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J.B. ten Hove (1970) studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht.
Sinds 1996 is hij predikant in achtereenvolgens Ooltgensplaat,
Wapenveld, Katwijk aan Zee, en momenteel in de Hervormde
Gemeente Veenendaal (binnen de Protestantse Kerk in Nederland).
Vanaf zijn studietijd heeft hij zich intensief beziggehouden met
Augustinus.

Koren en k af op de dorsvloer

Augustinus blijft boeien als een van de invloedrijkste kerkvaders
uit de Vroege Kerk. In deze dissertatie wordt aandacht gevraagd
voor zijn visie op de kerk. Centraal staat de beeldspraak van koren
en kaf op de dorsvloer. Een diepgravende analyse van de talrijke
‘dorsvloerteksten’ in al zijn werken brengt grondpatronen van zijn
denken in beeld. Aan de orde komen thema’s zoals de kerk in de
verschillende fasen van de heilshistorie, discussies over de eenheid
en de heelheid van de kerk, het spanningsveld tussen tolerantia
en heiligheid in de kerk, het onderscheid tussen koren en kaf, de
verhouding tussen predestinatie en paraenese, en de toekomstige
scheiding in het laatste oordeel. Verder zijn interessante vondsten
gedaan over het chiliasme en over Augustinus en de Joden.
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