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In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema’s van christelijk
leraarschap: onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek,
schoolteam, leidinggevenden.
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Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (hoofd), bezinning
en reflectie (hart) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (handen).

Bronteksten van Aurelius Augustinus

Tekst 4 God is vol majesteit
Augustinus gaat in zijn beschrijving van God uitvoerig in op de
macht en majesteit van God. Hij kiest daarbij voor het omschrijven
in de vorm van tegenstellingen. Opvallend is dat beide posities van
de tegenstellingen een omschrijving van God geven, zonder dat dit
gaat wringen.
Hij wil eerbied en ontzag kweken voor Gods grote majesteit en wil
dat we onder de indruk komen van Zijn volkomenheid.
IV Gods majesteit en volmaaktheid.
Wat is dan mijn God? Wat, vraag ik, anders dan God, de Heere? Want
wie is de Heere, behalve de Heere? Of wie is God, behalve onze God?
{1} O Gij allerhoogste, beste, machtigste, almachtigste, barmhartige
en rechtvaardigste, meest verborgene en toch alomtegenwoordige, schoonste en sterkste, standvastige en toch ongrijpbare, onveranderlijke en alles veranderend, nimmer nieuw, nimmer oud,
alles vernieuwend; die de hovaardige doet verouderen en ze weten het niet; altijd werkend, altijd rustig, vergaderend en toch niet
nooddruftig, dragend en vervullend en beschermend, scheppend
en voedend en voleindigend, zoekend, hoewel U niets ontbreekt.
Gij bemint, maar zonder hartstocht, Gij ijvert, maar bent kommerloos, het berouwt U en Gij bent zonder smart, Gij toornt en bent
ongeschokt, Uw werken verandert Gij, maar Gij verandert niet Uw
raadsbesluit; Gij neemt aan, wat Gij vindt, maar nooit verloren hebt;
Gij bent nooit iets behoevende, maar verheugt U in gewin, nooit
gierig, maar toch eist Gij woeker. Meer dan het verschuldigde wordt
U betaald, zodat Gij tot schuldenaar wordt, en toch wie bezit iets,
dat niet het Uwe is? Gij betaalt schulden, hoewel Ge niemand iets
schuldig bent, Gij scheldt kwijt, zonder dat Gij verliest. En wat betekenen onze woorden, mijn God, mijn leven, mijn heilige verheugenis; of wat zegt men, wanneer men spreekt van U? En toch wee
degenen, die zwijgen van U, waar zij, rijk aan woorden, gelijk stommen zijn.
Vragen:
1. In het begin geeft Augustinus veel superlatieven om God te prijzen. Wat vind je van de manier waarop hij dat doet?
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2. Welke tegenstelling in de beschrijving over God komt goed overeen met jouw beeld van God?
3. Kies een tegenstelling uit die je herkent en één die je niet herkent
en vertel waarom.
4. Wat zou Augustinus bedoelen met de opmerking dat God bemint, maar zonder hartstocht?
5. Wat betekent het dat God woeker eist? Betekent dat ook dat de
leerlingen moeten woekeren met hun gaven?
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