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Gerard Mathijsen osb

Dom Bernard Capelle, tweede abt van de Leuvense benedictijnenabdij Keizers-
berg, ging in een artikel op zoek naar de hand van paus Gregorius de Grote 
(† 604) in het naar hem genoemde Romeinse Sacramentarium. Capelle  
schreef in de Revue Bénédictine XLIX (1937) een bijdrage, getiteld “La main  
de S. Grégoire dans le Sacramentaire grégorien”. Met grote fijngevoeligheid 
adstrueerde hij daarin de stelling dat tekst en compositie van deze gebeden-
schat, die gekenmerkt is door een gecompliceerde wordingsgeschiedenis, 
 minstens voor een deel het werk zijn van paus Gregorius de Grote. Dat het 
sacramentarium authentiek gedachtegoed van Gregorius bevat, maakte  
dom Capelle bijvoorbeeld aannemelijk door een zinsnede uit de kerstprefatie 
– “ut dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem 
 rapiamur” (opdat wij door God, die zich in het zichtbare laat kennen, tot liefde 
voor het onzichtbare vervoerd mogen worden) – als een ‘illustratie’ voor te 
stellen van een krachtlijn van Gregorius’ denken. Voor Gregorius, die met heel 
zijn wezen haakte naar het kennen en aanschouwen van God, was het inder-
daad evident dat al het zichtbare een dieper, geestelijk leven herbergt. “Zoals 
de kracht van de geest het lichaam doet leven en bewegen, zo vervult ook een 
goddelijke kracht alles wat ze geschapen heeft”, schreef hij in het vierde boek 
van zijn meesterwerk Dialogen. (Dial. IV,5)

De hand van Gregorius
Gregorius’ visie is ook bepalend voor de hele teneur van de Dialogen. Die vier 
boeken met hagiografische legenden staan bol van het wonderbaarlijke. Met 
mirakelen zal de lezer van vandaag misschien moeite hebben, en allicht zal 
hij denken dat deze paus daaraan overdreven betekenis hecht. Over die kwes-
tie is al heel wat inkt gevloeid.1 Dat een man van formaat als Gregorius, 
iemand die bekend staat om zijn pastorale bewogenheid, zijn bekwaamheid 
als bestuurder en zijn imponerend literair talent, van een zo naïef geloof 
getuigt, heeft menigeen verbaasd. Voor Francis Clark was het miraculeuze 
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karakter van de vier boeken van de Dialogen een der voornaamste argumenten 
om te twijfelen aan het auteurschap van de grote paus. Hij veroordeelt de 
geschriften met de termen “sub-Christian, grotesque, absurd or trivial”.2 Anders 
gezegd, Clark ontkent de hand van Gregorius in deze tekst. Maar deze boude 
stellingname is van vele zijden weersproken. Zo schreef Sofia Boesch Gajano 
over de Dialogen: “Het werk heeft alle recht om tot het oeuvre van Gregorius 
gerekend te worden, maar men dient tegelijk zijn grote oorspronkelijkheid in 
het oog te houden (die het misschien tot het meesterwerk van Gregorius 
maakt), en zijn verband met de eerdere hagiografische traditie…”3

In deze bijdrage gaan we echter niet op zoek naar de hand van Gregorius 
in de Dialogen – we nemen aan dat we dit mooie werk inderdaad aan hem te 
danken hebben – maar naar de manier waarop in deze verhalen Gods ingrij-
pen in het licht wordt gesteld.

De werkzaamheid van Gods Geest
Met het optekenen van de hagiografische vertellingen wilde de paus tegemoet-
komen aan het verlangen uitgedrukt door zijn gesprekspartner, de diaken 
Petrus:

Graag zou ik zien dat u op mijn verzoek ingaat een aantal gebeurtenissen 
over [de heiligen] te verhalen. Dat u daarvoor het werk aan uw commenta-
ren op de Schrift moet onderbreken, hoeft u niet te betreuren. Wanneer men 
wonderen beschrijft, bewerkt dat evenzeer stichting van de lezers. Bijbel-
uitleg doet ons immers begrijpen hoe we de deugd moeten vinden en vast-
houden. Maar door verhalen over wondertekenen gaan we inzien hoe de 
deugd, eenmaal gevonden en vastgehouden, zich manifesteert. Sommigen 
laten zich eerder door voorbeelden dan door preken tot liefde voor het 
hemels vaderland ontvlammen. Door de voorbeelden van de Vaders wordt 
de lezer vaak in zijn hart dubbel geholpen: hij ontvlamt in liefde voor het 

Matthias Stom, Gregorius de Grote,  
olie op doek, 90 x 115 cm, ca. 1640.  
© Kunstmuseum Basel.
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toekomstige leven door het te vergelijken met zijn voorgangers en, wanneer 
hij een zekere mate van eigendunk heeft, verdeemoedigt hij zich, als hij 
hoort dat anderen beter geleefd hebben dan hij. (Dial., prol.)

Wonderlijke gebeurtenissen duiden volgens Gregorius op de werkzaamheid 
van Gods Geest. Als een dienaar Gods, een mens van klaarblijkelijke deugd-
zaamheid, een wonder verricht, geeft dat de zekerheid dat deze mens door 
Gods Geest wordt bezield, en dat de reddende macht van de Voorzienigheid 
werkzaam is in de wereld. De ervaring van die reddende macht was voor 
Gregorius van groot belang. De paus meende immers dat het einde van de 
wereld wel eens nakende kon zijn. Rampen en oorlogen waren in zijn tijd 
schering en inslag – zonder sterk geloof in de Voorzienigheid zou ieder tot het 
besluit gekomen zijn dat de wereld door de Schepper in de steek wordt gelaten 
en dat de Heer zijn hand heeft teruggetrokken.

De lezer van de Dialogen, zeker de hedendaagse lezer die deel uitmaakt 
van een geseculariseerde samenleving, kan de indruk krijgen dat de schrijver 
lichtgelovig is, en belust op buitengewone feiten. Doorheen zijn werk biedt 
Gregorius evenwel een goed inzicht in zijn intenties en geeft hij een genuan-
ceerde visie op de betekenis van wonderbaarlijke gebeurtenissen. Al bij de 
aanvang van Boek I schrijft hij: “Bij een ziel die van de heilige Geest vervuld 
wordt, springen specifieke kenmerken in het oog: wonderen en nederigheid. 
Komen deze beide in volmaakte harmonie in één ziel samen, dan vormen ze 
een sprekend getuigenis voor de aanwezigheid van de heilige Geest.” (Dial. I,1) 
Verder geeft hij als zijn persoonlijke mening te kennen dat “de deugd van het 
geduld groter is dan tekenen en wonderen” (Dial. I,2). Mensen kunnen soms 
wonderen verrichten zonder dat zij innerlijk goed zijn ingesteld. Zulke gebeur-
tenissen brengen dan geen geestelijk voordeel op maar zijn schadelijk: “Het 
komt immers vaak genoeg voor dat wonderen die uitwendig geschieden door 
de daarmee verbonden bekoring, innerlijk de ziel havenen.” (Dial. I,5)

De Vita Benedicti
Als diaken Petrus, de gesprekspartner van Gregorius, vraagt om een voorbeeld 
van een mens bij wie inwendige deugd en klaarblijkelijke wondermacht hand in 
hand gaan, is dat voor de paus aanleiding om een apart boek van zijn Dialogen 
aan één bijzondere persoon te wijden en het leven te schetsen van de heilige 
Benedictus van Nursia, de monnikenvader van Subiaco en Montecassino. Boek I 
van de Dialogen besluit met deze veelzeggende inleiding op Boek II:

Petrus: Ik moet zeggen dat uw woorden mij uitstekend bevallen. Jazeker, ik 
zie duidelijk dat men moet afgaan op de levenswandel en niet op de won-
deren. Maar omdat de tekenen die geschieden, een getuigenis voor een 
goede stijl van leven inhouden, vraag ik toch om, als ze er zijn, daarover 
te vertellen en mijn honger met de voorbeelden van goede mensen te stillen.



27

d
e
 k

o
v

e
l

Gregorius: Ik zou je tot lof van de Verlosser iets willen verhalen over de 
wonderen van Benedictus, maar ik zie dat de tijd die ons vandaag ter 
beschikking staat, daarvoor niet toereikend is. We kunnen daarover rustiger 
spreken, als we weer een nieuw begin maken. (Dial. I,12)

En Gregorius doet zijn belofte gestand: het tweede boek van de Dialogen is 
inderdaad geheel aan de persoon van Benedictus gewijd. Meteen valt ook op 
dat de belang stelling van Grego rius niet zozeer uitgaat naar de chronologie 
van de gebeurte nis sen. De paus hecht meer belang aan de bijbelse verhaaltrant 
waarvan het reismo tief de leidraad vormt. Zoals de heilige Gregorius het leven 
van de monnikenvader uit eenzet, moet het gezien worden als een zoektocht, 
een pel grimsreis, gesitueerd in smalle bergpas sen en uitgestrekte vlakten,  
en uiteindelijk voerend tot de hoogste top van de berg en zelfs daar bovenuit 
tot de hemelpoort. Hier is iets in het geding waarover ook de Regel van 
 Benedictus getuigt dat het zich aan het begin als een nauwe poort presenteert, 
maar verderop veel wijder wordt.4

Met de geografische reis wil Gregorius dus vooral de geestelijke opgang van 
Bene dictus schetsen. Als jongeman trok de heilige zijn voet terug van de drem-
pel van de wereld om niet in de afgrond van de ondeugden te glijden en in de 
grondeloze diepte te storten. Na zijn sterven zien leerlingen van Benedictus 
een weg die recht naar de hemel leidt. Zij vernemen dat langs die weg hun 
meester en ge liefde des Heren ten hemel is geklommen. Een uiterlijke reis blijkt 
niets anders dan een innerlijke tocht te zijn geweest, waarin afdalen en opgaan, 
afbreken en opbouwen, afsterven en herboren worden tegenstellingen zijn die 
overbrugd, verbonden en overwonnen werden door de ene, levende en leven-
wekkende Geest. Gregorius kruidt het geheel met tal van wonderlijke feiten, 
kleine en grootse getuigen van Gods ingrijpen dat de gewone orde der dingen 
doorbreekt, maar ze dienen eigenlijk enkel om de smaak te verfijnen voor de 
geestelijke werkelijkheid die met het innerlijke oog beschouwd wordt.

Kunstige opbouw
Maar smaak voor de wondere werking van de Geest biedt Gregorius ook aan 
wie oog heeft voor de globale structuur van de Dialogen. In de compo si tie van 
de Dialogen vormt de Vita Benedicti een literaire eenheid die bovendien een 
centrale plaats inneemt. Uit alles blijkt duidelijk hoe hoog Gregorius de Itali-
aanse monnikenvader inschat, en hoe hij de aandacht heel bijzonder op deze 
markante leidsman wil vestigen. Het eerste en derde boek der Dialogen 
behande len een veelheid van gestalten, respectievelijk 12 en 39, terwijl het hele 
tweede boek aan Benedictus is gewijd, die daarmee het getal 50 vol maakt.

Ook binnen het Tweede Boek der Dialogen stellen we een gelijkaardige 
 kunstige opbouw vast. Pearse Cusack heeft die nauwkeurig geana ly seerd  
en de bouwelementen van de ‘novelle’ op hun werkelijke betekenis getoetst. 
Cusack laat er geen twijfel over bestaan: de wonderen in het levensverhaal van 
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Benedictus zijn “geen historische feiten, noch beschrijvingen van de deugden 
van Benedicus; ze zijn veeleer symbolen van de gaven die elke godsman type-
ren; samen vormen ze de doctrine van het leergezag uit die tijd”.5 Het simpele 
feit dat de Vita Benedicti exact vijftig exempla van wonderwerken telt, gegroe-
peerd in 5x5, 2x12, +1, staaft die visie genoegzaam. Gregorius schrijft trou-
wens zelf over deze getallensymboliek in een preek op de geschriften van de 
profeet Ezechiël: “Vijf is het getal van de zintuigen, een onvolmaakt getal; 
maar als een mens dagelijks voort gang maakt op de weg van Gods geboden 
vermenig vuldigt dit getal zich met zichzelf.” (Ez. II, hom. 5, CCL 142,278)

De Vita kent twee hoofddelen: Subiaco en Montecassino. Elk van beide is 
verdeeld in drie secties. In het eerste deel telt elke sectie 5 exempla, waarvan 
het laatste de overgang vormt naar het tweede deel. Dus: 5+5+5. In het tweede 
deel biedt de eerste sectie 5 exem pla; de vol gende twee secties hebben elk 12 
exem pla. Daarna komt het besluit met 5 exempla die het sterven van Benedic-
tus omringen. Het schema van dit tweede deel is dus: 5+12+12+5. Eerste en 
tweede deel van de Vita bevatten dus samen 49 exempla (15+34). Maar het 
boek heeft nog een appendix: Gregorius verhaalt daarin hoe een vrouw, na de 
dood van Benedictus, in de grot van Subiaco genezing vindt. Dit ‘aanhangsel’ 
rondt de kaap van 50 exempla af.

Vijftig – het is geen toeval! Iets verderop in de hierboven reeds aangehaalde 
preek schrijft Grego rius als commentaar op de door de profeet vastgestelde 
afmeting (50 el) van het tempelplein (cf. Ez. 40,15):

Don Lorenzo Monaco, Scènes uit het leven van Benedictus (Maurus redt Placidus uit het meer nadat hij 
door Benedictus onderwezen werd, en het nachtelijk gesprek van Sint-Benedictus met zijn tweelingzuster 
Scholastica), tempera op hout, ca. 1408. © National Gallery Londen.
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Door het getal 50 wordt de eeuwige rust betekend. Het getal 7 leidt tot 
volmaaktheid, want op de zevende dag is het getal der dagen vervuld. En 
de Wet heeft de sabbat tot rustdag gemaakt. Verme nigvuldigt men zeven 
met zijn eigen getal, dan voert dit tot negenenveertig, en voegt men daar-
aan één toe, dan komt men tot vijftig, want heel onze volmaakt heid zal 
bestaan in het schouwen van dit ene (of deze Ene), bij het zien waarvan 
niets heilzaams of vreugdevols zal ontbreken. Dit jubel jaar is ons tot rust 
gegeven. (Ez. II, hom. 5, CCL 142,288)

Pneumatofoor
De getallensymboliek illustreert dat Gregorius’ denken doordrongen is van de 
bijbelse taal. De paus schrijft in het verlengde van de H. Schrift. In zijn ant-
woorden op de vragen van diaken Petrus verwijst hij ook dikwijls expliciet 
naar de Schrift en geeft hij uitleg bij bijbelteksten. Zijn aandacht gaat altijd 
van het uiterlijke gebeuren naar de innerlijke betekenis. Daarin is hij trouw 
aan zijn grote voorbeeld de heilige Augustinus.

In die optiek zijn de wonderen in de Vita Benedicti stapstenen in een levens-
loop die geleid wordt door de Geest van God (of nog: door de ‘vinger Gods’). 
Zo brengt het eerste, door Gregorius vertelde wonder de jonge godzoeker ertoe 
definitief te breken met de wereld en te vluchten naar de eenzaamheid van 
Subiaco. Het herstel van de gebroken zeef ontnam Benedictus immers de rust 
die nodig is om op de golflengte van de Heer te komen. Na enige tijd kiezen 
naburige kloosterlingen Benedictus tot overste, maar ze willen hem uit de  
weg ruimen als hun levensopvatting niet blijkt te stroken met zijn gestreng-
heid. De vergiftigde beker die de weke monniken hem aanreiken breekt kapot 
als hij er het kruisteken over maakt. Een 
mooier teken van zijn breuk met deze valse 
broeders kan er niet zijn. Benedictus benut 
de gelegenheid om terug te keren in zijn 
geliefde eenzaamheid om alleen met zich-
zelf te leven onder het alziend oog van God. 
Deze keuze wordt de bron van nieuw leven 
dat uitbloeit in een twaalftal kloostertjes die 
het leven van de eerste christenheid weer-
spiegelen.

“Om Benedictus heen verspreidde zich 
wijd en zijd het vuur van de liefde van onze 
Heer Jezus Christus.” Met deze mooie  
zin opent het achtste hoofdstuk dat het 
scharnier vormt van het tweeluik Subiaco 
– Montecas sino. Het kapittel biedt een 
 grandioos zicht op de zielengrootheid van 
vader Benedictus en op de bloei van zijn 

Carlo Saraceni, Gregorius de Grote, 
olie op doek, 102 x 73 cm, 1610.  
© Galleria Nazionale d’Arte Antica, Rome.
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monastie ke werk. Niet een opzienbarend mirakel maar een diepspirituele 
overgang vindt plaats, dat van het paas mysterie dat overduidelijk het hele 
hoofdstuk kleurt. Leven ontspruit door de dood heen. Je moet loslaten om te 
winnen, prijsgeven om te kunnen binnenhalen bij de oogst. En eindelijk 
schrijft Gregorius nadrukkelijk waar het hem om te doen was bij het vertel-
len van al die mirakelen. De verkondiging van deze overtuiging: “De man 
Gods Benedictus bezat de Geest van de Ene God.” Benedictus is een pneu-
matofoor, een drager van de Geest, omdat hij ook zelf gedragen werd door 
de Geest. In de beschouwing die de Subiaco-periode afsluit, plaatst Gregorius 
het hele eerste luik van de Vita in het licht van Christus en van de heilige 
Geest (iets wat hij opnieuw zal doen op het einde van de Vita). Zoals elke 
psalm en elk plechtig gebed met een doxologie wordt besloten, zo brengt de 
paus dus ook in zijn stichtelijke novelle eer aan God met een trinitarische 
formule.6 De diepere beteke nis van zijn hagiografische arbeid komt daardoor 
aan het licht: alles dient ter verheerlijking van Chris tus, die er zowel de bron 
als het einddoel van is.

Maar misschien illustreert het slotwonder van de mirakelencyclus in het 
tweede deel van de Vita – de episode ‘Montecassino’ – dit nog treffender. Het 
loont dus de moeite ook hier enige aandacht aan te besteden.

Scholastica
De gestalte van Scholastica licht op aan het einde van de tweede cyclus van 
wonderen die Benedictus in Montecassino verrichtte. Scholastica is de zus van 
de heilige Benedictus. In de oude hagiografie komen wel vaker zusters van 
heilige monniken voor: Antonius, Pachomius, Paulus de kluizenaar, Epipha-
nius, Caesarius van Arles, Ambrosius en vele anderen hadden zusters die een 
rol speelden in het spirituele leven van hun respectieve broers. Toch neemt 
Scholastica een unieke plaats in. Zij is op heel bijzondere wijze verbonden met 
Benedictus. Zij is zijn alter ego, zijn volmaakte evenbeeld, de vrouw die zo 
anders is dan alle andere7, want: begiftigd met een ziel als een duif, beeld van 
de heilige Geest die ook Benedictus bezielde.

Gregorius laat Scholastica nog iets toevoegen aan de heilige gestalte van 
haar broer. De vrouw is voor de monnik niet alleen tere herinnering, niet 
alleen verleiding, zij heeft de gave hem geestelijk te verrijken; zij hoeft zijn 
opgang naar God niet in de weg te staan, maar kan die zelfs bevorderen. 
Scholastica heeft haar eigen schroom, maar ook haar eigen stoutmoedigheid, 
haar eigen wijsheid. Gregorius aarzelt niet om Scholastica finaal de kroon te 
laten spannen – zij gaat Benedictus voor naar het hemels vaderland. Maar kon 
het ook anders – zij bewees al eerder het te kunnen winnen van de patriarch 
der monniken. In het wonderverhaal over de ontmoeting in het tuinhuisje van 
de abdij bleek zij de meerde re van Benedictus te zijn, in discretio en in gebed, 
nota bene de twee speerpunten van het monastieke engagement! Scholastica 
bracht niets in ter verdediging van haar vrome – maar volgens haar broer 
volslagen ongepaste – verlangen om de geestelijke gesprekken voort te zetten 
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na zonsondergang. Haar geween bracht echter de hele hemel in beroering, 
zodat de stortregens Benedictus beletten naar het klooster terug te gaan.

Het aardige en ook het geniale in dit stukje hagiografie is, dat Gregorius 
van Benedictus geen gedupeerde maakt, maar laat zien dat het levensideaal 
van broer en zus zo hecht ver bonden is en dat die twee godzoekers zozeer  
één zijn in de ene Geest, dat het wonder van Scholastica evengoed de cyclus 
van Benedictus’ wonde ren voltooit. Het conflict wordt immers opgelost in een 
win-winsituatie zonder echte verliezers. Meer nog, Scholastica brengt, door in 
het licht te stellen dat in Gods oog de liefde het laatste woord heeft, het levens-
werk van Benedictus tot volko menheid.
 Gregorius leidt de vertelling in met een verwijzing naar Paulus, waardoor 
Benedictus al meteen een lotgenoot heeft die hem vrijwaart van iedere verden-
king dat er iets aan zijn vriendschap met de Heer zou ontbreken:

Wie ter wereld, Petrus, gaat er boven Paulus, die driemaal de Heer gevraagd 
heeft om van de doorn in zijn vlees bevrijd te worden, en toch niet verkrij-
gen kon wat hij wilde? Daarom moet ik u ook iets van de eerbied waardige 
Benedictus vertellen, waarbij het zich voordeed dat hij iets wilde doen, 
maar het niet kon.

Dan volgt de geschiedenis van de ontmoeting tussen Benedictus en zijn zuster, 
waarbij zij haar broer die laatste sublieme levensles geeft – een les die zijn  
ziel verruimt en hem voor be reidt op het grote visioen, dat een voorsmaak  
biedt van de zalig heid in de onzegbare schoon heid der beschouwing. En nu 
Benedictus al vlak voor de hemel poort staat, verruimt zich het keurslijf van 
het monastieke kader op een wijze die toch heel erg verrassend is. Gelukkig 
is de man Gods een uitstekend verlie zer, en geniet hij evenzeer als zijn zuster 
van hun langdurig onderhoud. Hij heeft het volgzame en open hart van de 
leerling bewaard. En het mag nogmaals benadrukt: deze twee zijn zozeer  
één van ziel dat het wonder teken, dat op het gebed van Scholastica tot stand 
gekomen is, geldt als slotwonder van Benedic tus. Anders gezegd, de vinger 
Gods die werkt ten gunste van de ene partij zal niet zo grif een desastreuze 
tik geven aan de andere partij.

Geestelijke wonderen
“Het zien van mannen die wonderen verrichten stimuleert ons buitengewoon 
tijdens ons leven. We aanschouwen het hemels Jeruzalem hier op aarde in zijn 
burgers.” (Dial. III,35) Deze uitspraak van diaken Petrus in het derde boek van 
de Dialogen geeft goed het motief weer dat paus Gregorius aanzette tot het schrij-
ven van zijn wonderverhalen. Hoewel hij zelf hoogstwaarschijnlijk overtuigd was 
van de historiciteit van het verhaalde, en hij zich veel moeite had gegeven om de 
feiten zo nauwkeurig mogelijk te achterhalen, ging zijn belangstelling toch niet 
hiernaar uit, maar was het hem te doen om de spirituele dimensie van de mira-
kelen. In zijn homilie over hemelvaart probeert hij zijn gehoor daarvoor de ogen 
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te openen. Spectaculaire tekenen waren nodig in de jonge kerk, aldus Gregorius, 
maar geestelijke wonderen gebeuren nu nog iedere dag.

“Deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels 
uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen, zelfs als ze dodelijk vergif 
drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleg
gen, zullen dezen genezen zijn.” (Mc 16,17-18) Mijn broeders, deze dingen 
volbrengt u niet, betekent dit dan dat u niet gelooft? Maar deze tekenen 
waren nodig bij het begin van de Kerk. Om in het geloof te groeien werd zij 
met wonderen gevoed, precies zoals pas geplante bomen zolang met water 
moeten worden besproeid, tot wij zien dat zij het goed doen in de aarde. 
Hebben zij wortel geschoten, dan houden wij op met irrigeren. Daarom zegt 
Paulus: “De glossolalie is een teken, niet voor de gelovigen maar voor de on 
gelovigen.” (1 Kor 14,22) Of dienen wij deze tekenen en wonderwerken meer 
genuanceerd te beschouwen? De heilige Kerk verricht dagelijks op geeste-
lijke wijze wat toen door de apostelen fysiek werd gedaan. Want als haar 
priesters door de genade van het exorcisme bij gelovigen de handen opleg-
gen en de boze geesten verbieden in hun ziel te verblijven, dan is dat toch 
niets anders dan demonen uitdrijven? En als gelovigen de wereldse taal van 
hun verleden afzweren, en de heilige mysteries laten weerklinken en naar 
vermogen de lof en de macht van hun Schepper verkondigen, wat is dat 
anders dan spreken in talen? En nemen zij geen slangen op als zij met hun 
goede aansporingen de kwaadaardigheid uit het hart van anderen verwij-
deren? En als zij verderfelijke influisteringen horen, maar zich absoluut niet 
laten overhalen tot een slechte daad, drinken zij een dodelijk vergif zonder 
dat dit hen schaadt. En zij die anderen naar mogelijkheid helpen om een 
goed werk te volbrengen, waartoe dezen uit eigen kracht niet in staat zijn, 
en met hun goed voorbeeld kracht geven aan wie wankelen in hun hande-
len, zijn dat niet mensen die anderen de handen opleggen zodat het hun 
goed gaat? Die wonderen zijn des te groter omdat zij van geestelijke aard 
zijn; des te groter omdat zij geen lichamen maar zielen nieuwe kracht 
geven. (XXIX, 4)

In de iconografie wordt Gregorius uitgebeeld met een duif op zijn schouder. 
Diaken Petrus had immers gezien dat er een duif op zijn schouder rustte 
 terwijl Gregorius zat te schrijven. Die duif duidt op de Geest, de vinger Gods 
die de heilige paus bestuurde. Al staat zijn werk niet op de hoogte van Gods 
Woord in de H. Schrift, het mag dus toch gelezen en begrepen worden in een 
analoge geest.

In de Doctrina Christiana beweert Augustinus dat de Schrift allerminst een 
boek enkel voor geleerden is. Zij spreekt tot alle mensen en past zich aan 
ieders behoef te aan. Plato en Cicero wenden zich tot een elite. De Schrift over-
treft hen in wijs heid, en toch staat zij open voor ieder die haar leest met een 
zacht moedig hart en bereid is het zoete juk van Christus te dragen. Gregorius 
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sluit daarbij aan. De Schrift biedt voedsel zowel aan de kleinen van geest 
(parvu li) als aan mensen met een verheven begrip (sublimiores). “Ze is  
immers als een rivier die – om zo te zeggen – zowel ondiep is als diep, zodat 
zowel het lam erin kan lopen als de olifant erin zwem men – in quo et agnus 
ambulat et elephas natet.” Dat is ook van toepassing op de Dialogen, een 
 kunstig gewe ven tekst, die om het even wie – hetzij groot in het begrijpen van 
de Voorzienigheid, hetzij onbevangen en kinderlijk bij de minste beweging  
van de ‘vinger Gods’ – uitnodigt tot voort durende herlezing.
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