
Het verleden actueel 
 

Rellen rond de kerk 
 
Anje de Heer 
 
Milaan – Rond de christelijke kerk vonden de afgelopen dagen ernstige rellen plaats. 
Ambrosius, bisschop van Milaan, bezette met medestanders de kerk, uit verzet tegen het 
besluit van keizerin Justina om het kerkgebouw voortaan te gebruiken voor samenkomsten 
van de Ariaanse stroming. Volgens een ooggetuige zette Ambrosius, zelf vertegenwoordiger 
van de katholieke richting, een speciaal strijdmiddel in: het gelovig volk bleef ’s nachts in 
de kerk waken, bereid om met zijn bisschop te sterven. Men begon te zingen, hymnen en 
psalmen, naar oosters gebruik, hoewel bij ons tot op heden onbekend, met de bedoeling te 
voorkomen dat het volk neerslachtig zou worden en de moed zou verliezen.  
 
Dit bericht uit het fictieve, laat vierde-eeuwse Romeins Dagblad is verzonnen, maar de verhaalde 
gebeurtenis is waar gebeurd. In het bericht zijn enkele punten te vinden die iets meer over de 
context vertellen. In de eerste plaats: er is sprake van een bisschop, een keizerin en een stad. 
Ambrosius (ca. 339-397) is de bisschop, zeer geliefd vanwege zijn pastorale zorg en zijn 
retorische kennis en vaardigheden. Justina is de Romeinse keizerin en regentes voor de nog jonge 
keizer Valerianus. De stad is Milaan, gelegen in het huidige Noord-Italië, een belangrijk 
bestuurlijk, economisch en cultureel centrum in het late Romeinse Rijk.  
In de tweede plaats: binnen de christenheid was er felle strijd over het wezen van Jezus Christus. 
Justina is aanhanger van de leer van Arius (ca. 256-336): Christus is níet van hetzelfde wezen als 
God de Vader. Ambrosius bestreed deze leer. In de derde plaats: gemeentezang was tot op dat 
moment alleen in de oosterse kerk bekend, nog niet lang overigens. De liederen werden ingezet 
als strijdmiddel, met name in de conflicten rond het Ariaanse gedachtegoed.  
In de vierde plaats: de ooggetuige is Augustinus (354-430). De woorden die hem hier in de mond 
zijn gelegd, zijn vrij naar een verslag van de gebeurtenis in zijn Belijdenissen.  
 
Vader van het kerklied  
In de geschiedenis van de westerse kerkmuziek neemt Ambrosius een ereplaats in. Hij kreeg zelfs 
de bijnaam ‘vader van het kerklied’. Allereerst vanwege bovenstaande geschiedenis en het feit 
dat het zingen sindsdien ‘tot op heden toe, in zwang gebleven [is] en … reeds vele, ja bijna al uw 
kudden ook in de rest van de wereld het [hebben] overgenomen’. Vervolgens ook omdat hij zelf 
kerkliederen schreef. Hymnen, zo worden deze kerkliederen genoemd, een liedtype dat in de 
oosterse kerk was ontstaan.  
Ambrosius’ hymnen bestaan uit strofen van elk vier regels, met een vaste ritmische en 
inhoudelijke structuur, geschreven in het Latijn en gezongen in beurtzang. Vanaf hun ontstaan tot 
op heden zijn ze liturgisch in gebruik. Wie met enkele van deze liederen wil kennismaken kan in 
zijn Liedboek terecht. De Liederen 253, 370 en 382 zijn van Ambrosius (hoewel die toeschrijving 
bij 253 niet helemaal zeker is), alle in de vertaling van J.W. Schulte Nordholt (1920-1995): een 
lied op de Drie-eenheid(!), een ochtendlied en een avondlied. Verder gaat Lied 122 uit het 
Liedboek via Luther op Ambrosius terug. Ambrosius heeft de kerk van het Westen van zijn tijd 
een nieuwe vorm en een nieuwe taal gegeven. Wie iets van de kerk van alle tijden en plaatsen wil 
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ervaren, zijn eigen horizon wil verbreden, hoeft alleen maar deze liederen te zingen, want sterke 
liederen creëren banden die eeuwen overspannen.  


