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44 Thematiek 

4.11 Vaste inhoudelijke lijn 

PsAA heeft bij de samenstelling van zijn collectie een krachtige thematische opzet voor ogen 
gehad,, en daarop zijn selectie uit AA's epancmoKpioen; gebaseerd. Hoe hij bij de selectie 
tee werk ging, wordt behandeld in 5, 'Het selectieproces'. 

Dee vaste inhoudelijke lij n in de collectie betekent niet dat er geen verrassende wendingen 
zijn.. Zo kan de lezer zich ietwat overvallen voelen als hij na de eerste zeven vragen, die het 
theologisch-morelee fundament leggen voor de collectie, in vr. 8 geconfronteerd wordt met 
well  zeer specifieke zonden: hoererij en nachtelijke ejaculaties. Vr. 16 en 17, over problemen 
opp "macro-niveau": slechte overheden, en bedreigingen van over de grenzen door de 
'volkeren',, 'ë9vr|' (lees: heidenen), lijken abrupt te volgen op de voorgaande vraag: hoe 
komtt een rijk en drukbezet man zijn christelijke plichten na. En na de grote problemen van 
vr.. 16 en 17 lijk t het onderwerp van vr. 18, dodelijke ongevallen door een val, door 
omvallendee muren of door verdrinking, welhaast banaal. 

Tochh weet PsA deze en andere overgangen thematisch te motiveren, soms door gebruik te 
makenn van al bij AA aanwezige elementen, aankondigingen of terugverwijzingen, dan weer 
mett eigen tekst waarmee hij vragen aaneenrijgt. 

4.22 De volmaakte christen 

Watt ook de thematische lij n in AA's collectie is, het is aannemelijk dat hij zijn eerste 
èpcüTCOTÓKpiaic;; als de meest fundamentele probleemstelling bedoelt, vrij weergegeven: wat 
maaktt iemand tot christen. Niet zomaar christen, maar 'waar en volmaakt christen'. PsA 
neemtt dit tot zijn fundament, en spreekt van de 'volmaakte christen' (voor de weglating van 
'ware'' zie het Commentaar bij vr. 1, r. 1). Beiden vinden het antwoord in de grootst 
mogelijkee intimiteit met God en Christus, in de 'inwoning'. Die moet verdiend worden met 
hett 'rechte geloof en vrome daden', 'ïticmq ópGn, KCU ëpya eiiaept]' (zie voor de 
programmatischee lading van dit doublet het Commentaar bij vr. 1, r. 2). AA laat het daarbij, 
maarr PsA voegt een reeks negatieve gedragingen toe die maken dat de 'inwoning' niet 
verdiendd wordt, en integendeel de duivel toegang krijgt. De gelovige verdient de inwoning 
evenminn door eenvoudig deel te nemen aan de openbare activiteiten van de kerkgemeente. 
Alduss de strekking van vr. 2, die - alweer - de nadruk legt op het innerlijk, waarbij PsA 
uitkomtt bij de 'f|avxia', het bidden in afzondering, dat wil zeggen in eigen huis. 

4.33 Berouw 

Hett pessimisme dat PsA in de eerste vragen aan de dag legt, brengt hem tot uitvoerige 
behandelingg van wat negatief gedrag, zonden, kan opheffen: berouw. Daaraan besteedt hij 
dee volgende vier vragen. Hoezeer dit een door hemzelf bepaald onderwerp is, blijkt al uit 
vr.. 3, waarvoor hij wel een AA-vraag ter bewerking uitkiest, maar alleen de vraagstelling 
overneemt:: het antwoord maakt hij geheel zelf. In deze vragen laat hij blijken waar voor 
hemm het zwaartepunt ligt: in het hier en nu. De berouwvolle christen moet zijn leven beteren. 
Mett deze stellingname wijkt hij af van AA, die vooral de 'aamipia' van de gelovige, zijn 
heill  in het hiernamaals benadrukt. 
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Berouww moet geuit worden: vandaar de biecht als volgend onderwerp. Het moet echter niet 
alleenn geuit worden, het resultaat moet ook positief zijn, en dat kan alleen als de 
biechthoorderr bekwaam is: voor PsA betekent dat vooral 'streng'. De gedachte dat de 
zondaarr kan volstaan met alleen bidden, wordt krachtig afgewezen, en dus ook de idee dat 
dee communie, die net als het gebed het contact met God inhoudt, voldoende zou zijn: PsA 
neemtt hiervoor alweer van een AA-vraag alleen de vraagstelling, en voegt een geheel eigen 
antwoordd toe, waarin hij met de grootst mogelijke stelligheid de eigen verantwoordelijkheid 
vann de mens voor de bestrijding van de zondige zwakheid poneert (vr. 7). 

4.44 Beproeving en zelfonderzoek 

Dee grootste zwakheid ziet PsA in de ontvankelijkheid voor sexuele lust. Daarmee maakt hij 
dee overgang naar de volgende vraag, vr. 8, waarin hij sexueel zondigen behandelt. Waarna 
hijj  de probleemstelling weer verbreedt tot allerlei zondigheid, om uit te komen bij de stelling 
datt de gelovige juist in de eigen zondigheid de oorzaak van alle tegenspoed moet zoeken, en 
dee tegenspoed moet leren zien als een beproeving die God oplegt om achter die oorzaak te 
komenn (vr. 9). 

Dee 'beproeving' wordt met vr. 10 het overheersende thema. 'Tegenspoed' wordt nu 
'onrecht',, of liever, het schijnbare onrecht dat bestaat in ogenschijnlijke voorspoed van wie 
datt eigenlijk niet verdienen. PsA besteedt een reeks vragen, 11 t/m 17, aan 
achtereenvolgenss onrechtmatig handelende rijken, slechte leiders van staat en kerk, en 
vijandigee heidenen, die allen succes lijken te hebben: is dat Gods wil? Ja, maar alleen om 
hen,, als hun uur komt, te straffen, en, belangrijker, om ons te beproeven en ons onze eigen 
schuldd en verantwoordelijkheid te laten beseffen. 

Inn enige vragen ertussendoor, die een voetnoot-status hebben, vr. 13 en 14 (zie het 
Commentaar),, behandelt PsA de plicht, niet alleen van rijken, maar van iedereen, tot 
liefdadigheid. . 

Ookk individueel ongeluk, aldus vr. 18, drukt ons met de neus op de eigen schuld en 
verantwoordelijkheid:: het is beproeving van Godswege, soms zelfs van de zijde van de 
duivel.. In vr. 19, te beschouwen als een terzijde (zie echter hieronder) wordt het 'Lot' als 
bewerkerr van alle verschijnselen, waaronder ongeluk, ontkend. 

4.55 Stabiliteit 

PsA'ss bijzondere belangstelling in het 'hier en nu' (zie 4.3, 'Berouw') blijkt ook in vr. 18. 
Datt de gewelddadige dood ook zondelozen overkomt, betekent voor PsA dat wij zulke 
getroffenenn niet alsnog als zondaren moeten beschouwen, maar hen, als 'dyioi', moeten 
blijvenn volgen. Hij is bezorgd voor de stabiliteit van het religieus / maatschappelijk bestel. 
AAA vraagt allereerst vertrouwen op God, die alles 'Tipöq TÓ avu^épov èpya^eTai' (vr. 18, 
r.. 56). 

Hoezeerr ook "terzijde", is vr. 19 niettemin de aangeefster van het volgende onderwerp. Het 
Lot,, ook al verwerpt de christen het, is toch te definiëren als een vorm van bestiering. Er 
zijnn er die bestiering ontkennen of doorbreken, door tegennatuurlijke dingen te doen: 
tovenaars,, 'magiërs'. Die zijn het onderwerp van vr. 20. Afgaande op de ongewone lengte 
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vann het antwoord, dat uitloopt in een reeks van exempla, moet men aannemen dat dit 
onderwerpp PsA bijzonder interesseert (evenals, trouwens, de onderwerpen 'agressie van de 
ë0vr|\\ en 'gewelddadige dood' [vr. 17 en 18]). 

4.66 Leven en dood 

Hett onderwerp van vr. 20, 'magiërs', bepaalt dat van vr. 21. Magiërs worden traditioneel 
geraadpleegdd om de dag van het sterven te voorspellen. Vandaar vr. 21, die ingaat op de 
vraagg of zulke kennis positief is. Het antwoord is ontkennend: zulke kennis verleidt tot 
zondigheid,, omdat men mét het stervensuur ook het geschikte moment weet waarop men, 
doorr het doen van de nodige penitentie, vergeving kan verkrijgen; intussen kan men 
onbevreesdd doorgaan met zondigen. 

Dee eigen verantwoordelijkheid van de gelovige voor de zonde, en dus voor berouw en 
inkeer,, houdt ook in dat men niet mag verwachten na de dood door andermans voorbede 
vergevingg of strafverlichting te verkrijgen. Dat leidt tot vr. 22, die daarover gaat. 

Daarmeee is de afronding bereikt van PsA's collectie van épü)Ta7ioicpio£i<;. Zoals in het 
Commentaarr wordt beschreven, is vr. 23, over de aard van het Paradijs, in hoge mate 
extracurriculair,, zozeer dat ik niet anders kan concluderen dan dat PsA's opzet om een 
waardigg sluitstuk aan te brengen mislukt is. 

Wijj  zijn niet de enigen die vr. 23 met de nodige scepsis bezien: in vele handschriften die 
PsA'ss collectie bevatten zonder overig Zomipiog- materiaal, ontbreekt PsA 23 (zie 10.2, 
"'IkoTrjpiog-handschriften""  en "non-Iavqpiog-handschriften"'). 


