het geld gaf
hij aan de armen. Een paar dagen later vroeg zijn leerling hem: ‘Wat is er met het boekje gebeurd, abba?’.
De oude man antwoordde: ‘Wees maar niet ongerust.
Om ons daarboven (nl. in de hemel) te kunnen melden, heb ik, om gehoorzaam te zijn, het boek zelf verkocht dat mij altijd weer zei: Verkoop wat je bezit en
geef de opbrengst aan de armen.’”3
De psalmen
In de ascetische praktijk is voor de psalmen als gebeds- en meditatietekst een centrale plaats weggelegd. In de Vita is meermalen van een psalmodierende
Antonius sprake. Zo gebruikt hij psalmteksten om gevaren af te wenden, zoals in de volgende episode. Antonius heeft zich in een verlaten fort teruggetrokken
waar hij niemand binnenlaat (VA 12,3; 13,1). Maar de
demonen laten hem ook daar niet met rust en verhevigen zelfs hun aanvallen, zodat langskomende bekenden veel lawaai en gekrijs horen. Ze verwachten Antonius dood te zullen aantreffen maar dan horen ze hem
psalmzingen: “Moge God zich verheffen en de vijanden uiteenstuiven, mogen zij die Hem haten vluchten
voor zijn aangezicht. Zoals rook verwaait, moeten ze
verdwijnen” (Ps. 68,2).4
En als Antonius later raadgever en vraagbaak voor
zijn omgeving geworden is, houdt hij de kluizenaars
die hem om raad vragen, voor: “Hoed je voor ijdele
roem en bid onafgebroken, zing psalmen voor en na
het slapen, en leer de bepalingen uit de Schrift van
buiten”.5 Overal in de vroege ascetische geschriften
lezen we de raad dat men de psalmen voortdurend
moet overwegen. Ze bevatten immers de essentie van
de Schrift. Ze bieden lering voor alle omstandigheden,
zowel woorden van berouw als lof van God. Ze leren
hoe men zich in beproevingen moet gedragen. Psalmteksten werken rustgevend, het zijn inspirerende gedichten, geschikt voor velerlei emoties en situaties. De
beroemde tekst over de psalmodierende kluizenaars
die met hun kluizen de woestijn tot een ideale stad
van vroomheid en gerechtigheid hebben gemaakt
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Antonius spreekt tot de kluizenaars, Auguste Leroux (1871-1954) - Louvre, Parijs.

waardoor het hemels paradijs hier op aarde werkelijkheid lijkt te zijn geworden (VA 44,2-4), mag hier
niet ontbreken:
De kluizenaars in de bergen waren nu als tenten vol
goddelijke koren: men zong er psalmen, las de Schrift,
vastte, bad, jubelde in de hoop op wat gaat komen en
werkte om aalmoezen te kunnen geven in genegenheid en harmonie met elkaar. Je kon het werkelijk zien
als een apart gebied van vroomheid en gerechtigheid.
Want er waren geen mensen die onrecht leden, geen
klachten over belastingontvangers, alleen een massa
asceten, allemaal uitsluitend gericht op de deugd. Als
je de kluizen en die gelederen van monniken zag, dan
zou je kunnen uitroepen: “Hoe mooi zijn uw woningen,
Jakob, uw tenten, Israël! Als dalen zijn ze beschaduwd,
als tuinen langs een rivier, als tenten neergezet door
de Heer, als ceders aan de waterkant” (Num. 24,5,6).6

De rol van de grote bijbelse figuren
Iemand die aandachtig de Vita Antonii leest, kan het
niet ontgaan dat Antonius er met een breed spectrum
van bijbelse figuren geassocieerd wordt. Niet alleen
dient de vergelijking van de woestijnvader Antonius
met grote figuren uit de Bijbel om zijn grootheid in
het licht te stellen, maar ze doet ons tevens beseffen
dat ook na de tijd van de profeten en de apostelen de
geestelijke gaven zijn blijven stromen. Tal van bijbelse
toespelingen zijn te zien als subtiele signalen. Ze laten
ons zien dat Antonius allerlei aspecten van een bijbelse levenswijze in zich verenigt en samenvat. Zo zien
we in een flits Antonius, die in de loop van de tijd was
uitgegroeid tot de leider en raadsman van de woestijnmonniken die in hun kluizen in de buurt woonden,
als het ware als een verre opvolger van Mozes die het
joodse volk door de woestijn gegidst had. En de pro-
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feet Elia die in een ver verleden een tijdlang in de wildernis van de Karmelberg vertoefd had, wordt door
Antonius zelf met nadruk genoemd als een voorbeeld
waaraan hij zich kan spiegelen. En niet te vergeten de
man Job die niet bezweek tijdens de zware beproevingen waarmee Satan hem bezocht. In de ascese van
Antonius vormt de strijd tegen Satan en de jaloerse
demonen een grote rol. Job laat Antonius zien, hoe
machteloos de duivel in feite is. Om een laatste voorbeeld te noemen: de subtiele vergelijking van Antonius met de psalmist David roept de gedachte op aan de
grote rol die de psalmen vanaf het begin in de wereld
van de asceten gespeeld hebben.
God werkt in zijn dienaar Antonius
Antonius is een man Gods, die over bovennatuurlijke
krachten beschikt. Hij is een instrument in de hand
van God, die in Zijn naam zieken geneest en de toekomst voorspelt. Steeds weer wijst Athanasius erop

dat het God is die werkt in zijn dienaar. Tot de bovennatuurlijke krachten van Antonius hoort ook zijn
macht over dieren. Niet alleen is hij niet bang voor de
dieren die hem als illusies van de duivel bedreigen,
maar de dieren van de woestijn gehoorzamen hem en
de krokodillen in de rivier vallen hem niet aan. Een
dergelijke macht is een teken van volmaaktheid en
een herinnering aan de ideale toestand van de eerste
mens in het paradijs. Het is een vast thema in de hagiografie geworden. Het volgende voorbeeld uit de Vita
Antonii betreft Antonius’ verblijf in het eenzame gebergte (waar later een klooster gebouwd is dat nog
steeds bestaat), waar hij een stukje grond bewerkte
en wat graan verbouwde:
In het begin had hij wel hinder van de woestijndieren,
die water kwamen drinken en daardoor vaak zijn ingezaaide land beschadigden. Antonius pakte toen een
van de dieren vriendelijk vast en zei tegen hen allemaal: “Waarom doen jullie mij kwaad? Ik doe jullie
toch niets? Ga weg in de naam van de Heer en waag je
niet meer in de buurt.” Sindsdien was het of de dieren
dat gebod vreesden, want ze waagden zich er niet
meer.7

In de vroege monastieke geschriften vindt men soortgelijke verhalen over tam geworden wilde dieren: een
tamme leeuw brengt een monnik in de woestijn iedere avond een portie dadels. Een andere leeuw die een
water dragende ezel had aangevallen, neemt zijn
plaats in en brengt iedere dag kruiken met water uit
de rivier naar de monniken. Een dankbare hyena
brengt, nadat een woestijnmonnik een doorn uit zijn
poot getrokken heeft, hem een schapenvacht die hij
als mantel kan gebruiken.

De verzoeking van St. Antonius, Lelio Orsi, (ca. 1570) – J.
Paul Getty Museum, Los Angelos.
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Verschillen met de profane biografie
Al ontbreekt invloed van de bestaande biografische
vormen niet, de christelijke biografie is toch duidelijk
anders, ze ademt een nieuwe geest. Al vertoont het
Antoniusleven bijvoorbeeld een zekere invloed van de
manier waarop men vroeger een heidense wijsgeer
beschreef en zijn er zelfs enkele letterlijke overeenkomsten met een biografie van Pythagoras aan te wij-

(vervolg) De woestijnvader Antonius

De wilde dieren zijn Antonius gehoorzaam. Wandschildering in de Kerk van de Heilige Antonius te Rome.

zen, de verschillen zijn groot en betreffen bovendien
essentiele zaken. Zo komen er weliswaar hier en daar
in de Vita Antonii uitdrukkingen en formuleringen
voor die aan de beschrijving van een stoïcijns filosoof
doen denken, maar zien we nader toe dan ontdekken
we dat een stoïcijns filosoof met zelfgenoegzaamheid
als hoogste waarde hemelsbreed verschilt van een
christelijke kluizenaar in de woestijn voor wie evangelische deugden als eenvoud, nederigheid en naastenliefde centraal staan. En al zijn er soms in de beschrijving van verrichte wonderen overeenkomsten,
de wonderman uit de heidense wereld die op eigen
kracht wonderbaarlijke daden verricht, is een heel
andere figuur dan de christelijke heilige die wonderen
doet en zich daarbij alleen maar ziet als een instrument in Gods hand.
Nog een voorbeeld van het verschil tussen de levensbeschrijving van Antonius en de profane biografie. In
de laatste is er niet zelden sprake van een opgang
naar een hoogtepunt in een carriere waarop dan toch
weer een neergang volgt, zoals bij succesvolle legeraanvoerders als Scipio en Pompeius die daarna als

politicus mislukten. In de Vita Antonii en vele heiligenlevens die dit model volgen, is er geen sprake van
een curve maar van een ongebroken opgaande lijn die
doorloopt tot over de dood die als de bekroning van
het leven beschouwd wordt.
Spirituele vooruitgang
Dat het thema van Antonius’ geestelijke progressie en
zijn streven naar een steeds hoger niveau van volmaaktheid als een rode draad door de Vita loopt, bepaalt sterk de structuur. Van enig belang is ook de
constatering dat Athanasius niet heeft verzuimd te
letten op de biografische elementen die te vinden waren in christelijke geschriften uit zijn tijd, met name
ook de schilderingen van personen uit het Oude Verbond, de Evangelies en de Handelingen van de apostelen. En al bevatten de martelaarsakten op de eerste
plaats het getuigenis van de martelaar voor de rechtbank en de beschrijving van de marteldood, vaak
werd er in het kort toch ook iets over de persoon en
het leven van de martelaar verteld, vanzelfsprekend
vanuit een christelijke invalshoek.
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(vervolg) De woestijnvader Antonius

De goed opgeleide Athanasius kende filosofenlevens
uit de latere Oudheid. Daarbij komt dat de wijsgerige
stroming van het neoplatonisme die toen dominant
was, zekere parallellen met de christelijke gedachtewereld vertoonde. Van dergelijke overeenkomsten
heeft de biograaf van Antonius bewust gebruik gemaakt, maar ze dienen bij hem alleen maar om te laten zien dat de christelijke heros veel hoger staat dan
de vertegenwoordigers van de heidense idealen.
Samenvattend kunnen we stellen dat de Vita Antonii
een prachtig voorbeeld is van transformatie. De klassieke biografie wordt getransformeerd tot een biografie met een specifiek christelijke lading. Opvallend is
het dat de kluizenaar niet zijn kracht aan zichzelf ontleent, maar zijn kracht put uit het Woord van God, met
name uit het boek van de Psalmen. Dit laatste ligt geheel in de lijn van de schrijver van deze vita. Athanasius schreef immers -naast de Vita Antonii- ook uitgebreide exegetische commentaren op de Psalmen.
Daarnaast kan men zich afvragen of de passage in Augustinus’ Belijdenissen, waar de auteur zich onder de
indruk toont van de Vita Antonii, alleen het leven van
de kluizenaar betreft. Was het wellicht ook de voeding
die deze kluizenaar ontving uit het Woord van God en
met name uit de Psalmen die Augustinus er in een latere fase van zijn leven toe heeft aangezet om uitgebreid op de Psalmen in te gaan? In zijn Enarrationes
in Psalmos blijkt in ieder geval dat de Psalmen voor
Augustinus zeker zo inspirerend geweest zijn als ze
eens in de woestijn waren voor de beroemde kluizenaar Antonius.
Door het kluizenaarsbestaan van Antonius worden we
geconfronteerd met een ideaalbeeld van christelijk
leven dat niet voor iedereen bereikbaar is, maar in
zijn radicaliteit ook anno 2014 iemand die in Christus
wil groeien tot nadenken kan bewegen. In de lijn van
Christus’ eigen woorden (vgl. Matth. 8,20) laat de Vita
Antonii ons zien dat gehechtheid aan aards bezit een
belemmering kan zijn voor de innerlijke vrijheid die
nodig is om Christus steeds meer te kunnen navolgen.
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Eindnoten
1. VA 2, 2-3; Ned. vert. Athanasius van Alexandrie: Onsterfelijke icoon van de monnik, vertaling: Vincent Hunink,
Inleiding en annotatie: Gerard Bartelink en Guerric Aerden ocso, Middeleeuwse monastieke teksten 6, geredigeerd door Krijn Pansters en Guerric Aerden ocso
(Budel: Damon, 2013), 35.
2. VA 4,1. Ned. vert. Athanasius van Alexandrie , 38.
3. Vgl. de lange recensie van Palladius, Historia Lausiaca,
116 (Patrologia Graeca 34, 1220).
4. VA 13,7. Ned. vert. Athanasius van Alexandrie , 50.
5. VA 55,3. Ned. vert. Athanasius van Alexandrie , 93.
6. VA 44,2-4; Ned. vert. Athanasius van Alexandrie , 82.
7. VA 50,8-9. Ned. vert. Athanasius van Alexandrie , 89.

Het Sterfbed van Sint Antonius, Peter Paul Rubens (ca.
1615).

~ Advertorial ~
In het najaar van 2014 hoopt de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk met twee nieuwe uitgaven te komen:
1.

RUST IN U.
Dit thema wordt in deze nieuwe parel benaderd vanuit het werk van Augustinus. In al zijn beknoptheid is dit miniboekje een mooie voorproef op het
eerder verschenen BIDDEN MET AUGUSTINUS, maar kan ook als aanvulling
op dit boek worden beschouwd. In dit kleine boekje zijn diverse Vroegchristelijke gebeden van
Augustinus opgenomen, die allemaal iets ademen van de rijke geestelijke erfenis die deze kerkvader
ons heeft nagelaten.

2.

CHRISTUS VOLGEN. Doop en Avondmaal in de Vroege Kerk.
Dit boek geeft een beeld van wat het betekende in de Vroege Kerk christen te worden en Christus te volgen.
Vanuit archeologische en literaire bronnen wordt de definitieve stap naar het christendom belicht: de doop.
Hieraan gekoppeld is het Heilig Avondmaal waaraan door de dopelingen direct na hun doop werd deelgenomen. Aan de hand van Vroegchristelijke literaire bronnen (o.m. de uitleg van de zaligsprekingen en de Bergrede door Augustinus) wordt verder een beeld geschetst van wat van een christen verwacht mocht worden. Het boek sluit af met een hoofdstuk waarin het perspectief van het eeuwige leven wordt geïllustreerd
aan de hand van literaire bronnen en archeologisch materiaal. Dit boek is een echte ''Fundgrube'' voor wie
zich wil verdiepen in de sacramenten en het deelnemen aan deze sacramenten in de Vroege Kerk.
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Uit de media |

André Boerman (vroegekerk.nl)

Vrouw van Jezus'-papyrus toch vervalsing!

Het is een vervalsing, laat de universiteit van Munster weten en baseert zich op de nieuwste wetenschappelijke bevindingen van de koptoloog en gastonderzoeker Christian Askeland. Egyptoloog Stephan Emmel van dezelfde universiteit houdt de vervalsing voor tamelijk recent: "Die kon wel eens in de
afgelopen tien jaar ontstaan zijn", vermoedt de expert.
Een koptisch-egyptisch stukje papyrus zorgde in 2012 voor veel ophef. Kerkhistorica Karen King van
Harvard beweerde dat op grond daarvan vrouwen in de vroege Kerk in een nieuw licht gezien moesten
worden: ook zij zouden discipelen van Jezus geweest zijn. In de vermeende bron wordt Jezus geciteerd
die over "Maria" spreekt en later over "mijn vrouw" en zegt: "zij zal mijn discipel kunnen zijn". Het leverde veel speculatie op over de vraag of Jezus een echtgenote had.
Askeland argumenteert dat het om een "ongelofelijke vervalsing" gaat. Dat zou de 37-jarige wetenschapper ontdekt hebben door het te vergelijken met een ander beweerdelijk antiek stukje papyrus,
dat eveneens uit het onderzoeksmateriaal van Karen King komt, uit dezelfde bron, en op dezelfde manier opgebouwd. Ook de tint is identiek, net als het gebruikte schrijfgerei.
Dit tweede fragment is echter evident een vervalsing, die letter- en regelgetrouw overgeschreven is uit
een echte papyrus uit de vierde eeuw. Bovendien voert de wetenschapper aan dat het in het document
gebruikte dialect voor de zevende tot negende eeuw na Christus waarop Karen King de papyrus heeft
gedateerd, helemaal niet mogelijk is. Dit dialect is namelijk al in de vroege zesde eeuw verdwenen. Als
het nieuwe fragment uit het Johannesevangelie een vervalsing is, dan moet noodzakelijk het 'vrouw van
Jezus'-fragment dat ook zijn.
Bron: Katholiek Nieuwsblad, 11 mei 2014
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5653-vrouw-van-jezus-evangelie-vermoedelijk-recente-vervalsing
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“Verbazingwekkend dat christenen weinig over Augustinus weten”
”Ik zie een absolute revival op het gebied van Augustinus. Toch weten de meeste christenen maar heel

weinig over hem.” Dat zei onlangs professor Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg, die diverse boeken over Augustinus schreef. Recent werkte hij mee aan een nieuwe vertaling van Augustinus: Vier anti-pelagiaanse geschriften.
De menselijke wil en Gods genade waren onderwerpen waar Augustinus veel over heeft nagedacht en
geschreven, zegt Van Geest. Strijden tegen eigen gebreken in de hoop dat God dit ziet en beloont, was
voor Augustinus een vreemde gedachte. Om iets goeds te kunnen doen, moet je eerst iets goeds ontvangen, het goede van God. Dat is genade. Daarover gaat het in het nieuw vertaalde werk.
Augustinus’ visie op ‘de genade’ baseerde hij op hoe Paulus dit onderwerp in zijn brieven ter sprake
bracht. Volgens Van Geest heeft dit maatschappelijke relevantie. Zo zouden bijvoorbeeld werkgevers
met Augustinus kunnen zeggen: “God heeft mij succes gegund. Ik moet m’n werknemers ook iets gunnen.“ In dat opzicht ziet Van Geest Augustinus’ visie op de genade als een uitdaging voor het bedrijfsleven. “Ik ontwikkel m’n talenten hoogstens, maar het is dan niet te herleiden op mezelf”, een houding
die Van Geest ook toepast op zichzelf.
De visie van Augustinus staat volgens Van Geest ook haaks op het huidige individualisme. “Augustinus
zag de mens altijd als deel van de gemeenschap. De christelijke houding volgens hem is: wat kan ik voor
het geheel betekenen?”
Ook over het wezen van God heeft Augustinus veel nagedacht. “In woorden en denken is Hij niet te bevatten, maar, toch moeten we over Hem blijven denken en spreken, anders blijft het geheim rondom
God zo geheim, dat we niet meer weten dat het een geheim is”, vat Van Geest Augustinus’ visie samen.
“Realiseer je in alles dat God groter is dan dat wij kunnen denken.”
Voor hen die Augustinus nog niet goed kennen, noemt Van Geest tenslotte drie werken ter kennismaking: het boek Het gelukkige leven, De belijdenissen, en De stad Gods.
Bron: CIP.nl, 21 maart 2014
http://www.cip.nl/artikel/41007/Verbazingwekkend-dat-christenen-weinig-over-Augustinus-weten

Archeologen Israël vinden resten 1500 jaar oude kerk
Archeologen hebben in Israel bij Aluma de resten blootgelegd van een ongeveer 1500 jaar oude kerk,
met een goed bewaarde mozaïekvloer. De kerk was zo'n 22 meter lang en 12 meter breed en bestond
uit een middenschip met twee zijbeuken. Onderzoekers troffen Griekse inscripties aan met namen van
Maria en Jezus.
Naar aanleiding van deze vondst schreef ook prof. dr. Larry Hurtado. Volgens de nieuwsberichten zou
het mozaïek een Christogram of monogram van de naam van Jezus bevatten. Hurtado geeft echter aan
dat het gaat om een gestileerde tau-rho, ook wel een staurogram genoemd. Het gaat hierbij volgens
Hurtado niet om een aanduiding van Jezus’ naam maar om een door christenen gebruikte manier
om in schrift de woorden voor ‘kruis’ en ‘kruisigen’ afgekort weer te geven, een pictogram voor
de gekruisigde Jezus met de letter rho geplaatst op de letter tau.
In latere eeuwen werd de tau-rho geleidelijk aan een op zichzelf staand christelijk symbool voor een verwijzing naar Jezus, maar Hurtado geeft aan dat het symbool als monogram niet verwijst naar de naam
van Jezus, zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij de chi-rho (begin van het Griekse woord Christos).
Bronnen:
Reformatorisch Dagblad, 15 mei 2013
www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/archeologen_israel_vinden_resten_1500_jaar_oude_kerk_fotoserie_1_800019

Larry Hurtado’s Blog, 27 januari 2014
http://larryhurtado.wordpress.com/2014/01/27/new-church-site-discovered-with-mosaics
Bron van de afbeelding: http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_symbolism
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