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"Kom, kleine mens,

laar je beslommeringen
even wat ze zijn,

verbergje een moment
voorje rumoerige gedachten.
Legje zware zorgen aan de kant
en zetje vermoeiende taken opzij.
Neem eenweinigtijd voor God
en rust een weiniguit in Hem.
Gti in de binnenkamer van je hart,
sluit alles buiten behalve God en

watje helpt PIemte zoeken,
doe je deur dicht en zoek Hem."
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INLEIDING
doorWim Verbaal

Revoluües hebben niet alleen plaats in grote woorden.

Eenkleinegedachtesprongheeftsomsverderreikende
gevolgen daneen bestorming van deBasrille. Het traktaaqewaarvanu devertalingin handenhebt, kanmetde
voetstap vergeleken worden die in de bergen wat gruis in

bewegingzetendaarmeedeecho'stotverin deomtrek
wakkerroept. Wathiergebeurtlijkt minimaal.Desondanksbetekendeheteenvolstrekt nieuwewendingin het
West-Europese denken, dat^iooit meer gelijk kon zijn
aanwatvoorafging. Het revolutionaire ligt misschien
niet in de inhoud, al blijft die ook moderne denkers bezig
houden. Belangrijker lijkt de intellectuele stap die hier is
gezet en die een definitieve breuk inhield met vroeger.
Deauteurbehoorttot diewaarachtigeEuropese

geestenwaarditcontinentvoor 1800zorijkaanwas.
Afhankelijkvandenationaliteitvanwieoverhemspreekt,
staathij bekendalsAnselmusvanAosta,waarhij in 1033
geboren werd, als Anselmus van Bec, waar hij in 1059

intradenpriorenabtwerd,alsAnselmusvanCanterbury,
waar hij in 1093 tot aartsbisschop benoemd werd en waar
hij in 1109 stierf.
Binnen de kerk is hij SintAnselmus, de Doctor M.agni-

jicus. Dezetitel heefthij te dankenaanzijnleringenaan
zijn geschriften. In zijn eigen tijd genoot zijn CurDeus

homodemeesteachüng.Hetwasookzijngrootsteboek,
waaraanhij in Engelandbegonin 1094endathij in ballingschapinItaliëin 1098voltooide. Hetbehandeltde
vraagnaardenoodzaakvoorGodom menstewordenin
Jezus Christus. Anselmus wees de stellingvan de Kerkvadersafals zou de duiveldoor de zondevaleen blijvend

rechtopdemensenhebbenverworvendatenkeldoorbro-
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kenkonwordenwanneerhijzichaaneenonschuldige,
Chrisms, vergreep. Daarvoor in deplaats legde hij de
grondslagenvoorde saüsfacüeleer:deZoonzouzichuit

medelijdenvoordemensenvrijwilligopgeofferdhebben
om genoegdoeningte gevenvoor de zondeval.

Uit dezeaccentverschuiving binnen deinterpretaüe
van deMenswording zijn twee belangrijke kenmerken
voorAnselmusvanbelang.Omte beginnenlegthij een
grotenadrukbij deindividueleverantwoordelijkheidvan

iedermensinnavolgingvanChristus.Doorslaggevend
daarbij is deaffectieve band tussen mensen onderling en
tussen demens en God. Dezewarme zijdevan zijn persoonlijkheid spreekt de moderne mens wel het meest in

te smeden. Ditdoetechterniets afaande oprechtheidvan
zijn gevoelens.
Even gepassioneerd klinkt hij in dewerken die zijn
anderezijdelaten zien.Anselmuswasookeenpionierin
de opkomendedialectica.Al zijnwerkengehoorzamen
aaneenonverbiddelijkelogica. Daarbijvaltvooral een
element op: hij heeftgeenangstom afstandte nemen tot
de traditie. In zijntraktaatover deMenswordingvolgt
hij niet langer het antieke r&chtsgevoel, zoals dit bij de
Kerkvadersde doorslaghadgegeven. Hij kiestresoluut
voor eennieuweoplossing, gerechtigheiduit liefde, die
later als officiëleleer door de Kerk aanvaardzouworden.

In zijn weigering om het gezagvan de traditie voet-

hemaan.Zelfgafhijhiermisschienhetduidelijkstuiüng

staats aan te nemen toont Anselmus zich een kind van

aanin debrievenuitzijnperiodealspriorenabtvanBec.

zijn tijd. Al vroeg werd hij ook met de gevaren die dit
inhieldgeconfronteerd. Waarschijnlijkbesloothij in 1059
te Becin te treden op grondvan de roemvan Lanfranc,

Och, je wistzo goed als ikzelfhoeveel ikvanje hield,
alwistik datzelfeigenlijk niet eens. Hij die ons gescheidenheeft,leerdeme hoeveelikvanje hield.Een
mensheeftvolstrektgeenweetvangoedoflcwaad,
als hij zenieteerstallebeiervaren heeft.Jewasnooit
weg van me en ik kon dus niet weten hoe dierbaar het

mewasbijjou te zijnen hoebitterom zonderje te
zijn. (Brief84aande monnikGislebertus)

Vergelijkbare woorden klinken telkens in debrieven op.
Zij laten een zo gepassioneerde band van Anselmus met

zijnmonnikenzien, datdeachterliggendelogicanogal
eensoverhethoofdwordtgezien.Anselmusgebruiktnamelijk bewust dezesterke vriendschapstaal om de band
binnen demannengemeenschap van zijn klooster hechter
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die er aan het hoofdvan de school stond. Lanfranc

was sinds verscheidene jaren verwikkeld geraakt in de
eucharisüschecontroverse metBerengariusvanTours,
meesteraldaarin de dialectica.Berengarius'leringover
het symbolischegehaltevan hetaltaarsacramenthadook
Lanfranc kortstondig in de problemen gebracht. In 1059
werd Berengarius de eerste maal op een synode in Rome
veroordeeld. Toch zou Lanfranc pas tussen 1066 en 1070
eenverdedigingsschrifttegen de meesterpubliceren. Het
is niet onwaarschijnlijk dathij daarbij steun heeft genotenvan zijn meestgenialeleerling.
Lanfrancdeedin zijnwerknogeen beroep op het
gezagvan de traditie envan de Kerkvaders, maarondersteundedit dooreigenargumenten. Anselmus zou
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een beslissende stap verder gaan. Tussen 1076 en 1078
voltooide hij twee kleinere geschriften. In het eerste dat
bekend zou worden onder de titel Monolo^ion ('Alleenspraak'), vertelt hij hoe zijn monniken hem hebben
uitgedaagd om over hetwezen van God te schrijven

gelegd.Desondanksblijvendeeenvoudendedoorzich-

zonderhierbijterugtevallen op hetgezagvandeBijbel.

ooknietAnselmus' eerste bedoeling.Weliswaarcreëert

Zij wilden een bewijsvoering in heldere süjl, met voor de

hij in zijnbetoogeentegenstem, dedwaasuitpsalmen
13en52, diezegt'in zijnhart': 'Eris geenGod. ' Wanneer dezetegenstem een daadwerkelijke verdediger vindt

handliggendebewijzenenvolgenseeneenvoudigeargumentering. Daarmeeontstond het eerste betoogover God
sinds de Oudheid dat enkel en alleen op de menselijke
rede berustte.

Anselmuswildehethierbijnietlaten. Uiteindelijk
vondhij zijnbetoogteingewikkeld.Hij hadteveelargumenten nodig, te veel bewijzen, te veel gedachteconstrucües. Dit kon allemaal niet in overeenstemming zijn met
de eenvoud die Gods wezen eigen moest zijn. Er moest
een enkel argument bestaan dat heel Gods essenüe kon
aantonen en dat zelfgeen verdere ondersteuning nodig

dgheidvan degedachtegang tot in onze tijd fascineren.
Hetis nieteenvoudigvastte stellenwaaraandezefascinaüe te danken is. De bewijsvoering zelfzal tegenwoor-

dignogmaarweinigen kunnen overtuigen. Nu lijkt dat

in Gaunilo, monnik te Marmouüer, reageert Anselmus
enthousiastomwillevan deweerklank, maarlaathij toch

ookduidelijkverstaandatergeensprakekanzijnvande
dwaas uit de psalmen.

In deze kritieken op mij is niet dezelfde dwaas aan

hetwoordtegenwieikhetin mijnwerlqehebopgenomen. Het is de stem van iemand die niet dwaas is

had.Dezoektochtnaarditeneargumentleiddeuitein-

enalskatholiekspreektvoordedwaas.Ikmagdus
mijn antwoord geven aandekatholiek. (Antwoord

delijk tot het traktaatje in deze uitgave, hetProsIoflion

van Anselmus aan Gaunilo i)

('Toespreking'), metAnselmus' fameuzeontologische

gegevendatzijnbewijsin debewijsvoeringbeslotenligt

Anselmuswil metzijnGodsbewijsdusniethetsluitende
bewijsleverenvoorongelovigendatGodbestaat.Hij
spreekt voorwie gelooft, maar hij wil aantonen datdit
geloofnietpassiefmagzijn. Geloofisvolgenshemleeg
zolanghetenkelgebaseerdis op eengedweenavolgen
vandeoverlevering. Hij wil degelovigelatenziendathij

en dat deze ook verder alle vragen dekt die naar hetwezen
van God gesteld kunnen worden. Voor de moderne geest

ook zonder een ingewikkelde dialectische redenering
tot eenintellectuele zekerheidkan komenin hetgeenhij

Godsbewijs.
Wat houdt dit 'ontologisch Godsbewijs' feitelijk in?
Anselmus wilde met zijn ene argument bewijzen 'dat
God werkelijk is'. Heel zijn betoog richt zich dan ook op
het 'zijn' van God. De genialiteit van zijn argument is het
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komtditalseencirkelredeneringoverenalszodanigis

gelooft. Geloofis niet rede-loos, hetis in staatzichzelf

hetGodsbewijsin delatere filosofieooktelkens weeruit-

vanuitzichzelfte verklaren.
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Decirkelredenering lijkt dus doorAnselmus gewild.
In dezekerheid van hetgeloofvindt hij hetargument dat

dezezekerheidonderbouwt. Maarzoalsgezegdwilhij
ooknietineersteinstantieongelovigenovertuigen.Hij
wilindeeersteplaatsderedelijkheidvanhetgeloofaan-

steedszichzelfte overtreffen, want'hethoogstdenkbare'
is alüjd 'hoger' dan hetverstandelijk hoogst denkbare.
Zo dwingt Anselmus' ene argument hetverstand tot
eenvoortstuwende spiraaldie zichdoorgeengrens
laat inperken en waar de rede uiteindelijk nog enkel het

tonen en zo bewijzen dathetgeloofniet in botsing hoeft

geloofheeftom opvoortte gaan.Zoblijfthetgelooftoch

tekomenmethetverstand.Hetverstandisweldegelijkin

meestervan de rede.

staat om het geloofte bevatten. Daarmee heeft Anselmus

Ondanks de logische grondslagen is Anselmus' Godsbewijsdanook bovenaleen^retorischebewijsvoering. Zijn
vertrekpunt vormt de taal als hetwerktuig van de rede.
Door zijn betoog op te bouwen volgens een aan de taal
inherente consequentie weet hij de rede met haar eigen

deradicalestapgezetdiedeWest-Europeserededefiniliefheeft ontvoogd van blinde gehoorzaamheid aan de
traditie.

Dezestaphieldechterookeengevaarin. Doortelaten
ziendathetgeloofdoorhetverstandbevatkanworden,

logicate strikken.Anselmuslaatzichin zijnGodsbewijs

plaatstAnselmus onmiddellijk hetverstand bovenhetge-

niet alleen kennen als de meester in de dialectica maar

loof. Wanneer Gods wezen door demenselijke rede uit-

zeker zo goed als de taalkunstenaar die hij was.
Misschien ligt voor de gemiddelde huidige lezer het
grootste plezier wel minder in de logische argumentatie
dan in deverwoording van de tekst. Want het blijft een

gelegden'begrepen'kanworden,betekentdit,volgens
Anselmus'eigenwoorden,dat'wathij begrijptbestaatin
zijn begrip' (blz. 33). Datzou dan even goedimpliceren

datGodswezenbinnenhetmenselijkebegripbestaaten
dusdat'hetschepsel zouuitstijgen bovenzijn Schepper'.
'Wat ronduit absurd is. ' (blz. 34).

DitgevaarisAnselmusuitdeweggegaandoorde
genialeformuleringvanzijn eneargument.Want'het

hoogstdenkbare' is doorhemopgevatenuitgelegd als
eenopenendynamischedefinitie,alseenargumentdat
zichzelfin zichzelfoverstijgt. Hetverstandkentinder-

daadgeengrenzeninzijnbevattingsvermogen,inde
matedathetin staatiszichvanconcretevoorstellingen
tebevrijden entotabstractie tekomen. Alszodanig
zouhetdus inderdaadGodswezenkunnen omvatten.

Anselmusnusteltditzelfdeverstandvoordeopgavenom
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genoegenomAnselmustelezenenzijnvaardigheid
in het gebruik van de taal te smaken. Niet in het minst
dragen de bijna hymnische paragrafen hiertoe bij. Het
openingshoofdstuk is terecht beroemd omwille van de
gepassioneerdeenaffectievetoon die hij hierinaanneemt, ditmaal tegenover God. Dergelijke passages breken telkens weerde raüoneellogischelijn van hetbetoog
en geven aan het hele geschrift bijna een confessioneel
karakter in de lijn van Augusünus' Belijdenissen.
Intussen is het even gevaarlijk zich door de afFecüviteitvan dergelijke paragrafen te laten vangen als door
de schijnbaar sluitende logica. Anselmus blijft in zijn
schijnbaar affectieve uidaüngen de dialecücus zoals hij
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in zijnlogischebetoogaltijdderedenaaris. Hij weet
heelgoedwanneerenwaaromhij vantoon moetveranderen.EnhetmodelvanAugusünusis nietverweg.Het
Prosloflion schildert evenals de Belijdenissen de queeste van
eenmens. Ginghetbij Augustinus misschienvooral om
een zoeken naar God in zichzelf, bij Anselmus is het een

ONDENKBAAR DAT U
NIET BESTAAT

zoekengewordennaarzichzelfin God,naardeplaatsvan
hetdenkenbinnen de traditie, naardievan de redein het

geloof.Juistin dehymnischeondadingenroeptAnselmus als schrijver deweg op die hij ons als mens voor
ogen wil houden, deweg die nogverder leidt dan die van

hetverstand, dewegvandemensalsgeheel.

16 II- Ondenkbaar dat U niet bestaat

Vertaald dooryincent Hunink

VOORWOORD

Op dringend verzoek van enkele broeders hadik een
werkje uitgegeven dat een soort model-bezinning was
over de rede van het geloof. Het was geschreven vanuit

eenik-figuur, dieinstilte bij zichzelfredeneertenzoonderzoektwathij nietweet.Inditwerlqe, zobedachtik mij
later,warentalvanargumentenmetelkaargecombineerd
en vervlochten.

Daarombegonik mij aftevragenofermisschienéénargumenttevindenis, datgeenenkelanderargumentnodigheeftalsbewijs,alleenzichzelf.Eénenkelargument
datvolstaatom hardte makendatGodwerkelijkis, en dat

Hij hethoogste goed is datniets anders nodig heeft, ja,
datHij degeneis diealledingennodighebbenom te zijn
en om goed te zijn, kortom alles watwij geloven over het
wezen van God.

Hierover dachtik vaaken nadrukkelijk na. Soms meende
ik datwatik zocht al binnen bereikwas, soms ontging het

volledig aandescherpte vanmijn verstand. Uiteindelijk
wanhoopte ikeraanenwilde ik ermee ophouden: hetleek
een zoektocht naar iets watdomweg niet tevinden is.

Daaromwildeik diegedachte<overGod>volledig
buitensluiten.Mijnverstandzouermaarnutteloos mee
bezigblijven, vreesde ik, zodathetmij zou afhouden van

Ondenkbaar dat U niet bestaat K? 19

andere dingen waarin ik wélverder kon komen. Ik wilde

excellendedeaartsbisschopvanLyon,Hugo, apostolisch

er dus niet aanenweerde mij ertegen, maarjuist toen
begon degedachte zichmeer en meer opdringerig aan te

legaatvanGallië,diemij ditvanuitzijnapostolischgezag
formeel heeftopgedragen.

dienen.

Op een dag, naheftigverzet tegen datopdringerige
ervan,wasikdoodvermoeid.Indewirwarvangedachten
boodzichtoenineensdatgeneaanwaarikalaanwan-

Daarbij hebik detitels aangepast: heteerste heb ik nu
Monoloflion genoemd, oftewel 'alleenspraak', het tweede
Prosloflion,oftewel'toespreking'.

hoopte. Hetideedatik telkens zo benauwdvan de hand
wees kon ik nu nadrukkelijk omarmen.

Ikwasblij metmijnvondst!Enin schriftelijkevorm, zo
dachtik, kondieookbij anderenin desmaakvallen.
Daaromhebik overditAema(en eenpaarandere)het
navolgendewerkjegeschreven,meteenik-figuurdie
probeert zijn geest te verheffen om God te schouwen en

diezoektte begrijpenwathij gelooft.
Nochditwerkje, nochheteerdergenoemdeachtteik
deaanduiding 'boek' waardig: er hoefde dus ookgeen
auteursnaam bij. Maar ik mocht de teksten toch ook niet

zomaar de wereld insturen, vond ik, zonder een titel die

eventuelebelangstellendenzouuitnodigentotlezen.
Daarom heb ik ze allebei voorzien van een ütel: het ene

Model-bezinninfl ouerderedeuanhetgeloof, en hetandere
Geloqfopzoeknaarbegrip.
Onder die titels waren beide werken al meermaals

afgeschreven.Maardaarnahebbental van mensen druk
op mij uitgeoefend om mijn eigen naam erboven te zet-
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l. GODS BESTAAN
Eenaanmoediging God te schouiuen

(i) Kom, kleine mens,

laatje beslommeringen
even wat ze zijn, '

^

verbergje eenmoment
voorje rumoerige gedachten.
Legje zware zorgen aan de kant
en zetjevermoeiende taken opzij.
Neem een weinig tijd voor God
en rust een weinig uit
in Hem.

Gain debinnenkamer(Matteüs6:6) vanje hart,
sluit alles buiten behalve God en

watje helpt Hem te zoeken,
doeje deur dicht (Matteüs 6:6) en
zoek Hem.

Zegnu, heel mijn hart,
zegnu tot God:
'IkzoekUwgelaat,
naarUwgelaat, Heer,
ben ik op zoek. ' (vgi. PsaIm 2Ö:8)1
KomtU danook, Heermijn God,
en leert U mijn hart
waaren hoe het U moet zoeken,
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waar en hoe het U kan vinden.

en ver verworpen

Heer, als U niet hier bent,

vanUw aanflezicht?(Psalm 50:13)

waar moet ik U zoeken

in Uwafwezigheid?
En als U overal bent,
waarom zie ik U dan niet hier

aanwezig?
Ja, natuurlijk, U bewoont
hetontoegankelijk licht. (iTimoteüs 6:16)

Hij hunkerternaarU te zien
en Uwgezichtis
heelvervan hemweg.
Graagwil hij nadertot U
en ontoegankelijk
is Uw woning.

' ^

U tevindenis zijnverlangen

En waar is dat

en hij weet niet

ontoegankelijkelicht?
Ofhoekom ik bij dat
ontoegankelijkelicht?
Ofwie leidt en begeleidt mij daarheen,

waarU bent,
U te zoeken zijn streven

en Uwgezicht
is hem onbekend.

zodatik U daarin kan zien?

Heer, U bentmijn God,
En verder, onder welke tekens

U bent mijn Heer,

onderwelkgezicht

en ik heb U nooit gezien.

moet ik U zoeken?

U hebtmij geschapen,
herschapen,
U hebtmij al mijn goedsgegeven
en nogaltijd

Ik heb U nooit gezien,
Heermijn God,
ik ken het niet: Uw gezicht.

ken ik U niet.

Wat moet hij doen,

Ja, om U te zien

allerhoogste Heer,
watmoet hij doen,
dieverre ballingvan U?

benik geschapen
en nogaltijd hebik nietgedaan
waarvoorik bengeschapen.
Hoe ellendig is het lot van de mens
als hij datwaarvoor hij is geschapen

Ondenkbaardat U nietbestaat
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heeftverloren...

Wateen harde, smartelijkeval!
Watheefthij verloren
enwatgevonden?
Wat is verdwenen

enwatachtergebleven?
Verloren ging de zaligheid
waarvoorhij is geschapen,
en hij vond ellende
waarvoorhij nietis geschapen.

Hij bezatiets heel gelukkig
en moesthetellendigopgeven,
wij lijden heel ongelukkiggebrek,
verlangenheel beklagenswaardig,
en ach, blijven achter
metlegehanden.
Waaromheeft Adam niet
voor ons behouden ^

- hij kon hetzo gemakkelijk -

Verdwenen is

wat wij nu zo node moeten missen?

watvoor gelukvolstrekt
onmisbaaris,

Waaromheefthij ons hetlicht
versperd

achtergebleven

en ons gehuld in duisternis?

wat op zichzelf alleen

Hoezoheefthij ons hetleven

ellendigis.

ontnomen

Toen at de mens

en de dood bezorgd?
Wateendroeviglotvoor ons!

het brood van de engelen (Psalm 77:25)
waarhij nu zo naarhongert,
nu eethij
hetbroodvanpijn ensmart (Psalm 126:2)
dathij toen nietkende.

Waaruit zijn we verdreven,

waarnaartoegedreven?
Waaruitomlaaggestort
waaronderbedolven?
Vanuithetvaderlandvervallen

tot ballingschap,
Hoe algemeen is de rouw van mensen

van het zien van God

hoe universeel het geweeklaag

tot onze blindheid.

van de kinderen van Adam!

Vanzaligeonsterfelijkheid
tot de bitterheidengruwelvan

Hij was verzadigd en voldaan,

wij zuchten van de honger.
Hij had overvloed,
wij bedelen.
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de dood.

Eenellendige ruil!
Hoeveel kwaadsvoor hoeveelgoeds?
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Een zwaarverlies,
zware pijn,
zwaar

alles.

O, hoelangnog, Heer>
Heer, hoelangnogvergeetU ons?
Hoelangnog
wendtU Uwgezichtafvanons? (Psalm 12:1)
Wanneer ziet U naar ons om,

Enik dan, ellendigemens,

verhoort U ons? Wanneer

een van Eva's vele

verlichtU onzeogen,
toontU ons Uwgezicht? (vgl. Psalm 12:4)
WanneergeeftU ons
Uzelfterug?

ellendige kinderen
ver verwijderd van God:

watbenik begonnen?
wat heb ik bereikt?

Waarnaarwasik op weg,

Zie om, Heer, verhoor, verlicht ons,

waarben ik beland?

toon ons Uzelf. Geef ons

Watwas mijn streven
en waarinzuchtik?

Uzelfterug,
zodathetons goedgaat,want
zonder U vergaat het ons

Ikzochtnaarhetgoede(Psalm 121:9)
en wateenuerschrikkinfl! (Jeremia14:19).
Ik streefde naar God

en stootte op mezelf.
Rust zocht ik in mijn afzondering

zo slecht!

Hebmeedogenmet al onze
moeite, alle pogingen
in Uwrichting,

en noodenpijn uondik (Psalm 114:3)
in mijn innerlijk.

wij kunnen niets zonder U.

Ik wilde lachen van

helpons! (Psalm 78:9)

U nodigt ons uit,

diepgevoeldplezier
en moet het nu uitbrullen

Ik smeek U, Heer,

uit hetsteunenvan mijn hart (Psalm 37:9).
Mijn hoopwasop blijdschap
en kijk:
mijn zuchtenstapelen zichop.

laatmij nietwanhopen
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in diep gezucht

maarweerop ademkomen
en hopen.
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Ik smeek U, Heer,
verbitterd is mijn hart
in zijn verlatenheid,

hoofd gegroeid,
verhullen mij, belasten mij
zoals eenzware iast (Psalm 38:5).

maakt U het zoet

doorUwvertroosdng.

Onthult U mij, ontlast U mij
zodat deput ervan zijn mond niet

Ik smeek U, Heer,

toesluitbovenmij. (Psalm69:16)

hongerigbegonik mijn

Vergun mij op te zien

zoektochtnaar U,

naarUwlicht,

laatmij nietstoppenzondervan U
te hebbenmogen proeven!

desnoodsuit deverte,
desnoods uit de diepte.
Leer mij U te zoeken

Metlege maag

en toon Uzelfaanwie U zoekt.

ben ik genaderd,

Wantik kan U niet zoeken

laat mij niet vertrekken

zonder dat U het mij leert,

zonder voedsel!

en U niet vinden

Als armekwam ik bij een rijke,
als sloeberbij een barmhartige,

zonder datU Uzelftoont.

laat mij niet weggaan
met lege handen

door mijn verlangen,
naarU verlangen

en veracht.

door U te zoeken.

En als ik uoordat ik eet

Mogeik U vindendoormijn liefde,

moetzuchten (Job3:24),
geeftU mij desnoods dan namijn zuchten

U liefhebben door U te vinden.

iets te eten.

Ik erken het, Heer, en zeg U dank
datU in mi]
een evenbeeld van Uzelf(vgl. Genesis 1:27)
hebt geschapen

Heer, gekromd kan ik alleen maar
neerwaartszien; richtU mij op
zodatik opwaartskijken kan.
Mijn ongerechtigheden
zijn mij bovenhet
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Laat mij U zoeken

zodatikvanuitherinneringaan U
denk over U, liefde voel voor U.
Maar zo versleten is het evenbeeld
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door grove, ruwe fouten,
zo roetzwartgeworden

GOD BESTAAT ECHT

door de rookvan zonden,

(2) Welaan dan, Heer, U die begrip schenkt aan geloof:

dat het niet kan doen

geeftU mij datikmagbegrijpen- in dematewaarindit

waarvoorhetis gemaakt,
en hervormt.

volgens U goedis - datU bentzoalswij geloven en dat U
bentwatwij geloven. Enwatwij geloven datU bentis dit:
hethoogstdenkbare.

Nee, Heer, ik tracht niet

Ofzou iets van dien aard niet bestaan omdat de dwaasin

doorte dringen
tot Uw hoogverhevenheid,
want geenszins wil ik mijn verstand
daarmeevergelijken. Nee,
watik verlangis dit:
Uwwaarheidenigzinsbegrijpen,
Uwwaarheidwaarmijn hart
in gelooft

zijn hartzei: erisfleen God? (Psalm 13:1 en 52:1) Maar als
diezelfdedwaashoortwatik nu zeg: hethoogstdenkbare, danbegrijpthij natuurlijkwathij hoort; enwathij
begrijpt bestaat in zijn begrip, ook al begrijpt hij niet dat
hetechtbestaat. Wantdatiets bestaatin je begripis niet
hetzelfdeals begrijpendatiets echtbestaat.

als U het niet vernieuwt

en van houdt.

Ik zoeknamelijkgeenbegrip
om te kunnen geloven

maarik geloofom
te kunnen begrijpen.
Wantook dit geloofik:
als ik nieteerstgeloof
zalik nietbegrijpen.2

^v

Neembijvoorbeeldeen schilder. Als dievan tevoren bedenkt wat hij gaat maken, bestaat het in zijn begrip. Maar
hij begrijpt nog niet dat het echt bestaat, want hij heeft
het nog niet gemaakt. Na het schilderen evenwel bestaat
hetin zijn begripénbegrijpthij dathetechtbestaat,want
danheefthij hetgemaalct.
Zo moetdus ookde dwaaserkennendat hethoogstdenkbarevoor hem minstens bestaatin zijn begrip.Wantals
hij ervan hoort begrijpt hij het en wat begrepen wordt
bestaatin hetbegrip.
Maarhethoogstdenkbarekan beslistnietalleen bestaanin
het begrip. Wantals het alleen daar zou bestaan, is het
denkbaardathetookin werkelijkheidbestaat. Endatis
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hoger! Bestaat hethoogst denkbare dus alleen in het begrip,
dan is er iets hogers denkbaar dan hethoogstdenkbare, wat
beslist onmogelijk is.
Erbestaatdus zonderenige twijfel ietswat hethoogstdenkbareis, zowelin het begripals in dewerkelijkheid.

matevanalles. Wantal hetanderebestaatnietzowaarlijk
en heeft het bestaan dus minder.

Waaromdanzeidedwaasin zijn hart; erisgeenGod(Psalm
13:1en 52:1), terwijl hetvoor hetredelijkverstand zo
evident is dat U het meest van alles bestaat? Waarom?

Omdathij dom en dwaasis!

DAT HIJ NIET BESTAAT IS ONDENKBAAR

HOE 'ZEI DE DWAAS IN ZIJN HART' IETS
(3) En hetbestaatookzowaarlijkdathet ondenkbaaris

ONDENKBAARS?

dat het niet zou bestaan!Wanter is iets denkbaarwaarvan

niet denkbaaris dathetnietbestaat.Datis dan hoger
dan iets waarvanwel denkbaaris dat het niet bestaat! Als

daaromvan hethoogstdenkbaredenkbaaris dathetniet
bestaat, danis uitgerekenddathoogstdenkbareniet het
hoogst denkbare, wat natuurlijk niet kan kloppen. Hethoogst
denkbare bestaat dus waarlijk zo: het is ondenkbaar dat het
niet bestaat.

En dat< hoogstdenkbare,dat>bentU, HeeronzeGod! U
bestaatzowaarlijk, Heermijn God, dathetondenkbaaris
datU niet bestaat. Enmet recht. Wantals eenmenselijk
verstand iets kon bedenken dat beter is dan U, zou het

schepseluitstijgen bovenzijn Schepperen oordelen over
zijn Schepper.Watronduitabsurdis.

(4) Maarhoedanzeidedwaasin zijn hartiets ondenkbaars?
Ofhoekon hij nietdenkenwathij zeiin zijn hart? Sprekenin hetharten denkenis toch precies hetzelfde?
Als hij hetnu dacht-nee, omdathij het enerzijdswaarlijk
dachtdoordathij hetzeiin zijn hart, en hetanderzijds
nietzeiin zijn hartdoordathetondenkbaarwas, geldt
dat iets in je hart zeggen en iets denken op meer dan een
maniermogelijkis.
Jelaintergensaandenkendoorte denkenaandewoordenwaarmeehetwordtaangeduid.Maarookdooriets te
begrijpenalswathetop zichzelfis.Tweeverschillendemanieren! Op de eerste manier is het natuurlijk denkbaar 'dat
Godnietbestaat, ' maarop detweedemanierabsoluutniet.

Ja,van alles en iedereen is het denkbaardat het niet bestaat, behalvealleen van U! Alleen U heeft dus het bestaan

in de meestwarezinvan alles en daarmeein de hoogste
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Geenmens diebegrijptwatGodis kan denken'datGod
nietbestaat, ' ookal zegthij diewoordenin zijnhart, of
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zonder enige betekenis ofin een afwijkende zin. Want God
is hethoogstdenkbare.Enwiedie definitiegoedbegrijptzal
zondermeerbegrijpendathetgaatomietswaarvanhet
niet-bestaanzelfsin gedachtenietmogelijkis.

2. WAT GOD IS
Godis al wathetbeteristezijn danniettezijn;
als enigebestaatHij door Zichzelfen schept al het andere uit
het niets

Begrijp je dus dat God zo is? Dan kun je niet denken dat
Hij nietbestaat.
DankU, goedeHeer, dankU! Watik eerstgeloofdedoor
Uw gave, begrijp ik nu ook door Uwverlichting. Zou ik
misschien niet willen geloven dat U bestaat? <In elk geval> is niet begrijpen dat U bestaat voor mij onmogelijk!

(5) Wat bent U dan, Heer God, als het allerhoogst denkbare?
Tja, watandersdanhetopperste en enigevan alle wezens
dat alleen bestaat door Zichzelf en dat al het andere heeft

geschapen uit het niets?
Wantalwatdaaraannietvoldoetis minderhoogdan
denkbaar. Maar van U is dat ondenkbaar! Het hoogste

goed, de basis van alle goeds, welk goeds zou dat zelf
missen?

Nee, U bent rechtvaardig, waarachtig, gelukzalig en al
wat het beter is wel te zijn dan niet. Rechtvaardig zijn is
beter dan niet rechtvaardig zijn, gelukzalig beter dan niet
gelukzalig.

HOE KAN GOD WAARNEMEN, OOK AL IS HIJ
NIET LICHAMELIJK?
(6) Hetvermogenietswaarte nemen eneen toestandvan
almacht, meedogen en onverstoorbaarheid is beter dan
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hettegendeel. Maarhoekunt U waarnemenals U niet
lichamelijk bent? Ofhoe kunt U almachtig zijn als U niet
alles kunt? Ofmeedogenden onverstoorbaartegelijkzijn?
Wantals alleenwatlichamelijkis ookkanwaarnemen
(waarnemingheeftte makenmet eenlichaam, is verbonden aan een lichaam), hoe leunt U dan waarnemen? Want

U bent niet lichamelijk maar de opperste Geest, beter dus
dan een lichaam.

Ofis 'kunnen' in deze gevallen niet iets van macht maar
van onmacht? Wantwie zulke dingen kan, kan wat hem
niet baat, kanwatniet moet. En hoe groter zijn 'kunnen', des te meer hij beheerstwordtdoorwatnadelig
is en verkeerd. Het kunnen van wie op zo'n manier iets
kan is dus niet iets van macht maarvan onmacht. Er

is dan namelijk geen sprake van kunnen doordat hij
zelfiets vermag, maar doordat hij in zijn onmacht iets

andersmachtoverzichgeeft- ofop eenanderewijze
Maarals waarnemenniets anders is dan kennis krijgen
ofenkel daaropis gericht (wantwiewaarneemtkrijgt
kennisvolgens een specifiekzintuig, zoalsvan kleuren
via het gezichtsvermogen ofvan aroma's via de smaak),
kan het weer wel. Dan kun je spreken van een bepaalde
'waarneming' bij al watop een bepaaldemanier kennis
krijgt.
Welnu, Heer, U bentnietlichamelijkmaarhebttoch in
opperste matewaarneming.U krijgt namelijkookkennis
van alles in opperste mate, nietzoalslevendewezensdat
vialichamelijkezintuigendoen.

van spreken, zoals zoveel woorden worden gebruikt in
oneigenlijke zin.
(Zo gebruikenwe bijvoorbeeld 'zijn' in plaats van 'niet
zijn', en 'doen' in plaats van 'niet doen' ofwel 'niets
doen'. Wantvaakzeggenwe tegen iemand die het
bestaan ergens van ontkent: 'Het is zoals jij zegt dat
het is, ' terwijl we eigenlijk moeten zeggen: 'Hetis niet,
zoals jij ook zegt dat het niet is. ' En we zeggen ook: 'Hij
zit, zoals die ander dat doet, ' of: 'Hij ligt zoals die ander
datdoet. ' Terwijl zitten nietiets doenis en liggen niets
doen!)

HOE IS GOD ALMACHTIG, OOK AL KAN HIJ

Als we dus spreken van de macht iets te doen ofondergaan wat niet baaten niet moet, staat 'macht' feitelijk
voor onmacht. Want hoe meer je deze 'macht' hebt, des te

NIETALLES?

sterkerdebeheersingdoorwatnadeligis enverkeerd, en
des te zwakkerje daartegenover staat.

(7) Maaropwelke manierbentU danookalmachüg
zonder dat U alles kunt? U kunt niet aangetast worden
ofliegen ofwaar onwaar maken (afgedaan ongedaan),
enzovoort: op welke manierkunt U danalles?

38 |t. Ondenkbaar dat U niet bestaat

Ondenkbaar dat U niet bestaat |t 39

HOE IS HIJ MEEDOGEND EN ONVERSTOOR-

BAAR?
(8) Maar meedogend en onverstoorbaar tegelijk, op welke
manier bent U dat? Want bent U onverstoorbaar, dan

doen?Watvoorgerechdgheidis dat: eeuwigleven geven
aanwie eeuwige dood verdient? Waardoor komt het dan,
goede God, goed voor goeden en kwaden, waardoor
komt hetdatU de kwadenredt, als datnietrechtvaardig
is en U toch nooitiets onrechtvaardigsdoet?

voelt U niet mee; en voelt U niet mee, dan wordt U niet

geraaktdoormedelijdenmetwielijdt, wattoch hetwezen
is van meedogen.MaarbentU nietmeedogend,waarin
vinden mensen voor hun leed dan zoveel troost?
Op welke manier, Heer, kunt U dan wél en niet meedo-

gend zijn?Alleen zo:welvanuitons perspecüef,nietvanuit hetUwe. Welin onzezin, nietin de Uwe. Ja,wanneer
U omzietnaarons in ons leed, ervarenwij wel heteffect
van Uwmeedogen, maarU niethetaffectervan.
U bent dus meedogendomdatU mensen die lijden redt
en Uwzondaarsspaart. En U bent het ook niet, doordat
U volstrekt niet wordt aangedaan door medelijden met
wielijdt.

HOE IS HIJ VOLLEDIG EN IN HOOGSTE ZIN
RECHTVAARDIG EN SPAART HIJ TOCH DE
KWADEN? OP RECHTVAARDIGE WIJZE ONT-

FERMT HIJ ZICH OVER DE KWADEN
(g) Maar hoe spaart U de l<waden als U volledig en in
hoogste zin rechtvaardig bent? Hoe kan iemand dievolledig en in hoogste zin rechtvaardig is iets onrechtvaardigs
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Geldt hier misschien dat Uw goedheid onbegrijpelijk is
en blijft dit daarom verborgen in hetontoeflankelijk licht
waar U woont (i Timoteüs ^16)? Waarlijk in de diepste
geheimen van Uw goedheid ligt de bron verborgen waaraan de stroom van Uw meedogen ontspringt. Ja, U bent
volledig en in hoogste zin rechtvaardig en toch bent U
ook de kwaden welgezind, omdat U volledig en in hoogste zin gozd bent.

U zou namelijk minder goed zijn als U geen enkel kwaad
mens welgezind was. Want goed zijn voor goeden en
slechten is beter dan alleen goed zijn voor goeden. En
goedzijnvoor slechten doorte straffenénte sparenis
beter dan alleen door te straffen.

Hierdoor bent U dus meedogend: U bent volledig en in
hoogste zin goed. Het spreekt misschien vanzelfdat U
goeden goeddoet en kwaden kwaad. Maar dat U, devolledig Rechtvaardige, Degene die niets van node heeft, de
Icwadenen Uwschuldenaarsgoiddoet, datwektabsoluut
diepebewondering!
O, dieptenvan Uwgoedheid,God!
Weziende grondvan Uwmeedogen, maar
doorzien die niet.
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We stellen vastwaaruitde stroom vloeit

maar hebben geen zicht op de bron
waaraanhij ontspringt.

U bevrijdt die anderen,
die de gerechtheid veroordeelt.
De eersten dankzij hun verdiensten,
de tweeden ondanks hun verdiensten,

Uit de overvloedvan Uwgoedheidkomt het
datU zondaarsgenadigbent,
en in de diepte van Uw goedheid
blijftverborgen

de eersten doorhetgoeds
datU gegevenhebt
geheelte erkennen,

waarom U dat bent.

datU zo haat
geheeltevergeven.

WantwaarU in Uwgoedheid
goedengoeddoeten kwadenkwaad,

de tweeden door het kwaads

lijkt dit toch een kwesde

Onmetelijke goedheid,

van gerechdgheid.

die zozeer alle verstand

Maar als u kwaden goeddoet
beseffenwij,
datde in hoogstezin Goededat

te bovengaat:
moge over mij het erbarmen komen
datuitgaatvan Uw

wilde doen,

immense weelde!

bewonderenwij
dat de in hoogste zin Rechtvaardige

Mogekomen over mij

dat kon willen.

SpaartU uit mildheid,
straft U niet uit gerechdgheid.

O mededogen!
Uitwatvoorweelderigezoetheid,

wat komt van U.

Zeker, hetis moeilijk te begrijpen op welke manierUw

O onmetelijke goedheidvan God!

meedogensamengaatmetUwgerechtigheid.Tochis het
noodzakelijkte gelovendatwatvoortvloeituitUwgoedheidnooitin strijdis metUwgerechtigheid.Uwgoed-

Hoeveel liefde

heid bestaat namelijk niet zonder gerechügheid, nee, ze

moeten zondaarsvoor U voelen!

stemt daarhelemaal mee overeen.

U redt de rechtvaardigen,
die de gerechtheid vergezelt,

Want bent U meedogend omdat U in hoogste zin goed
bent, en kan datlaatste alleen doordatU in hoogstezin

wat voor zoete weelde
stroomt U naar ons toe!
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rechtvaardigbent, danzit hetwaarlijkzo: U bentmeedogend omdat U in hoogste zin rechtvaardig bent!

HOE STRAFT HIJ RECHTVAARDIG EN SPAART

Helpt U mij, rechtvaardige en meedogende God, Wiens
licht ik zoek, helpt U mij zodat ik begrijp watik zeg. U

(ia) Maar het is ook rechtvaardig dat U kwaden straft.
Wantwatis rechtvaardiger dan dit: de goeden krijgen
goeds, de Waden I<waads?

bentwaarlijkmeedogendomdatU rechtvaardigbent.
Wordt Uw meedogen dan geboren uit Uw gerechtigheid?
Spaart U de kwaden vanuit gerechügheid? Als dat zo is,
Heer, als dat zo is, leert U mij dan hoe het zit.

Ishetmisschienrechtvaardigzo, datU zodaniggoed
bent dat 'beter' onvoorstelbaar is, en zodanig machtig
werkzaam dat 'machtiger' ondenkbaar is? Want dit is
dan wel maximaal rechtvaardig. En datzou beslist niet
het geval zijn als U alleen goed was door recht te doen en
niet ook door te vergeven; als U alleen van niet-goeden
goeden maal<te en niet ook van kwaden. Ja, op die manier
is het rechtvaardig dat U kwaden spaart en van kwaden
goedenmaakt.

HIJ RECHTVAARDIG KWADEN?

OfstraftU kwadenrechtvaardigop de ene manier en
spaart U ze rechtvaardig op ^en andere manier? Want
als U ze straft is dat rechtvaardig omdat het past bij hun
verdiensten; en als U ze spaart is het rechtvaardig, niet
omdat het past bij hun verdiensten maar bi] Uw goedheid. Door de Waden te sparen bent U rechtvaardig
vanuit Uw perspectief, niet het onze, zoals U meedogend
bent vanuit ons perspectief en niet het Uwe.
U zou ons rechtvaardig de ondergang kunnen bezorgen,
maarU redtons. Enzoals U daarbijmeedogendbent, niet
omdatU hetaffectdaarvanvoelt maarwij wel heteffect,
zo bent U ook rechtvaardig: niet omdat U ons geeft waar

wij rechtophebbenmaaromdatU iets doetwatpastbij U
Endannogdit. Watnietrechtvaardiggebeurtmagniet

als de Goedein hoogstezin.

gebeuren, en wat niet gebeuren mag gebeurt onrechtvaardig. Als Uw ontfermen over de kwaden dus niet recht-

vaardigis, magU Zichnietontfermen. Enals U Zichniet
mag ontfermen, zou Uw ontfermen onrechtvaardig zijn.
Iets watwe absoluutnietmogenzeggen!Zo mogenwe
dus geloven datUwontfermen over dekwadenrechtvaardigis.
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Er is hier dus geen tegenstrijdigheid: U straft rechtvaardig en U spaart rechtvaardig.
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HOE ZIJN ALLE WEGEN VAN DE HEER MEE-

Hetis nogenigszinste begrijpenwaaromU kwadenkunt

DOGEN EN WAARHEID TERWIJL TOCH

willen redden. Maar dat andere is met zekerheid totaal niet

GELDT: DE HEER IS RECHTVAARDIG OP AL
ZIJN WEGEN?

te bevatten:waaromU uit eengroepvergelijkbarekwaden
sommigenredtop grondvanUwopperstegoedheidenanderenniet, enwaaromU sommigenveroordeeltop grond
van Uwopperste gerechtigheid en anderen niet.

(11) Maar is het soms niet ook vanuit Uw perspectief
rechtvaardig, Heer, datU de kwadenstraft? Wanthetis
toch gerechüg dat U op zo'n manier rechtvaardig bent,
dat rechtvaardiger niet denkbaar is? En datzou beslist
niet voor U opgaan als U alleen de goeden goeddeed en
niet ook de kwaden kwaad. Want goeden en kwaden
gevenwatzeverdienenis rechtvaardigerdandit alleen
doen bij goeden. Vanuit Uw perspectief is het dus beide
rechtvaardig, gerechte en weldoenende God: zowel wanneerU straftalswanneerU spaart.
Waarlijk zijn dus alle lüe^en van deHeer meededen en waarheid
(Psalm 24:10) terwijl toch geldt: deHeer isrechtvaardig op
al zijn lüe^en (Psalm 144:17). En daarin zit beslist geen
tegenstrijdigheid.Wantals U mensenwilt straffenis
hun redding niet rechtvaardig, en als U ze wilt sparen is
hun veroordeling niet rechtvaardig. Want dat is het enige
criteriumvoor 'rechtvaardig':Uwwil.
Zo komt dan uit Uw gerechügheid Uw meedogen voort,
omdat het gerechüg is dat U op zo'n manier rechtvaardig
bent dat U zelfs goed bent door te sparen. Dit is dan misschien de reden waarom de in hoogste zin Rechtvaardige
goedskanwillenvoorkwaden.

Zo kunt U duswerkelijkwaarnemenen bentU almachtig,

meedogendenonverstoorbaar,evenalsU levendbenten
wijs, goedengelukzaligen eeuwigen alwathetbeteris
te zijn danniette zijn.

GOD IS HET LEVEN WAARDOOR HIJ LEEFT,
EN ZOVERDER
(12) Maar watU ook precies bent, U bent dat stellig door
niets anders dan Uzelf. U bent dus het leven zelfwaar-

doorU leeft, dewijsheidwaardoorU wijs bent, de goedheidzelfwaardoorU goedbentvoor goedenen kwaden,
en zo verder.

HOE IS HIJ ALS ENIGE ONBEGRENSD EN

EEUWIG,TERWIJLANDERE GEESTEN OOK
ONBEGRENSD EN EEUWIG ZIJN?

(13) Alles wat enigermate ligt besloten in ruimte oftijd
is minderdanwatdoorgeenwetvanplaats oftijd wordt
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gelimiteerd. Welnu, omdater niets groter is danU, is er
geenplaats ofüjdwaardoorU wordtbeperktmaarbent U
overalen altijd. Endatkanalleenvan U wordengezegd,
zodatU als enigeonbegrensden eeuwigbent. Hoe zeggenwe danookvan anderegeestendatze onbegrensden
eeuwigzijn?
U bentals enigeeeuwig, zeker.Wantvoor U als enigevan
alles en allen geldt dat Uw zijn geen einde kent en geen
begin. Maar op welke manier bent U als enige onbegrensd?

3. GOD ALS HETALLERHOOGSTE
Hoe en waarom wordt God luel en nietgezien
door wie hem zoekt?

(14) Hebje nu gevonden, mijn ziel,
watje zocht?
Je zocht God

Is een geschapengeestsoms begrensdin vergelijkingmet
U, maar onbegrensd in vergelijking met een lichaam? Natuuriijk, iets wat als geheel ergens is en dus niet tegelijk
ergensanderskan zijn, datis duidelijk'begrensd', en dat
zienwealleen bij lichamelijke objecten. Enonbegrensdis
iets wattegelijkals geheeloveral is, en datbegrijpenwe
alleenvanU. Enbegrensden onbegrensdtegelijk, datis
iets watwel als geheel ergens is maar tegelijk als geheel
ookergens anderskanzijn, zij het nietoveral, en dit kennenwevan geschapengeesten. Wantals de ziel nietals
geheelaanwezigwasin deafzonderlijkeledematenvan
hetlichaamwaarzij bij hoort, zou zij nietals geheeliets
waarnemenin die afzonderlijkeledematen.

enje hebtgevonden
datHij iets is wathogeris

Datis hetdus, Heer: U bentopeenuniekemanieronbegrensden eeuwig, en tochzijn ook anderegeestenonbegrensden eeuwig.

watje met zo zekere waarheid
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dan alles en allen:
het bestewat denkbaaris.
En dat dit het leven zelfis,

lichtenwijsheid, goedheid,
eeuwigegelukzaligheiden
gelukzaligeeeuwigheid.
En dat dit overal is

en altijd.

Wanthebjij je God
nietgevonden?
Hoe is Hij danwatjevond,
en ware zekerheid

begreepdatHij was?
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Ofhebje Hem wel gevonden?

wat bent U anders

Hoe komt het dan

danwatzij zag?
Laathaarzienin purevorm
waarzij zo naarverlangt.

datje watje vond
niet echt ervaart?

Waarom, Heer God,

Zij doethaarbest

ervaart mijn ziel U niet
als ze U danvond?

om méér te zien

en ziet niet meer dan
wat zij ziet, behalve

Ofvond ze soms niet

duisternis.

Hem Diezij vondals
Lichten Waarheid?

Ofnee, geenduisternis,
die is er niet in U (vgl. i Johanaes 1:5).

Want dat begreep zij toch

Zij ziet het: meer zien

doordat zij

kan zij nietdoor
eigenduisternis.

licht en waarheidzag?
Konzij überhauptiets begrijpen
over U behalve door

Hoe komt dat, Heer,

Uu lichten Uwwaarheid?(Psalm42:3)
Zagzij dus licht enwaarheid,
dan zagzij U.

Raakthaaroogverduisterd
dooreigenzwakheidof

Zag zij U niet,

verblind

danzagzij licht nochwaarheid.

doorUwglans?

hoe komt dat?

Ofis het wel licht en waarheid
wat zij zag,

O zeker: verduisterd

maarzagzij toch nogniet U?
Zagzij U misschienten dele

door zichzelf, verblind

maar niet zoals U bent?

dooreigenkleinheiden

Heer mijn God,

onderUwoneindigheid.
Jawerkelijkbekneld
dooreigen nauwte,

door U. Ja, verdonkerd
bedolven

mijn Schepperen Herschepper,
zeghetmijn verlangendeziel:
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verslagen

HIJ IS HOGER DAN DENKBAAR

door Uw weidse dimensies.

Hoe groot
moet wel het licht zijn

waarvanwij glimpenzien
in alwatoplichtals 'waar'
voor ons redelijkverstand.

(15) Vandaar, Heer, datU niet alleen hethoogst denkbare
bent: nee, U bentietshogersdandenkbaar!Iets zoals datlaatsteis namelijkweldenkbaar,enals U datdannietbent,
zou er iets hogers denkbaar zijn dan U! Watonmogelijk is.

Hoe weids
de waarheiddie alle waars

DAT IS HET ONTOEGANKELIJK LICHT WAAR

omvat, waarbuiten louter

HIJ WOONT

niets is

en onwaarheid.

Hoe onmetelijk is zij!
In éénoogopslag
zietzij al watis geschapen,
en door Wie,

(i6) Waarlijk, Heer, datis hetontoegankelijk licht (i Timoteüs 6:16)waarU woont. Wanter bestaatwaarlijkniets
anders wat tot dat licht kan doordringen, zodat het U
daar ten volle ziet. Zo komt het datik hetwaarlijk niet
kan zien: het is te groot voor mij.

via Wie

en hoehetis gemaakt
uit het niets!
Wateen zuiverheid,

wat een enkelvuldigheid
is daar!
Hoeveel zekerheid,
hoeveel schittering!

Maarwatik zie, datzieik dankzij datlicht. Netzoals een
zwakoogzietwathetzietdankzij hetzonlicht, zonder
dat het dit zonlicht direct kan aanschouwen. Zo kan mijn
begripsvermogendatanderelicht nietaan. Het straalt
te sterk, het is niet te bevatten, mijn zielenoog verdraagt
het niet er lang naar te kijken. Het wordt verblind door de
glans, verslagen door de weidsheid, bedolven onder de
oneindigheid,ontredderd doorderuimte.

Zekermeer daneen schepsel
kan bevatten.
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Opperst, ontoegankelijklicht!
Volledige, gelukzalige waarheid!
WatbentU vervan mij vandaan,
terwijl ikvoorU zo
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dichtbij ben!
HoezeerstaatU verwijderd
van mijn aangezicht,
terwijl ik zo

Wantzij kijkt rond

directvoor het Uwe sta!

ruikt

en ziet Uw schoonheid niet,
luistert

en hoortUwharmonieniet,
en neemt Uw geur niet waar,

Overal bent U

volledigaanwezigen

proeft
en herkentUwsmaakniet,

ik zie U niet.

tast

Ik beweegin U,

en voelt Uw zachtheidniet.

^

ben in U,
en kom U niet

nabij. U bent
m mij,

om mij heen, en
ik ervaar U
niet.

Wantdatalles bezitU, HeerGod,
op Uweigenonuitsprekelijke wijze,
U die dat alles hebt geschonken
aanwatU hebtgeschapen,
op de zintuiglijke wijze
die daarbij hoort.
Maar verstramd, verstomd,

IN GOD ZIJN HARMONIE, GEUR EN SMAAK,
ZACHTHEID EN SCHOONHEID, OP ZIJN ONUITSPREKELIJKE WIJZE

versperd
zijn de zinnen van mijn ziel
door de aloude kwaal
van zonde.

(i/) Nogaltijd, Heer,
bentU voor mijn ziel
verborgen

ER ZIJN GEEN DELEN IN GOD EN IN ZIJN

in Uwlicht en gelukzaligheid.
Endaaromvertoeft zij nogaltijd

EEUWIGHEID,DIE HIJZELFIS

in haar duisternis en

ellende.
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(18) En kijk: opnieuw verwarring,
kijk: opnieuwdroefenis en
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treurnis op mijn weg,

wathij moeiteloos bezat

terwijl ik zoek naar

en voor zichzelfen voor ons

vreugde en blijdschap (Psalm 50:10).
Mijn zielhoopte al op

kwalijk verspeelde:

verzadiging

weten we niet

en opnieuw gaat zij

als we dat willen hebben

hoe te zoeken,

gebukt onder gebrek.

als we het zoeken

Ik wilde al toetasten

vinden we het niet,

en kijk: de honger wordt

en als we hetvinden ^

erger.

is het niet wat we zoeken.

Ik probeerdeop te stijgen tot
Gods licht

en ben teruggevallen
in mijn duisternissen.
Ennietslechts teruggevallen,

Helpt U mij
omwilleuanUwgoedheid,Heer(Psalm 24:7).
Uu; gelaat heb ik gezocht,

uu;güaat,Heer,

wantik voel het:

zal ik zoeken. Wend Uw

ik zit er helemaal in

gaichtnietvanmij aj. (Psalm 26:8-9)
Til mij op

gehuld.

van mij naarU.
Eerder ben ik gevallen

Reinig en genees,

dan mijn moeder mij ontuinfl (Psalm 50:7).

scherpenverlicht
mijn geestesoog, zodathet

Jawel, in duisternis

benik ontvangen(Psalm 50:7)
en daarin gehuld
geboren.
Jawel,wij allen
zijn ooit gevallen in hem3

U kan schouwen.
Nu moet mijn ziel weer
haarkrachtenverzamelen,

en zichopnieuwmet

in wie wij allen

heel hetverstand,

hebben gezondigd (Romeinen 5:12).
Wij allen hebben met hem

Heer, richten

op U.

<het kostbare>verloren
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WatbentU, Heer, watbentU?Watmoetmijn hart begrijpen datU bent?

HIJ IS NIET IN RUIMTE OF TIJD, MAAR
ALLES IS IN HEM

Zeker, U bentleven, U bentwijsheid,waarheidbentU en
goedheid, U bent gelukzaligheid en eeuwigheid, U bent
alle ware goeds. Dat is heel veel, mijn nauwe verstand kan
datnietallemaal tegelijkin éénkeeroverzienomvan alles
tegelijkte genieten.

(19) Maarals U doorUweeuwigheidbentgeweesten bent
enzal zijn, en als 'geweestzijn' niethetzelfdeis als zullen
zijn, en 'zijn' niet hetzelfde als geweest zijn ofzullen zijn,
op welke manier is Uw eeuwigheid dan altijd een geheel?

Opwelke manierdus, Heer, bentU datalles?Zijn het
delen van U? Ofis veeleer elk ervan het geheel wat U bent?
Wantwatbestaatuit delen is nietvolledigééngeheel,
maarop een bepaaldemaniermeervoudigenvan zichzelf
verschillend, en hetkan feitelijk ofin gedachtenworden
gesplitst. WatU, het bestdenkbare,vreemd is.
Nee, erzijn dusgeendelenin U, Heer, enU bentnietmeervoudig, maarU bentzozeeréénenidentiekaanUzelfdat
U in niets aanUzelfongelijkbent. Sterkernog, U bentde
eenheidzelf, die doorgeenverstanddeelbaaris.
Dus leven enwijsheiden de rest zijn geen delenvan U
maar zijn allemaal één,en elk ervan is het geheelwat U
bent enwatde anderedingen zijn. Omdatdus noch U
noch Uw eeuwigheid,die U bent, delen heeftis er nergens en nooit een deel van U ofUw eeuwigheid, maar
bent U overal een geheel en is Uw eeuwigheid alüjd een
geheel.

Geldt hier misschien datvay Uw eeuwigheid niets voorbijgaat zodat het er niet meer is, oftoekomstig is alsof

heternognietis?DanbentU dusnietgisterengeweestof
zult U morgen zijn, maar gisteren en vandaag en morgen
bentU!

Ofnee, U bent niet gisteren, niet vandaag en niet morgen,
maar U bent simpelweg buiten alle üjd. Want gisteren,
vandaagen morgen, datis allemaal in de tijd. EnU?Natuurlijk, niets is zonderU, maarU bentnietin ruimte of
tijd, nee, alles is in U. Niets omvatU maarU omvatalles.

HIJ IS VOOR EN BOVEN ALLE DINGEN, ZELFS
DE EEUWIGE
(20) U vervult en omgeeftdus alle dingen, U bentvóóren
boven alle dingen. En 'voor alle dingen' bent U, omdat U
voordat zij ontstonden bent. Maar boven alle dingen, hoe
bent U dat? In welke zin bent U boven dingen die geen
einde zullen hebben?
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Misschienis hetdit: die dingenkunnen helemaalniet
bestaanzonderU, maarU bentop geenenkele manier
minder, zelfs al worden zij weer tot niets. Ja, zo bent U op
een bepaaldemanier 'boven' die dingen.

de oneindigheid.Enal bentU zo groot, Heer, datalles
van U is vervuld en in U is, toch bent U zozeer zonder alle

ruimte dater in U geenmiddenofhalfofdeelis.

Ofook dit: van die dingen is denkbaar dat ze een einde
hebben, maar van U absoluut niet. Want zo hebben zij op

ALLEEN HIJ IS WAT HIJ IS EN WIE HIJ IS

een bepaalde manier een einde maar U op geen enkele

manier.Enwatopgeenenkelemaniereeneindeheeft
staat boven wat op een bepaalde manier eindig is.
Ofhetis ook dit: U overtreft ookalle eeuwigedingenomdat Uw en hun eeuwigheid voor U als geheel aanwezig is,
terwijl zij van hun eeuwigheid het toekomstige nog niet
hebben, zoalsze ooknietmeer hebbenwatverleden is.
Zo bent U dan altijd boven die dingen, aangezien U daar
altijd aanwezig bent, ofwel doordat voor U altijd aanwezig is waar zij nog niet zijn aangekomen.

IS DIT DE EEUWIGHEID VAN EEUWIGHEID
OFWEL DE EEUWEN DER EEUWEN?

(21) Is dit dan misschien deieuwigheidvan eeuwigheid ofwel
deeeuwender eeuwen?

Zoals namelijkde eeuwigheiddertijden alles omvatwat

(22) Alleen U, Heer, bent du,s wat U bent, en U bent wie U
bent. Watals geheelnamelijkandersis danin zijn delen,
enwatietsveranderlijks bevat, datis niethelemaalwat
hetis. Enwatis begonnenmet niet-zijn, en als niet-zijnd
denkbaaris, en ooktot niet-zijnterugkeertals het niet
dooriets anders blijft bestaan, enwateenverleden heeft
dater nietmeeris eneen toekomstdie er nognietis: dat
isnietin eigenlijkeenabsolutezin.
MaarU bentwatU bent. Wantal watU ooit ofop enige
manierbent, datbentU als geheelen altijd.
EnU bentwieU eigenlijken enkelvuldigbent. Want U
heeftgeenverleden oftoekomstmaarenkel heden,en het
is ondenkbaardatU ooitnietzou zijn. Enleven bent U
en lichtenwijsheid, en gelukzaligheid,eeuwigheiden tal
van dergelijkegoededingen, en toch bentU nietanders
dan één,hoogste goed. U bent Uzelfvolkomen genoeg en
hebtnietsvan node, neealle dingenhebbenU van node
om te zijn en goedte zijn.

tijdelijkis, zoomvatUweeuwigheidookalleeeuwender
tijden. Zij is 'de eeuwigheid' vanwege haar ondeelbare
eenheid, maarook 'de eeuwen'vanwegehaaronbegrens-
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DIT GOEDE IS GELIJKELIJK VADER EN ZOON
EN HEILIGE GEEST; EN DIT IS HET ENIGE
NOODZAKELIJKEWEZEN, DAT GEHEEL EN
TOTAAL EN ALS ENIGE GOED IS

(23) Dat goede bent U, God de Vader; dat is UwWoord,
namelijkUwZoon.Wantin hetWoordwaarinU Zichzelf
uitspreektkan niets anderszijn danwatU bent, niets
groters ofgeringers dan U. Want Uwwoord is zo waar als
U waarachtigbent, en hetis dus dewaarheidzelfzoals U,
geenanderewaarheiddanU.
En U bent zo enkelvuldig dat uit U niets anders geboren kan worden dan wat U bent. Dat op zichzelfis de
ene liefde die U en UwZoon delen, datwil zeggen:de
Heilige Geest, die uit U beide voortkomt. Want diezelfde
liefde is niet ongelijkaan U en UwZoon. Uwliefde
voor Uzelfenvoor Hem, en Zijnliefdevoor Zichzelf
en voor U, is namelijk even groot als U bent en Hij is.
Enwatniet ongelijk is aanU en Hem is niets anders
dan U en Hij. Uit de hoogste enkelvuldigheidkan ook
niets andersvoortkomen danwatdatgeneis waaruithet
voordcomt.

Wat nu elk afzonderlijk is, dat is de hele Drie-eenheid
tegelijk: Vader, Zoon en Heilige Geest. Want elk afzonderlijkis niets andersdande hoogstenkelvuldigeeenheid
en de hoogsténeenkelvuldigheid, die nochvermenigvuldigdkanwordennochuitgesplitst.

Maar er is maar een ding noodzakelijk (Lucas 10:42). En dit is
nu dit enig noodzakelijke, waarin alle goeds is, ofbeter
gezegd: wat zelfhet gehele, ene, totale, enig goede is.

EEN SPECULATIE NAAR DE AARD EN
GROOTTE VAN DIT GOEDE
-^

(24) Vooruit, mijn ziel, weknu heelje verstand en breng
hetin stelling. Denknazo goedje kunt:vanwelke aardis
datgoede, en hoegroot?
Afzonderlijke goede dingen zijn natuurlijk aangenaam.
Denkdaneensgerichtnahoeaangenaamhetgoedeis
waarindeheerlijkheidvanallegoedsligtvervat! Endanniet
zoalswedathebbenervarenbij geschapendingen,maarzozeerverschillend als de schepper verschilt van een schepsel.
Goedis hetgeschapenleven.
Hoe goedis danwel
het scheppendeleven?
Aangenaamis hetverwekte heil.
Hoe aangenaam is dan wel
het heil dat alle heil verwekt?

Lieflijkis dewijsheid
in hetkennenvan hetgeschapene.
Hoe lieflijk is danwel dewijsheid
die alles heeft geschapen
uit het niets?
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Ja, talrijk engroot zijn de genoegens
in aangenamedingen.
Vanwelkeaarden hoegroot
is danwel hetgenoegen
in Hem diealle aangenaams
heeftgemaakt?

Houvan hetenkelvuldiggoede
datalle goedsis,
en het is genoeg.

Wantwaarhoujevan, mijnlijf,
waarverlangje naar,mijn ziel?
Daar,

daar is

alwaarjullie naarverlangen
en van houden.
WAT HEEFT WIE DIT GENIET VOOR GOEDS,
EN HOE GROOT IS DAT?

Is het schoonheid watje verrukt?
Derechtuaardiflen zullen stralen

(25) Ach, wiedit goedsgeniet,
watzal hij hebben

als dezon (Matteüs 13:43).

en wat niet!

Is het snelheid ofmoed
of o nweers taanba re

Zekerzalhij hebbenwathij maarwil
enwathij nietwil niet.
Daarzal namelijkgoedszijn

vrijheid van lichaam?

van lichaam en ziel, zoals

gezaaid, maareengeestelijk lichaam

geenoog heeftgezien
geenoorheeftgehoord
engeenmensenhart
heeftoverwogen(i Korintiërs2:9).

opgewekt (i Korintiërs 15:44),

Wat dwaal je dan in van alles,
kleine mens,

en zoekje naargoeds
voorje ziel enje lichaam?

'Zijzullenzijngelijkengelen'(vgl.Matteüs22:30)
wanter wordt een aardslichaam

niet van nature uiteraard,

maar door een hogere Macht.

Is heteenlangengezondleven?
Daarhebje gezondeeeuwigheid
en eeuwige gezondheid,
wantderechtuaardyenleuen

totin eeuiuiflhrid(Wijsheid5:16(15))
en hetheilvan derechtvaardigen
komtuandeHeer(Psalm 36:39).
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Is hetverzadiging?

en zichzelfen elkaar

Zij zullenwordenverzadigd
bij hetuerschijnen van deglorie

door Hem,

van God (Psalm 16:15).

door Zichzelf.

Dronkenschap?

Eendracht?

Zij zullen zich bedrinken
aan de overvloed van het huis

Zij allen zullen éénwil hebben
wantzij hebbenerdangeenandere

vanGod (Psalm35:9).

dan uitsluitend dievan God.

Welluidendgezang?

Macht?

Engelenkoren zullen daar

Almachdg in hun wil

God bezingen,

zullen zij zijn,
zoals God dat is in de Zijne:

eindeloos.

enHij bemintZichzelfenhen

zoals God door Zichzelf

Metdestroomvanzijn iieflijkheden

zal kunnenwatHij wil,
zo zullen zij doorHem
kunnenwatzij willen. Want

zalGodhendrenken(Psalm36:9).

zoalszij dannietsanderswillen

Ofis hetenigandergenot
dat niet onrein is maar rein?

dan Hl],

Is hetwijsheidmisschien?
Gods wijsheid zal Zichzelfaan hen
vertonen.

zo wil Hij dan
watzij willen.
EnwatHij wil
kan onmogelijk niet zijn.

Vriendschap?
Zij zullen God meer beminnen

Eer en rijkdom dan?

danzichzelf, en elkaar
en God zal hen meer beminnen

Godzalzijngoede,trouweknechten
stellenoverveel (vgl. Matteüs25:21en 23),
ja, zijzullenkinderenuanGod

dan zij zichzelf,

worden gmoemd (Matteüs 5:9)

want zij beminnen Hem

en Goden (Psalm 8i:6),

zoals zichzelf,
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en dit ook zijn;

de natuurlijk dubbel zo groot zijn! Wantje zou minstens

en waar Uw Zoon is,

zoblij zijnvoorhemalsvoorjezelf.Enzijnhetertweeof

zullen ook zij zijn,
erfgenamenvanGod
enmede-erfgenamenvanChristus
(Romeinen 8:17).

drieofnogveelmeer, danzoujevooriedervanheneven
blij zijnalsvoorjezelf, aangenomen datjevaniedervan
henevenveelhoudtalsvanjezelf.Zozalhetduszijnin
dievolmaalrteliefdevanontelbaregelukzaligeengelen

enmensen,waarniemandminderhoudtvaneenander
Ofis het ware zekerheid?

Zekerzullenzij zekerzijn

danvanzichzelf:iederzaldaarevenzoblij zijnvoorieder
anderalsvoorzichzelf.

dathethun nooit ofte nimmer

zalontbrekenaandiegoededingen,

Goed, het mensenhart voelt dan over dat grote, eigen

ofliever:aandatgoede,
zoalszij danookzekerzijn
datzij hetnietvrijwillig
of dat de beminnende God het

goeds eenvreugde dienauwelijks is te bevatten. Dus zou
hetdandietalrijkeenenormevreugdenaankunnen?En
ja, jeverheugt je evenveel over het goede voor iemand
als datje om hem geeft, enin dievolmaakte zaligheid
houdtiedereenonvergelijkelijkveelmeervanGoddan

zijn beminnaars tegen hun zin

vanzichzelfenalle anderenerbij. Zozalhetdandus

ontnemen zal.

Ofdatiets machügers danGod

zijn: iederverheugt zichonschatbaarveel meer over
Godszaligheiddanover dievanzichzelfenalle anderen

tegen hun zin

erbij.

zullenverliezen,

God en hen zal scheiden.

Maaralszij Godzullen beminnen met'heelhunhart,
O, watvoorvreugde, wateen grote vreugde, waareen

heel hun ziel en heel hun verstand' (vgl. Matteüs 22:37),

dergelijk engroot goed is!Jijmensenhart, behoeftig

danzullen heel dathart, heel die ziel en heel datverstand

hart, hartdatleedheeftervaren, ofnee:datis bedolven
door leed: watzouje blij zijn met een overvloed aanal die

dingen!Ondervraagjediepsteinnerlijk: kanhetzijnblijd-

teklein zijnvoordedimensiesvandieliefde. Zozalhet
danookzijnmetdevreugde in heelhunhart, heelhun
geest enheel hunverstand: heel dathart, heel diegeest

schapoverzoveelzaligheidbevatten?

enheeldatverstandzullente kleinzijnvoordevolheid
van dievreugde.

Maarstel datiemand anders diezaligheid heeft, iemand

vanwiejeevenveelhoudtalsvanjezelf.Danzoujevreug-

68 || OndenkbaardatU nietbestaat

OndenkbaardatU nietbestaat 9- 69

IS DIT DE VOLLEVREUGDE DIE DE HEER
BELOOFT?

(20) Mijn God enmijn Heer, mijn hoop en devreugde van
mijn hart, zegtU hetmijn hart:isditdevreugdewaarover
U onsspreektdoorUwZoon?Vraagenu zultontvangen,
zodatuu)ureufldeuolzalzijn(Johannes16:24).Ikhebnu

Ik bid U, God,
laatmij U kennen,
laat mij van U houden,
zodatikvreugdeheb
in U.
En kan ik dat in dit leven

namelijk eenvreugde gevonden dievol is, meer danvol.

niet ten volle,

Wantalsvandievreugdehethartvolisendegeestende
ziel,ja, alsheeldemens ervanvol is, dannogblijft ermateloosveelvreugde over. Dievreugdegaatdusnietgeheel
opinwiezichverheugen,nee,wiezichverheugengaan

laat mij dan elke dag
vooruitgangboeken
tot de dagdathetde
volheid bereikt.

geheel enal op in dievreugde!
Laat hier in mij

ZegtU het, mijn Heer, zegtU het Uwdienaar, binnen in

de kennis van U

zijnhart, ofdatdevreugde iswaarinUwdienareningaan,

voortgangboeken

zij diezullen ingaan in devreugdevan hun Heer(Matteüs

en daar

25:21).

ten volle worden.
Laat de liefde voor U

Natuurlijk, die vreugde waarin Uw uitverkozenen zich

groeien

zullen verheugen, die heeftfleen ooggezien, geenoorgehoord

en daar ten volle zijn,

enisinfleen mensenhart opgikomen (i Korinriêrs 2:9). Ik

zodat hier mijn vreugde
groot is in de hoop,

hebdus nognietgezegd ofbedacht, Heer, hoegroot de
vreugdevandieuitverkozenenvanU zalzijn.Zekerzal
hunvreugde zo groot zijn als hun liefde, en hun liefde zo
grootalshunkennis.HoegrootzalhunkennisvanU dan
zijn, Heer, enhoe groot hun liefdevoor U? Inderdaad,

en daar
ten volle in de realiteit.
Heer, door Uw Zoon

geenoogheeftgezien,geenoorgehoordenm geenmensenhartis

beveelt U ons,

opgekomen in ditleven hoe groot in datandere leven hun

nee, raadt U ons aan

kennisvanU enhunliefdevoorU zullenzijn!

te vragen

en belooft U
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datwij ontvangen

tot ik binnenga

zodatonze ureu^de vol zalzijn
Oohannes 16:24).

in devreugde van mijn Heer,
de Drie-ene God,

IkvraagU, Heer, om

dieisgeugendtotin
eeuiüiflheid,amen

wat U ons aanraadt

(Romeinen 1:25).

door onze wonderbare raadsman.

Laatmij ontvangen
wat U belooft

door Uwwaarheid,

zodatmijnvreugdevolzalzijn.
WaarachtigeGod,
ik vraag U,

laatmij hetontvangen
zodatmijn vreugdevolzalzijn.
Laatvoorlopig dan mijn geest
hierovermediteren,
mijn tong
erover spreken.
Laat mijn hart

ervan houden,
mijn mond
erover praten.

Laatmijn ziel
ernaarhongeren,
mijn vlees

ernaardorsten, mijn
hele wezen ernaar

verlangen
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NOTEN

OVER DE VERTALING

i. DePsalmenwordenhiergenummerdvolgensdeLatijnse

VoordezenieuweNederlandsevertalingis gebruik

tekstindeVulgaat.Bij demeestePsalmenlevertdateen
verschil vannummering op metdemoderne edities,
waarzein hetalgemeen eennummer hogerzijn, in dit
geval dus Psalm 27:8.

2.Vgl.Jesaja7:9,waarvanAnselmusvermoedelijkeenoude
Latijnsevertalingvoorogenheeftgehadzoalsdiestaat

gemaaktvandeLatijnsetekstuitdeFranseuitgavevan
Anselmus'werken:Anselme de Cantorbéry,Monoloflion,

Proslo^ion, introduction, traducüon etnotes parMichel
Corbin, s.j., (LesÉdiüonsduCerf), Paris1986(L'oeuvre
d'AnselmedeCantorbéry,tomepremier), 207-87.Ook
dehierin opgenomen Franse^vertaling leverde welkome
hulp.

bijAugusünus,OuerdeDrie-eenheid15,2.
3. Bedoeld is Adam.

Daarnaasthebikookenkeleandereuitgavengehanteerd.
IndeeersteplaatswasdatdeDuitseuitgavedoorP.Franciscus SalesiusSchmittO.S.B. (Stuttgart-BadCannstatt

1962).Nietalleendevertalingwasopveelplaatsen
nuttig, maarookhetonderscheidin typografietussen
filosofischprozaenmeerlyrisch-meditaüeveteksten
(waarbijdelaatstezijngezetalspoëzie)vondikinspirerend. Ikhebin navolgingvandeDuitseuitgaveeenzelfde
typografische tweedeling aangebracht. Wel hebik de teksten geheel anders ingedeeld als hetDuitse model en heb
ik ookmeer enlangere passages als 'lyrisch-mediüüef'
aangemerkt. Kortom, ik hebhettypografische principe
overgenomenmaarzelfingevuld.
Eentweedeanderboekdatikregelmatighebgebruikt
is deEngelsevertaling vanM J. Charlesworth (Oxford
1965), dieheel precies en soms overdreven letterlijk is.
Verderhanteerdeik soms ook devertalingenvanJasper

Hopkins enHerbert Sjchardson (Toronto/NewYork
1974) envanJasperHopkins (Minneapolis 1986). Een
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oudereNederlandsevertalingdoorCarlosSteel(Bussum
igSi)hebik eenenkelekeergebruiktvooreentechnische
term ofuitdrukking, alsook voor de thematische onder-

verdelingvanhettraktaatin driegedeelten,maarin het
algemeen terzijde gelaten. Steelheefteen duidelijk filosofische invalshoek, zoals demeeste genoemde uitgaven,
enhij voorzietdeteksttevensvanbijnahonderd, soms
zeer uitgebreide aantekeningen.

Bij de vertaling kreeg ik ook te maken met enkele specifieke problemen. Het meest markante daarvan is wel de
weergave van Anselmus' wereldberoemde formule voor
wat God is: id quo maius cogitari nequit (door filosofen
soms verkort tot IQM): 'datgene groter dan hetwelk niets
gedacht kan worden'. Charlesworth vertaalt bijna ongrammaücaal als '"something-than-which-nothinggreater-can-be-found'" Zó lelijk hebben de meeste

vertalers hetnietgemaakt,maarergfraaiwordtdeforIkwildejuistdatdetekstzoveelmogelijkvoorzichzelf

werknietmeeractueelafdwingendtenoemen:van
'Godsbewijzen'wil tegenwoordigvrijwelgeendenker

mule maar zelden weergegeven. Steel koos bijvoorbeeld
voor: 'iets waarboven niets groter gedacht kan worden',
SalesiusSchmittvoor: 'das, überdem GröKeresnichtgedachtwordenkann'. Vooréénmaal is zo'n omslachüge
formule draaglijk, maar dewending komt bij herhaling

meerweten.Maarin zijnliteraire en menselijkekwalitei-

terugenstaatzelfscentraalin deheletekst. Daaromvond

ten kanhetProsloflion nogonverminderd lezers aanspreken. Hethartstochtelijk zoeken naarGod, deoprechte
twijfeldiesomsuitdetekstspreekt(hoelainjebegrijpen
watGodis, maarhetvervolgensnietervaren?),demystiek
verwoordehoopophetvolmaaktegelukin heteeuwige

ik eeningreep nodig.

spreekt, en koos daarbij nadrukkelijk voor de meer
lyrische kanten ervan. Als filosofische tekst is Anselmus'

omdatditmij meerdoetdenkenaanruimtelijke dimensie dan aan kwaliteit ('God als het meest reusachtige,

samenzijn met God in het andere leven: deze elementen

omvangrijke wezen'). Verder zocht ik naar een meer een-

van de tekstblijven onverminderdrelevanten boeiend.

voudige,pakkendefomulering.Nalangnadenkenbenik

Godsbewijzen zijnvergankelijk, Godsverlangen is eeuwig.

hetvertaalwerk begonnen met devolgende, voorlopige
werldörmule: 'het hoogst denkbare'. Bij uitzondering is
devertaling nu eens korter dan het Latijn.

Ikhebondermeergestreefdnaaruiterste transparantie
enzogrootmogelijkeverstaanbaarheid.Zekerbij een
tekstalsdezevindikhetbelangrijkdatdetaalzomin
mogelijk'in dewegzit'. Waarikop ditpuntknelpunten
in hetLatijnzaghebik diezogoedmogelijkproberen
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Ikwilde daarbij het element'groot' liever vermijden,

op te lossen met de mogelijkheden van het Nederlands,

Ik wist niet zeker ofdezeweergave vol te houden zou zijn
tijdens hetvertalen van de hele tekst. Tot mijn verrassing
bleek datwel het geval, althans naar mijn idee. Zelfs het
element 'hoog' bleek nauwelijks serieuze problemen op

uiteraardbinnendegrenzendiedegrondtekststelde.

te leveren. IkhebmijngewaagdeIQM-weergavedaarom
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gehandhaafd en ik hoop dat de tekst mede daardoor beter

OVER DE SAMENSTELLERS

leesbaaris danbestaandevertalingen.
De tekst van de vertaling is zorgvuldig nagelezen door
WimVerbaal(UniversiteitGent), die ookeenaantalwaardevolle suggestiesdeed.Ik benhem daarvoorzeererken-

telijk. VerderdankikPieterRouwendalvanUitgeverijKok

WimVerbaal(1960), is als universitairdocentmet
leeropdracht Latijnse taal en literatuur verbonden aan
hetdepartementLatijn& Grieksvan de Universiteitvan
Gent. Hij publiceertoverLaüjnsepoêücaenintellectuele
geschiedenis,vooral met betrekkingtot de twaalfdeeeuw.

voor zijn goederaadbij hetmakenvan dezetekst.
Vincent Hunink

VincentHunink (1962), is universitairdocentLaüjnen
Vroegchristelijk Latijn en Grieks aan de Radboud UniversiteitNijmegen. Hij publiceertgeregeldvertalingenvan
vooral klassiekeauteurs, recentelijkondermeer teksten
vanTacitus,AugusrinusenTertullianus
[www.vincenthunink.nl].

Samenverzorgdenzij eerdervoorKok: Bernardusvan
Clairvaux, Godliefhebben(2010).
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"Vergun mij op te zien
naar Uw licht,

desnoods uit de verte,

desnoods uit de diepte.
Leer mij U te zoeken
en toon Uzelf aan wie U zoekt.

Wcint ik kan U niet zoeken

zonderdatU het mij leert,
en U niet vinden

zonder dat U Uzelftoonc.
Laat mij U zoeken

door mijn verlangen,
naarU verlangen
door U te zoeken.

Moge ik U vinden door mijn liefde,
U liefliebben door U te vinden."

Vincent Huniiik (Radboud Universiteit Nijmegen) vertaalde eerder

ondermeerThomas a Kempis, De
rozentuin en Benurdus van CIaiivaux,

God liefhebben. InleiderWim Verbaal
is hoogleraar klassieke talen aan de
Universiteit van Gent.

