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Bronteksten van Aurelius Augustinus

tekst 2 God is in ons

Eén van de moeilijkste vragen voor de mens is: Waar is God? Alle eeu-
wen door hebben mensen geprobeerd hier antwoord op te geven. 
Sommigen door God te ontkennen, anderen menen Hem te kunnen 
vinden in de natuur. Augustinus is in onderstaande tekst bezig met 
deze vraag. Treffend is dat hij door middel van vragen de verschil-
lende antwoorden op het spoor komt. Mooi is ook dat hij in zijn ant-
woorden steeds citaten uit de Schrift aanhaalt. Dat gebonden zijn 
aan de Schrift is uitgangspunt voor Augustinus. Later beroepen de 
reformators zich daar ook op in hun strijd tegen de rooms-katho-
lieke kerk.

II God, die hij aanroept, is in hem, en hij in God. 

En hoe zal ik mijn God aanroepen, mijn God en mijn Heer, daar ik Hem 
immers in mij roep, wanneer ik Hem aanroep? En welke plaats is in 
mij, dat mijn God daarheen in mij zou komen? Dat mijn God daarheen 
zou komen in mij, God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft? Ja, 
Heere mijn God, is er iets in mij, dat U zou kunnen bevatten? Kun-
nen dan de hemel en de aarde, die Gij gemaakt hebt en in welke Gij 
mij gemaakt hebt, U bevatten? Of kan daarom al wat is, U bevatten, 
omdat zonder U niet zijn zou, wat is? En daar nu ook ik ben, waartoe 
vraag ik dan, dat Gij komt in mij, die niet zijn zou, wanneer Gij niet in 
mij waart? Want ik ben toch niet de hel, en toch bent Gij ook daar. 
Want bedde ik mij in de hel, Gij bent daar. Ik zou dus niet zijn, mijn 
God, ik zou geheel niet zijn, wanneer Gij niet in mij waart. Of is het zo, 
dat ik niet zijn zou, indien ik niet was in U, uit wie alles is, door wie al-
les is en in wie alles is?Ja ook zo is het, Heere; ook zo. Waarheen roep 
ik U dan, daar ik in U ben? Of vanwaar zou Gij komen in mij? Want waar 
zou ik gaan buiten hemel en aarde, dat vandaar in mij zou komen 
mijn God, die gezegd heeft: “Ik vervul hemel en aarde?”

Vragen:
1. Probeer in eigen woorden weer te geven wat Augustinus met 

bovenstaande tekst bedoelt.
2. Welke beelden hebben we als Augustinus zegt dat God in ieder-

een is en iedereen in God?
3. Hoe ervaren wij in deze tijd Gods aanwezigheid in deze wereld? 
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Aan de slag met Augustinus

Hoe kunnen we zijn aanwezigheid aanvaarden terwijl we zoveel 
lijden zien?

4. Kunnen kinderen zich in onze technische maatschappij nog wel 
iets voorstellen over Gods aanwezigheid in ons? 

5. In bovenstaande tekst staan gegevens over het beeld van God. 
Komt dat overeen met het Godsbeeld, dat verwoord is door je 
eigen school?

6. Hoe moet de opmerking over de hel worden geïnterpreteerd in 
bovenstaande tekst? Herkennen we dat in ons leven of in de le-
vens van onze kinderen?


