Ecclesia
Orgaan van de Stichting Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge

Dr. W. Aalders (1909-2005) / dr. H. Klink *
Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genaamd
worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader
David geven, en Hij zal koning zijn over het huis van Jakob
tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.

Lukas 1 vers 32 en 33 en nauw erbij betrokken Lukas 2.

B

Bovenstaande woorden spreekt de engel tot Maria. In die boodschap ligt
als het ware het hele Oude Testament samengevat. De profeten hebben
steeds opnieuw gesproken over het koningschap van David dat hersteld
zou worden. Ook in de Psalmen gaat het meer dan eens over de intronisatie van de koning, de zoon van David. Met nadruk moet echter gezegd
worden dat het daarin om profetie gaat! Want de werkelijkheid is in de
tijd van Maria en Jozef totaal anders. De profetische toezegging komt
hoe langer hoe meer in de verdrukking door de neergang van het Davidische koningsgeslacht. De laatste verzen van 2 Koningen spreken wat
dat betreft boekdelen.
En het geschiedde in het zevenendertigste jaar van de ballingschap
van Jojachin, de koning van Juda, in de twaalfde maand, op de zevenentwintigste van de maand, dat Evil-Merodach, de koning van Babel,
in het jaar van zijn troonsbestijging, Jojachin, de koning van Juda,
begenadigde en uit de gevangenis ontsloeg; hij sprak vriendelijk met
hem en stelde zijn zetel boven die van de koningen die met hem in
Babel waren; hij mocht zijn gevangeniskleren afleggen, en hij at geregeld aan zijn tafel, zolang hij leefde. En zijn levensonderhoud werd
hem geregeld vanwege de koning verstrekt, zoveel hij elke dag nodig
had, zolang hij leefde.
De laatste koning van Juda krijgt een uitkering van de koning van Babel
en daar leeft hij van, als een bedeelde banneling. Het is er daarna niet
veel beter op geworden. De toestand is deplorabel. Israël is eerst onderworpen aan de macht van de oosterse rijken. En in de tijd van Lukas 1 en
2 zucht Israël onder het westerse, Romeinse Rijk. Wat over is van de oude
glorie, zijn Jozef en Maria. Niemand die erbij stilstaat dat zij van koninklijke komaf zijn. Zonder enig aanzien, als vergeten burgers trekken zij
straks op van Nazareth naar Bethlehem om daar nota bene te worden
ingeschreven in de rijksadministratie van de Romeinen. Het tekent de
deplorabele situatie: hier is het laatste restant van Israels Davids-aristocratie. Je zou het kunnen vergelijken met de Wit-russische vorsten, die na de
revolutie van 1917 in Parijs verbleven. Ze waren erheen gevlucht. Van de
oude glorie was zo goed als niets over. Zo is het ook hier.
In die situatie nu komt de aankondiging van Gabriël aan dat kleine
restje van de Davids-aristocratie van Israël. En in die situatie wordt in
Bethlehem het Kind waarvan hier sprake is, geboren! Daar begint het!
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Daar wordt de belofte van de engel vervuld: in de
kribbe bij die mensen die daar als havelozen om asiel
komen vragen. Als ze daar aankomen als vreemdelingen, worden ze door niemand opgemerkt. Niemand
die in de verste verte beseft dat God in deze twee
mensen zijn belofte waar maakt.
Denk je eens in wat dat geweest is voor Jozef en
Maria, die niets anders hebben dan de belofte van de
engel Gabriël. In die nacht wordt het Kind geboren. In
een stal. Niemand die het weet of er erg in heeft. Je
vraagt je af: is zo iets vol te houden? Maar dan, staat
er in de loop van hoofdstuk 2, hoort men mannenstemmen. Het zijn de herders. Van hen geldt: zij weten
iets! Zij beseffen iets! Eigenlijk beseffen ze meer dan
Jozef en Maria. Ze hebben iets meegemaakt waarvan
je geneigd bent te zeggen, dat iets dergelijks alleen in
Israël kon plaatsvinden. Dat gebeurde in de velden
van Efratha. Zij hebben daar een godsspraak
gehoord. Het was geen visioen, het was veel meer. De
hemel is opengegaan. En even heeft als het ware het
licht van de hemel geschenen op de stal. Daar komen
ze dan heen en daar kloppen ze aan de deur. Zij zijn
volledig uit hun doen, verbouwereerd. Ze hebben zelfs
hun kudde zonder er verder naar om te zien achtergelaten. Daar komen ze in die stal, met hun grove en
winterse kledij. En daar zijn zij het die aan Jozef en
Maria in hun situatie, die zojuist geschetst is, vertellen
wat de vervulling van de belofte inhoudt.
Je leest dat de herders later vertelden aan iedereen

wat zij gezien hadden en wat tot hen gesproken was
over dit kind (Lukas 2 vers 17). Het ligt voor de hand
dat zij dit ook gedaan hebben tegen Jozef en Maria.
Ze wisten wat de engel Gabriël had gezegd, maar niet
wat er in die nacht gebeurd was. Wat de herders vertelden, moet voor hen een geweldige bevestiging
geweest zijn van de boodschap van de engel Gabriël
en van wat ook Elisabeth al had gezegd. Het past bij
elkaar, het vormt één geheel. Het is als een palet van
kleuren, waaraan sommige strepen worden toegevoegd die het áf maken! Natuurlijk moet je Maria en
Jozef niet afschilderen als vertwijfeld of twijfelaars.
Maar ze hadden tot nu toe bitter weinig om op terug
te vallen. Wat ze hadden, begint hier sterker te worden. En dan komen straks ook nog eens de wijzen uit
het oosten en dan wordt dat hoe langer hoe sterker.
Daarna lees je dat het Kind toeneemt in wijsheid en in
kracht (Lukas 2 vers 40). En dan groeit het uit tot
Gods kind, overeenkomstig de belofte. En zo gaat het
verder, dwars door duisternissen, naar de opstanding
en de verheerlijking en de wederkomst.
Zo hebben wij ons ook de weg van de Kerk van Christus tot aan de wederkomst voor te stellen. Dat is een
weg die door het rijk van keizer Augustus gaat, maar
met tekenen en wonderen, met ondersteuningen, met
belofte op belofte, vervolgens door de andere tijden,
tot ook wij daar aankomen, waar Christus nu is!
* Weergave van een gesprek destijds tussen dr. W. Aalders
en dr. H. Klink.
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De opmerkzame lezer zal het al opgevallen zijn dat
‘de’ cursief gedrukt is. Dit is gedaan met het oog op
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het feit dat de ABN/Amro bank zich in het verleden
als de bank profileerde en presenteerde.
Waarom begin ik direct over banken als ik over
crises wil schrijven? De voorlaatste crisis is toch vooral
bekend geworden als de bankencrisis terwijl de recessie waarin we nu zitten of waarin we dreigen terecht te
komen, vooral aangeduid wordt als de eurocrisis.
Over beide crises wil ik een en ander kwijt.
De bankencrisis, hoe kan het ook anders, komt als
we de volksmening volgen, vooral op het conto van de
banken. Maar dit is een al te gemakkelijke conclusie.
Natuurlijk komt een deel van die crisis voort uit het
handelen van de banken, echter hoe zijn de banken
tot het risicovolle handelen gekomen? Is het niet zo dat
zij daar door aandeelhouders, die steeds hogere rendementen verlangden, bijna toe gedwongen werden?
Die aandeelhouders – dat waren ook de gewone
Nederlanders, want een groot deel van de bevolking
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Een lied voor Simeon
HEER, de Romeinse hyacinten bloeien in de glazen en
de winterzon kruipt over de besneeuwde heuvels;
de hardnekkige seizoenen staan stil.
Mijn leven is licht, wachtend op de wind van de
dood,
als een veertje dat ligt op de rug van mijn hand.
Stof in zonlicht en herinnering in hoeken
wachten op de wind dat het meeneemt naar het dode
land.
Geef ons Uw vrede.
Veel jaren heb ik in deze stad gewandeld,
bewaarde het geloof en vastte, gaf armen wat ik had,
won en schonk eerbied en vertrouwen.
Nooit wees ik iemand ledig van mijn deur.
Wie zal zich mijn huis herinneren, waar zullen de
kinderen van mijn kinderen
leven wanneer de tijd der verdrukking komt?
Zij zullen langs de geitenpaden gaan, zoeken naar
een vossenhol,
vluchtend voor vreemde gezichten en het vreemde
zwaard.
Vóór de tijd van zweep en geseling en klachten
geef ons Uw vrede.
Vóór wij wonen op de berg der verwoesting,

vóór het onafwendbaar uur van moederpijn,
laat nu op dit moment, het geboorteseizoen van het
levenseinde
het Kind, het nog niet sprekende, het ongesproken
Woord,
Israëls vertroosting geven
aan een, die tachtig jaren was en morgen niet zal
zijn.
Zoals U het zelf hebt gezegd.
Zij zullen U lofprijzen en in alle geslachten lijden
met glorie en in smaad,
licht op licht, stijgend de trap der heiligen.
Voor mij geen martelkroon, de uitbundigheid van
denken en gebed,
voor mij geen uiterst visioen.
Geef mij Uw vrede.
(Een zwaard zal uw hart doorboren,
ook het uwe!).
Ik ben vermoeid vanwege mijn eigen leven en de
levens van hen die na mij komen,
ik ben stervende in mijn eigen dood en de dood van
allen die na mij komen.
Laat uw dienaar gaan
omdat hij uw zaligheid heeft gezien.
Redactie

(Enigszins bewerkte vertaling van: Gabriël Smit, in: Thomas Stearns Eliot, Gedichten / toneel en essays, met een inleiding over auteur en
werk door Michel van der Plas [Hasselt, 1962], p. 104)
In dit lied geeft T.S. Elliot zijn visie op wat er in Simeon omging toen hij het Kind in de armen nam en zijn lofzang zong. Hij ziet hem zoals
gebruikelijk als oud man. Wat opvalt is dat hij hem tekent als een visionair die de ondergang van Jeruzalem voorziet. Ongetwijfeld heeft de
dichter daarbij gedacht aan Simeons uitspraak dat het Kind tot een val en opstanding zal zijn in Israël aan de woorden tot Maria dat “een
zwaard zal door haar ziel zal gaan”. Als een visionair ziet Simeon wat in de nabije toekomst gaat gebeuren: Romeinse legioenen zullen
komen en de stad verwoesten. Elliot plaatst de lofzang dus in apocalyptisch licht. Het opvallende is dat Simeon boven dit alles uitgetild wordt
en desondanks vreugdevol kan zijn. Hij kan heengaan en sterven, ondanks alles wat hij ziet. Het Kind heeft hij in zijn armen, dé vertroosting
van Israël. Voordat de tijd van de verwoesting aanbreekt is het heil al daar. Het is gewaarborgd in dit Kind. Het Koninkrijk der hemelen is
gegarandeerd in dit Kind, wat er ook tegenop komt in de geschiedenis. Nu kan hij in rust heengaan. Hij heeft de zaligheid gezien.

wilde een graantje meepikken van de welvaart. Men
vond hen in alle lagen van de bevolking. Denk maar
eens aan het feit dat in Nederland massaal werd meegedaan aan de beleggingsproducten waarbij torenhoge rendementen werden beloofd. De druk om te
presteren, of anders gezegd om de aandeelhouders
tevreden te houden werd groot voor de banken, te
groot zelfs. Met de conclusie dat we niet al te gemakkelijk de schuld op een ander moeten afschuiven, wil ik
zeker geen pleidooi houden voor de banken, alsof
deze onschuldig zouden zijn aan de bankencrisis.
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Zeker niet. Maar ik wil die crisis wel in het licht stellen
van de hebzucht van de mens die nooit genoeg heeft.
Nooit genoeg geld, nooit genoeg macht. Dat begon al
in het paradijs, toen alles nog ‘tov’ was, maar de mens
toch nog meer wilde. Ik denk daarbij ook aan een
interview met de vroegere minister Zalm, waarin hem
aan het einde van zijn lange carrière als minister werd
gevraagd of hij niet liever ook een periode ministerpresident was geweest. Het verbluffend eerlijke antwoord was dat hij, omdat hij baas was over ‘het geld’
veel meer invloed had gehad dan premier Balken
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ende. Hij, Gerrit Zalm, had de macht in handen
gehad. Dat deze uitspraak niet op zich staat, kunt u
nalezen in De prooi het vlot geschreven boek van
Jeroen Smit over de ondergang van de ABN/Amro
bank als gevolg van de strijd om de macht.
Wat ik met het bovenstaande vooral onder de aandacht wil brengen is het feit dat we vooral niet de
schuld direct bij een ander moeten leggen, maar ook
eens in de spiegel moeten kijken en onszelf vaker moeten afvragen, waar wij staan in het hele gebeuren. Zit
er in ons ook niet een verlangen naar macht en zijn
we dan wel Bijbels bezig?
De eurocrisis waar we nu voor staan of al in beland
zijn, heeft een andere oorsprong. Wijlen de heer Jaap
Blokker – ik mocht hem bij onderhandelingen enkele
malen ontmoeten – schreef, toen de euro net een feit
was, in zijn voorwoord van het jaarverslag van zijn
vele bedrijven het volgende: “ Het wordt met de euro,
beste mensen, niets, want de arbeidsmoraal van onze
siëstavrienden in de zuidelijke landen komt niet overeen
met de arbeidsmoraal van de mensen van de noordelijke eurolanden.” Heel verstandig had hij het alleen
over de arbeidsmoraal en niet over moraal en ethiek in
het algemeen. Want de fiscale uitwassen, die in de zuidelijke landen voorkomen (men betaalt bijna geen
belasting, heel veel wordt in het grijs-zwarte circuit verhandeld) zouden, als er in de noordelijke eurolanden
niet een goed gecontroleerd belastingsysteem zou functioneren, zondermeer ook snel gemeengoed zijn.
Ook een belangrijke oorzaak van de eurocrisis is
het feit dat vooral de politieke controle gefaald heeft.
Als er al kritische geluiden kwamen en waarschuwingen dat het niet goed ging, dan werden die genegeerd.
Ik moet daarbij denken aan de vroegere kroonprins
van het CDA, Eelco Brinkman die de beoogde opvolger
was van Lubbers. Hij heeft een keer een interview gegeven op de boot naar Texel, wellicht denkend, dit is buiten Nederland, waarin hij aangaf rekening te houden
met moeilijker tijden voor Nederland. De broekriem
moest aangehaald worden en we moesten een pas op
de plaats maken. Het was in feite direct over met zijn
politieke ambities. Dit zijn opmerkingen die we liever
niet horen. Het was bijna zoals in de Oudheid, waarbij
de brenger van slecht nieuws, dit met de dood moest
bekopen. Nog een oorzaak van de malaise is het feit
dat de media e.e.a. enorm uitvergroten. Momenteel is
het even wat rustiger want het nieuws ten tijde dat ik dit
stuk schrijf wordt vooral beheerst door het huwelijk van
Jan Smit en de machtstrijd binnen Ajax, waar Louis van
Gaal en Johan Cruyff het middelpunt van zijn. Hoe zo,
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waan en nieuws van de dag?
Maar hoe komen we uit de eurocrisis? Voor de
oplossing is veel politieke moed nodig. Men neemt nu
halve maatregelen – maar zou het niet het beste zijn
om de schuldenlast die Griekenland met zich torst volledig kwijt te schelden? Natuurlijk hoor ik dan dat dat
niet billijk is ten opzichte van de landen die zich wel
goed gedragen hebben. Dat is waar, maar nu blijft het
aanmodderen. Om kapitaal boven water te krijgen
zou het van moed getuigen als er in de eurozone een
generaal pardon zou komen t.a.v. al het zwarte geld
wat uitstaat op buitenlandse bankrekeningen. Niet
onbelast, maar bijv. een eenmalig belastingpercentage
van 10 – 15 % over de hoofdsom die men aanmeldt.
België had in het verleden de politieke moed wel om
dat te doen. Ik hoor natuurlijk veel mensen sputteren:
“dit is oneerlijk.” Ook dat onderschrijf ik, echter het
zou de euro-economie veel sterker maken, en voor de
jaren daarna veel meer belastinginkomsten genereren.
Laten we eerlijk zijn, ook in rechtse kringen is sprake
van een dubbele moraal. Zwart geld is zo erg nog
niet, vindt men; ik ervaar het in de praktijk maar al te
vaak. De crisis zit dus in onszelf. Schoon schip maken
tegenover onze medemens maar ook en vooral tegenover God zou louterend werken. De mens denkt dat hij
alles zelf in de hand heeft, dat alles maakbaar is,
maar juist in een periode van crisis merkt men dat dit
volstrekt niet waar is. Is er dan geen hoop? Zeker wel!
Deze week hebben in Amerika 138 miljonairs het verzoek ingediend om fiscaal zwaarder belast te worden.
Zij willen t.b.v. hun vaderland graag meer belasting
betalen. Ze willen afstand doen van een aantal fiscale
voordelen. Nu maar afwachten of met name de Republikeinen die mordicus tegen belastingverhogingen
zijn, tot een ander inzicht komen en deze miljonairs
tegemoet willen komen. Je zou bijna zeggen: “Wie
volgt”? Opvallend was ook een nieuwsfoto in Italië
waar de nieuwe premier Monti op stond, juist nadat
hij op zondag een kerk verliet.
Tot slot…, een doordenker: Dr. W. Aalders hield
een serie preken in 1950 over “Het Onze Vader”. In
zijn preek over de bede: “Geef ons heden ons dagelijks brood” benadrukte hij het volgende: “God wil ons
eindeloos veel geven, maar kunnen wij dat wel aan?”
Zou het daarom niet zijn, vroeg Dr. Aalders zich af,
dat Hij ons niet alles geeft, of zelfs ons datgene
afneemt, wat wij niet aan kunnen, waar wij geen
goede rentmeester over kunnen zijn?
J.A. van Bergeijk, Wijk en Aalburg
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Het geslachtsregister uit Mattheüs 1

E

Enkele jaren geleden zocht ik naar een boekje van ds.
J.C. Sikkel, dat bijna niet meer verkrijgbaar is. Er was
maar een adres waar ik het kon kopen, in een boekhandel voor feministische literatuur. Het betrof een
boekje dat in het laatste levensjaar van de toen
bekende Gereformeerde predikant gepubliceerd werd,
met als titel: De groote toekomst en de vrouw.
Het boekje werd geschreven in een tijd waarin
Europa zich in een grote crisis bevond. Ds. Sikkel laat
zijn gedachten gaan over het einde van de tijden. In
dit verband wijst hij op de betekenis van de vrouw en
op de rol die zij zal gaan spelen.
Vier vrouwen
Dit boekje kwam me in gedachten bij het lezen van het
geslachtsregister van de Here Jezus Christus uit Mattheüs 1. Het zal de lezer in het vervolg van dit artikel
hopelijk duidelijk worden waarom. In Mattheüs 1 is
sprake van vier vrouwen: Thamar, Rachab, Ruth en de
vrouw van Uria, Bathseba. Een vraag die bij lezing
van dit register keer op keer rijst, is waarom uitgerekend zij genoemd worden en niet bijvoorbeeld Sara,
Abrahams vrouw. Over haar wordt wel gesproken in
Hebreeën 11, waar de gelovigen uit het Oude Testament de revue passeren. Over deze kwestie is veel
gedacht en geschreven, onder meer door dr. Hermann
Friedrich Kohlbrugge, in zijn boek over Mattheüs 1. In
bijna alle publicaties wordt de nadruk gelegd op de
volgende twee aspecten: het zondige doen en laten
van deze vrouwen en hun goeddeels heidense afkomst.
Als eerste wordt Thamar genoemd. Haar wordt
door haar schoonvader een leviraatshuwelijk en zo het
recht op nageslacht onthouden. Zij zorgt er – op een
zeker op het eerste gezicht – wel heel bedenkelijke
manier voor dat ze tóch nageslacht krijgt. Als tweede
wordt Rachab genoemd, nota bene een publieke
vrouw. Dan is daar Ruth. Zij kwam uit het vijandige
Moab. En dan Bathseba, met wie David overspel
pleegde!
Het lijkt erop dat Mattheüs hen noemt om de
nadruk te leggen op het feit dat in het voorgeslacht van
de Here Christus veel zonde bedreven is en ook heidense vrouwen zijn opgenomen. De toepassing lijkt
dan snel gemaakt: het geslachtsregister alleen al wijst
erop dat Hij onze zonden heeft gedragen, dat Hij
zich niet schaamde voor zondaren en zelfs voor heidenen: het Evangelie is er voor alle mensen, zelfs voor
mensen van het laagste allooi.
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Kohlbrugge en Mattheüs 1   
Nu wil ik niet ontkennen dat deze uitleg een legitiem
element bevat. Toch is het de vraag of zij de kern van
dit hoofdstuk raakt. Het is de verdienste van Kohlbrugge dat hij in zijn verklaring ook op andere facetten wijst. Hij wijst op het geloof van al deze vrouwen.
Van Thamar, die haar recht zoekt en rekening houdt
met Gods belofte. Kohlbrugge laat doorschemeren dat
de manier waarop zij dat doet, te denken geeft. Dat
laat onverlet haar gelóóf dat haar tot deze daad
bracht. Ook in de geschiedenis van Rachab komt zij er
in zekere in goed af: zij heeft gehoord van de God
van Israël en weet dat haar levenswijze en die van
haar stad en land Gods goedkeuring niet kan wegdragen en komt tot een breuk met het heidendom, als ze
de verspieders ziet! Kohlbrugge spreekt het gedrag
van David en Bathseba met geen woord goed, maar
heeft wel oog voor het zwakke dat in elk mens huist en
wijst erop hoe David en zij zich in het geloof boven de
crisis uit geworsteld hebben, juist toen David oprecht
van haar was gaan houden. Voor Ruth heeft hij niet
anders dan goede woorden. Begrijpelijk. Wat een
edele vrouw was zij, een steun en toeverlaat voor haar
schoonmoeder Naomi die zij niet wilde verlaten,
vooral ook omdat zij de God van Naomi had lief
gekregen! Wat een wilskracht en toewijding manifesteerden zich in deze vrouw! We mogen Kohlbrugge
dankbaar zijn voor zijn mooie uitleg, die uitsteekt
boven die van vele anderen.
Stadia in de heilsgeschiedenis
Waar Kohlbrugge en anderen evenwel aan voorbij
gingen en waar in de afgelopen decennia in de bijbelwetenschap meer en meer oog voor gekomen is: de
stadia in de heilsgeschiedenis van Israël. Prachtige studies zijn daarover sinds het eind van de 19e eeuw verschenen, van onder meer Kuenen, Albrecht Alt, Martin
Buber, Gerhard von Rad, Martin Noth, Otto Kaiser en
Hartmut Gese. Zo schreef Gese een studie met de kenmerkende titel Von Sinai zu Sion, waarin hij duidelijk
laat zien dat de Sinai-ervaring een keerpunt is geweest
in de geschiedenis van Israël. Daarna kwam de
inname van het beloofde land. De verwarrende tijd
die daarna aanbrak, liep uit op een ander hoogtepunt: de verovering van Jeruzalem en de dynastie van
David die koning werd over alle stammen en die de
ark van het verbond naar Jeruzalem liet brengen,
waar Salomo de tempel liet bouwen. Dáár wilde God
wonen. Tóen kreeg het volk rust. Daar is een nieuwe
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theologie ontstaan waar in later jaren Jesaja bij aanknoopte: ‘de Sionstheologie’! Daarna brak er weer
een andere periode aan: die van de ballingschap en
de terugkeer. Toen kwam Israël in aanraking met de
turbulentie van de geschiedenis. Toen ontstonden de
apocalyptische literatuur en de Septuaginta!
Als we het geslachtsregister met deze dingen in
gedachten lezen, wordt ons misschien meer duidelijk
van wat Mattheüs bedoeld heeft, met het noemen van
de namen van de vier vrouwen! Zij treden nl. naar
voren op scharnierpunten van de geschiedenis van
Israël. Thamar draagt ertoe bij dat de belofte die aan
de stam van Juda gedaan is, daadwerkelijk vervuld
wordt. Rachab opent in feite voor Israël het beloofde
land. Ruth is een directe stammoeder van David. Bathseba is de moeder van Salomo. Met Nathan helpt zij
hem op de troon, hij was het die de tempel liet bouwen! Nauwkeurige lezing van het Evangelie van Mattheüs laat zien dat Salomo voor hem van bijzondere
betekenis is. Op cruciale momenten waren deze vrouwen dus in de heilsgeschiedenis aanwezig en handelden zij ín het geloof (zoals Kohlbrugge al aangaf)!
Dat Mattheüs oog had voor de betekenis van de
vrouw hoeft ons niet helemaal te verbazen als we
weten dat hetzelfde in de laat-Israëlitische literatuur het
geval was! We hoeven maar te denken aan Esther en
Judith. Ook in deze boeken speelt een vrouw op
beslissende momenten een cruciale rol. Het lijkt erop
dat zij in de laatste eeuwen voor Christus een steeds
prominentere rol gaat spelen. Ook het boekje Susanna
moet hier genoemd worden.
Maria
Mattheüs zet dus met zijn geslachtsregister een
bepaalde traditie voort en komt uit bij Maria, met wie
hij het register eindigt. Bij haar is het wel heel duidelijk
dat zij leeft in een beslissende fase van de geschiedenis van Israël. Sterker: van de wereldgeschiedenis!
Heeft Maria dit geweten? Ooit schreef Père Lagrange
een mooi artikel over haar. Voor hij dat deed, bezocht
hij Nazareth. In gedachten zag hij haar lopen, met
een kruik op het hoofd, op weg naar een put om
water te halen. Zo heeft Maria haar werk gedaan,
elke dag weer. Op de sabbathdag ging zij naar de
synagoge. Natuurlijk hoorde zij wat er gebeurde in
Israël en stelde ze er belang in. De vraag wat het lot
zou zijn van het uitverkoren volk heeft haar wel bezig
gehouden.
Vanzelfsprekend heeft ze geweten van haar hoge
afstamming en van die van Jozef. Alleen al om die
reden spraken de Schriften haar aan, vooral de profe182

tie van Jesaja. Sprak hij niet over een koning uit het
geslacht van David? Ook stond erin te lezen dat een
maagd zwanger zou worden. Ze leefde dicht bij God.
Zij moet zuiver geweest zijn en het moet af en toe door
haar heengegaan zijn dat God toewerkte naar iets
groots. De dingen van het Koninkrijk der hemelen hielden haar bezig.
Dit alles leefde misschien niet eens zo heel bewust
in haar, maar het sluimerde in haar ziel. Zo heeft God
haar zuiver gehouden – tot het moment dat de engel
haar ontmoette en haar aansprak als begenadigde
(Lukas 2). Het bijzondere van Maria treedt dan naar
voren. Eerst vraagt ze naar de betekenis van de groet,
dan naar wat het zeggen wil wat de engel zegt: “u
zult zwanger worden en een zoon baren.” “Hoe kan
dat aangezien ik geen omgang met een man heb?”
Dan het antwoord: “De Heilige Geest zal u overschaduwen. Daarom zal dat Heilige dat uit u geboren zal
worden Gods Zoon genoemd worden.”
Welnu: als Thamar, Rachab, Ruth en Bathseba al
van betekenis waren en ingeschakeld werden om een
‘transitus’, een overgang naar een nieuwe tijd teweeg
te brengen, dan is dat bij Maria nog veel meer het
geval!. Als zij door hun geloof daar aan mee werkten,
dan geldt dat nog veel méér van Maria. Het is alsof ze
uit de diepte van haar ziel begrijpt wat de engel wil
zeggen èn: ze stemt ermee in! Fra Angelico heeft de
annunciatie op het doek gezet. We zien de engel, met
de armen gekruist voorover gebogen naar Maria, die
op een zelfde manier de groet en de boodschap in
ontvangst neemt. Het schilderij ademt genegenheid,
wederzijds begrip en bereidwilligheid. Het antwoord
van Maria laat zien, hoe juist de schilder het gezien
heeft: “Mij geschiede naar uw woord.” Niet voor niets
zal Elisabeth haar straks toeroepen: “Zalig zij die
geloofd heeft!” Door dit geloof gaat zij de drempel
over naar een nieuw tijdperk. Door het geloof wordt
zij als een instrument in Gods hand om eraan mee te
werken dit nieuwe tijdperk te openen!
Eva, Maria en toekomst van de vrouw
In de vroege kerk werd Maria gezien als de pendant
van Eva. Eva heeft de man tot zonde verleid. Daarom
is zij onder de man gesteld. De vroegchristelijke
gemeente zag Maria als degene in wie het vrouwelijk
geslacht weer tot eer gekomen is. Dit wordt ook zichtbaar in het leven van Christus. We hoeven maar te
denken aan Maria Magdalena, Maria van Bethanië,
de Samaritaanse vrouw en vooral ook aan de overspelige vrouw uit Johannes 8. J.C. Sikkel schrijft: “Het
sterven en de opstanding van Christus is het keerpunt
van de Historie, de overgang van de oude in de
Ecclesia nr. 25/26 – december 2011

nieuwe bedeling. Dán scheurt het voorhangsel en
breekt de Jeruzalemse muur; maar dan worden ook in
heel de wereld muren en voorhangsels gescheurd.”
(…) “En zó volgt nu ook en moet volgen, ten laatste
dan, maar ten zekerste, door de algemene en de bijzondere genade van God, het volle uitkomen van de
vrouwen, van de vrouw in de wereld.” Dit is voor een
deel al het geval geweest in de christelijke wereld.
Régine Pernoud wijst erop in haar mooie studie La
femme au temps des cathedrales (De vrouw in de tijd
van de kathedralen). We hoeven maar te denken aan
het weergaloze dichtwerk van Dante, waarin Beatrice
de ereplaats krijgt
Ook ds. Sikkel wijst daarop. En toch schrijft hij, is
dat alles “slechts zeer ten dele.”
Hij schreef dit in 1920, in zijn laatste levensjaar.
Hij merkt daarbij op dat er twee tendensen zichtbaar
zijn in zijn tijd: de eenwording van de wereld en de
vrouwenemancipatie. Over beide tendensen laat hij
zich niet afkeurend uit. Wel uit hij zorgen: deze ontwikkelingen kunnen alleen zegenrijk zijn als men blijft
bij Christus. Dus ook de emancipatie van de vrouw
kan tot zegen zijn en zal dat zijn, als zij met Christus
leeft. Dan gaan de diepten van haar ziel, die nog niet
tot volle ontplooiing gekomen zijn, open en kan zij
ontzaglijk veel betekenen, ook voor de man. De scheppingsrijkdom komt dan volledig naar voren. Als de
wereld in haar eenwording die band verliest, en ook
de vrouw in haar emancipatie zich daarvan losmaakt,
ziet hij de toekomst met zorg tegemoet.
Sikkel zegt dat het in zijn tijd nog beide kanten op
kan gaan. Wij staan bijna honderd jaar later en moeten constateren dat beide tendensen zich inderdaad

voortgezet hebben. Het trieste is dat de vrouw aan de
ene kant is opgegaan in de mannenwereld en aan de
andere kant meer en meer als object van lust gezien
wordt. Zo komt zij juist niet tot haar recht. Wat een
zegen is het als de kerk van Christus die andere weg
inslaat, die Sikkel wijst. Wie weet wat de vrouw dán
kan betekenen!
We zagen dat de vrouwen uit het geslachtsregister
genoemd werden omdat zij van cruciale betekenis
waren op beslissende momenten in de geschiedenis.
Wie weet wat de vrouw kan betekenen in onze tijd, als
iets in haar oplicht van Maria, als zij als Maria Magdalena de rijkdom van Christus ontdekt en Hem volgt?
Het kon wel eens gaan als met de zalf uit de albasten
fles van Maria van Bethanië, die haar geur verspreidde in het hele huis. Zij zalfde Christus als de Heiland der wereld die de dood zou overwinnen. De discipelen begrepen er nog weinig van. Christus begreep
haar wel en beloofde: in heel de wereld zou van haar
gesproken worden. Dat wordt ook gedaan over Maria
Magdalena die Jezus trouw was tot op het laatst.
Alexander Whyte zegt in een preek over haar: “Daar
stond een vrouw, nee, een engel.” Dat was zij voor
Christus! Wat een moed, in haar puurheid! Het is niet
voor niets dat Christus haar de eer aandeed dat zij als
allereerste Hem als de Opgestane mocht ontmoeten!
Kortom: wat de vrouw ook nu kan betekenen zien we
voor-afgebeeld in het geslachtsregister van Mattheüs 1
en vooral in Maria, die de reikwijdte van het heil doorzag, mét dat de engel haar groette!
H. Klink, Hoornaar

Vorstenhuis en volksgunst

T

Twee enquêtes trokken onlangs de aandacht. Eerst
werden in oktober jl. de resultaten bekendgemaakt
van een NOS-enquête over de monarchie. Van de
ondervraagden bleek ruim de helft voorstander van de
constitutionele monarchie, zoals wij die in Nederland
kennen. Een kwart wilde een ceremonieel koningschap, iets meer dan een tiende was geporteerd voor
een republiek, terwijl negen procent geen mening had.
Kort daarop konden lezers van Visie, het rtv-magazine
van de Evangelische Omroep, reageren op de stelling:
“De koningin zou méér macht moeten krijgen”. Het
verrassende van de uitslag was dat niet minder dan
veertig procent van hen die antwoordden, het daarmee eens was! Dat een zo hoog percentage de koningin meer invloed in ons staatsbestel wil geven is curi-
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eus, omdat diverse politieke partijen de laatste tijd juist
op een beperking van de rol van het staatshoofd hebben aangedrongen. Hoe valt het een met het ander te
rijmen?
Oranjemonarchie
Als we ons met dit onderwerp bezighouden, moeten
we bedenken dat de monarchie in Nederland een
Oranjemonarchie is. Een andere kunnen we ons niet of
nauwelijks voorstellen. Al vanaf de zestiende eeuw,
toen prins Willem van Oranje leiding gaf aan de
opstand tegen Spanje, is het Oranjehuis betrokken bij
de Nederlandse geschiedenis. In de Republiek der Verenigde Nederlanden bekleedden de prinsen van
Oranje nog de functie van stadhouder, in dienst van de
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Staten der gewesten. Toen het stadhouderschap na
1747 onder prins Willem IV erfelijk werd, leek de vorming van een Oranjemonarchie tot de mogelijkheden
te behoren. Ze werd echter pas verwezenlijkt in1813,
na de Franse overheersing. Willem Frederik, prins van
Oranje, de oudste zoon van de in 1806 overleden
prins Willem V, noemde zich aanvankelijk “soeverein
vorst”. Eerst in 1815 nam hij de titel koning der Nederlanden aan. In de Grondwet van dat jaar werd vastgelegd: “De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Majesteit Willem Frederik, Prins van
Oranje-Nassau, om door hem en zijn wettige nakomelingen te worden te bezeten ....”. De huidige Grondwet
van 1983 zegt het in artikel 24 iets bondiger, maar in
wezen komt het op hetzelfde neer: “Het koningschap
wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van
Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.
Koning Willem I en zijn zoon Willem II speelden in
het landsbestuur nog een centrale rol. De ministers
waren in de letterlijke betekenis van het woord “dienaren des Konings”. Dit veranderde in 1848, toen met de
invoering van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid de koninklijke macht drastisch werd ingekort.
Sindsdien geldt de regel, vastgelegd in de Grondwet:
“De Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk”. Koning Willem III, in 1849 tot de troon
geroepen, had nog veel invloed op de benoeming van
bewindslieden. De ministeries uit zijn tijd werden als
“Koninklijke kabinetten” aangeduid. Maar onder de
regering van de vorstinnen ná hem werden in de regel
parlementaire kabinetten gevormd, zodat kan worden
gesproken van een parlementaire monarchie.
Koninklijke invloed
Welke rol heeft het staatshoofd, dus de koning(in) in
dit bestel? Volgens onze Grondwet wordt de regering
gevormd door de koning en de ministers. Het is echter
de ministerraad die “beraadslaagt en besluit over het
algemeen regeringsbeleid”. Terwijl de koning het
hoofd van de regering is, is de minister-president de
regeringsleider. Toch kan de koning of koningin een
persoonlijke invloed op het beleid uitoefenen door
middel van de drie rechten van een constitutioneel
monarch: het recht om te worden geraadpleegd, om
aan te moedigen en om te waarschuwen (reeds in
1867 werd dit zo geformuleerd door de Engelse
staatsrechtkenner Walter Bagehot). Theoretisch kan de
koningin haar invloed op het beleid nog op een
andere manier doen gelden. Een door de StatenGeneraal aangenomen wetsvoorstel moet namelijk om
wet te worden door haar worden bekrachtigd. In principe is het mogelijk dat het staatshoofd een bekrachti184

ging weigert uit gewetensnood (zoals de Belgische
koning Boudewijn deed, die in 1990 een dag aftrad
om te vermijden dat hij de abortuswet zou moeten
ondertekenen). In het algemeen zal de koningin ook
wetten waarmee ze het niet eens is, bekrachtigen.
Haar handtekening is in zo’n geval geen teken van
persoonlijke instemming, maar alleen een bevestiging
van het feit, dat de wet democratisch tot stand is gekomen. Belangrijk is verder de rol van het staatshoofd bij
de kabinetsformatie, hoewel daarover in de Grondwet
niets is geregeld.
Koningin Beatrix heeft dus invloed op het landsbestuur, maar wat dit concreet betekent, is het “geheim
van het Noordeinde”. Als symbool van de nationale
eenheid moet de koningin namelijk in de politieke luwte
blijven. Zoveel mogelijk dient te worden voorkomen dat
zij omstreden raakt. Dit brengt bepaalde beperkingen
met zich. De koningin en ook de andere leden van het
koninklijk huis zijn niet vrij om zich publiekelijk te uiten
over politiek gevoelige onderwerpen.
Binnenskamers kunnen zij natuurlijk alles zeggen
wat zij denken, maar hun visie op politieke zaken
mogen zij niet naar buiten brengen. Het is daarbij van
groot belang dat het “geheim van het paleis” door niemand wordt geschonden. De koninklijke onschendbaarheid functioneert alleen, zolang dit geheim wordt
gerespecteerd.
Het is volgens deskundigen gebruikelijk dat de
koningin in het overleg met haar bewindslieden adviezen geeft of suggesties doet. Een minister kan een
bepaalde suggestie overnemen of afwijzen, maar blijft
verantwoordelijk voor het definitieve besluit. Hij of zij
mag zich niet verschuilen achter de mening van de
koningin. Een minister (of oud-minister) mag ook nooit
uit de school klappen. Niettemin zijn bepaalde zaken
die tot “het geheim van het Noordeinde” behoren, in
de openbaarheid gekomen en is een aantal voorbeelden van vermeende koninklijke invloed op regeringsbesluiten in enkele publicaties vermeld1.
Populair of geliefd?
Hoe denkt het Nederlandse volk over de Oranjemonarchie en over de rol die de koningin daarin vervult?
Uit de resultaten van de eerdergenoemde NOSenquête mogen we afleiden dat koningin Beatrix als
staatshoofd veel populariteit geniet. Slechts iets meer
dan een tiende van de Nederlanders zou de monarchie door een republiek willen vervangen. Belangrijk
is, in het oog te houden wat het begrip populariteit
inhoudt. Populair, d.w.z. in de gunst bij het volk (populus), is niet hetzelfde als geliefd. De christen-humanist
Desiderius Erasmus (1469-1536) maakt al dit onderEcclesia nr. 25/26 – december 2011

scheid in zijn geschrift over de opvoeding van een
christenvorst. Hij uit kritiek op koningen die hun volk
voor zich trachten te winnen door middel van geschenken en feesten. Ze verwarren geliefdheid met populariteit. Door het volk te verwennen maken ze zich niet
blijvend geliefd, maar hooguit voor een tijdje populair.
Geliefdheid is duurzaam2.
In ongeveer dezelfde geest sprak koningin Beatrix
zich uit, toen ze aan de vooravond van haar inhuldiging verklaarde een beetje hekel te hebben aan het
woord populariteit. “Het heeft iets vluchtigs, iets oppervlakkigs, iets zeer tijdelijks ..... Als het ons lukt om in de
loop der jaren genegenheid te winnen en vertrouwen,
dan zijn dat eigenlijk de fundamenten waarop ook
een monarchie rust”. En al eerder, toen ze nog geen
koningin was, zei Beatrix: “Populair zijn is iets totaal
anders dan geliefd zijn”3.
In haar inhuldigingsrede op 30 april 1980 verklaarde de vorstin, haar opdracht tot het regeerambt te
willen vervullen naar plicht en geweten, vanuit het
vaste geloof dat God haar leven leidt. “Wanneer ik
dadelijk de eed op de Grondwet aan het Nederlandse
volk zal afleggen, is het niet uit eigen kracht dat ik de
taak die mij is toegedacht, begin. In mijn geloof hoop
ik die kracht te vinden. Zo liggen mijn allerdiepste
wortels in ons volkslied: Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij o God, mijn Heer!
Ruim 31 jaar later geniet koningin Beatrix bij een
bepaald deel van ons volk blijkbaar zoveel genegenheid en vertrouwen, dat men haar meer invloed in
staatszaken zou willen geven. De koningin, zo is de
redenering, is overtuigd christen en heeft een zeer
goede kijk op de zaken. Wellicht zou zij besluiten
nemen die beter zijn voor de samenleving. Meer
invloed van koningin Beatrix zou een meer zorgzame
en meer tolerante samenleving opleveren op een meer
christelijke basis4.
Een drievoudig snoer
De genegenheid voor het Oranjehuis en de koningin
in het bijzonder hangt nog met een andere factor
samen. In orthodox-protestantse kringen leeft nog
altijd, hoewel minder dan enkele decennia geleden, de
gedachte dat het Oranjehuis in de door God geleide
Nederlandse geschiedenis een onuitwisbare rol heeft
vervuld. Er bestaat volgens deze opvatting een onlosmakelijke band tussen God, Nederland en Oranje. De
dichter Isaäc da Costa (1798-1860) sprak van een
drievoudig snoer, dat niet licht wordt verbroken (Prediker 4: 12). “Gods Woord is de band die Oranje en
Nederland onverbrekelijk verbindt”, zo schreef hij in
1831. Dr. Hermann Friedrich Kohlbrugge formuleerde
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Oud- en Nieuwjaar
Het oude jaar is nu voorbij.
Wij danken U, o Heer, dat Gij
ons in zo menig groot gevaar
genadig hebt beschermd dit jaar.
Wij bidden U, Gij eeuwge Zoon,
die zetelt op de hoge troon,
dat Gij uw arme christenheid
behoeden wilt te allen tijd.
Onthoud uw heilig woord ons niet,
dat onze troost is en ons lied;
O Geest, houd onze harten vrij
van dwaling en afgoderij.
Help ons de zonde te weerstaan
en op de smalle weg te gaan;
gedenk niet onze oude schuld,
heb ook dit jaar met ons geduld.
Laat ons als christnen tot uw eer
leven en vredig sterven, Heer,
en opstaan op de jongste dag
en schouwen wat geen oog ooit zag,
opdat wij U, die liefde zijt,
loven in alle eeuwigheid.
Sterk tot uw eigen roem en eer
ons klein en zwak geloof, o Heer.


Johann Steurlein, vert. A.C. den Besten
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het in 1832 iets anders: Kerk, Oranje en Vaderland is
voor den Nederlander een drievoudig, heilig en onverbreekbaar snoer5. Hij legde bijzondere nadruk op de
al vanaf 1573 bestaande verbondenheid tussen
Nederland, de vaderlandse Kerk en het Huis van
Oranje. Zijn geestverwanten stemden daarmee van
harte in. In het verleden waren bijzondere gebeurtenissen in het vorstenhuis voor vrienden van Kohlbrugge
dikwijls aanleiding tot het houden van gelegenheidspreken, die soms in druk verschenen, gestoken in een
oranjekleurige omslag.
Terwijl onder orthodox-protestanten enerzijds blijk
wordt gegeven van respect en waardering voor het
vorstenhuis, zijn er anderzijds ook uitingen van teleurstelling. In een debat over de positie van het Oranje185

huis, gehouden tijdens de (reformatorische) Wegwijsbeurs in Utrecht, zei iemand dat hij al jaren niet meer
vlagt voor de koningin, uit onvrede over het feit dat het
koninklijk huis “blijkbaar op geen enkele wijze een
rem kon zetten op de wetgeving van de paarse kabinetten”. Hiertegenover werd opgemerkt, dat het in ons
staatsbestel niet past de koningin af te rekenen op politieke daden waartoe ze niet bevoegd is6.
Een gevoelig onderwerp is de zondagsbesteding. In
2010 constateerde het Reformatorisch Dagblad dat de
Oranjes vaker actief zijn op zondag. Al in september
2009 hadden bestuursleden van de “Vereniging ter
bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging”
met prins Willem-Alexander en prinses Máxima een
openhartig gesprek over de besteding van de zondag
door het koninklijk huis. Het deed het prinselijk paar
goed om te horen dat verschillende predikanten in
Nederland het koninklijk huis opdragen in het gebed.
De prins en de prinses lieten echter weten, dat zij een
meer sociale opvatting hebben van de zondag, namelijk als een dag van rust. Het bestuur sloot de ontmoeting, die anderhalf uur duurde, af met het lezen van
Psalm 92 (het sabbatslied) en gebed7. Hoe men ook

over het gespreksonderwerp denkt, het is als een goede
zaak aan te merken, dat prins Willem-Alexander en
prinses Máxima openstonden voor een gedachtewisseling over een gevoelige kwestie als de zondagsrust. Ze
hebben daarmee blijk gegeven van hun belangstelling
voor wat er leeft onder een bevolkingsgroep die het
Oranjehuis nog altijd een warm hart toedraagt.
M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
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2015: laatste jaargang van Ecclesia?

D

Dat zou in december 2014 zo maar een kop van een
artikel kunnen zijn in het november nummer van Ecclesia. Dit komt simpelweg door het feit dat de abonnementsprijs niet opweegt tegen de kosten die we moeten
maken om elke twee weken weer een nummer van
Ecclesia naar u toe te kunnen sturen. Jaarlijks maken
we daarom als bestuur weer de afweging of we de
abonnementsprijs moeten verhogen om de kosten te
dekken, of dat we ook dit jaar weer “van genade moeten leven”. Met dit laatste bedoelen we dan dat we vertrouwen dat de extra kosten gedekt worden door een
extra gift van lezers, of een legaat dat we enkele keren
hebben ontvangen, waardoor we het gat tussen de
kosten en baten kunnen dichten. Zonder deze extra giften zou inderdaad 2015 (of zelfs eerder) het laatste
jaar zijn waarin Ecclesia nog kan verschijnen.
Toch is het gat tussen de inkomsten en uitgaven van
Ecclesia de laatste jaren groter geworden. Om dit gat
niet onverantwoordelijk groot te laten worden hebben

we besloten om de abonnementsprijs per januari
enigszins te verhogen van € 24,- naar € 25,50.
Ondanks deze verhoging blijft er nog een behoorlijk
gat over waardoor we jaarlijks interen op het noodzakelijke eigen vermogen (alleen al de druk- en portokosten van Ecclesia zijn € 32,- per abonnee).
Meerdere opties hebben we overwogen om dit gat
te dichten. Opties met allemaal hun voordelen, maar
ook nadelen: minder nummers laten verschijnen, minder vaak en een dikker nummer, abonnementsprijs
nog meer verhogen, enz. Uiteindelijk kwamen we tot
de conclusie dat we toch weer van “genade willen proberen te leven”. Met andere woorden: als u financieel
daadkrachtig bent en u draagt Ecclesia een warm hart
toe, wilt u dan, zoals velen dit al steeds weer doen, bij
het overmaken van uw abonnementsgeld een extra gift
overmaken? Op die manier voorkomen we dat bovenstaande kop over enkele jaren werkelijkheid wordt.
M. Dubbelman, Giessenburg

Christus, de Geest en het heil

P

Prof. Dr. A.A. van Ruler: geen onbekende in de kringen van Ecclesia. In voorgaande jaren heb ik in ons
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blad reeds tweemaal eerder aandacht aan hem
besteed, en wel in het nummer van 13 december
Ecclesia nr. 25/26 – december 2011

2008, n.a.v. zijn honderdste geboortedag, en in het
nummer van 13 maart 2010, nadat de delen II en III
van zijn Verzameld Werk waren uitgekomen.
Dat ik nu opnieuw aandacht voor hem vraag, vindt
zijn aanleiding in de verschijning van het vierde deel
van zijn Verzameld Werk, – een deel met het opschrift
Christus, de Geest en het heil. Dit deel omvat twee
banden, die samen 1616 (!) pagina’s tellen. Deel IVa
(791 pagina’s) telt vijf clusters: 1) Over Jezus Christus.
2) De vleeswording van het Woord. 3) Kruis, opstanding, hemelvaart. 4) Over de Heilige Geest. 5) De uitverkiezing. Deel IVb (825 pagina’s) telt drie clusters: 1)
De realisering van het heil 2) Leven vanuit het heil. 3)
De ervaring van het heil.
Doel en middelen
De overgang van deel III naar deel IV is een overgang
van het “waartoe” naar het “waardoor”, van het doel
naar de middelen. Dat is een opmerking, die verduidelijking behoeft.
Zoals onze lezers zich wellicht herinneren, heb ik
in mijn bespreking van de delen II en III van het Verzameld Werk Van Rulers denkbeeld van het “messiaanse
intermezzo” ter sprake gebracht: in het handelen van
God draait het om Christus, maar het gaat om de
schepping en om de komst van het Koninkrijk1. Een
stelling, die ik als “revolutionair” aanmerkte gezien het
feit, dat zij het accent verlegt van Hem (Christus) naar
het (sc. het Koninkrijk). In dit verband verhaalde ik,
hoe Van Ruler ons destijds op college vertelde, dat
hem door de uitgever van zijn proefschrift eens was
gevraagd, waarom hij het woord “middelaar” niet met
een hoofdletter schreef. Van Ruler had toen geantwoord: “Christus is maar de middelaar. Als Hij zijn bemiddelende taak vervuld heeft, dan treedt Hij terug.”
Een uitspraak, die – zo voegde ik hier toen aan toe –
duidelijk maakt, waarom Van Ruler2 het niet per definitie nodig achtte om in elke preek naam van Christus te
noemen.3
Welnu, de kwestie, die hier aan de orde is, komt ook
in de inleiding op deel IV aan de orde. Dr. D. van Keulen, de bezorger van het Verzameld Werk, zegt hier:
“Een geliefde woordspeling van Van Ruler luidt: het
draait in het christelijk geloof wel om Christus, om de
verzoening, om de rechtvaardiging, maar het gaat om
iets anders: de verlossing van de schepping en het
aanbreken van het rijk van God op de aarde. Deze
woordspeling is al te vinden in zijn dissertatie. Daarin
schrijft hij: “In het kruis wordt de schuld der zonde verzoend; maar daarin gáát het om het Koninkrijk Gods
op de aarde.”4 Daarna duikt de woordspeling gereEcclesia nr. 25/26 – december 2011

geld in zijn werk op”. Aldus Van Keulen, die er vervolgens op wijst, dat deze woordspeling niet op zichzelf
staat. Zij is nauw verbonden met een andere onderscheiding, n.l. die tussen doel en middel. Een onderscheiding, die als de grondstelling van deel IV van het
Verzameld Werk gezien moet worden. “Op tal van
plaatsen in zijn werk benadrukt Van Ruler dat bijvoorbeeld de verkiezing van Abraham en Israël, de incarnatie, het verbond, het lijden van Jezus, de verzoening, de rechtvaardiging en de kerk geen doel zijn,
maar middel. Het doel is de bestemming van de
wereld als het rijk van God en de humaniteit.”5 Welnu,
terwijl in deel III van het Verzameld Werk – met zijn
grote aandacht voor de schepping en zijn sterke
nadruk op de waardering van het aardse leven – alle
aandacht uitgaat naar het doel, op datgene, waarom
het gaat, is in deel IV de schijnwerper op de middelen
gericht, op datgene, waarom alles draait.
Hiermee is overigens nog niet alles gezegd. Voor het
woord “middel” gebruikt Van Ruler ook het woord
“noodmaatregel”. Een krasse term met een welhaast
provocerende bijklank: de bijzondere openbaring, de
incarnatie, het apostolaat, het ambt enz. zijn noodmaatregelen van God, die in het eschaton ongedaan
gemaakt worden. “Men kan zeggen”, aldus Van Keulen, ”dat de term ‘noodmaatregel’ in Van Rulers theologie in feite van toepassing is op al die dingen die God
gebruikt als middel om zijn doel te bereiken.”6 Dit komt
op tal van plaatsen in zijn werk tot uiting. Zo lezen wij
in een artikel uit 1955: “Dat God mens is geworden,
was niet het doel, maar een middel. Het was een
noodmaatregel van de zijde van God, om aan het
enorme probleem, dat door onze zonde was geschapen, tegemoet te komen. Daarom kunnen wij ook beter
niet zeggen, dat God mèns is geworden. Wij drukken
ons zuiverder uit, als wij zeggen, dat het Woord vléés
is geworden. Het ging om het dragen van de last van
de toorn van God tegen de zonde van het menselijk
geslacht. Als dat ten einde toe is geschied, kan de
Zoon het vlees weer afleggen. Dan kan de mens weer
mens zijn. Dàt is en blijft de uiteindelijke bestemming
van alles: de pure humaniteit en de bewoonbaarheid
van de aarde.”7 En in een artikel uit 1968 lezen wij:
“Jezus is een noodmaatregel. Hij is niet het hoogtepunt
van de openbaring. Hij is er het dieptepunt van. Zijn
heerschappij is dan ook tijdelijk. Op den duur geeft hij
het Koninkrijk terug aan de Vader. Op het kerstfeest
worden we wel christenen. Maar uiteindelijk zullen we
nog eens een keer mensen worden. Zoals Ignatius zei:
als ik daar zal gekomen zijn (in Rome, bij de leeuwen,
in de dood, daardoorheen in het eeuwige leven), dan
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zal ik mens zijn. Het evangelie is een kolossale storing
en stremming van de menselijkheid.”8
Kritiek
In zijn inleiding op deel IV maakt Van Keulen ons deelgenoot van de kritiek, die deze en gene, niet in de
laatste plaats op exegetische gronden, op het gedachtegoed van Van Ruler geleverd hebben. In dit verband
komen achtereenvolgens R. Schippers (V.U.), W.H.
Velema (Apeldoorn), G.C. Berkouwer (V.U.), J. Moltmann (Tübingen) en A. van de Beek (Leiden – V.U.)
aan het woord. Van Rulers ideeën over het messiaanse
intermezzo, en wel in het bijzonder over de opheffing
van de incarnatie in het eschaton, stuitten op grote
weerstand.
Ook H. Berkhof heeft zich in deze niet onbetuigd
gelaten. In een artikel met het opschrift “Schepping en
voleinding” zegt hij: “Het is dan tevens duidelijk, dat
de unieke en profetische verbintenis van God en mens
in de persoon van Jezus Christus niet maar een noodmaatregel is ter wille van de zonde, maar dat deze
wereld ook afgedacht van de val, van den beginne op
zijn verschijning was aangelegd.”9
Het verdient overigens onze aandacht, dat er van
verschillende kanten is gewezen op het feit, dat Van
Rulers gedachte van het messiaanse intermezzo verwantschap vertoont met de denkwereld van Marcellus
van Ancyra (285 – 324), die in 341 door de synode
van Antiochië en in 381 door het concilie van Constantinopel (381) is veroordeeld wegens Sabellianisme, – een leer, genoemd naar Sabellius, een
bekend theoloog uit de Vroege Kerk, die in 220 door
paus Calixtus I is geëxcommuniceerd.10 Zo oordeelt A.
van de Beek, dat Van Ruler, wanneer hij stelt, dat het
heilsgebeuren in Christus en de Geest, evenals het regnum Christi (het rijk van Christus), in het eschaton heeft
afgedaan, ”rechtstreeks ingaat tegen zowel de letter
als de intentie van het eerste concilie van Constantinopel (381) dat juist met het oog op de theologie van
Marcellus aan het symbool van Nicea heeft toegevoegd: ‘wiens rijk geen einde zal hebben’.”11

Rulers visie op te nemen.”12 Een veelzeggende opmerking, die verklaart, dat Van Ruler met het verstrijken
van de jaren meer en meer het gevoel kreeg, dat hij
alleen stond, ja, dat men hem links liet liggen. En toch:
de positieve reacties, die de publicatie van zijn Verzameld Werk tot nog toe heeft opgeroepen, laat er geen
twijfel over bestaan, dat deze uitgave in een behoefte
voorziet. In een tijd als de onze, die – ook op kerkelijk
gebied (!) – wordt gekenmerkt door een rondweg verbijsterende oppervlakkigheid, kan het slechts verrijkend werken kennis te nemen van een zo grote rijkdom aan gedachten als ons hier geboden wordt.
Ik besluit deze korte inleiding – meer kan het niet
zijn – tot deel IV af met een woord van diep respect
voor het vele werk, verzet door allen, die aan de
samenstelling ervan hebben meegewerkt, en wel in het
bijzonder aan Dr. van Keulen, die opnieuw het leeuwendeel voor zijn rekening genomen heeft. Van harte
hoop ik, dat velen deze gelegenheid zullen aangrijpen
om met de Utrechtse meester kennis te maken of de
kennismaking met hem voort te zetten.
J.G. Barnhoorn, Nunspeet
(N.a.v. A.A. van Ruler, “Verzameld werk”, deel IV-A (ISBN 978
90 239 2480 7) en deel IV-B (ISBN 978 90 239 2481 4) en
IV-B), Boekencentrum, Zoetermeer, 2011). Prijs: € 115,-

Noten
1

Eenzelfde woordgebruik treft ons in Van Rulers stelling: “Het
drááit om de rechtvaardiging, maar het gáát om de heiliging”.

2

Het is mij niet bekend, of Van Ruler dit ooit op papier gezet
heeft. Mijn wetenschap hieromtrent gaat terug op een persoonlijk gesprek met hem.

3

Ecclesia d.d. 13 maart 2010.

4

De vervulling van de Wet, pag. 163.

5

Deel IV, blz. 9.

6

Idem, blz. 17.

7

“God is mens geworden”. Deel IVa, blz. 183v.

8

“Als ik zou preken op de Eerste Kerstdag”. Idem, blz. 226.

9

Woord en Wereld. Opgedragen aan prof.dr. K.H. Miskotte
naar aanleiding van zijn aftreden als kerkelijk hoogleraar te

Doorwerking
Opmerkelijk overigens is de opmerking, die Van Keulen maakt bij de bespreking van de kanttekeningen,
die door genoemde critici bij Van Rulers gedachtegoed zijn geplaatst. ”Mij is”, zo zegt hij, ”geen enkele
theoloog bekend die het gewaagd heeft het voor Van
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Leiden op 14 december 1959, blz. 230.
10 Sabellius zag God als één Persoon, die zich in drie verschillende gedaanten (“prosopa”) of verschijningsvormen (modi)
heeft geopenbaard.
11 Deel IV, blz. 39v.
12 A.w., blz. 39.
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