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Morale Chretienne, 

rapportée aux instructions 

que Jesus - Christ nous a données dans 

l’Oraison Dominicale 

Deze plechtige titel past bij een werk van 1020 pagina’s. Het werd in Parijs 

uitgegeven door Guillaume Desprez in 1672. Er wordt geen auteur vermeld: 

L’Auteur faisoit le Catechisme dans un lieu à la campagne où il s’étoit retiré. Het 

is Pierre Floriot (1604-1691), een Franse priester, Jansenist, préfet des Petites 

Ecoles et aumônier à Port-Royal-des-Champs jusqu'en 1664. Naast het werk dat 

hier besproken wordt schreef hij nog Traité de la messe de paroisse en 

Homelies morales sur les Evangiles de tous les dimanches de l'année, et sur les 

principales festes de N.-S.-J.-C. & de la Sainte Vierge. 

  

Port-Royal-des-Champs  ligt in Magny-les-Hameaux ten zuiden van Versailles. 

Anoniem schilderij uit de 18e eeuw, Museum Catharijnenconvent Utrecht. 
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Het exemplaar van de Cultuurbibliotheek werd door Frans Smessaert (1941-

2013) gebonden in een half perkamenten band. Het draagt het 

aanwinstennummer 2008/2960 en het stempel Ex libris Stock Laureyns. Het 

boek is gezet in een kleine maar klare letter. De illustraties zijn beperkt tot een 

kleine gravure bij elk hoofdstuk, en een lettrine. Die gravures illustreren het 

onderwerp en accentueren de strakke indeling van het werk. Acht vignetten 

zijn gemaakt door F. Channeau (ons verder onbekend) en het vignet bij Livre 

sixieme door Nicolas de Plattemontagne (Parijs 1631 – Parijs 1706).  

  

Het papier heeft een lichte gele tint, is een beetje doorschijnend en knispert 

aangenaam bij het bladeren. Het Frans van de zeventiende eeuw leest vlot. 

Jansenisten waren promotoren van het onderwijs in de moedertaal, in 

tegenstelling tot de jezuïeten die het Latijn gebruikten in hun colleges. In het 

boek staan enkele woorden met inkt geschreven in de marge, … in het Latijn.  
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Les Petites écoles de Port-Royal is een school die van 1637 tot 1660 

operationeel was voor een dertigtal leerlingen in de oude gebouwen van Port-

Royal des Champs. Jean Racine was er leerling; Blaise Pascal, leraar. Port-Royal, 

gesticht in 1204, was een klooster van Cistercienserinnen, maar in de 17de 

eeuw in verval.  

 

Portret van Pierre Floriot door Nicolas Habert bewaard in Magny-les-Hameaux. 

Het boek kreeg een strakke indeling.  Na een Avertissement, volgt een Traité 

preambulaire in twee delen. Het boek is verder verdeeld in 9 livres. Elk deel 

bespreekt een stuk van de christelijke moraal gelinkt aan een zin van het Onze 

Vader.  

Avertissement 

In het Symbolum (het Credo) van het geloof leert men wat men moet weten 

om christen te zijn. In het Onze Vader leert men wat men moet doen. De 

auteur volgde de raad op van un homme de grande vertu et tres-éclairé en 

illustreerde zijn tekst met citaten uit de Schrift en de Apostolische vaders. De 

referenties naar die citaten worden (zoals vaak) in de marges aangegeven. De 

auteur die blijkbaar niets aan het toeval wil overlaten, wijst er op dat er 

meerdere uitgaven van de Vaders beschikbaar zijn en dat enige alertheid 

geboden is. De citaten zijn overigens vaak in het Latijn.  
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En dan… een overbodige raad: Il n’est point necessaire, si on ne veut, de le lire 

d’un bout à  l’autre. Ja, 1020 pagina’s lezen is inderdaad een zware opgave. 

Geen nood. Mais  comme l’ordre qui y est gardé est celuy méme de l’Oraison 

Dominicale, chacun peut choisir dans la Table tel Article, ou tel point de 

Doctrine qui lui sera plus convenable selon sa condition, & s’y arréter. 

Table des livres et articles 

De auteur focust op het evangelie en speciaal op de woorden van Jezus in het 

Onze Vader. Hij is radicaal: alleen de woorden van Jezus zetten ons op het 

juiste spoor. Ook de Joodse wet schiet te kort. Dat wordt duidelijk beschreven 

in de tweede sectie van de preambule De la necessité de la Morale Chrétienne 

pour le salut.  

Het werk is wijdlopig maar strak gestructureerd: 

Traité Preambulaire 

A. Quels sont les avantages de la Morale Chrétienne. Hij ziet 4 voordelen. 

Het vierde vat, naar mijn mening, alles samen: Que la seule Morale 

Chretienne enseigne la veritable pieté…                                                                

B. De la necessité de la Morale Chrétienne pour le salut. De la priere 

vrayement Chrétienne pour servir d’introduction à l’Oraison Dominicale.  

De auteur had kennelijk van meet af aan het idee een traktaat te schrijven over 

alle aspecten van de christelijke moraal. Door te kiezen voor een commentaar 

op een korte tekst als het Onze Vader, wordt hij gedwongen alles in zijn plan te 

wringen.  

Livre 1: Sur le mot, Pater, Pere.   

             In het eerste boek Sur le mot Pater, schrijft hij over het doopsel, het 

huwelijk en de opvoeding van de kinderen.                

             De tekst begint enigmatisch: Puisque Dieu dans l’Oraison Dominicale 

prend le titre de Pere…nous devons croire qu’outre ce même Fils qu’il 

engendre dés l’Eternité…il a encore d’autres enfans qu’il adopte par sa 

grace…  

             Wij echter, stellen ons voor dat Jezus zijn vader Jozef zeer waardeerde 

en dat hij die aardse liefde van zijn vader gebruikt als een metafoor om 

over de goedheid van God te spreken.  
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          2: Quelles regles de Morale Nôtre Seigneur nous donne dans ces paroles, 

Noster qui es in coelis. Nôtre (Pere) qui êtes dans les Cieux.   

             Dit betrekkelijk kort hoofdstuk handelt in de eerste sectie over de 

christelijke naastenliefde, in de tweede over onze houding tegenover 

God (avec crainte & tremblement…dans nôtre coeur …en état de 

penitent…sur la terre en voyageurs & en pelerins.) 
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          3: Quelles regles… Que vôtre Nom soit sanctifié.  

             Hier neemt Floriot de gelegenheid te baat om uitgebreid te schrijven 

over de zon- en feestdagen. Section troisiéme is geheel gewijd aan la 

Messe les Dimanches & les Festes. 

          4: Que vôtre regne arrive.  

             Deze zinssnede gaf hem blijkbaar weinig inspiratie. Hij besteedt er 

nauwelijks 17 pagina’s aan samengevat in drie punten: 1. que son Nom 

soit rendu celebre, 2. Qu’il regne …au Ciel & en la terre, 3. Qu’il soit 

fidellement et proptement obéi… 

          5: Que vôtre volonté soit faite en la terre comme au Ciel.   

              Mocht men soms denken dat de auteur nogal ‘ins Blaue hinein’ schrijft 

dan contrasteren volgende stukjes: Que pour vivre dans l’obeissance il 

faut choisir un sage Directeur. En: De ceux qui entrent dans les Charges 

& les Dignitez Ecclesiastiques, par avarice & par ambition. 

          6: Donnez-nous aujourd’huy nôtre pain de chaque jour. 

              Het is hier de uitgelezen plek om te schrijven over matigheid, 

gierigheid, aalmoezen en over le Pain spirituel: Le pain de l’ame est Dieu 

seul. 

          7: Et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui 

nous ont offensé. 

              Article VIII van section premiere is symptomatisch: Combien est 

dangereuse la penitence differée de temps en temps, & encore plus 

jusqu’ à la mort, et de la satisfaction remise au Purgatoire… 

          8: Et ne permettez pas que nous succombions à la tentation. 

               Dit boek krijgt 5 secties:  

1. De la tentation en general, & de ses especes. 

2. De la tentation du diable. 

3. De la tentation de la chair. 

4. De la tentation du  monde. 

5. Ce que c’est proprement que nous demandons dans cette sixième 

Demande. Dit stuk is niet onbelangrijk. In het vierde artikel van 

die sectie lezen we: Que la perseverance dans le bien est un don 
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de Dieu…Daarmee zitten we midden in de controversie over de 

predestinatie.    

          9: Mais delivrez-nous du mal. Ainsi soit-il.                                           

Sur cette parole, Amen. Conclusion de cet Ouvrage. 

Sint Augustinus schrijft dat de kerk het woord Amen blijft gebruiken à cause de 

l’autorité sainte que luy donne son antiquité. 

Het is een Hebreeuws woord en heeft meerdere betekenissen.  

1. Premierement, il signifie en verité. Zo zei Jezus: Amen dico vobis, je vous 

dis en verité.  

2. Secondement, il signifie la même chose que ce mot Latin , fiat, qu’il soit 

fait, qui est quelquefois une parole de commandement (zoals bij de 

schepping: fiat lux), et quelquefois un signe de consentement (zoals het 

woord van Maria aan de engel: fiat mihi secundum verbum tuum).  

3. Mais d’ordinaire ce mot, Amen, est le signe par lequel nous daisons 

entendre ce qui nous plaist, & le desir que nous avons dans le coeur, Ainsi 

soit-il: comme si nous disions autrement, c’est ce que nous souhaitons.  

 

***** 

Op 5 plaatsen heeft een lezer een schattig handje getekend. Kennelijk vond hij 

die passages belangrijk. 
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Op p. 8  citeert hij de H. Ambrosius over de Schrift: Là, Jesus Christ comme Dieu 

nous commande, & entant qu’homme il nous visite. Vroeger hebben de mensen 

Hem in leven gezien. Wij ontmoeten Hem in de Schrift. 

Op p. 507 wijst het handje naar de eerste raad die een geestelijke raadsman 

moet geven aan zijn leerling: la premiere chose qu’il luy conseillera sera de 

prendre un temps & un lieu de retraite… 

Op p. 512 staan er zelfs twee handjes bij: il faut être fidelle à Dieu jusqu’aux 

moindres choses, se pouvant faire que Dieu ait attaché nôtre predestination à 

une seule action…  

Op p. 579 handelt de auteur over ‘bezit’: Mais, dites-vous, quelle injustice est-

ce que je commets, lors que n’ayant rien du bien d’autruy, je prends soin de 

conserver le mien propre? O  parole insolente, vous appellez vôtre propre ce que 

vous n’avez qu’en depost? 

Het citaat op p. 590 sluit daarbij aan: … je veux jouir de mes biens tant que je 

vivray, & par mon testament je rendray les pauvres heritiers & proprietaires de 

mes richesses après ma mort.  

Een besluit? 

De belangrijkste reden om het Onze Vader te bidden is ongetwijfeld dat Jezus 

zelf het ons geleerd heeft. Volgens Matteus 6, 7 zei Jezus: gebruik geen 

stortvloed van woorden. Men kan het gebed feitelijk herleiden tot de simpele 

woorden “Onze Vader”. Lucas  (11, 2-4) condenseert het gebed tot enkele 

zinnen “Vader, uw rijk kome. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef 

ons onze zonden; want ook wij vergeven aan allen hun schuld. En leid ons niet 

in bekoring.” 

Men kan het dus misschien betreuren dat het Onze Vader gebruikt wordt om 

een boek over christelijke moraal te schrijven. Die christelijke moraal kreeg 

haar vorm in de loop der eeuwen.  
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