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Het dogma van de erfzonde is het eerste echt Westerse dogma. Augustinus van 
Hippo (354-430) is volgens sommige theologen de uitvinder van dit dogma. 
Volgens andere geleerden is hij de kerkvader die dit dogma in zijn finale plooi 
heeft gelegd. Julianus van Aeclanum (ca. 380-454) behoort tot de eerste groep: 
er bestond volgens hem nog geen kerkelijke consensus over deze doctrine die 
door Augustinus voor het eerst werd gesystematiseerd. Julianus beschuldigt 
Augustinus er van dat hij gelooft in een ingeboren zonde, en zodoende een 
Afrikaanse, manicheïsche leer heeft binnengebracht in de christelijke theolo-
gie, en daarmee de rust in de Kerk heeft verstoord. In zijn verdediging tegen 
deze beschuldigingen doet Augustinus een beroep op een hele reeks voorgan-
gers, om aan te tonen dat zijn erfzondeleer niet iets ‘nieuws’ of ‘ketters’ 
behelst, maar zich kan bogen op een lange en eerbiedwaardige traditie. Binnen 
die lijst van geciteerde autoriteiten wordt door Augustinus de belangrijkste 
plaats toegekend aan Ambrosius van Milaan (339/340-397), de bisschop die 
Augustinus met Pasen 387 heeft gedoopt. 

De beste manier om na te gaan of Augustinus terecht claimt dat zijn opvat-
tingen volledig in de lijn liggen van die van Ambrosius, is Ambrosius’ teksten 
te gaan lezen. Hierbij laten wij even Augustinus’ visie op de oorsprongs-
zondeleer terzijde: we kijken naar Ambrosius door de ogen van Ambrosius. 
Het loont trouwens de moeite om Ambrosius’ opvattingen over kwaad en 
zonde te onderzoeken, want ze worden zelden op zichzelf bestudeerd en veelal 
bekeken in relatie tot Augustinus’ denken. De focus in dit artikel zal dus in 
een eerste beweging op de visie van Ambrosius over zonde en kwaad liggen. 

Ambrosius zelf spreekt niet van peccatum originale (oorsprongszonde), 
slechts éénmaal van haereditaria peccata (erfzonde, cf. De mysteriis 6,31-32) en 
een enkele keer van iniquitas Adae (Adams schuld, cf. In Psalmum 48,8). Het 
is bekend dat Ambrosius geen systematisch denker is, en dat geldt zeker waar 
het gaat over de val van Adam en de gevolgen voor diens nageslacht. Ambro-
sius schreef geen traktaat met de titel De peccato (originali). Dat een zielzorger 
en predikant over zonde en kwaad gesproken heeft, is evident. Dat daarbij 
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Adam en Eva wel eens ter sprake kwamen, spreekt ook voor zich. Dat is vooral 
het geval in werken als Hexameron, dat handelt over de zes dagen van de 
schepping, en De paradiso, dat een exegese van het paradijsverhaal biedt. 

Vooraleer Ambrosius’ opvattingen over Adam, de val en zijn mogelijke 
gevolgen nader te bekijken, dienen wij duidelijk te maken dat voor Ambrosius 
iedere mens in alle vrijheid kiest voor het goede of het kwade. Ik ben verant-
woordelijk voor mijn daden, niet een of andere vreemde macht zoals dat  
vaak wordt uitgelegd in de gnostiek of in het manicheïsme, stromingen die 
opgeld maakten in Ambrosius’ tijd. Zondigen is een kwestie van persoonlijke 
keuze: je kan zonde begaan of vermijden. Zonde komt voort uit hoogmoed  
(In psalmum 118 sermo 7,8) en leidt tot het verlies van Gods genade. Tegelijk 
kan de mens deugdzaamheid nastreven en vrij van schuld zijn. Maar wat heeft 
Adam met dit alles te maken? 

Het paradijsverhaal en de eerste zonde
Voor Ambrosius was de hof van Eden een plaats van volmaakt geluk, de plek 
waar een intieme relatie tussen God en mens bestond. De eerste mens was 
volstrekt vrij, begiftigd met rede en deugdzaamheid, potentieel volkomen 
deugdzaam en potentieel onsterfelijk. Adam was geschapen ad imaginem et 
similitudinem Dei (Hexameron VI,7,41-43), naar Gods beeld en gelijkenis. Door 
zijn vrije wil en intellect was Adam voor de zondeval op moreel en intel-
lectueel vlak Gods evenbeeld, volstrekt vrij. Die vrijheid verklaart waarom de 
mens ook kon zondigen en Gods genade verliezen (Hexameron VI,10,75). Het is 
een met rede begiftigde, vrije mens die in een situatie van volmaakt geluk 
zondigt. Adam en Eva kenden nog geen vleselijke verlangens – ze waren nog  
kinderen –, maar tegelijk waren ze deugdzame volwassenen die deze verlan-
gens onder controle hadden (De paradiso 12,59). 

Precies omdat die vleselijke verlangens gevaarlijk waren, verbood God het 
eerste koppel om toe te geven aan vleselijke passies (De paradiso 11,52).  
Ze gehoorzaamden echter niet, ook al waren de instructies duidelijk en wisten 

Jaume Huguet, Augustinus  
luistert naar Ambrosius, 1460,  
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
Barcelona.
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Gebroeders Limbourg, De tuin van Eden, illustratie in Les très Riches Heures du duc de Berry, 1415.

ze beiden van nature wat goed en kwaad was. Daarom zijn Adam en Eva zelf 
verantwoordelijk voor de val en de negatieve gevolgen daarvan (De paradiso 
12,56-58). Vrijheid betekent immers dat je voor of tegen een gebod kan kiezen. 
In hun hoogmoed – Adam en Eva wilden gelijk zijn aan hun schepper – koos 
het eerste mensenpaar voor de ongehoorzaamheid: 

De mens moest het goddelijk gebod gehoorzamen. Niet gehoorzamen was 
een overtreding. Door niet te gehoorzamen beging hij een fout, omdat een 
overtreding een zonde is. (De paradiso 6,30) 

De gevolgen van de val waren verschrikkelijk. De mens zondigde en werd 
daarom door zijn eigen schuld aan de dood onderworpen, een dood die 
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ingaat tegen de oorspronkelijke natuur van de mens. De mens was immers 
geschapen voor het leven, niet voor de dood. Had Adam niet gezondigd, dan 
was hij niet gestorven (De sacramentis II,6,17). De dood is een straf voor  
de zondeval (De paradiso 14,70). Ambrosius denkt hierbij eerder aan de 
 geestelijke dood die hij beschouwt als het belangrijkste en directe gevolg  
van de menselijke hoogmoed. Natuurlijk is de lichamelijke sterfelijkheid  
ook een gevolg van de zondeval, maar Ambrosius lijkt daar niet zo zwaar 
aan te  tillen. Het verlies van de gratia spiritalis (geestelijke genade) is veel 
erger (In psalmum 48,23).

De zondeval leidt tot fysieke verbanning uit het paradijs en tot geestelijke 
verandering van de mens: het geestelijke verliest de heerschappij over het 
lichamelijke. De schaamte die Adam en Eva voelden voor hun naaktheid 
 symboliseert hun besef van dit verlies (In Lucam 10,45; In Lucam 10,110;  
De paradiso 13,63). Het lichamelijke verstoort het evenwicht dat er voorafgaand 
aan de zondeval bestond tussen geest en vlees, en dit zal ook Adams nakome-
lingen parten spelen. 

Als een mens voor zichzelf kiest, dan tast dat het menselijke imago Dei-zijn 
aan. Adam knipt zelf de lijn met God door, omdat hij vindt dat hij het zelf 
beter kan dan God (cf. Hexameron VI,8,47). Maar God wil geen lijnen door-
knippen. In Christus, dé imago Dei, reikt hij de mens de hand. De zondeval is 
tegelijk het begin van de redding.

Gevolgen van de val voor het nageslacht van Adam en Eva
Sinds de zondeval zijn dood, ‘Godsverduistering’ en verstoring van de para-
dijselijke harmonie ook het lot van de kinderen van Adam. Ambrosius wil 
niet gezegd hebben dat voor de gevallen mensheid deugdzaamheid voorbij 
is. Maar de Bijbel biedt teksten aan waaruit blijkt dat zelfs het kind van 
één dag niet vrij is van zonde (Job 14,4) – teksten waar Ambrosius mee 
worstelt. Ambrosius erkent de menselijke zondigheid – de Kerk is er het 
beste bewijs van – maar benadrukt dat mensen haar met Gods hulp kunnen 
overwinnen.

Ambrosius identificeert zich met de zondigende Adam (In psalmum 118 
sermo 22,30) en bekent dat hij in Adam gevallen is (De excessu Satyris 2,6). 
Wij waren allen in Adam. Toen hij verloren ging, gingen allen in hem ver-
loren (In Lucam 7,234). Alle mensen zijn onder zonde geboren, aangezien 
ieders oorsprong in de ondeugd ligt, zoals men kan lezen in Ps. 50,7  
(De paenitentia I,3,13). Teksten waarin Ambrosius spreekt over de dominan-
tie van het kwade in ieders menselijk leven zijn legio. De hoogmoed die 
leidde tot Adams val beschouwt hij als de oorsprong van alle mogelijke 
menselijke misstappen (In psalmum 118 sermo 7,8). De universele menselijke 
zondigheid wordt genoemd in Apologia Prophetae David ad Theodosium 
Augustum, een werk waarin koning David fungeert als een exemplum voor 
de universele menselijke zondigheid. De Bijbel staat vol van voorbeelden 
van zondaars, zoals dat ook geldt voor de eigen tijd:
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We zijn daarom verwekt in de zonde van onze ouders, en we zijn in hun 
misdaden geboren. De geboorte heeft haar eigen vlekken/besmettingen 
(contagia sua), en de natuur (natura) heeft er zelf ook meer dan één. (Apo-
logia Prophetae David 11,56)

Voor de Milanese promotor van de maagdelijkheid is alleen Christus vrij van 
onreinheid omwille van zijn geboorte uit de maagd en de Heilige Geest. Procre-
atie via de normale weg impliceert dat je geboren wordt in bezoedeling en 
getekend bent door besmetting, verzwakking, zondigheid. Ambrosius zegt niet 
dat wij ook deel hebben in Adams schuld, maar dat diens zonde onze bestaans-
wijze raakt, spreekt voor zich. Omwille van de aanwezigheid van concupiscen-
tia (begeerlijkheid) is de mens geneigd tot zonde (De Noe 12,41), waaraan hij 
kan toegeven of weerstaan. In deze strijd kent Ambrosius een grote plaats toe 
aan aan Gods genade, want hierdoor kan de mens in deugdzaamheid de heling 
van het aangetaste imago Dei inzetten. Mensen moeten in dit leven werk 
maken van deugdzaam handelen om zo hun geluk te vinden (De Iacob I,6,23; 
I,7,28; I,8,36). Oprecht berouw leidt tot vergeving en voert de mens terug naar 
een staat van zondeloosheid (De paradiso 14,71). 

Ambrosius zal dan ook sterk de nadruk leggen op onze verantwoordelijk-
heid in het al dan niet zondigen en stelt formeel dat bij het Laatste Oordeel 
enkel de persoonlijke zonden bestraft worden (In psalmum 48,9). Tegelijk lijkt 

het er soms op dat Ambrosius ons ook laat 
delen in de schuld die verbonden is met 
Adams zondeval. Dit is althans de eerste 
indruk die je krijgt bij het lezen van  
De Tobia 23,88. De Tobia is een traktaat 
waarin Ambrosius de ongelijke verdeling 
van rijkdom veroordeelt en kritiek levert op 
de hebzucht van zijn tijd, die met de chris-
telijke naastenliefde (caritas) contrasteert. 

In een allegorische veroordeling van 
de woeker wordt Christus, de genereuze 
genadebankier, geplaatst tegenover de 
duivel, de bedrieglijke woekeraar bij wie 
Adam en Eva in de schuld staan. Bij  
nader toezien blijkt zowel de schuld als 
de overtreding van Gods Wet toegespitst 
te  worden op Adam. Daartegenover staat 
Christus’ vernieuwende genade. De 
schuld ligt dus bij de individuele Adam, 
en wordt niet doorgegeven van generatie 
op generatie. Als wij schuldig zijn, dan is 
dat door zelf toe te geven aan het zondig 
ver langen – dat laatste erfden we wel van 
Adam. Hier, zoals ook in De excessu  

Ambrosius van Milaan, cover (fragment) 
register crediteurs Bolognese krediet-
verstrekker, Bologna, 1390-1400.
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Satyri 2,6, lijkt het er toch vooral op dat wij delen in de gevolgen van de 
zondeval, de verwondingen die ons verzwakken en aanzetten tot zonde. Wat 
wij volgens Ambrosius erven, is een hang naar zondig leven, eerder dan een 
werkelijke zonde die schuld met zich meebrengt. Op dat punt is Ambrosius 
heel duidelijk: door Adams zonde is de mensheid meer geneigd tot zonde, 
maar effectieve zonde en schuld beperken zich tot de individuele verantwoor-
delijkheid – en vice versa.

Milanese doopliturgie en oorsprongszonde

Bij Ambrosius krijgt het doopsel een belangrijke rol toebedeeld. Het is het 
sacrament dat zonde vergeeft en mensen redt. Voor Ambrosius is het doopsel 
de conditio sine qua non om in de hemel toegelaten te worden. Zonder verge-
ving van zonden in het doopsel kan niemand opstijgen naar het koninkrijk 
van de hemel. Het doopsel houdt ook een opdracht in, namelijk het leiden van 
een leven in rechtvaardigheid. 

Volgens Augustinus is de traditie van het kinderdoopsel een lex orandi, lex 
credendi argument om zijn erfzondeleer te handhaven: kinderen worden 
gedoopt ter vergeving van zonden, maar hebben zelf nog niet gezondigd, dus 
er moet een andere zonde in hen leven, dit is de erfzonde. Kinderen werden 
in Milaan, zoals elders, gedoopt bij stervensgevaar. Ambrosius zegt niet dat 
kinderen met zonde geboren worden. Het gaat eerder om een contagium, een 
besmetting. Het kortst komt hij bij 
de idee van een aangeboren zonde 
bij kinderen in zijn De apologia 
David, maar dan nog komt hij niet 
verder dan het stellen van de vraag 
of Psalm 50,7 het zou kunnen heb-
ben over de eigen fouten van kinde-
ren. In feite zegt Ambrosius niet dat 
kinderen zonde(n) zouden hebben, 
maar wel dat ze onder een negatieve 
invloed (contagia) ervan staan. 
Kortom, dat Ambrosius niet zou 
geloven in de initiële onschuld van 
borelingen, of dat hij gelooft dat kin-
deren met zonde(n) belast geboren 
worden, is met deze passage zeker 
niet bevestigd. 

In de context van de kwestie van 
de oorsprongszonde is het interes-
sant om vast te stellen dat Ambro-
sius van oordeel is dat alle mensen, 
ook babies, moeten gedoopt worden. 
Wel voegt hij toe dat als de laatsten 

Doopsel van Augustinus door Ambrosius, Scuola 
Marchigiana Pinacoteca, 15de eeuw, Vaticaan.
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ongedoopt sterven, ze vrij zijn van straf (De Abraham II,11,84). Die toevoeging 
lijkt er op te wijzen dat er in hen geen schuld of zonde aanwezig is. Teksten 
als In Lucam 1,37 zeggen trouwens dat door het doopsel het kwaad hersteld 
wordt en mensen opnieuw worden als pasgeboren kinderen. Indien er schuld 
of zonde in deze borelingen zou zijn, dan zou deze vergelijking mank lopen. 
Anders gezegd, Ambrosius gelooft dat kinderen zondeloos zijn. Dat pleit tegen 
de oorsprongszondethese, terwijl het perfect past binnen Ambrosius’ betoog 
dat de gedoopte zijn persoonlijke verantwoordelijkheid moet nemen. Dit 
 verklaart ook waarom de kerkvader zo weinig aandacht geeft aan het kinder-
doopsel, een praxis die in die tijd eerder uitzondering dan regel was. 

In de Milanese initiatieritus werd het doopsel gevolgd door een baptismale 
zalving en voetwassing. Drie doopteksten – De mysteriis 6,32; De sacramentis 
III,1,7 en In psalmum 48,8-9 – maken een onderscheid tussen het doopsel en de 
voetwassing, waarbij voor de voetwassing verwezen wordt naar Christus die 
de voeten van zijn leerlingen waste. Dit schema is ingegeven door de idee dat 
de slang niet alleen Adam verleidde tot de val, maar tegelijk ook gif in zijn hiel 
injecteerde. Die hiel maakt deel uit van de voet, en dus verwijst het sacrament 
van de voetwassing – en bij uitbreiding het hele initiatieritueel – naar de 
 adamische erfenis. 

De drie teksten zijn interessant omdat ze illustreren dat Ambrosius de ada-
mische zonde slechts een beperkte impact toekent – althans als je dat vergelijkt 
met wat Augustinus erover dacht. Volgens de Milanese catecheet wist het 
doopsel de persoonlijke zonden (nostra propria peccata) volledig uit, terwijl de 
voetwassing de erfelijke zonden (haereditaria peccata) reinigt. Men lette op het 
meervoud: haereditaria peccata – dus niet de ene zonde van Adam. Voorts valt 
het op dat de drie dooppreken op geen enkele manier een notie van schuld 
verbinden met de geërfde zonden: voor Ambrosius dragen mensen slechts 
schuld aan de eigen zonden. De iniquitas Adae (Adams gulzigheid) is geheel 
Adams eigen schuld en er is geen sprake van een overgeërfde persoonlijke 
zonde, wel van een neiging tot zonde die alle mensen delen (In psalmum 48,9).

Is Ambrosius’ zondenleer proto-augustiniaans?
In de controverse met Pelagius en Julianus van Aeclanum heeft Augustinus 
herhaaldelijk een beroep gedaan op de zondenleer (hamartologie) van Ambro-
sius van Milaan. Maar laat ons eerst nog even oplijsten welke de visie van 
Augustinus op de oorsprongszonde is.

Volgens Augustinus wordt elk kind geboren met een oorsprongszonde 
omwille van zijn toebehoren tot het geslacht van Adam. Voor de zondeval is 
Adam een volmaakte mens: hij heeft in feite niets meer te leren, want hij weet 
perfect wat hij mag en niet mag. Maar hij zondigt en wordt uit het paradijs 
verbannen en met hem begint een lange geschiedenis van schuld en boete. 
Alle mensen zijn kinderen van Adam en dit vanaf hun geboorte. Alle kinderen 
worden omwille van de val van Adam met schuld geboren. Naast individuele 
zonden, draagt elke mens dus ook de zonde van Adam. Dientengevolge delen 



55

d
e
 k

o
v

e
l

alle mensen niet alleen die erfzonde en de schuld die 
daarmee gepaard gaat, maar ook de straf die eraan 
vasthangt: sterfelijkheid en neiging tot zonde. Zo 
redeneert de kerkvader van Hippo. 

Bij Augustinus krijgt de pasgeboren baby een 
centrale plaats in zijn argumentatie rond de aan-
wezigheid van schuld omwille van de afkomst van 
Adam. In de controverse met Julianus wordt tot in 
den treure het lot van de babies opgevoerd als een 
bewijs van het bestaan van de oorsprongszonde. 
Augustinus maakt daarbij op een radicale wijze een 
onderscheid tussen Gods rechtvaardigheid – God 
straft terecht ieder mens omwille van zijn afkomst 
van Adam – en de menselijke rechtvaardigheid:  
ieder het zijne geven. Iedereen is van bij de geboorte 
schuldig en verdient bijgevolg (de dood)straf, ook al 
is dat een mitissima poena (lichtste straf) in het 
geval van de babies. Het (kinder)doopsel is voor 
ieder een hoge vereiste om aan de veroordeling te 
ontsnapen en om met de continue steun van Gods 
genade goed te kunnen handelen en dus te hopen op 
het eeuwige leven. 

Augustinus heeft deze visie ontwikkeld voor hij 
in conflict kwam met de pelagianen en hij heeft bij 
deze gedachteontwikkeling Ambrosius niet echt 
gebruikt. Dat Ambrosius een grote indruk heeft 
nagelaten op Augustinus tijdens diens verblijf in 
Milaan, staat buiten kijf. Of dat ook betekent dat 
Ambrosius een grote impact uitoefende op Augusti-
nus’ denken, is voorwerp van discussie. 

Zeker is dat Ambrosius een groot belang hechtte 
aan de morele verantwoordelijkheid van ieder mens, 
terwijl in Augustinus’ visie op de gevolgen van de 
val de menselijke vrije wil zonder de hulp van de 
genade alleen maar kan zondigen. Tussen de Ambro-
siaanse overtuiging dat mensen in wezen zondaars 
zijn die zich kunnen verbeteren en de Augustini-
aanse stelling dat je zonder de genade alleen maar 
zondigt, wat je dan ook doet, is toch wel enig ver-
schil. De rol van de vrije wil na de val is alleszins 
van groter belang bij Ambrosius dan bij Augustinus. 

Ambrosius en Augustinus, miniatuur uit een psalter,  
15de eeuw, ms. Harvard, Houghton Library. 
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De feitelijke zonde valt bij Ambrosius onder 
de verantwoordeljkheid van elke individuele 
volwassene. Beide kerkvaders geloven dat 
sinds de val dood, lijden en kwade neigingen 
in de menselijke natuur ingebrand zijn. 
Ambrosius beschouwt de fysieke dood of ook 
de zondeneiging echter niet als een straf-
gevolg, terwijl Augustinus dit wel doet: straf 
kan voor hem alleen maar bestaan als er 
schuld is, bij babies is dat dus de oorsprongs-
schuld. 

Ambrosius benadrukt in zijn preken en 
geschriften herhaaldelijk dat zondigheid ver-
bonden is aan geslachtsgemeenschap: Christus 
had er geen last van omdat hij geboren was uit 
de Geest en uit een maagd. Ambrosius lijkt 
meer de ouders te bekritiseren dan de vrucht 

van hun geslachtsgemeenschap – op De Tobia 23,88 na is er bij hem geen tekst te 
vinden die de overdracht van een oorspronkelijke schuld suggereert en zelfs de 
hier vermelde tekst is niet echt overtuigend en wordt minstens weersproken door 
andere teksten waarin de auteur uitdrukkelijk de schuldeloosheid van kleine 
kinderen onderstreept. Augustinus daarentegen stelt dat ouders binnen het huwe-
lijk op een goede wijze gebruik maken van het kwade van de concupiscentia 
carnis (vleselijke lust) en dat de schuld niet ligt bij de ‘daders’ maar bij het ‘pro-
duct’ van hun daad. Waar Ambrosius nog gelooft dat na de zondeval de mens 
onder de genade kan terugkeren naar de kinderlijke onschuld en hij ervan over-
tuigd is dat het doopsel een opdracht inhoudt, krijgt bij Augustinus de alom-
vattende kracht van de genade, Gods eerste initiatief, onverdiend geschonken aan 
deze maar niet aan gene, de overhand. Tussen de vrije mens bij Ambrosius en 
de gepredestineerde mens bij Augustinus ligt een wereld van verschil. In Milaan 
lijkt er meer ruimte te zijn voor menselijke verdienste dan in Hippo, en dus klinkt 
de aansporing tot een christelijke levenspraxis in Milaan krachtiger.

Dat Ambrosius reflecteerde over Adams val en de impact daarvan op de 
mensheid wordt in vele teksten duidelijk. Dat er bij hem sprake is van een 
oorsponkelijke zonde, staat buiten kijf. Ambrosius heeft echter vooral oog voor 
onze persoonlijke zonden en hij gelooft dat de mens de mogelijkheid bezit om 
in de toekomst de zondige neigingen te overwinnen. Teksten als De Tobia 23,88 

(niet geciteerd door Augustinus), De mysteriis 6,31-32 over de haereditaria 
 peccata (eveneens niet aangehaald door Augustinus) en In Psalmum 48,8  
over de iniquitas Adae lijken Augustinus’ schatplicht aan zijn doopmeester te 
staven, maar staan toch nog zeer ver van de augustiniaanse oorsprongs-
zondeleer. Bovendien zijn het in zekere zin ‘geïsoleerde’ teksten die marginaal 
zijn ten aanzien van andere relevante passages die duidelijk in een niet-
augustiniaanse richting gaan. 

Ambrosius schrijft, 12de-eeuwse 
miniatuur in de Hexaemeron, ms. 
Charleville-Mézières, ms. 212, t. III, fol. 1r.
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Bij Augustinus evenwel krijgt peccatum originale ontologische en universa-
listische eigenschappen: alle mensen zijn schuldig. Zover kon Ambrosius 
 vanuit zijn eigen geloof in de menselijke verantwoordelijkheid nooit gaan. De 
Milanese kerkvader identificeert zich op ethisch vlak met de zondigende 
Adam: hij is in zekere zin ook gebeten door de slang, hij heeft ook te kampen 
met iniquitas (zondige wellust), hij ziet ook af van lijden en dood en hij laat 
er geen misverstand over bestaan dat de dood van Adam ook op hem een grote 
impact heeft gehad. Ambrosius blijft zich evenwel zelf verantwoordelijk voelen 
voor zijn daden. Hij verschuift de schuld niet naar een ander, maar neemt ze 
op zich, terwijl hij er de babies buiten houdt. 

Pedro Berruguete, de heiligen Ambrosius en Augustinus, olie op doek, ca. 1495, Museo Nacional del Prado, 
Madrid.
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