
 

Door Christus heen te kijken naar de toekomst. 
Christus onuitputtelijke liefde  
 
Augustinus filosoferende hierover als volgt: 

 
Augustinus pleit voor een zuiver oog in combinatie met een 
zuiver hart. Als het hart niet zuiver is, kan het oog ook niet zuiver 
zijn. Hoe gaan wij met elkaar om? Waarom doen wij de dingen, 
die we doen? Is het om bij anderen in een goed blaadje te 
komen? Om geprezen te worden? Nee toch? Het moet zijn om er 
God mee te eren. Alles moet komen uit het zuivere geweten, het 
oprechte hart. 
 
Christus als de manifestatie van de Logos (=Grieks voor Het 

WOORD) 
Augustinus noemt de Christus “Gods onveranderlijke Kracht en eeuwige Wijsheid”. Daarmee 
verwijst hij naar het beeld van de vóór alle tijden bestaande Christus, het goddelijke Woord en 
de goddelijke Wijsheid.  
 

 Bijbelse note 
Efeziërs 1 vers 4 en 11 
Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij 
heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.  
In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden 
aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,  
tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de 
Geliefde. 
En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de 
overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft 
bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen 
kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had 
voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen 
en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij 
ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het 
voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden 
zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden 
gebouwd.  
In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, 
hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige 
Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, 
dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. 
Vers 22 en 23 
En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven 
aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. 

 
Hij is de Logos, die aan de basis staat van heel de schepping en vanaf het begin in ieder 
schepsel aanwezig en werkzaam is. Dat is met andere woorden de spiritualiteit van de 
innerlijke leraar een spiritualiteit van het innerlijke Woord, dat als scheppend beginsel in 
iedere mens is ingeboren en tot ontplooiing moet worden gebracht. 
De innerlijke logos is de menselijke rede 
De innerlijke leraar moet hier dus niet beschouwd worden als een soort bovennatuurlijk 
vermogen in de mens, maar meer als een ingeboren en dus natuurlijk principe. Hij valt in 



zeker opzicht samen met de eveneens ingeboren menselijke Rede of Ratio, waardoor iedere 
mens zijn plaats in het geheel in principe kan kennen en iedere communicatie mogelijk wordt 
gemaakt. 
 
Bijbelse note 
 Romeinen 1 vers 18 

De schuld der heidenen en hun straf  
Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en 
ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder 
houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want 
God heeft het hun geopenbaard.  
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, 
wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, 
zodat zij geen verontschuldiging hebben.  
Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, 
maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun 
onverstandig hart.  
Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de 
onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk 
mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.  

 
Het model van de Rede bij Augustinus is echter ruimer. De Rede sluit ook die universele, 
intersubjectieve kennis in, die door introspectie wordt verkregen. Deze kennis geeft geen 
wetenschappelijke bewijzen, maar levert wel inzicht over de weg die men moet gaan. De 
hedendaagse ratio is gereduceerd tot een statisch en mechanisch instrument. Ze heeft haar 
dynamiek verloren, doordat ze is losgesneden van haar oorsprong en bijgevolg kan ze geen 
richting geven 

 
Je zou de spiritualiteit van Augustinus dan ook met recht de spiritualiteit van het verlangen 
kunnen noemen. Dat verlangen moet verdiept worden, het hart brandend gehouden, want 
het zoeken van de waarheid is niet alleen een zaak van onze rede, maar ook van ons hart. 

 
 Romeinen 13 er 13 en 14 (Bij deze tekst kwam Augustinus tot inkeer) 

Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in 
wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd!  
Maar doet de HERE Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten 
worden opgewekt. 
 

Kolossenzen 1 vers 15 - 23 
De voorrang van Christus  
15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16 want in Hem 
zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, 
hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en 
tot Hem geschapen; 17 en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 18 en Hij is het 
hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder 
alles de eerste geworden is. 19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 
20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich 
te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.  
21 Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans 
weder verzoend, 22 in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en 
onberispelijk vóór Zich te stellen, 23 indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof 
en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in 
de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. 

 


