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GREGORIUS DE GROTE

Hutsepot en heilsaanbod
Gregorius de Grote leest de tekenen van de tijd
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De betrokkenheid van God met de wereld openbaart zich onder verschillende
vormen. De Schrift, het leven van de Kerk, maar ook heel de geschiedenis,
diverse gebeurtenissen en personages, wetenschappelijke verworvenheden –
voor paus Gregorius de Grote (540-604) betekende dit alles niets minder dan
een progressieve openbaring van het evangelie. Als geen ander verstond de
monnik-paus de tekenen van de tijd en onderscheidde hij in alle gebeurtenissen Gods project. Altijd en overal ontwaarde hij heilsgeschiedenis.

“Het einde van alle dingen is nabij.” (1Pe 4,7) Deze woorden uit de eerste
brief van Petrus hadden net zo goed uit de mond van Gregorius de Grote
kunnen komen. In zijn exegetische geschriften toonde deze bisschop van
Rome zich bijzonder expressief bij het voorstellen van de tijd waarin hij
leefde. Een voorbeeld:
Men moet zeggen: ‘Breng veel hout bijeen, ontsteek het vuur, breng het
vlees aan de kook, laat het vleesnat verdampen en de kluiven verbranden.’
(Ez. 24,10) Inderdaad, waar is de senaat? Waar is het volk gebleven?
De beenderen zijn verbrand, het vlees is verteerd, elke vorm van tijdelijke
waardigheid in de stad is reeds uitgedoofd. Heel de hutsepot is gekookt.
En toch worden de overgeblevenen, en dat zijn er niet weinigen, nog iedere
dag verdrukt door het zwaard en door talloze kwellingen. (Hom. Ez. 2,6,22)1

Die tijd was inderdaad rampzalig: het Rome van het einde van de zesde eeuw
werd zwaar beproefd door epidemieën, oorlogen, de dreiging van de Longo
barden... In zijn geschriften interpreteerde Gregorius die calamiteiten als
eschatologische tekenen. Hij was er dan ook van overtuigd dat het einde van
de wereld nabij was.
Bovendien mocht hij getuige zijn van en zelf bijdragen aan een intense
missionaire activiteit van de Kerk en aan de verspreiding van het christelijk
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Francisco Goya, San Gregorio
(detail), olie op canvas, 1799.
Museo Nacional del Romanticismo, Madrid.

geloof. Ook dit was voor Gregorius een niet mis te verstaan teken: de messi
aanse belofte die men verwachtte voor het einde der tijden was zich aan het
voltrekken.
Terecht staat er geschreven dat de gelukzalige Job na al zijn lijden nog
leefde, want ook de heilige Kerk wordt eerst geplaagd door beproevingen,
maar daarna wordt ze gesterkt met een voortreffelijk leven. Ook zij ziet
haar kinderen en de kinderen van haar kinderen tot in het vierde geslacht,
want in deze tijd aanschouwt ze de kinderen die dagelijks geboren worden
door toedoen van de mond van predikers, tot aan het einde van de wereld.
(Mor. 6,35,48)2

Het tijdsgewricht leerde Gregorius veel over Gods heilsproject dat zich steeds
verder aan het realiseren was en dat stilaan zijn voltooiing naderde. Als opper
herder zag hij zich dan ook genoodzaakt de mensen te waarschuwen en
hen aan te zetten tot boetvaardigheid, opdat ze zich bekeren en de weg naar
het heil opgaan.
Wat zich in andere delen van de wereld afspeelt, weet ik niet, maar hier, in
dit land waarin wij leven, kondigt de wereld haar einde niet alleen aan,
maar laat het dit al voor ieders oog zien. Met des te meer ijver moeten we
ons dus op het hemelse richten, naarmate we inzien hoe snel het tijdelijke
ons ontglipt. We zouden deze wereld moeten afwijzen, ook als ze ons zou
willen vleien en ons hart zou willen paaien door voorspoed aan te bieden.
Maar nu ze zucht onder zoveel geselstriemen en door zoveel tegenslag wordt
afgemat, nu onze smart van dag tot dag verergert, wat anders roept ze ons
toe dan dat we haar juist niet moeten beminnen? (Dial. 3,38,4)3

De Schrift
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Om te leren begrijpen hoe Gods betrokkenheid met de wereld zich openbaart,
was het volgens Gregorius nodig zich op de eerste plaats aan lectio divina
te wijden. Zijn vertrekpunt hierbij was steeds de concrete leefsituatie: Gods
spreken in de Schrift werpt een licht op Gods spreken in de tijdsomstandig
heden. Exegese heeft dus geen ander doel dan de eigen tijd beter te begrijpen.
Geheel in de lijn van de andere kerkvaders huldigde de monnik-paus de
mening dat de Schrift zich alleen ontsluit aan de lezer die zich openstelt voor
haar. En er bestaat niet zoiets als een ‘exegetische methode’ die gegarandeerd
tot een goed begrip van de tekst leidt. Het begrijpen van de Schrift blijft ten
slotte een genadegave van God. Bovendien was Gregorius ervan overtuigd dat
het meest gunstige klimaat voor het goede begrip van de Schrift de gemeen
schap is, en dat het inzicht in de betekenis van een tekst niet geschonken
wordt omwille van die tekst, maar omwille van de broeders. Gregorius getuigde
in dit verband:
Ik weet dat in de meeste gevallen vele dingen in de Heilige Schrift, die ik
alleen niet kon begrijpen, me duidelijk geworden zijn als ik tegenover mijn
broeders stond. Toen heb ik ook getracht te begrijpen wiens verdienste het
was dat mij deze verlichting geschonken werd. Het is duidelijk dat ze mij
geschonken werd voor hen in wiens tegenwoordigheid ze geschonken werd.
Dit leverde mij, door Gods genade, zowel een vermeerdering van inzicht op,
als een vermindering van trots, want ik leer zelf, omwille van jullie, dat
gene wat ik jullie onderricht. Ik beken dat ik vaak samen met jullie hoor
(verneem) wat ik zeg. Als ik dus iets niet begrijp bij deze profeet, is dat
wegens van mijn eigen blindheid; als ik iets wel goed begrijp, is dat door
Gods gave omwille van uw eerbiedwaardigheid. (Hom. Ez. 2,2,1)

Als het inzicht een gave is van God omwille van de broeders, dient die gave
vanzelfsprekend ook ingezet te worden ten dienste van de broeders.
Voorts maakte Gregorius ook een onderscheid tussen de eenvoudige kennis
van de tekst, en de verborgen zoetheid ervan. Het is inderdaad zo dat veel
bijbelgeleerden de innerlijke smaak van de tekst niet kennen. De ware kennis
van de Schrift kan de lezer alleen verkrijgen door de liefde.
De trots van de geest is een obstakel voor de waarheid, omdat ze haar
opblaast en zodoende met een wolk omgeeft. Sommigen geven soms de
indruk tot kennis te komen, maar ze voeden zich als het ware met de
schors, en niet met het merg van de innerlijke zoetheid. Met al hun verlichte
genialiteit blijven ze toch vaak aan de oppervlakte, en kennen ze de inner
lijke smaak niet. Aan de buitenkant zijn ze scherpzinnig, maar vanbinnen
blind. Hun kennis van God beperkt zich tot wat aan de buitenkant weer
klinkt, de smaak van zijn innerlijke zoetheid kennen ze niet. Ook al voelen
ze wel aan dat er bepaalde geheimen te vatten zijn, de zoetheid ervan

 unnen ze niet ervaren. [...] En vaak gebeurt het dat ze overtuigend spreken
k
en toch niet in staat zijn te leven in overeenstemming met wat ze zeggen.
[...] De ware kennis echter fascineert, maar maakt niet trots; ze maakt
degenen die ze vervult niet hovaardig, maar ze laat hen zuchten. Het eerste
wat iemand verlangt die door deze kennis vervuld wordt, is zichzelf
kennen, en dankzij deze zelfkennis erkent hij zijn zwakheid. (Mor. 5,23,31)

Hoe meer een heilige voortgang maakt in de heilige Schrift, hoe meer ook
de Schrift voortgang maakt met hem. Terecht staat er geschreven: ‘Als de
levende wezens zich verplaatsten, bewogen de wielen zich met hen mee,
en als ze zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de wielen met
hen mee.’ (Ez 1,19) De goddelijke woorden groeien samen met wie ze leest.
Naarmate men ze op een hoger niveau bekijkt, gaat men ze des te dieper
begrijpen. (Hom. Ez. 1,7,8)

Heilsgeschiedenis en wereldgeschiedenis
Het inzicht in de Schrift neemt niet alleen toe met (de geestelijke groei van)
de lezer, maar ook met het verloop van de geschiedenis: naarmate de geschie
denis zich ontwikkelt, groeit ook de menselijke kennis van het goddelijke.
Gregorius schrijft:
De kennis van de vaderen naar de geest is gegroeid met het verloop van
de tijd. Immers, Mozes toonde zich meer onderlegd in de kennis van de
Almachtige God dan Abraham, maar de profeten meer dan Mozes en
de apostelen meer dan de profeten. Als ik me niet vergis, zegt de
Schrift zelf: ‘Velen zullen hen overtreffen en hun kennis zal veelvoudig
zijn.’ (Dan 12,4) (Hom. Ez. 2,4,12)

Zo ontving Mozes de openbaring van de Godsnaam, die Abraham nog niet
kende; de apostelen beschikten over grotere en betere kennis dan de profeten,
omdat ze met hun lichamelijke ogen hadden gezien wat de profeten alleen
in de geest konden voorzien, enzovoort. Gregorius besluit: “Naarmate de
wereld zijn einde nadert, opent zich voor ons steeds meer de toegang tot
de eeuwige kennis.” (Hom. Ez. 2,4,12)
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Deze ware kennis leidt vanzelf tot nederigheid, tot rouwmoed van hart, tot
bekering, tot omvorming van het leven. De innerlijke beweging van de
bekering vertaalt zich inderdaad in performante acties. De verantwoordelijk
heidszin en de daadkracht van Gregorius zijn hiervan sprekende getuigen.4
Voor Gregorius is het begrijpen van de Schrift een zeer dynamisch gebeu
ren, het groeit samen met de groei van het geloof en van het geestelijk leven.
Bekend is zijn gevleugelde woord: “Divina eloquia cum legente crescunt.” Die
zinsnede komt uit een uitgebreide commentaar op het openingsvisioen van
Ezechiël.

Voor de monnik-paus valt de heilsgeschiedenis samen met de wereld
geschiedenis. Met het verloop van de tijd voltrekt zich immers alles wat er
gezegd is in het Oude en het Nieuwe Testament.
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Het Oude Testament heeft de komst van één Middelaar tussen God en de
mensen aangekondigd, en het Nieuwe Testament kondigt ons aan dat deze
zelfde Middelaar – die, zoals we weten, voor ons in het vlees is gekomen –
zal wederkomen in heerlijkheid. [...] Hij heeft de Wet vervuld toen Hij, zoals
de Wet voorzegd had, in het vlees is verschenen. Maar het Nieuwe Testa
ment zegt nog vele dingen over zijn oordeel, het vertelt nog vele
dingen over zijn Rijk, die we nog niet in vervulling hebben zien gaan. Zie,
dagelijks leest men het evangelie, en verkondigt men het toekomstige leven.
Daarom zal het Nieuwe Testament eindigen wanneer de Heer alles wat Hij
over zichzelf heeft beloofd, tot vervulling zal brengen. Inderdaad, wanneer
men Hem zal zien, waarover het Nieuwe Testament spreekt, dan zullen de
woorden van dit Testament ophouden. [...] Net zoals Hij door het mysterie
van de incarnatie en van zijn volmaakte menselijkheid de Wet voltooid
heeft, zo zal Hij de beloften van het Nieuwe Testament tot voltooiing bren
gen door de heerlijkheid van zijn glorie te openbaren. (Hom. Ez. 2,4,14-15)

We kunnen dus drie momenten onderscheiden in de heilsgeschiedenis:
• In

het Oude Testament wordt de komst van Christus aangekondigd.

• 
In

het Nieuwe Testament verschijnt Hij in het vlees, waardoor het Oude
Testament voltooid wordt.

• 
H ij

zal opnieuw verschijnen in heerlijkheid, en dan zal het Nieuwe
Testament tot voltooiing gebracht zijn.

Op die manier kent Gregorius de bijbelexegese een dubbele functie toe:
enerzijds ontdekken hoe alle voorafbeeldingen uit de eerste geschiedenis

gerealiseerd worden in de incarnatie, en anderzijds herkennen hoe dit myste
rie zich manifesteert in de geschiedenis na Christus, en hoe deze openbaring
nog voortdurend groeit, tot aan de voltooiing van de beloften van het Nieuwe
Testament, dit is: tot aan de openbaring van zijn heerlijkheid.
Het heilsproject van God is één, en het geldt voor alle tijden en voor alle
volkeren. Maar als alle volkeren geroepen zijn om tot het Rijk van God te
behoren, dan is het ook belangrijk dat alle volkeren God kennen. Hier zag de
paus van Rome voor zichzelf een belangrijke verantwoordelijkheid. Hij nam
ze door het ontwikkelen van een grote missionaire activiteit: met de
zogenaamde ‘Gregoriaanse missie’ nam de kerstening van de Angelsaksische
volkeren een aanvang.5
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Francisco Goya, San Gregorio, olie op canvas, 1799. Museo Nacional del Romanticismo, Madrid.

Voorwaartse terugkeer
Gregorius las de hele wereldgeschiedenis als een ‘voorwaartse terugkeer’ naar
de tuin van Eden. Omdat de eerste Adam weigerde vrijwillig deel te nemen
aan het oorspronkelijke project van God, is deze terugkeer noodzakelijk gewor
den. De mens kan echter niet zomaar langs dezelfde weg terugkeren, hij moet
in dit leven voortgaan op de weg naar het hemels vaderland. De ‘herovering’
het paradijs wordt mogelijk gemaakt door de menswording van de Verlosser
Jezus Christus en door de instorting van de heilige Geest.
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Ons vaderland is het paradijs, maar we zijn verhinderd ernaar terug te
keren langs de weg die ons eruit voerde. Immers, we hebben ons van ons
vaderland verwijderd door trots, door ongehoorzaamheid, door de zichtbare
dingen na te jagen en verboden voedsel te proeven. Maar we moeten ernaar
terugkeren door geween, door gehoorzaamheid, door de zichtbare dingen
te verachten en het verlangen van het vlees te beteugelen. Door genot
hebben we ons verwijderd van de vreugde van het paradijs, door jammer
klachten worden we ernaar teruggeroepen. (Hom. Ev. 1,10,7)6

Dit is een fundamenteel thema in de theologie van Gregorius, we treffen het
herhaaldelijk aan in zijn geschriften.
In de Dialogen worden de heiligen voorgesteld als meesters in deze terug
keer, meesters in een leven van bekering, en ze fungeren als voorbeeld voor
wie zich op deze weg wil begeven. De heiligen zijn op een bijzondere manier
geïnspireerd door de heilige Geest, en daarom kunnen ze op gelijke hoogte
gesteld worden met de Schrift. Hun levens laten zich lezen als een bijbelboek.
De verhalen over de ‘mannen Gods’ verschillen inderdaad niet veel van de
verhalen uit de historische boeken in de Bijbel, want in beide gevallen is
het dezelfde Geest die de gebeurtenissen leidt. Zo lezen we over de heilige
Benedictus:
De man Gods Benedictus bezat de geest van Hem die door de genade van
de ons ten deel gevallen verlossing de harten van alle uitverkorenen vervult,
en van wie Johannes zegt: ‘Hij was het ware licht dat iedere mens verlicht
die in deze wereld komt.’ (Joh 1,9) (Dial. 2,8,9)

Het is voor een gelovige zeker niet onmogelijk om al in dit aardse leven een
voorsmaakje te genieten van het paradijselijke leven, hetzij door de Schrift
te overwegen, hetzij door de voorbeelden van de heiligen te beschouwen.
Of zoals Gregorius het zelf aangeeft in de proloog op het eerste boek van de
Dialogen:
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 in zijn hart vaak dubbel geholpen: hij ontvlamt in liefde voor

het toekomstige leven door zijn levenswijze te vergelijken met die van
zijn voorgangers en, indien hij een zekere eigendunk heeft, verdeemoedigt
hij zich wanneer hij hoort dat anderen beter geleefd hebben dan hij.
(Dial. 1, prol.,9)

Het huidige leven is een weg naar het vaderland. Daarom worden we hier,
door een verborgen oordeel, getroffen door een voortdurende verwarring,
opdat we ons niet zouden hechten aan de weg in plaats van aan het vader
land. Het gebeurt immers vaak dat bepaalde reizigers onderweg aangename
weiden zien, en dat ze gaan treuzelen en zich verwijderen van de rechte
weg die ze hadden aangevat. De schoonheid van de weg fascineert hen en
vertraagt hun stappen. Daarom maakt de Heer voor zijn uitverkorenen
die onderweg zijn naar Hem, de weg hier op aarde hard, opdat niemand
zich zou gaan verheugen in de rust van het huidige leven, als was het een
aangename weide. Hij wil vermijden dat iemand er de voorkeur aan zou
geven langer onderweg te zijn, liever dan zo vlug mogelijk aan te komen,
of dat iemand plezier zou vinden in dit leven en zo zou vergeten waarnaar
hij verlangde in het vaderland. (Mor. 5,23,47)

Het voorbeeld van de heilige Benedictus
“Vervuld van de geest van alle rechtvaardigen.” (Dial. 2,8,8) Door de monni
kenvader Benedictus zo te typeren, stelt Gregorius hem voor als een soort
synthese van alle mogelijke voorafbeeldingen van de Heer, en als een model
voor eenieder die wil groeien in de navolging van Christus. In de heilige
wordt duidelijk hoe God met een mens – met ieder mens – bezig kan zijn,
als deze zijn hart maar openstelt.
Gregorius vertelt het leven van de monnikenvader precies zoals je een
bijbelverhaal zou vertellen7, maar met dit verschil dat Benedictus als gedoopte,
als christen, in zijn leven een aantal aspecten van het Christusmysterie
kan verwezenlijken, die voor de oudtestamentische bijbelfiguren slechts een
profetische verwachting waren. Toch zijn dit nog steeds slechts deelaspecten
en staan ze in de schaduw van de volheid van de Christus die zal wederkomen
in heerlijkheid. Om de man Gods Benedictus goed te leren kennen, moet je
bijbelfiguren kennen, zoals Abraham, Isaak, Jakob en Mozes. Maar het
is evenzeer waar dat je door Benedictus te kennen de geest van Abraham,
Isaak en de anderen vollediger gaat begrijpen, steeds in het licht van het
Christusmysterie. Dit intense begrip van de bijbelse boodschap leidt tot
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Een dergelijke ervaring van een zicht op het paradijs verscherpt tevens het
bewustzijn van de vergankelijkheid van deze wereld. Gregorius de Grote legt
in zijn onderricht overigens sterk de nadruk op het voorbijgaande karakter
van de wereldse dingen. Naarmate de omstandigheden er rampzaliger uitzien,
des te meer nodigen ze ons uit om er een aansporing in te lezen om enkel
op zoek te gaan naar het hemelse:
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Jacopo Vignali, Gregorius de Grote, olie op canvas, ca. 1630. The Walters Art Museum, Florence.

rouwmoed, en tot het verlangen de man Gods na te volgen in het eigen
leven. Op deze manier wordt ieder mens uitgenodigd zich af te vragen
van welke bijbelfiguur hij op zijn beurt de profetische gestalte kan zijn in de
Kerk van zijn tijd, en welke zijn persoonlijke rol is in Gods project, in
de heilsgeschiedenis.

De zesde en de eenentwintigste eeuw
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NOTEN
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Homilieën op Ezechiël 2,6,22. Referenties in broodtekst verder aangeduid met ‘Hom. Ez.’.
Moralia in Iob 6,35,48. Referenties in broodtekst verder aangeduid met ‘Mor.’.
Dialogen 3,38,4. Referenties in broodtekst verder aangeduid met ‘Dial.’.
Zie ook: Harry van Royen, “De crisismanager en restaurateur”, in dit nummer van De Kovel
(blz. 6-11).
Zie ook: Peter Nissen, “Missionaire monniken”, in dit nummer van De Kovel (blz. 66-74).
Homilieën op het Evangelie 1,10,7.
Zie ook: Gerard Mathijsen osb, “Vingerwijzingen naar het onzichtbare”, in dit nummer van
De Kovel (blz. 54-65).
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Volgens Gregorius de Grote moet je de geschiedenis lezen als een progressieve
openbaring van het evangelie. Daardoor worden verleden, heden en toekomst
relatief: wat telt is de heilsgeschiedenis die heel de wereldgeschiedenis
overspant. Zelf was de zesde-eeuwse monnik-paus ervan overtuigd dat de
context waarin hij leefde – een eschatologische context! –, hem toeliet zijn tijd
te zien als de vervulling van alles wat de oudtestamentische profeten voorzegd
hebben. Hij keek bijgevolg met spanning uit naar de ultieme voltooiing
in Christus, en hij maande zijn tijdgenoten aan tot eenzelfde waakzaamheid.
Zijn grote verantwoordelijkheidsgevoel, en zijn vertrouwen in Gods leiding van
de geschiedenis, hebben Gregorius aangezet tot een merkwaardige ijver die
hem de titel ‘de Grote’ opleverde.
Wat gold voor Gregorius in de zesde eeuw, geldt ook nu nog voor ons.
De huidige omstandigheden zouden ons evengoed doen uitroepen: “Heel de
hutsepot is gekookt!”, en ook vandaag nodigen de tekenen van de tijd ons
uit om verantwoordelijk te zijn en de eigen weg te leren ontdekken: wat is
mijn persoonlijke, unieke plaats binnen het ene grote project van God dat de
heilsgeschiedenis is?

