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WOORD VOORAF 

 

Mijn interesse voor het onderwerp van deze scriptie werd gewekt door mijn 

ervaringen bij de ChristenUnie. Daar werd ik uitgedaagd na te denken over de relatie 

tussen ideaal en praktijk in de christelijke politiek. Daarom wilde ik in mijn scriptie 

gaan kijken naar achterliggende visies op het Koninkrijk Gods die een rol spelen bij 

de keuzes die christenen maken bij hun handelen in de wereld.  

 

Ik wil mijn dank uitspreken voor allen die een stimulans zijn geweest bij mijn 

nadenken over dit thema. Ik wil mijn vrienden en familie bedanken die meegedacht 

hebben tijdens het tot stand komen van deze scriptie. In het bijzonder wil ik mijn 

ouders bedanken, die altijd voor mij klaar stonden, in het bijzonder in de afgelopen 

anderhalf jaar waarin ik door ziekte mijn scriptie niet zo snel kon afronden als 

oorspronkelijk de bedoeling was. 

 

Met het afronden van mijn scriptie is mijn studie theologie voltooid.  

Waar ik mijn idealen dan in praktijk ga brengen weet ik nog niet, maar ik verwacht 

wel dat de hoop op het Koninkrijk daarin een rol zal blijven spelen. 

 

Herma van der Veen 

Utrecht, 8 augustus 2008 
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1. INLEIDING 

1.1. Doelstelling 

Het thema van deze scriptie is de betekenis van het koninkrijk van God voor het 

menselijk handelen. Het koninkrijk van God is een belangrijk thema voor de 

theologie, daar zijn de meeste theologen het over eens. Toch kan de betekenis die 

theologen eraan toekennen en de plaats die ze dit thema geven sterk verschillen. De 

discussie richt zich vooral op de vraag of het koninkrijk van God een toekomstige 

werkelijkheid is of al een actuele werkelijkheid in het heden. In deze discussie komt 

ook de vraag naar voren wat die toekomst of actualiteit van het koninkrijk met de 

mens te maken heeft. Voltrekt de verwerkelijking van het koninkrijk zich buiten de 

mens om, of wordt de mens erin betrokken? In deze discussie blijft de vraag naar de 

relatie tussen het koninkrijk van God en het menselijk handelen een strijdpunt. Met 

die vraag wil ik mij in deze scriptie bezighouden. 

 

Twee theologen die aan deze discussie hebben bijgedragen zijn Arnold Albert van 

Ruler (1908-1970) en Reinhold Niebuhr (1892-1971). Zij hebben elk een 

uitgesproken visie op het koninkrijk van God. Volgens allebei heeft het koninkrijk van 

God betekenis voor mens en wereld. Daarom verwacht ik bij hen antwoorden te 

vinden op de vraag wat het koninkrijk van God betekent voor het handelen van 

mensen. Hun visies op het koninkrijk van God en de betekenis daarvan voor het 

menselijk handelen wil ik in deze scriptie beschrijven, analyseren, vergelijken en 

evalueren. 

 

Het thema ‘koninkrijk van God’ heeft te maken met verschillende dogmatische 

terreinen, met de Godsleer, de christologie, de pneumatologie, de antropologie, de 

voorzienigheidsleer en de eschatologie. Dit thema kan vanuit elk van deze gebieden 

benaderd worden. In deze scriptie vraag ik naar de relatie tussen het koninkrijk van 

God en de mens, daarbij komt de antropologie in beeld. Nu vraag ik niet alleen naar 

de mens, maar naar het handelen van de mens. Het nadenken over het menselijk 

handelen hoort in het bijzonder tot de ethiek. Het thema van deze scriptie raakt 

daarom zowel aan de dogmatiek als aan de ethiek. De ethiek zal in beeld komen 

wanneer ik naar de consequenties van dogmatische keuzes kijk.  

 

Bij Van Ruler ligt het accent op de pneumatologie (het koninkrijk als het werk van de 

geest), Niebuhr benadert het koninkrijk van God vanuit de antropologie (het 

koninkrijk als doel van de mens). Ook andere loci komen bij hen aan de orde, dat zal 

blijken in de beschrijving van hun visies op het koninkrijk van God. Vervolgens vraag 

ik naar de betekenis van het koninkrijk van God voor het menselijk handelen, daarbij 

komt hun antropologie ter sprake en de ethische consequenties van hun visies op 

het koninkrijk van God. 

 

Het thema van mijn scriptie is theoretisch relevant omdat dit thema in de 

theologische discussie steeds controversieel is gebleven. Ik verwacht die 
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controverse niet met mijn scriptie op te kunnen lossen. Wel hoop ik zicht te kunnen 

geven op de manier waarop deze twee theologen hiermee omgaan. Hoewel Van 

Ruler en Niebuhr in dezelfde tijd leefden, zijn ze zelf niet direct met elkaar in 

discussie geweest. 

 

Deze twee visies zijn nog niet eerder vanuit deze vraagstelling met elkaar 

vergeleken. Zijn er alleen verschillen, of zijn er ook overeenkomsten? Zijn hun visies 

met elkaar te verenigen? Een vergelijking van deze twee benaderingen kan een 

nieuw licht werpen op beide theologen. 

 

Nadenken over de positie van de mens in het koninkrijk van God heeft ook een 

praktisch belang. In en buiten de kerk maken christenen keuzes voor hun wijze van 

handelen. Bij die keuzes baseren zij zich op visies op de relatie tussen Koninkrijk 

Gods en de wereld en hun eigen positie in beide. Dit kan leiden tot verschillende 

posities, die heel tegengesteld kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de visie dat de 

christen de wereld moet mijden en visies dat christenen actief aan de slag moeten 

gaan in de wereld. Christenen maken heel verschillende keuzes. Het thema van mijn 

scriptie kan bijdragen aan de systematische discussie die voorafgaat aan die 

stellingname in de praktijk. 
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1.2. Theoretisch kader 

Er zijn veel verschillende visies op het Koninkrijk Gods. In de bijbel wordt op 

verschillende manieren over het Koninkrijk gesproken. Verschillende interpretaties 

sluiten aan bij verschillende bijbelse accenten. Ondanks de verschillen is men het er 

wel over eens dat vanuit de bijbel het koninkrijk gezien wordt als doel van Gods weg 

met de schepping. De discussie ging bij de eerste christenen over de vraag in 

hoeverre het koninkrijk er al is en in hoeverre het nog moet komen, en over de vraag 

wat de ethische consequenties zijn van het actueel zijn of het toekomstig zijn van het 

koninkrijk. In de vroege kerk kwam de tegenstelling tussen een innerlijke en uiterlijke 

interpretatie naar voren: Moet je het koninkrijk Gods zien als een gebeuren dat zich 

voltrekt in de geschiedenis, of als iets wat in de mens gebeurt?1  In de 

theologiegeschiedenis zijn visies op het koninkrijk verder uitgewerkt. Ik noem hier de 

belangrijkste ontwikkelingen. 

 

Augustinus ziet het koninkrijk als het goddelijke rijk dat tegengesteld is aan het 

aardse rijk. Deze tegenstelling tussen Gods rijk en het aardse rijk is niet hetzelfde als 

de tegenstelling tussen Gods handelen en het handelen van mensen: het handelen 

van mensen kan ook een plaats hebben binnen Gods rijk. Dat het goddelijke rijk niet 

aards is en dus ‘hemels’, betekent niet dat het alleen toekomstig is. Mensen kunnen 

al in het heden tot dat hemelse rijk behoren. Augustinus vereenzelvigt het hemelse 

rijk niet helemaal met de kerk, maar later werd de tegenstelling tussen Gods rijk en 

het aardse rijk steeds meer gezien als de tegenstelling tussen kerk en staat. 

 

Calvijn ziet het koninkrijk als Gods heerschappij. Die heerschappij betekent dat al het 

handelen van mensen onder Gods gezag staat. Hij benadrukt enerzijds dat het leven 

van gelovigen door Christus in de Geest geleid wordt. Christus is de hemelse koning. 

Anderzijds hebben ook aardse heersers de opdracht om in het koninkrijk te werken. 

Mensen moeten niet alleen in het persoonlijke geloofsleven en de kerk, maar ook in 

de staat het koninkrijk van God dienen. Het Koninkrijk is bij Calvijn dus geen hemels 

rijk, het omvat ook al het aardse, Gods heerschappij geldt overal.2 

 

Vanuit de visie op het Koninkrijk Gods als Gods heerschappij wordt het Koninkrijk 

verbonden met het gehoorzamen aan Gods wil. In de Verlichting wordt dat morele 

handelen van de mens losgekoppeld van Gods oordeel. Het koninkrijk Gods wordt 

omgevormd tot een idee van morele vervolmaking van de mensheid. Het wordt 

gezien als het doel van het menselijk handelen. I. Kant identificeerde het Koninkrijk 

Gods met het idee van het hoogste goed, het morele einddoel van de plichten van de 

mens.3 F. Schleiermacher neemt dat idee op, het koninkrijk Gods ziet hij als einddoel 

                                                
1 Koch, K., Avemarie, F. et al. ‘Reich Gottes’. In: Betz, H.D., Browning, D.S. et al. (hrsg.) 

Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und 

Religionswissenschaft Band 7. 4
e
 dr. Tübingen, Mohr Siebeck, 2004, 211-212 

2
 Idem 211-212 
3
 Idem 212-213 
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van het menselijk leven, dat in het zedelijk leven verwerkelijkt wordt.4 Ook A. Ritschl 

volgt deze lijn, hij ziet goddelijk en menselijk handelen samenkomen in het door 

Gods handelen gestelde doel. Rechtvaardiging van de mens leidt tot het kunnen 

beantwoorden aan de zedelijke verplichtingen. 

 

Begin 20e eeuw heeft de dialectische theologie kritiek op het laten samenvallen van 

koninkrijk van God en ethiek. Karl Barth ziet het Koninkrijk Gods helemaal buiten de 

mens staan. Het koninkrijk kan niet vanuit de mens bereikt worden. Het koninkrijk is 

Gods eeuwige heerschappij, in Christus in de wereld opgericht. Er is geen analogie 

tussen menselijk handelen en Gods handelen. Gods heerschappij is analogieloos.5 

 

Vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw wordt de eschatologie benadrukt, zoals bij 

Moltmann.6 Het Koninkrijk staat niet alleen buiten de mens, maar helemaal buiten het 

heden. Bij Moltmann wordt Gods heerschappij in de toekomst geplaatst. Het 

koninkrijk staat als toekomstige werkelijkheid helemaal buiten de wereld, de relatie 

tussen Gods heerschappij en de huidige wereld lijkt uit het zicht te verdwijnen. 7 

 

Van Ruler sluit aan bij Calvijn’s visie. Gods heerschappij staat centraal. Hij ziet het 

Koninkrijk als Gods handelen. En Gods heerschappij omvat de hele existentie. Het 

Koninkrijk is volledig doorgebroken wanneer er niets in de existentie meer met Gods 

heerschappij in strijd is. Niebuhr sluit aan bij Kant. Hij ziet het Koninkrijk als de 

bestemming van de mens, als doel van al het menselijk handelen. 

 

De vraagstelling van deze scriptie lijkt vooral aan te sluiten bij de ethische 

interpretatie van het koninkrijk. Hier moet bedacht worden dat het Koninkrijk ook 

betekenis kan hebben voor het handelen van de mens wanneer een andere dan de 

ethische interpretatie van Kant wordt gevolgd. In het denken in de lijn van Calvijn 

vraagt Gods heerschappij gehoorzaamheid van de mens. Bij Van Ruler heeft het 

Koninkrijk ook betekenis voor het menselijk handelen. Net zoals omgekeerd bij een 

ethische visie op het koninkrijk ook Gods heerschappij een rol kan spelen. Bij 

Niebuhr is het Gods oordeel dat bepaalt dat het koninkrijk het doel van de mens is. 

 

Het thema van deze scriptie, de betekenis van het Koninkrijk Gods voor het 

menselijk handelen, blijkt in de theologische discussie verschillend geïnterpreteerd te 

worden. Met de keuze van het thema is nog geen keuze gemaakt tussen de 

verschillende interpretaties. Ik wil kijken welke interpretatie Van Ruler en Niebuhr 

geven en hoe zij vanuit hun interpretatie van het Koninkrijk de betekenis van het 

koninkrijk voor het menselijk handelen zien. 

                                                
4 Ström, A.V., Zenger, E. et al.‘Herrschaft Gottes/Reich Gottes’ In: Krause, G. und Müller, G. 

(hrsg.) Theologische Realenzyklopädie Bd. 15 Berlin [etc.], De Gruyter. 1986,  232 
5
 Idem 233-234 
6
 Idem 239 
7
 Idem 240 
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1.3. Probleemstelling 

 

Wat betekent geloven in en hopen op het Koninkrijk Gods voor het menselijk 

handelen? 

 

Deze probleemstelling vraagt naar het geloof in een actueel Koninkrijk Gods, dat er 

is, en naar de hoop op een toekomstig Koninkrijk Gods, dat er nog niet is. 

Bij beide auteurs heeft het geloof in en de hoop op het Koninkrijk Gods betekenis 

voor het menselijk handelen, daarom stel ik niet de vraag of het betekenis heeft, 

maar vraag ik welke betekenis het volgens hen heeft. Met menselijk handelen wordt 

niet noodzakelijkerwijs actie bedoeld. Een manier van handelen kan ook een 

passieve opstelling zijn, zoals wachten op het koninkrijk. 

 

Van Ruler benadrukt de theocratie: Gods heerschappij, en sluit hiermee aan bij het 

Oude Testament. Niebuhr benadrukt het Koninkrijk van God als uiteindelijke 

bestemming van de mens, hij sluit aan bij Jezus verkondiging van het koninkrijk van 

God, als de wet van liefde en gerechtigheid die ons steeds weer roept tot bekering. 

Ik wil in mijn scriptie onderzoeken hoe Van Ruler en Niebuhr de relatie tussen het 

koninkrijk Gods en het menselijk handelen zien. 

 

 

Deelvragen: 

 

1. Wat is het Koninkrijk Gods volgens Van Ruler en Niebuhr? 

1.1. Hoe is de verhouding tussen Koninkrijk Gods als actuele werkelijkheid en 

Koninkrijk Gods als toekomstige werkelijkheid? 

1.2. Is het Koninkrijk Gods een aardse werkelijkheid of een onaardse 

werkelijkheid? 

1.3. Is het Koninkrijk Gods een historische werkelijkheid of een niet historische 

werkelijkheid? 

2. Wat is de wet volgens Van Ruler en Niebuhr?  

3. Wat is gehoorzaamheid aan de wet volgens Van Ruler en Niebuhr?  

3.1. Wat is hun concrete invulling van gehoorzaam handelen?  

3.2. Welke mogelijkheden heeft de mens om de wet te gehoorzamen? 

4. Welke relatie zien zij tussen menselijk handelen in gehoorzaamheid aan de wet 

en de verwerkelijking van het Koninkrijk van God? 
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Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden moet allereerst gevraagd worden: 

wáár wordt in geloofd en op gehoopt? Daarom vraag ik eerst wat Van Ruler en 

Niebuhr bedoelen wanneer zij spreken over het Koninkrijk van God. Om hun visie op 

het Koninkrijk van God helder te krijgen is deze vraag uitgewerkt in drie vragen. 

Allereerst de vraag naar de actualiteit of toekomstigheid van het koninkrijk, 

vervolgens de vraag of het koninkrijk aardse of onaardse werkelijkheid is, en 

tenslotte de vraag of het koninkrijk als een historische werkelijkheid gezien wordt of 

als niet-historische werkelijkheid. Ik kies voor deze vraagstelling omdat het menselijk 

handelen plaats vindt in de actuele, aardse en historische werkelijkheid. Om te weten 

te komen hoe het koninkrijk van God zich tot het menselijk handelen verhoudt moet 

eerst gevraagd worden hoe het zich verhoudt tot deze werkelijkheid. Hierbij dient te 

worden opgemerkt dat het koninkrijk ook als (of voor zover) het tot een andere 

werkelijkheid behoort van betekenis kan zijn voor het handelen van mensen. 

 

De wet is het tweede onderwerp in de deelvragen, want in de wet wordt de relatie 

tussen God en het menselijk handelen zichtbaar: God wil dat mensen zijn wet 

gehoorzamen. Vraag twee vraagt daarom naar de visie van Van Ruler en Niebuhr op 

de wet. Waar vinden we Gods wet? Is het de Mozaïsche wet of de wet van Jezus? 

Of is dat hetzelfde? En wat is dan de kern van de wet? Deze vragen zullen daar aan 

bod komen. Vervolgens wordt gevraagd wat het betekent om de wet te 

gehoorzamen. Bij vraag 3.1 gaat het over de concrete invulling van de wet: wat je als 

mens doet als je de wet gehoorzaamt. Bij 3.2 gaat het over de concrete mogelijkheid: 

in hoeverre de mens tot het doen van het goede in staat is, en hoe groot de invloed 

van de zonde is. 

 

Tot slot is om de probleemstelling te kunnen beantwoorden vraag 4 nodig. Hier gaat 

het om de relatie tussen het gehoorzamen van Gods wil en het werkelijk worden van 

Gods koninkrijk. Hier gaat het niet alleen om de betekenis van Gods koninkrijk voor 

het menselijk handelen, maar ook om de betekenis van het menselijk handelen in 

Gods koninkrijk. Dat laatste heeft namelijk gevolgen voor de manier waarop geloven 

in en hopen op Gods koninkrijk betekenis kan hebben voor het menselijk handelen. 
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1.4. Werkwijze en opzet 

 

Door middel van literatuuronderzoek zal ik de visies van Van Ruler en Niebuhr 

onderzoeken. In mijn scriptie zal ik hun visies beschrijven, vergelijken en evalueren. 

Bij de evaluatie wil ik kijken wat hun verschillende benaderingen opleveren voor de 

beantwoording van mijn probleemstelling. Ik zal literatuur van Niebuhr en Van Ruler 

over mijn thema bestuderen. Bij Van Ruler bestudeer ik Vervulling van de wet.8  Bij 

Niebuhr bestudeer ik The Nature and Destiny of Man.9 

 

Eerst bespreek ik in hoofdstuk 2 de visie van Van Ruler, daarna bespreek ik in 

hoofdstuk 3 de visie van Niebuhr. Tot slot volgt in hoofdstuk 4 een vergelijking en 

evaluatie. 

 

 

1.5. Vermoeden van het resultaat van dit onderzoek 

 

Ik verwacht dat Van Ruler vooral de mogelijkheden van de mens ziet, dat hij zo het 

belang van de mens benadrukt, hij ziet ook de mogelijkheid van gestalten van het 

koninkrijk in deze wereld. Niebuhr benadrukt de zonde van de mens, benadrukt wat 

mensen niet kunnen. Hij waarschuwt ervoor om te denken dat je het koninkrijk van 

God bereikt hebt. Van Ruler benadrukt het zichtbaar worden van het koninkrijk, 

terwijl Niebuhr de onmogelijkheid van het koninkrijk benadrukt. 

Toch verwacht ik ook veel overeenstemming te vinden. Beide zien een grote taak 

voor de mens, en tegelijk de onvolkomenheden en de voorlopigheid van wat de 

mens verwerkelijkt. 

 

                                                
8 Van Ruler, A.A. De vervulling van de wet. Een dogmatische studie over de verhouding van 

openbaring en existentie. Nijkerk, Callenbach. 1947, 5-262 Het eerste deel is een 

dogmatische uiteenzetting, het tweede deel is bijbelexegese, ik gebruik alleen het eerste 

deel. 
9 Niebuhr, Reinhold. The nature and destiny of man: a christian interpretation. 5e dr. London, 

Nisbet. 1945, hiervan gebruik ik vooral het tweede deel ‘Human Destiny’. 
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2. ARNOLD A. VAN RULER 

2.1. Inleiding 

Van Ruler werd geboren in Apeldoorn op 10 december 1908. Hij studeerde theologie 

in Groningen van 1927-1933. Hij was predikant in de Nederlands Hervormde Kerk op 

twee plaatsen: van 1933-1940 in het Friese Kubaard, en van 1940-1947 in 

Hilversum. 

Op 1 juli 1947 promoveerde hij, in zijn proefschrift ‘De vervulling van de wet’ zette hij 

zijn visie op het koninkrijk van God uiteen. In hetzelfde jaar werd hij hoogleraar 

vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Universiteit Utrecht. Zijn oratie 

‘Het Koninkrijk Gods en de geschiedenis’ hield hij op 3 november 1947. Hij gaf 

vakken als christelijke ethiek en dogmatiek. Van Ruler was ook betrokken bij de 

totstandkoming van de nieuwe Kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk, die in 

1951 gereed was. Van Ruler hield veel lezingen en publiceerde ook boeken en 

artikelen. Voor de AVRO hield hij 25 jaar lang wekelijks een morgenwijding op de 

radio. In zijn theologie had hij veel aandacht voor de plaats van het geloof in het 

alledaagse leven. Van Ruler doceerde in Utrecht tot zijn dood op 15 december 1970.  

 

Zijn voornaamste publicaties zijn naast zijn dissertatie: Kuypers Idee eener 

Christelijke Cultuur, 1940; artikelen over religie en politiek (Religie en Politiek, 1945; 

Visie en Vaart, 1947; en Droom en Gestalte, 1947); evenals studies over de kerkorde 

(De Belijdende Kerk in de Nieuwe Kerkorde, 1948; Het Apostolaat der Kerk en het 

Ontwerp Kerkorde, 1948). Tussen 1969 en 1973 werd een zesdelige verzameling 

van zijn artikelen gepubliceerd onder de titel Theologisch Werk. 

 

Ik heb ervoor gekozen om de visie van Van Ruler te onderzoeken omdat hij zich 

uitgebreid heeft beziggehouden met het thema van het Koninkrijk Gods, en dit thema 

op een bijzondere manier benadert. In dit hoofdstuk ga ik uit van de visie van Van 

Ruler zoals hij die in zijn dissertatie ‘De Vervulling van de Wet’ uiteenzet.10 Ik kies 

voor deze dissertatie en niet voor een later theologisch werk omdat hier zijn meest 

uitgewerkte visie te vinden is. Hier is de samenhang van de verschillende onderdelen 

van Van Rulers visie te vinden. Volgens mij is deze grondvisie later niet veranderd. 

 

2.1.1. De Vervulling van de Wet 

Het thema van deze dissertatie is zoals de titel luidt: de vervulling van de wet. Hoe 

Van Ruler dit thema benadert, wordt duidelijk uit de ondertitel: ‘een dogmatische 

studie over de verhouding van openbaring en existentie’, hij bespreekt de wet dus 

                                                
10 Van Ruler, A.A. De vervulling van de wet. Een dogmatische studie over de verhouding van 

openbaring en existentie. Nijkerk, 1947, de paginanummers in de voetnoten van dit hoofdstuk 

verwijzen naar deze dissertatie. 
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vanuit de verhouding van openbaring en existentie. Volgens Van Ruler is de 

vervulling van de Wet daad van God door de heilige Geest in de Christus.11  

Hij benadert de vraag naar de verhouding van openbaring en existentie vanuit het 

handelen van God, en dat is volgens Van Ruler het koninkrijk. Vervolgens kijkt hij 

welke plaats de vervulling van de wet daarin heeft.  

Na deze dogmatische ‘achtergrond’ behandelt hij in het tweede deel de resultaten 

van exegese en bijbelse-theologie. Hij wil met de dogmatiek daar zo nauw mogelijk 

bij aansluiten.12 

 

Van Ruler baseert zich in zijn argumentatie op bijbelteksten. Hij geeft wel aan dat zijn 

visie slechts een interpretatie is. Maar het is wel de interpretatie die volgens hem het 

meeste recht doet aan het bijbelse getuigenis. 

 

2.2. Het Koninkrijk Gods 

Van Ruler verstaat onder Koninkrijk Gods ‘het uiteindelijke en heilrijke handelen 

Gods met deze wereld’.13 Bij het koninkrijk gaat het om handelen. Hieruit blijkt dat het 

rijk niet iets statisch is, het is en wordt niet een ‘toestand’, maar het blijft dynamisch. 

Het is Gods handelen, hieruit blijkt dat het rijk zich buiten het toedoen van de mens 

voltrekt.14 Het is het uiteindelijke handelen, daarmee bedoelt Van Ruler dat het op 

het einde toe gaat en vanuit het einde opdringt in onze wereld. Het handelen is 

heilrijk: het gaat bij het koninkrijk om redding en verlossing.15 Tenslotte gaat het bij 

het rijk om deze wereld. Van Ruler benadrukt dat er maar één wereld is, en dat is de 

zichtbare wereld waarin wij staan. En met déze wereld handelt God.16 Hiermee 

hebben wij de kern van Van Rulers visie al in beeld. 

 

2.2.1. Actueel of toekomstig 

 

Heden en toekomst zijn één dynamische werkelijkheid 

 

Van Ruler ziet heden en toekomst van het rijk als de ene werkelijkheid van Gods 

handelen. Dat is geen statische, maar een dynamische werkelijkheid. Omdat het 

handelen Gods nooit een toestand wordt, kan niet onderscheiden worden tussen een 

toekomstige en actuele werkelijkheid van het rijk alsof dat twee verschillende 

werkelijkheden zouden zijn. Van Ruler ziet de toekomst en de actualiteit van het rijk 

dus als één dynamische werkelijkheid. 

 

Het rijk komt vanuit de toekomst, omdat Gods handelen vanuit de toekomst inbreekt 

in het heden. Dat wat komt is geen andere werkelijkheid, want Gods handelen is één 

                                                
11
 17 

12
 20 

13
 40 

14
 42 

15
 45 

16
 38 
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dynamische werkelijkheid in heden en toekomst. Vanuit de toekomst handelt God 

ook al in het heden, Van Ruler noemt dat het doorbreken van het rijk in het heden. 

Dat is er al wel, maar nog onvolledig. Pas in de toekomst breekt het rijk volledig door. 

 

Dat Gods handelen vanuit de toekomst in het heden moet inbreken, lijkt erop te 

wijzen dat toekomst en heden van elkaar verschillen. Maar anderzijds ziet hij ook de 

actuele werkelijkheid als ‘Gods handelen’, want Gods handelen schept de hele 

werkelijkheid. Dit is verwarrend, want daaruit zou je kunnen afleiden dat de hele 

actuele werkelijkheid hetzelfde is als het rijk. Soms lijkt Van Ruler dat te zeggen, 

terwijl hij op andere plaatsen onderscheid maakt tussen de existentie en het rijk. Met 

existentie bedoelt Van Ruler de hele werkelijkheid van mens en wereld, de zichtbare 

werkelijkheid.17 Die existentie is er zowel in heden als in toekomst, maar in het heden 

is de existentie nog gescheiden van het rijk, omdat het heil er nog niet in is 

opgegaan. Van Ruler bedoelt met existentie waar het heil nog niet in is opgegaan de 

actuele werkelijkheid waarin de mens leeft. 

 

Van Ruler zegt wel dat er verschil is tussen de manier waarop de actuele 

werkelijkheid Gods handelen is en de manier waarop het rijk dat is. Hij noemt wereld 

en rijk ‘momenten’ in het handelen Gods. En de relatie daartussen is zo, dat de 

wereld een modaliteit van het rijk is. Met modaliteit bedoelt Van Ruler een ‘zijnswijze’ 

van het rijk, maar daarmee bedoelt hij geen ‘zijn’, de wereld blijft een ‘moment’ in 

Gods handelen. Zo ziet hij de hele werkelijkheid als ‘de reidans der daden Gods’.18 

  

Voleinding en vervulling 

 

Het verschil tussen het onvolledige doorbreken van het rijk in het heden en het 

volledige doorbreken van het rijk in de toekomst noemt Van Ruler een verschil 

tussen twee bedelingen. In het heden is er de bedeling van de vervulling, en in de 

toekomst de bedeling van de voleinding.  

 

Vervulling is een centraal begrip bij Van Ruler. Hij vat alles waar het in het rijk om 

gaat samen in het begrip ‘vervulling’. Vervulling heeft bij Van Ruler een heel brede 

betekenis. Van Ruler verstaat de term ‘vervulling’ drieledig: het is 1. vol maken, 

vullen, door alles heen trekken, in alles tegenwoordig zijn; 2. aan alles inhoud geven, 

aan alles bestand geven, aan alles zin geven; 3.alles voltooien, aanvullen, afmaken, 

volledig maken, naar het einde en naar z’n doel brengen.19 

 

In de vervulling is het rijk, dat is Gods handelen, tegenwoordig, geeft het aan alles 

zin, en brengt het alles tot voltooiing. Dat voleindende handelen in de vervulling 

onderscheidt Van Ruler van de voleinding in de toekomst, wanneer dat voleindende 

handelen af is. Die voleinding is het helemaal doorbreken van het rijk in de toekomst. 

                                                
17
 Dus Van Ruler bedoelt met existentie niet het menselijk bestaan, zoals Heidegger. 

18
 42 

19
 112-114 
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Het gaat bij vervulling en voleinding dus om hetzelfde handelen van God, dat al in 

het heden werkt, maar dat pas in de toekomst volledig en voltooid zal zijn. 

 

Het rijk is dus verschillend aanwezig in heden en toekomst. In de bedeling van de 

vervulling wordt de existentie vervuld met heil, maar het heil gaat nog niet volledig op 

in de existentie. De bedeling van de voleinding breekt pas aan wanneer het heil 

volledig opgaat in de existentie. De aanwezigheid van het rijk in de vervulling noemt 

Van Ruler het Rijk van Christus. Het volledig doorgebroken rijk noemt Van Ruler het 

Rijk Gods. Het rijk van Christus is hetzelfde rijk als het rijk Gods,  maar het is op 

andere wijze aanwezig.20 

 

 

Bemiddeld-onbemiddeld 

 

In de vervulling, wanneer het heil nog niet opgaat in de existentie, wordt het heil 

bemiddeld door messias en Geest21. In het rijk van Christus zijn de messias en de 

Geest medium voor de verbinding van heil en existentie, zij vervullen de existentie 

met heil. Die bemiddeling is in het toekomstige rijk niet meer nodig omdat het heil 

dan opgaat in de existentie. Met ‘rijk van Christus’ bedoelt Van Ruler dus de 

bemiddelde aanwezigheid van het ‘rijk Gods’, dat in de toekomst onbemiddeld 

aanwezig is. 

 

Het bemiddelende werk van messias en Geest is gericht op redding van de existentie 

uit zonde en dood. Het offer van de messias brengt het heil in de existentie, en de 

Geest zorgt voor uitbreiding van dat heil. Het werk van de Geest is schepping en 

herschepping van het beeld Gods. Zo wordt de existentie weer zoals ze bedoeld is.  

In dit werk van messias en Geest vallen heden en toekomst niet meteen samen.  

Van Ruler maakt hier onderscheid tussen verzoening en verlossing. Verzoening 

gebeurt al in de huidige bedeling in de messias en door de Geest. De verlossing 

gebeurt pas in de toekomst, dan is de redding van de existentie compleet. 

 

Van Ruler ziet de bedeling van de vervulling waarin messias en Geest werkzaam zijn 

als een ‘intermezzo’. Het werken van de Geest en de Messias zijn een ‘stremming in 

het handelen Gods’. Het zorgt voor ‘duur’, dat het rijk nog niet aanbreekt. Er is nog 

tijd tussen heden en toekomst, is er ruimte in het heden waar de toekomst inbreekt.  

De gedachte van het intermezzo voert Van Ruler zo ver door dat hij ook de gave van 

de messias en de Geest als intermezzo ziet. In de voleinding houdt het werk van 

messias en Geest op omdat dan geen bemiddeling tussen openbaring en existentie 

meer nodig is. 

 

 

                                                
20
 Zie over rijk van Christus en rijk Gods 87vv 

21
 Ik volg hier Van Rulers schrijfwijze van ‘messias en Geest’, messias zonder hoofdletter en 

Geest met hoofdletter, volgens mij doet hij dit omdat hij met messias de functie van Christus 

aanduidt, Geest en Christus schrijft hij met hoofdletter omdat hij daarmee God zelf aanduidt. 
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Verberging en onthulling 

 

In de vervulling is het rijk nog verborgen, omdat bemiddeling volgens Van Ruler ook 

verberging betekent. In de bemiddeling door messias en Geest is het heil nog 

verborgen. Pas als er geen bemiddeling meer is wordt het rijk openbaar. Dat gebeurt 

in de voleinding wanneer het heil opgaat in de existentie. Van Ruler ziet de 

verberging van het rijk in messias en Geest niet als vermindering van het heil. In hun 

bemiddelend werk is het heil volledig aanwezig.22  

 

Dat het volledige heil in de vervulling al aanwezig is en pas in de voleinding 

openbaar wordt legt Van Ruler uit als verschil tussen verzoening en verlossing. In de 

verzoening van de schuld is de wereld gered. Het heil is daarin werkelijk en het is 

aanwezig. Maar het is nog verborgen, pas in de voleinding wordt het openbaar, dan 

is de redding compleet, dat noemt Van Ruler verlossing. Het verschil tussen 

verzoening en verlossing is een verschil in modaliteit,  het is het verschil tussen 

openbaar en verborgen zijn van het rijk.23 

De verzoening wordt zichtbaar gemaakt door de Geest in uitbeeldingen van het heil. 

Die uitbeeldingen van het heil zijn gestalten van het rijk, nog niet het rijk zelf. Daarin 

wordt het heil al wel zichtbaar, maar het rijk blijft verborgen. Dit zichtbaar worden van 

het heil door de Geest is in het heden nog niet volledig. De uitbeelding van het heil is 

nu nog dubieus, vreemd, voorlopig, fragmentarisch. De gestalten van het rijk zijn in 

de existentie niet ondubbelzinnig aantoonbaar. 

 

Met ‘rijk’ bedoelt Van Ruler vaak hetzelfde als ‘heil’. Hij bedoelt dan dat het 

verzoenend handelen van God het heil is. In die zin zijn rijk en heil hetzelfde. Zodra 

het heil met de existentie verbonden wordt ontstaan gestalten van het rijk, de 

uitbeeldingen van het heil zijn daarom ook gestalten van het rijk. Verschil tussen rijk 

en heil lijkt er te zijn wanneer Van Ruler spreekt over het al helemaal aanwezig zijn 

van het rijk in het heden, terwijl de volledige heerlijkheid van het heil, namelijk de 

verlossing, pas in de toekomst ligt. Maar zo’n verschil ziet hij ook in het rijk, in de 

vervulling is het rijk, Gods handelen, er al, maar de voleinding gebeurt in de 

toekomst. Het verschil tussen onvolledigheid en volledigheid geldt dus voor zowel 

heil als rijk. Er is wel een verschil tussen heil en rijk als het gaat om de zichtbaarheid 

in het heden. Het heil kan volgens Van Ruler wel zichtbaar worden in het heden, het 

kan uitgebeeld worden. Maar het rijk wordt niet zichtbaar, in het heden zijn er alleen 

‘tekenen’ van het rijk mogelijk. Het rijk is in het heden in tekenen en beelden 

zichtbaar, Van Ruler benadrukt dat die tekenen nog niet het rijk zijn. Rijk en heil zijn 

dus toch niet hetzelfde, ook al gebruikt Van Ruler ze vaak als synoniemen. Het rijk is 

bij Van Ruler steeds het voltooide rijk van de voleinding. Die voleinding van het rijk is 

de verbinding van existentie en heil. Zolang die verbinding nog niet volledig is is het 

rijk er nog niet. De aanwezigheid van het heil betekent daarom nog niet de 

                                                
22
  91 

23
 55-56 
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aanwezigheid van het rijk. Pas wanneer het heil volledig is doorgebroken, zodat het 

opgaat in de existentie, valt het heil helemaal samen met het rijk.  

 

Realisering 

 

Voor het doorbreken van het rijk gebruikt Van Ruler de term ‘realisering’.  

Die term gebruikt hij in de eerste plaats voor het volledig doorbreken van het rijk in 

het eschaton. Die realisering is dus nu nog geen actualiteit, want het rijk is nu nog 

niet volledig doorgebroken. Anderzijds noemt hij ook het werk van de Geest in het 

heden al realisering.24 Die realisering in het werk van de Geest betekent dat het heil 

vorm krijgt in de existentie. In de toekomst gebeurt dat volledig, in de huidige 

werkelijkheid is dat nog onvolledig. Er zijn in het heden alleen ‘gestalten’ van het rijk. 

Wat er in het heden gerealiseerd wordt zijn dus de gestalten van het rijk, niet het rijk 

zelf. 

 

Realisering betekent dat de existentie tot ‘beeld’ Gods gemaakt wordt. Zo ontstaan 

‘tekenen’ van het rijk.25 Zo wordt het rijk in het heden al actualiteit. Van Ruler 

omschrijft deze actualiteit als tekenen van het rijk, beeld Gods, uitbeeldingen van het 

heil, gestalten van het rijk. De existentie kan in het heden al wel ‘beeld’ of ‘teken’ 

worden van het rijk, maar het wordt daarin nog niet het rijk zelf, dat gebeurt pas 

wanneer het heil volledig opgaat in de existentie.  

 

Omdat hij de actualiteit van het rijk volledig vanuit de toekomst ziet kan Van Ruler 

voor beide, zowel de uitbeelding van het rijk nu als het volledig doorbreken van het 

rijk in de toekomst, de term realisering gebruiken. Want ook in beeld en teken is de 

hele werkelijkheid van het rijk volgens Van Ruler aanwezig. Alleen is die 

werkelijkheid van het rijk nog niet volledig verbonden met de existentie.26  

 

Van Ruler lijkt met realisering twee verschillende dingen te bedoelen, enerzijds het 

doorbreken van het rijk in de toekomst, anderzijds het zichtbaar worden van het rijk 

in het heden. Maar eigenlijk gaat het om dezelfde realisering. Want wat in het heden 

zichtbaar wordt is gestalte van de toekomstige realisering. Er zijn wel twee fases in 

deze realisering: in het heden is er alleen realisering in uitbeeldingen en tekenen, de 

toekomst van het rijk is de volledige realisering van het heil in de existentie. Maar de 

uitbeeldingen en tekenen in het heden geven al zicht op die toekomstige realisering. 

 

                                                
24
 ‘De Geest poneert den messias en doet hem uitgaan in alle werkelijkheid. Dat is reeds 

realiseering. De Geest geeft aan het heil uitbreiding en uitbeelding in de existentie. Dat is nog 

veel meer realiseering. Door de Geest wordt het heil doorgezet in de existentie. En eindelijk: 

de Geest máákt de existentie tot wat zij is: tot beeld Gods. Dat is de eigenlijke realiseering!’ 

220-221 
25
 220-221 

26 Van Ruler zegt over de onvolledigheid van het werk van de Geest in de existentie dat elke 

uitbeelding nog voorlopig is, zie VW 221vv. Hij zegt dat het werk van de Geest ook ‘torso-

karakter’ heeft, zie 244vv. 
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Op die manier is de toekomstige realisering, dat is de toekomst van het rijk, wat Van 

Ruler ook wel het ‘rijk Gods’ noemt, al aanwezig in het heden. De aanwezigheid van 

het heil in het heden noemt Van Ruler de hele eschatologische realiteit, die in de 

vervulling al op bepaalde wijze geschonken is. Ook in het heden is dus al de hele 

eschatologische realiteit aanwezig. Toch blijft er in het heden nog ten volle 

verwachting van het rijk, de volledige realisering vindt pas plaats in het eschaton.27  

 

Samenvatting en analyse 

 

Het rijk is dus het handelen van God, dat vanuit de toekomst in het heden inbreekt. 

Het gaat om het vervullend handelen van God, dat betekent dat de existentie en heil 

verbonden worden, zozeer dat het heil uiteindelijk opgaat in de existentie, dat is de 

voleinding. Het verschil tussen het koninkrijk Gods als actuele werkelijkheid en als 

toekomstige werkelijkheid zit volgens Van Ruler in de manier waarop het heil met de 

existentie verbonden wordt.  

 

In het heden wordt het heil bemiddeld door messias en Geest, dat betekent tegelijk 

verberging. Het heil gaat nog niet op in de existentie, er zijn wel uitbeeldingen van 

heil, maar dat is nog gedeeltelijk en onvolledig. In de toekomst van het rijk is het heil 

onbemiddeld en openbaar aanwezig, het heil gaat dan op in de existentie. Het rijk is 

bij Van Ruler steeds het rijk van de toekomst, dat in het heden alleen in ‘gestalten’ 

zichtbaar wordt. In die gestalten is al wel de toekomstige werkelijkheid van het rijk 

aanwezig. Het verborgen rijk in het heden is het rijk Gods van de toekomst. 

 

Van Ruler denkt dat bemiddeling tegelijk verberging moet betekenen. Bemiddelen is 

bij Van Ruler totaal gescheiden van openbaren. Maar bemiddeling betekent bij hem 

juist dat het heil aanwezig wordt in de existentie en erin wordt uitgebeeld.  

Hoe kan dan bemiddeling van het heil iets anders zijn dan ‘openbarend’?  

Tussen bemiddeling en openbaring ziet Van Ruler geen causaal verband: niet ‘door 

bemiddeling wordt het heil geopenbaard’. Van Ruler zegt wél dat in de bemiddelende 

messias en Geest het heil tegenwoordig wordt. Maar aanwezigheid staat bij Van 

Ruler los van openbaar zijn. 

 

Het is opvallend dat Van Ruler vooral uitweidt over de Geest. Hoewel hij benadrukt 

dat het werk van de Geest niet de realisering van het rijk is verbindt hij het 

doorbreken van het rijk toch vooral met de Geest. Messias en Geest horen volgens 

Van Ruler alleen bij de actuele werkelijkheid van het rijk, niet bij de toekomstige 

werkelijkheid. Dat komt omdat in de toekomst van het rijk de verzoening tot 

verlossing is geworden, en de gedeeltelijke uitbeelding is dan volledig geworden. Er 

is dan geen reddend en uitbeeldend werk meer nodig. De vraag is of messias en 

Geest zo samenvallen met hun werkzaamheden, dat ze ophouden messias en Geest 

te zijn als hun werk klaar is. 

 

                                                

27 ‘De Geest is noch het rijk zelf, noch ook de aanvankelijke realisering van het rijk. Er blijft, 

ook wanneer de Geest is uitgestort, nog ten volle verwachting van het rijk’. 159 
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Van Ruler interpreteert alle termen vanuit zijn schema van vervulling en voleinding. 

Het gaat bij het rijk steeds om de voleinding, daarom is alles wat Van Ruler zegt over 

Gods handelen vóór die voleinding bepaald door onvolledigheid. Dit gaat zo ver, dat 

zijn gebruik van termen er onduidelijk door wordt. Zo trekt hij ook verzoening en 

verlossing uit elkaar, ziet verschil tussen heil in het heden en in de toekomst, en 

tussen tekenen van het rijk en het rijk zelf. Alles wat nog niet het voleinde rijk is, kan 

nog helemaal geen rijk zijn. Maakt Van Ruler dan niet teveel onderscheid, zoals 

tussen uitbeeldingen van het heil in het heden en het volledige heil van de toekomst, 

wat is ‘heil’ bij Van Ruler dan eigenlijk? Wat is het verschil tussen uitbeeldingen van 

het heil en het volledige heil, en tussen gestalten van het rijk en het rijk zelf?  

 

Ondanks het grote onderscheid dat hij maakt tussen heden en toekomst, zegt Van 

Ruler dat het rijk al wel helemaal in het heden aanwezig is. Kan dat wel, wanneer het 

rijk alleen het voleinde rijk is? Kern van de onvolledigheid van het rijk is dat het heil 

nog niet opgaat in de existentie. Maar als het voleinde rijk de toekomst is waarin het 

heil in de existentie opgaat, hoe kan dat rijk nu dan al aanwezig zijn als dat opgaan in 

de existentie nog niet volledig is? 

 

Het valt nu al op dat Van Ruler het steeds alleen over Gods handelen heeft, en niet 

over het handelen van de mens. Zowel wanneer hij over de actuele werkelijkheid van 

het rijk als wanneer hij over haar toekomstige werkelijkheid spreekt, heeft Van Ruler 

het alleen over het handelen van God. Dat komt door zijn definitie van het rijk als 

handelen. Hierbij kan de vraag gesteld worden of zijn definitie niet bij voorbaat al alle 

menselijke gehoorzaamheid heel erg relatief maakt. 

 

 

2.2.2. Aards of onaards 

 

Het rijk is aards en onaards 

 

De gestalten van het rijk in het heden zijn aardse gestalten. In deze aardse gestalten 

van het rijk krijgt het heil vorm in de aardse werkelijkheid. In het heden gebeurt dat 

slechts gedeeltelijk, de gestalten van het rijk zijn daarom nog niet het rijk zelf. Ook 

het rijk zelf, dat pas in de toekomst volledig aanwezig is,  is aardse werkelijkheid. 

Want in het rijk gaat het heil volledig op in de existentie. Dat betekent dat in de 

toekomst van het rijk het heil volledig vorm krijgt in de aardse werkelijkheid. 

 

In het heden is het rijk daarom enerzijds wel aards, namelijk in de gestalten van het 

rijk. Anderzijds is het rijk in het heden nog niet aards, het breekt pas volledig door in 

de toekomst. Dit doorgebroken rijk is niet ‘een’ aardse werkelijkheid, maar het is ‘de’ 

aardse werkelijkheid. De gestalten van het rijk zijn wel elk ‘een’ aardse werkelijkheid, 

het zijn vormen van het heil, temidden van andere aardse vormen. Maar het rijk zelf, 

dat wordt in de toekomst niet ‘een’ aardse werkelijkheid, alsof het naast andere 

werkelijkheden in de existentie komt, maar het rijk wordt ‘de’ aardse werkelijkheid, 

het gaat om de hele existentie. 
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Met ‘rijk’ bedoelt Van Ruler steeds die toekomst van het volledig doorbreken van het 

rijk in de existentie. De toekomst van het rijk dat in het heden nog onvolledig 

aanwezig is in tekenen en beelden is een aards rijk, namelijk de herschapen 

existentie waar het heil in opgegaan is. Het rijk is altijd die aardse werkelijkheid van 

de toekomst. Maar als Van Ruler spreekt over de aanwezigheid van het rijk in het 

heden, zegt hij dat het rijk dan nog verborgen aanwezig is, het heil gaat nog niet op 

in de existentie. In die zin zegt Van Ruler toch dat het rijk in het heden ‘nog niet 

aards’ is, het heeft in het heden alleen aardse gestalten. 

 

Het rijk als aardse werkelijkheid 

 

Het toekomstige doorbreken van het rijk betekent dus dat het rijk aardse 

werkelijkheid wordt. Van Ruler noemt dit de ‘eschatologische realiteit’. Deze 

eschatologische realiteit is geen andere realiteit dan de scheppingsmatige realiteit. In 

de oprichting van het rijk wordt de existentie weer zichzelf, zoals ze geschapen was. 

De uitbeelding van het rijk vindt in heden en toekomst plaats in die geschapen 

werkelijkheid. Volgens Van Ruler is het werk van de Geest ‘schepping en 

herschepping’ van de existentie. Het gaat erom dat de existentie wordt wat ze vanuit 

de schepping al is. Hoewel Van Ruler het woord ‘aards’ niet gebruikt, bedoelt hij met 

existentie wel de aardse werkelijkheid. Hij noemt het ook ‘de scheppingsmatige 

werkelijkheid’, ‘de zichtbare werkelijkheid’, ‘de lichamelijke en stoffelijke 

werkelijkheid’. 

 

Het gaat steeds om deze ene werkelijkheid. Als argument voor zijn stelling dat er 

maar één werkelijkheid is, beroept Van Ruler zich op de bijbel. In de bijbel wordt de 

werkelijkheid volgens hem niet heidens gedacht als een lagere tegenover een 

hogere of als een schijnbare tegenover een wezenlijke werkelijkheid, maar als de 

tegenwoordige bedeling tegenover de nieuwe aeoon als de komende bedeling.28 

 

In die scheppingsmatige werkelijkheid krijgt het rijk gestalte. Dat gebeurt door de 

Geest. Het heil wordt met de existentie verbonden in de vormen van het gewone 

leven.29  De gewone dingen worden tot tekenen van het rijk.30 De uitbeelding van het 

heil gebeurt in de hele existentie. Van Ruler noemt de verschillende uitwerkingen in 

de existentie: de ontdaemonisering van de staat,  de kerstening van een cultuur, een 

wedergeboren hart, een zedelijk geordend leven en een compleet gevormde kerk.31 

In de vormen van het rijk wordt de existentie geordend. Tegelijk wijst Van Ruler op 

de ‘dubieusheid’ hiervan. Al het concreet worden van de orde is niet constateerbaar 

en niet bewijsbaar. 

 

 

                                                
28
 35-36 

29
 193 

30
 Van Ruler verwijst hier ook naar het avondmaal 

31
 212 
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Het rijk is nog onaards 

 

In het heden is het rijk nog ‘onaards’, of in Van Rulers woorden: de existentie en het 

rijk vallen nog niet samen. Het rijk wordt in de toekomst aardse werkelijkheid, maar in 

het heden is de aardse werkelijkheid nog geen rijk. Het is in heden en toekomst wel 

dezelfde scheppingswerkelijkheid. Maar het rijk is ‘herschepping’ van die 

werkelijkheid, daarmee zegt Van Ruler dat er iets met die scheppingswerkelijkheid 

moet gebeuren voordat het rijk aards wordt. Het aards worden van het rijk is dus niet 

een verandering in Gods handelen, maar een verandering in de existentie. 

 

Herschepping betekent redding, in de toekomst van het rijk is de existentie uit zonde 

en dood gered. De huidige existentie is een verdorven en verloren existentie waarin 

de schuld verzoend moet worden. Zonde en verdorvenheid horen volgens Van Ruler 

niet bij de existentie. Daarom kan hij zeggen dat de existentie zonder zonde en dood 

in de toekomst van het rijk dezelfde existentie is als in het heden, maar dan 

herschapen, dat betekent gered uit zonde en dood. 

 

Gods overmacht over zonde en dood noemt Van Ruler de transcendentie van het 

rijk. Vanuit die overmacht is het rijk reddend aanwezig. Transcendentie impliceert 

daarom immanentie. De immanentie als tegenwoordigheid van het rijk is gefundeerd 

in de transcendentie als overmacht van het rijk Gods.32 Omdat God zonde en dood 

overwint, kan hij de existentie redden, en kan het heil vorm krijgen in de existentie.33  

 

Omdat er in de huidige existentie nog zonde en dood is, betekent de aanwezigheid 

van het rijk in het heden nog strijd. Het heersen van God is nu nog een worsteling, in 

de tegenstrijdigheid, te midden van de vijanden. Pas wanneer het rijk Gods 

doorbreekt zal er geen tegenstand meer zijn. 

 

Het in de existentie komen van het heil is het werk van de Geest. Van Ruler bedoelt 

met het ‘in de existentie komen’ echt in de existentie, aanwezigheid in de vormen van 

de existentie. Tegelijk benadrukt hij dat het ‘in de existentie komen’ nog steeds een 

komen blijft, de toekomst is nog niet volledig doorgebroken. Dat het rijk nog niet 

opgaat in de existentie, mag volgens Van Ruler geen reden zijn voor spiritualisering 

of mysticering van het rijk.34 De Geest maakt mensen niet los van de aarde, de 

Geest bindt juist aan de aarde, laat het heil ingaan in de aardse vormen. Het in de 

existentie komen van het rijk gebeurt in veelvormigheid.35 Er is niet één gestalte van 

het rijk, maar vele gestalten. Maar deze aardse gestalten zijn het rijk nog niet. 

 

 

 

                                                
32
 47 

33 Het rijk is zegevierend in ons vlees, in onze opstandigheid en verlorenheid, tegenwoordig. 

225 
34
 226 vv 

35
 253 vv 
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Samenvatting en analyse 

 

Dus het antwoord op de vraag: ‘is het rijk aards?’ is: in het heden zowel ja als nee, ja, 

het krijgt aardse vorm, gestalte. En: nee, want deze gestalten zijn nog niet het rijk. 

Pas in de toekomst is het rijk helemaal aards, ofwel al het aardse is dan rijk. 

 

Zoals bij 1.1 de vraag opkwam waarin gestalte van rijk verschilt, kan hier de vraag 

gesteld worden hoe het rijk nog gescheiden kan zijn van de existentie terwijl het er al 

wel gestalte in krijgt. Het rijk is al aards in vele vormen, maar het rijk zelf is er 

daarmee nog niet volgens Van Ruler. Toch zegt hij ook dat de transcendentie 

immanentie impliceert, Gods overmacht over zonde en dood werkt reddend in de 

existentie. Het heil krijgt al uitbeelding in de existentie. Is het rijk daarmee ook in het 

heden al aardse werkelijkheid? Nee, de aanwezigheid van het rijk werkt al wel uit in 

de aardse werkelijkheid, maar daarmee is het rijk er nog niet. Het rijk is volgens Van 

Ruler steeds het rijk van de toekomst, waarin het heil volledig gestalte heeft 

gekregen in de existentie. Hoewel in het heden het heil al wel aanwezig is in de 

existentie, gaat het er nog niet volledig in op. Daarom is het rijk zelf ondanks haar 

aardse gestalten nog niet aards. 

 

Zonde en dood horen in de visie van Van Ruler niet bij de aardse werkelijkheid. 

Hierbij kan de vraag gesteld worden of zonde en dood niet onlosmakelijk verbonden 

zijn met de aardse werkelijkheid.36 Dus dan is de ‘herschapen’ existentie toch minder 

‘aards’ dan onze huidige existentie. Maar Van Ruler verstaat ‘aards’ vanuit de 

schepping, waarin zonde en dood niet thuishoren. Dus de existentie wordt weer 

zoals ze geschapen was door de redding uit zonde en dood, dat bedoelt Van Ruler 

met ‘herschepping’. 

 

Het ‘aardse’ van het rijk is de redding van de existentie uit zonde en dood. Het gaat 

hier weer om Gods handelen, niet om iets wat de mens doet. De vraag blijft dan 

welke plaats de mens heeft in het rijk. Het echt ‘aardse’ van het rijk ligt in de 

toekomst. Het is daarom al duidelijk dat niets in het heden samenvalt met het rijk zelf, 

dus ook menselijk handelen en dat wat door menselijk handelen tot stand gebracht 

wordt niet. Toch zijn er al wel aardse vormen van het rijk in het heden. Voor mijn 

vraagstelling is het van belang te weten of het handelen van mensen ook gestalte 

van het rijk kan zijn. Daar ga ik op in in hoofdstuk 2, over Van Rulers visie op de wet. 

                                                
36
 Zoals bijvoorbeeld in de visie van Berkhof. 
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2.2.3. Historisch of niet-historisch 

 

Eén werkelijkheid 

 

Vanuit Van Rulers stelling dat er maar één werkelijkheid is (zie 1.1) volgt dat bij Van 

Ruler het rijk geen werkelijkheid apart van de historische werkelijkheid is.  

Het aanwezig zijn van het rijk door de Geest in de existentie betekent dat het rijk 

ingaat in de geschiedenis. De daden van God in de existentie zijn historisch. 

Historisch betekent bij Van Ruler niet dat ze plaatsvinden ‘in’ de geschiedenis, 

waarbij de geschiedenis als neutraal gegeven beschouwd wordt. Nee: historisch 

wordt de werkelijkheid pas door de daden van God. Dit moet ook verstaan worden 

vanuit Van Rulers idee van de hele werkelijkheid als ‘reidans der daden Gods’. Zo 

ziet hij ook de geschiedenis. 

 

De ‘reidans van Gods daden’, dat is Van Rulers definitie van geschiedenis. De Geest 

is een moment in deze reidans. De Geest schept de geschiedenis, maakt de 

werkelijkheid historisch. De uitstorting van de Geest is geen moment in de 

geschiedenis maar de oorsprong van de geschiedenis.37 Vanuit de toekomst krijgt de 

existentie ‘duur’. Binnen de ruimte die de Geest zo schept bevindt zich onze 

existentie. De Geest poneert tegenstrijdige tekenen van het rijk, positief en negatief. 

Daardoor wordt de werkelijkheid historisch. In negatieve tekenen wordt het oordeel 

over de geschiedenis zichtbaar. Gods werken in de geschiedenis is worsteling met 

de zonde. Voor de geschiedenis geldt hetzelfde als voor de existentie: ze heeft 

verlossing nodig. 

 

Toch zegt Van Ruler ook dat het werk van de Geest en de geschiedenis 

samenvallen, hij zegt dat alle gestalten van het rijk de geschiedenis zijn.38 Dat kan hij 

zeggen vanuit de gedachte dat de Geest de geschiedenis in de eerste plaats 

mogelijk maakt. Ook al is er nog strijd met het heil, toch noemt Van Ruler de 

geschiedenis al het werk van de Geest. Dit is vergelijkbaar met Van Rulers visie op 

de hele werkelijkheid als Gods handelen. (zie 1.1). Hij noemt de realiteit en de 

geschiedenis ‘het wonder.’39 Zoals Van Ruler zowel de hele werkelijkheid als Gods 

handelen kan zien, en dan vervolgens toch God ziet handelen in die werkelijkheid, 

waarin het heil nog niet opgaat, zo kan Van Ruler de hele geschiedenis als ‘reidans 

der daden God’ zien, en vervolgens toch ook het aanwezig worden van het heil in de 

existentie (zoals beschreven bij 1.2) met geschiedenis aanduiden. 

                                                
37
 199 

38 ‘De gestalten van het rijk die de Geest schept zijn er overmachtig; in het hart, in de kerk en 

in de staat; in de bevindingen en de goede werken, in de levende woorden Gods en de 

tekenen en zegelen van het sacrament en in de kerstening van de staten en de culturen. 

(…)De wonderen van de Geest geschieden. En zo wordt de gehele individuele en 

gemeenschappelijke existentie historisch.’ 252 
39
 251 
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Het handelen van de Geest schept de geschiedenis, het ingaan van het heil in de 

existentie gebeurt in onze geschiedenis. De actuele werkelijkheid van het rijk is 

volgens Van Ruler dus zeker historisch te noemen. In de toekomst van het rijk 

verandert er wel iets met betrekking tot de geschiedenis: de ‘duur’ verdwijnt. Dus in 

die zin is de toekomst van het rijk dus ook het einde van de geschiedenis. Toch is 

ook de toekomstige werkelijkheid van het rijk historisch te noemen, vanuit Van Rulers 

definitie van geschiedenis als Gods handelen. Dan is het doorbreken van het rijk, dat 

Van Ruler ook definieert als Gods handelen, ook het doorbreken van de 

‘geschiedenis’. Zoals het in de toekomst om dezelfde existentie gaat als in het 

heden, gaat het ook om dezelfde geschiedenis. Maar dan wel een geschiedenis 

zonder duur, dat betekent: een voleinde geschiedenis. 

 

Hier moet nog opgemerkt worden dat Van Ruler met het ‘historisch’ zijn van het rijk 

niet bedoelt dat historisch onderzoek het werk van de Geest zou kunnen aantonen. 

Het rijk is in het heden aanwezig in voorlopigheid en verborgenheid: en daarom niet 

aantoonbaar. Dat het heil nog niet volledig opgaat in de existentie, brengt met zich 

mee dat het heil nog verborgen is. Het historisch zijn van het rijk is dus een andere 

manier van historisch zijn dan hoe historici geschiedenis opvatten. 

 

Samenvatting en analyse 

 

Van Ruler ziet de geschiedenis als de reidans van Gods daden. Gods handelen 

schept de geschiedenis. Toch is er spanning tussen de geschiedenis en het rijk. Dat 

blijkt als Van Ruler de zonde benoemt, Gods werk in de existentie is een worsteling 

met de zonde. Met ‘duur’ lijkt Van Ruler hetzelfde te bedoelen als met ‘geschiedenis’, 

maar toch niet helemaal. Duur hoort namelijk uitsluitend bij de huidige bedeling, 

terwijl geschiedenis de hele werkelijkheid van Gods handelen omvat, dus zowel 

heden als toekomst. ‘Duur’ betekent dat er tijd en ruimte is waarin het heil in kan 

gaan in de existentie, dat is de reden dat Van Ruler de ‘duur’ als iets positiefs ziet.40 

 

Van Ruler ziet geschiedenis helemaal als Gods handelen, niet als het handelen van 

mensen. Maar ‘duur’ betekent tijd en ruimte voor de existentie. In deze ‘duur’ lijkt er 

ook ruimte voor de mens te zijn, maar Van Ruler ziet geen actieve rol voor de mens. 

Herschepping van de existentie is het werk van de Geest. De tijd voordat het rijk 

aanbreekt gebruikt de Geest om de ongevormde existentie te herscheppen. Dat 

herscheppende werk is de geschiedenis als Gods handelen. Geschiedenis is Gods 

handelen in de existentie, dat het rijk historische werkelijkheid is betekent dat het rijk 

gestalte krijgt in de existentie. Omdat bij de existentie ook het menselijk handelen 

hoort, lijkt dit te betekenen dat het rijk ook gestalte krijgt in het handelen van mensen. 

 

                                                
40
 Duur moet dus niet gezien worden als iets negatiefs, als het er nog niet zijn van het rijk, 

duur betekent dat er ruimte is waarin het rijk in de existentie komt. 



22 

 

2.3. De wet 

 

Wet is het ordenende recht Gods 

 

De wet is bij Van Ruler de mozaïsche wet. Dat is de wet die Mozes aan het volk 

Israël gaf. Die wet is de wet Gods. Van Ruler noemt de wet ook ‘het recht Gods’. De 

wet is niet het algemeen goede, geen abstractie van ‘recht’, niet een ideaal vanuit de 

mens gedacht. De wet is het recht Gods, het is Gods wil. De wet is een gestalte, Van 

Ruler zegt ook ‘dé gestalte’, van het rijk Gods. De wet is niet een ‘maatstaf’ naast de 

existentie, niet een gegeven norm waar de mens al of niet aan voldoet.  

Nee: de wet veroorzaakt de ordening. Van Ruler denkt hier dus volledig 

theocentrisch: de wet is niet alleen Gods wil, maar wet betekent bij Van Ruler ook 

datgene wat God doet. De wet is dus zowel Gods wil als Gods handelen. 

 

Het kruis is volgens Van Ruler de concentratie en condensatie van de hele 

ceremoniële wet. In het kruis wordt het recht Gods in de existentie opgericht.  

Het kruis als plaats van het recht Gods drijft de theocratische ordening in in de chaos 

van de zonde. Recht is ook oordeel. Ordening is volgens Van Ruler het aanwezig 

worden van het oordeel Gods in de existentie. De wet verklaart de mens tot zondaar. 

De wet oordeelt én vormt nieuw leven. Op die manier wordt het recht in de existentie 

aanwezig. 41 

 

De ordening door de wet ziet Van Ruler bij het Israël van het Oude Verbond in het 

oude testament. Hij ziet dit ook in het nieuwe testament, hij verwijst naar de bergrede 

en de apostolische parenese, naar de zending en de waardering van de overheid, 

naar het apostolaat en het evangelie van het koninkrijk, naar de kerk en naar het 

kruis, naar de sacramenten en de prediking. In al deze elementen ontvangt het heil 

zijn uitbreiding, vindt het leven z’n ordening, wordt het rijk als rijk van Christus 

opgericht. Van Ruler noemt deze elementen de  ‘cultureel-symbolischen levensvorm 

der openbaring.’42  

 

Met ‘ordening door de wet’ bedoelt Van Ruler dat het heil gestalte krijgt door het werk 

van de Geest. De wet werkt vormend in ethos (zedelijk handelen), staat, cultuur, 

kerk, in alle vormen van de existentie. De Geest werkt niet alleen in het persoonlijke, 

individuele, leven, maar ook in het openbare leven van de mens.43 De wet ordent dus 

zowel het individuele als het gemeenschappelijke leven. De Geest werkt volgens Van 

Ruler niet alleen in de mens maar in de hele existentie.44 Recht betekent niet alleen 

                                                
41
 13-14 

42
 11 

43
 211 

44
 Van Ruler sluit aan bij de reformatorische pneumatologie, maar vindt een uitwerking van 

het werk van de Geest nodig naar de hele existentie. Van Ruler verstaat het werk van de 
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ordening van individuele mensen, maar ordening van de samenleving. Wet heeft bij 

Van Ruler dus ook een politieke en culturele dimensie.45  

 

Functie van de wet in het rijk 

 

De ordenende wet is volgens Van Ruler het medium tussen de openbaring en de 

existentie. De verbinding tussen heil en existentie is de vervulling van de wet. De 

torah bevat de grondlegging van het heil in de wereld, en ook het paradigma voor 

alle uitbreiding van het heil.  Zo wordt door de wet de openbaring verbonden met de 

existentie.46 Van Ruler noemt de wet oertype en paradigma van alle gestalten van 

het rijk.  De wet is de in de openbaring ontworpen levensvorm rondom het heil. In de 

gestalten van het rijk in het heden komt het recht al in de existentie, zo wordt de wet 

al gedeeltelijk vervuld. De ordening van de existentie door de wet is pas in de 

voleinding compleet, dat gaat het heil volledig op in de existentie. In de voleinding 

van het rijk is de vervulling van de wet voltooid. 

 

Van Ruler beroept zich op de bijbel. Zowel zijn brede interpretatie van de wet, als zijn 

visie op het rijk als vervulling van de wet, ziet hij direct volgen uit wat de bijbel over 

de wet zegt. Hij vindt ‘dat men zònder deze gedachten onmogelijk aan alle 

schriftgegevens inzake de vervulling van de wet in het Nieuwe Testament recht kan 

laten wedervaren.’ 47 

 

Samenvatting en analyse 

 

Van Ruler ziet het begrip ‘wet’ heel breed, het omvat al het tegenwoordig worden van 

het heil in de existentie. De wet is Gods wil en Gods ordenende handelen. De wet is 

het ordenende recht Gods dat werkt in de existentie. De wet ordent het individuele en 

het gemeenschappelijke leven van mensen. Het recht ordent de inrichting van de 

samenleving, de wet werkt zo ook in politiek en cultuur. Door de wet worden heil en 

existentie met elkaar verbonden. Het begrip vervulling dat centraal staat in Van 

Rulers visie op het rijk betekent dus de vervulling van de wet. Met ‘bedeling van de 

vervulling’ in het heden bedoelt Van Ruler dat de vervulling van de wet in het heden 

al begint. Die vervulling van de wet wordt voltooid in de bedeling van de voleinding. 

 

Van Ruler beargumenteert zijn visie door zich op de bijbel te beroepen. Geen enkele 

andere visie kan volgens hem recht doen aan de bijbel. Hij neemt aan dat dat zonder 

twijfel duidelijk is, terwijl dat volgens mij helemaal niet zo duidelijk is. Uitleggers die 

recht willen doen aan de bijbel kunnen toch vanuit dezelfde bijbelteksten tot heel 

                                                                                                                                       

Geest als ‘een ingaan van den God der openbaring in al de facetten en momenten der 

verloren heidensche existentie, om er zijn rijk in op te richten, in tal van gestalten’. 129-130 
45 Volgens Van Ruler worden gestalten van het rijk opgericht in het  hart, in het leven, in de 

prediking, in de sacramenten, in de politiek, in de cultuur.  253 
46
 7-11 

47
 12 
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verschillende interpretaties komen.48 Doen alle andere visies dan geen recht aan de 

bijbel? Hoe weet Van Ruler zo zeker dat zijn interpretatie juist is?  

 

Van Ruler heeft het als het om de wet gaat steeds over Gods handelen dat de 

existentie ordent. Bij dat ordenen van de existentie gaat het echter ook om de mens. 

Het is het individuele en gemeenschappelijke leven van de mens dat wordt 

geordend, dat gaat dus ook over het handelen van de mens. Maar dat is bij Van 

Ruler niet direct in beeld. De vervulling van de wet is de verbinding van heil met 

existentie, dat grotere geheel van het rijk, daar gaat het om. De mens hoort daar ook 

bij, maar lijkt in dit grote geheel bijna een bijzaak te zijn. Van Ruler heeft het steeds 

over de hele existentie, en de vorming van het handelen van de mens lijkt daarin 

maar één van vele vormen te zijn. De mens komt als Van Ruler het over de wet heeft 

wel in beeld, maar steeds binnen het geheel van de existentie. Dat wordt ook 

zichtbaar in Van Rulers aandacht voor het gemeenschappelijke leven van de mens, 

en de inrichting van de samenleving. Hij ziet de mens niet als individu, maar als deel 

van een gemeenschap. De ordening van het leven van de mens gaat gepaard met 

de ordening van de samenleving. 

 

En de vorming van het leven van de mens is steeds het gevolg van Gods handelen. 

Van Ruler heeft het niet over iets wat de mens zelf doet, de mens lijkt passief de 

vorming van zijn leven te ondergaan. Zelfs als Van Ruler het heeft over het oordeel 

over de zonde, heeft hij het niet over het concrete zondigen van mensen, maar over 

de zonde als ‘chaos’, die door het recht moet worden geordend.49 Ook het zondigen 

van mensen ziet Van Ruler dus vanuit het geheel van de existentie, als verstoring 

van de ordening van die existentie. 

 

 

2.4. Gehoorzaamheid aan de wet 

 

2.4.1. Concrete invulling van de wet 

De wet ordent de existentie. Dat betekent ook ordening van het handelen van de 

mens. De wet werkt vormend in het ‘ethos’ van de mens, dat is het zedelijk handelen. 

Van Ruler ziet het ‘ethos’ als één van de gestalten van het rijk Gods. Maar hij zegt 

niet wat dat betekent in concrete situaties. Het heil kan dus vorm krijgen in het 

zedelijk handelen van mensen, maar Van Ruler maakt dat niet concreet. 

 

De wet vormt behalve het zedelijke handelen ook het openbare handelen van de 

mens.50 Ook het openbare leven van de mens, in het publieke domein, wordt 

gevormd. Dat betekent dat het rijk gestalte krijgt in de samenleving. In dat publieke 
                                                
48
 Van Ruler geeft wel in het tweede deel van zijn dissertatie meer exegetische onderbouwing 

die ik hier buiten beschouwing laat. 
49
 12 

50
 Het ‘ethos’ is maar één van de gestalten van het rijk, naast vele andere. Van Ruler 

benadrukt dat het rijk meer is dan het ‘zedelijke’. 
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domein is ook de kerk een gestalte van het rijk. Het vormkrijgen van het rijk in de 

samenleving betekent volgens Van Ruler ‘ontdemonisering’ en ‘kerstening’ van de 

samenleving. Als voorbeelden noemt Van Ruler de europees-amerikaanse cultuur, 

de impact van de bekering van Constantijn, de ‘christelijke eeuwen’.  

Van Ruler geeft hier wel voorbeelden, maar echt concreet wordt hij niet. De invloed 

van de wet in de samenleving betekent blijkbaar dat die samenleving christelijker 

wordt. Maar wat er dan concreet christelijk is aan een christelijke cultuur zegt Van 

Ruler niet. Ook hier ontbreekt dus de concrete uitwerking. 

 

De wet ordent het handelen van de mens op individueel niveau en op het niveau van 

de samenleving. Deze ordening komt niet vanuit de mens, maar vanuit Gods 

handelen. Het enige dat Van Ruler over het gehoorzamen van de mens zegt, is dat 

de mens door te gehoorzamen antwoord op de roep van het koninkrijk, en dat is 

dienen en lofprijzen, eer geven aan God.51 Van Ruler spreekt als het gaat om wat 

mensen doen ook over geloof. Geloof is een existeren met ons gewone dagelijkse 

leven in de buurt van het geheimenis en de aanwezigheid van het heil.52  

 

Samenvatting en analyse 

 

De wet ordent het zedelijke en het openbare handelen van mensen. Daarin krijgt het 

rijk vorm in de existentie, dus ook in het handelen van de mens kan het rijk gestalte 

krijgen. Maar wat dit concreet betekent zegt Van Ruler niet. Hij benadrukt steeds dat 

het om Gods handelen gaat, en heeft daarbij weinig oog voor het handelen van de 

mens. Het gehoorzamen aan de wet krijgt dus geen concrete invulling, Van Ruler 

heeft het er niet over.53 Dat komt door het enorm theocentrische van zijn visie. De 

mens gaat wel meedoen, maar het valt bijna weg. 

 

Voor het beantwoorden van mijn probleemstelling wordt nu duidelijk dat de betekenis 

van het koninkrijk voor het menselijk handelen bij Van Ruler is dat het rijk het 

menselijk handelen vormt. Zo krijgt het rijk gestalte in het menselijk handelen. Dat is 

niet iets wat vanuit de mens gebeurt, het is Gods handelen. Geloof in het koninkrijk is 

een antwoord op Gods handelen, Gods handelen gaat dus vooraf aan geloof. En dat 

geloof is bij Van Ruler niet iets waardoor de mens zelf zijn leven gaat ordenen. 

Geloof is leven in de buurt van Gods heil, en dan vormt dat heil het leven van de 

mens. Hoewel de vorming van het handelen Gods werk is, zegt Van Ruler hier wel 

wat de mens moet doen zodat het rijk gestalte kan krijgen in zijn handelen: 

                                                
51
 253 

52
 99 

53
 Tenminste, niet in zijn dissertatie. Het doel van zijn dissertatie is een dogmatische 

uiteenzetting, en geen casuïstiek. Het is daarom wel te begrijpen dat hij daar niet uitgebreid 

op ingaat. Toch zou hij wel een aanzet kunnen geven in welke richting concretiseringen 

gezocht moeten worden. Dat hij de wet ‘recht Gods’ noemt, geeft al een richting aan. Maar 

steeds is alleen Gods handelen in beeld. Het recht vormt wel het handelen van de mens, 

maar daar gaat Van Ruler niet verder op in. Het is mogelijk dat hij in andere werken wel op 

concrete situaties ingaat. 
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antwoorden op het rijk in geloof, dat doet de mens door in de buurt van het heil te 

leven en zich zo te laten vormen door het heil. 

 

 

2.4.2. Mogelijkheid van gehoorzaamheid aan de wet 

Het handelen van de mens wordt gevormd. Dat is dus mogelijk volgens Van Ruler. 

Hij zegt dat de existentie gevormd en geordend wordt door de wet. Daarbij spreekt hij 

niet over de mogelijkheden van gehoorzamen aan de wet in concrete situaties. 

Vanuit Gods handelen breidt het Koninkrijk zich uit in gestalten van het rijk, het heil 

wordt zo tegenwoordig in de existentie.54 De ordening van de existentie is dus 

mogelijk omdat God het doet, het is niet iets wat vanuit de mens mogelijk is. De 

mens ordent niet zelf zijn handelen, maar hij wordt geordend. De vervulling van de 

wet komt niet vanuit de mens en de menselijke existentie, maar vanuit het Koninkrijk.  

 

In Gods handelen maakt Van Ruler onderscheid tussen het werk van de messias en 

het werk van de Geest. De mens wordt beeld Gods door het offer van de messias en 

door het uitbeeldende werk van de Geest. Het offer van de messias redt de 

existentie van de zonde, en zo wordt ordening van de existentie mogelijk. Want 

ordening van de existentie is pas mogelijk na redding van de existentie. Het kruis 

brengt het heil in de existentie, en de Geest breidt dat uit en beeld dat uit. De 

gestalten van het rijk staan daarom ‘rond het offer van de middelaar’.  

 

Pas in de voleinding is de uitbeelding van het heil compleet, dan vallen heil en 

existentie samen. In het heden blijft de existentie nog in strijd met het rijk, dat komt 

door de zonde. De mens kan in de bedeling van de vervulling alleen maar ‘in een 

duurzaam heen en weer’ met het heil worstelen.55 De mens kan nu dus nog niet de 

wet volledig gehoorzamen. De enige die volgens Van Ruler aan de wet gehoorzaam 

is geweest is Jezus Christus.56 De cultuur illustreert volgens hem het beste hoe 

weinig de mens tot de eschatologische levensvorm in staat is.57 Volgens Van Ruler 

nadert men er het dichtst toe in de bevinding. Maar ook in de bevinding slechts 

sporadisch.58 

 

Het uitbeeldende werk van de Geest ziet Van Ruler als ‘herschepping’ van het beeld 

Gods. Met herschepping bedoelt Van Ruler dat de mens weer wordt zoals hij 

geschapen is. De mogelijkheid van het ‘beeld Gods’ zijn ligt daarom al in de 

schepping. De mens is vanuit de schepping al beeld Gods. Van Ruler zegt: ‘Het is 

                                                
54
 De ordening gebeurt nu al, en is dus mogelijk. Dat betekent niet dat het ook zichtbaar is. 

Van Ruler spreekt over het ‘wonderkarakter’ van het werk van de Geest. Het is wel werkelijk, 

maar niet empirisch aantoonbaar. 250vv Omdat het werk van de Geest niet uitloopt op een 

toestand van de mens maar de mens met zijn hele existentie is prijsgegeven aan de Geest is 

de gratia interna nooit te constateren. 253 
55
 247 

56
 85 

57
 220 

58
 219 
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niet het beeld, dat wij ons vormen, doch dat wij – onszelf principieel onvoorstelbaar – 

zijn.’59 Met ‘beeld Gods’ bedoelt Van Ruler meer dan de individuele mens, hij bedoelt 

daarmee de hele existentie. We zagen eerder al dat Van Ruler zegt dat in de 

uitbeelding van het heil de existentie wordt wat ze is (zie par. 2.2.2). 

Dat wordt hier duidelijk: de existentie is als beeld Gods geschapen, het werk van de 

Geest is de herschepping van dat beeld Gods, en daarom wordt in het rijk de 

existentie wat ze is. 

 

Samenvatting en analyse 

 

Vorming van het handelen van de mens door de wet is mogelijk omdat het door 

Gods handelen gebeurt. Allereerst worden mens en existentie gered in het 

verzoenende werk van de messias, en vervolgens kunnen zij gevormd worden door 

de Geest. De mogelijkheid van de mens om de wet te gehoorzamen bespreekt Van 

Ruler als onderdeel van de ordening van de hele existentie. Daarbinnen wordt ook 

het individuele en het gemeenschappelijke handelen van de mens gevormd. Hij heeft 

het hierbij niet over concrete mogelijkheden van gehoorzaam handelen. 

 

Het gehoorzamen van de mens is dus mogelijk. Maar wij mensen kunnen dat niet uit 

onszelf. Het is mogelijk door messias en Geest. En in de bedeling van de vervulling 

zal het leven van de mens nooit helemaal geordend worden, het heil wordt pas in de 

voleinding volledig uitgebeeld in de existentie. Pas in dat rijk der heerlijkheid zal de 

mens ‘beeld Gods’ zijn. Toch is de mens ook nu al ‘beeld Gods’, omdat ze zo 

geschapen is door God, maar de mens moet wel herschapen worden door de Geest. 

In die herschepping wordt de mens dan wat ze al is. 

 

Dat de uitbeelding van het heil in het heden nog niet volledig is, moet je niet zo 

interpreteren alsof die uitbeelding in het handelen van mensen nu onmogelijk is. Dan 

denk je alleen vanuit deze werkelijkheid los van de toekomst. Van Ruler denkt vanuit 

de toekomst. Dus dan moet je denken vanuit hoe de mens zal zijn, en moet je 

zeggen dat het mogelijk is en wordt voor de mens. 

                                                
59
 219 
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2.5. Menselijk handelen in gehoorzaamheid aan de wet en verwerkelijking 

van het Koninkrijk Gods 

 

De vorming van het handelen van de mens hoort bij het werkelijk worden van het rijk. 

Verwerkelijking van het rijk betekent dat het heil in de existentie komt door het offer 

van de messias en uitgebeeld wordt door de Geest. In die uitbeeldingen wordt de 

existentie geordend door de wet. Ordening van de existentie betekent ook vorming 

van het individuele en openbare handelen van de mens. Gehoorzaam handelen van 

de mens kan zo in het heden al gestalte van het rijk zijn. In het heden is er alleen 

realisering van gestalten van het rijk. Dit is nog geen realisering van het rijk zelf. Het 

menselijk handelen in gehoorzaamheid aan de wet is in het heden slechts een 

gestalte van het rijk, nog niet een deel van het rijk zelf. 

 

Realisering van het rijk zelf gebeurt pas in de toekomst, in de voleinding. Dan pas 

breekt het rijk volledig door in de existentie. Dan wordt de uitbeelding van het heil in 

de existentie compleet. Dan is de mens herschapen als beeld Gods. Dat betekent 

dat ook het handelen van de mens dan volledig door de wet geordend zal zijn. Dan 

maakt het gehoorzame handelen van de mens deel uit van het gerealiseerde rijk.  

 

Het gehoorzamen van de mens is niet de oorzaak van de realisering van het rijk. Het 

is andersom: de realisering van het rijk heeft als gevolg dat de mens en zijn handelen 

door de wet geordend wordt. God vormt vanuit de toekomst van het rijk nu al de 

existentie. Dit betekent ook een ordening van het leven van de mens, niet alleen van 

zijn handelen, in privé en in openbaar domein, maar ook van zijn ‘levensvormen’. 

Daarbij bedoelt Van Ruler ook de inrichting van de samenleving.  

 

Het gehoorzamen is in het heden nog een worsteling. Pas als het rijk verwerkelijkt is 

zal er complete gehoorzaamheid aan de wet mogelijk zijn. Tot de voleinding kan het 

heil slechts onvolledig in het  handelen van de mens vorm krijgen, de uitbeelding van 

het heil in de existentie is nog niet compleet. Daarom is het gehoorzaam handelen 

van de mens nu slechts een ‘gestalte’ van het rijk en nog geen deel van het rijk zelf. 

Het heil is al wel compleet, maar is nog niet volledig in het leven van de mens 

ingegaan. De hele ordening is een voortdurende worsteling zolang de redding van de 

existentie uit de zonde nog niet volledig is. Het gehoorzaam handelen van de mens 

als gestalte van het rijk blijft in de bedeling van de vervulling steeds een worsteling 

met het heil.60   

 

Gehoorzaam handelen is en blijft een ‘wonder van de Geest’. Geordend leven wordt 

in het heden geen toestand waar de mens zelf over kan beschikken. Wat de mens 

doet is slechts ‘ontvangen, bewaren en uitbeelden’. Dat doet de mens in geloof, zo 

                                                
60 ‘In wedergeboorte gaat dit heil, deze eschatologische realiteit zoo zeer in de existentie in… 

dat de mens alleen maar in een duurzaam heen en weer met haar kan worstelen.’ 247 
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antwoordt de mens op de roep van het Koninkrijk. 61 Geloof is de manier waarop de 

mens leeft in de buurt van het heil. Daarbij wordt de mens gevormd door het heil. De 

vorming van het leven van de mens begint dus met Gods handelen dat het koninkrijk 

uitroept, vervolgens antwoordt de mens daarop met geloof, dat betekent dat hij het 

heil ontvangt en bewaart, Van Ruler zegt ook: geloven is leven in de buurt van het 

heil. Vervolgens werkt dat heil vormend in zijn leven. 

 

Samenvatting en analyse 

 

Verwerkelijking van het rijk betekent ordening van de existentie, en dat is ook 

ordening van het handelen van de mens. Door Gods handelen wordt het handelen 

van de mens gevormd. Gods handelen staat centraal, er gebeurt wel iets met de 

mens, maar dat komt niet vanuit de mens zelf, het is het werk van God. De mens 

levert met zijn gehoorzamen dus geen bijdrage aan de verwerkelijking van het rijk. 

Het is andersom: de verwerkelijking van het rijk veroorzaakt onder andere ook het 

gehoorzame handelen van de mens. Tegelijk gebeurt dat in het heden nog slechts 

gedeeltelijk. Het gehoorzamen van de mens blijft in het heden een worsteling met het 

heil. Dit onvolledige gehoorzamen is nog niet het rijk, het is slechts een gestalte van 

het rijk. Maar het is al wel uitbeelding van het heil. Het gehoorzamen van de mens in 

het heden is dus nog geen verwerkelijking van het rijk, het is de verwerkelijking van 

gestalten van het rijk, waarin het heil nu al zichtbaar wordt. Zo zijn die gestalten 

tekenen van het komende rijk. 

 

Van Ruler ziet rijk en gehoorzaam handelen als één werkelijkheid. Het handelen van 

de mens is wel als een werkelijkheid te zien die onderscheiden is van het heil, 

namelijk voor zover het heil er nog niet in opgaat. Maar gehoorzaam handelen is een 

handelen waar het heil al in uitgebeeld is, dat kun je dus niet onderscheiden van het 

rijk. Je kunt dus eigenlijk niet zeggen dat het rijk gehoorzaam handelen veroorzaakt: 

het rijk ís (onder andere) gehoorzaam handelen. Want het rijk is het doorbreken van 

Gods handelen in de existentie. Alleen zorgt de onvolledigheid van het gehoorzaam 

handelen in het heden ervoor dat het nog geen rijk is. Het is nu nog teken van het 

rijk, nog niet het rijk zelf. In de toekomst is het deel van de werkelijkheid van het rijk. 

 

De vorming van de mens maakt dus deel uit van de toekomst van het rijk. De 

existentie en de mens worden herschapen als beeld Gods. Het handelen van de 

mens wordt daarmee ook herschapen, en hoort zo helemaal bij de werkelijkheid van 

het rijk. Van Ruler maakt niet concreet hoe hij dat handelen van de mens ziet in de 

voleinding. Hij maakt wel duidelijk dat het rijk herschepping van de mens inclusief zijn 

handelen en zijn levensvormen is. Het rijk is niet een werkelijkheid die buiten de 

mens en zijn wereld blijft, het gaat in het rijk om de geschapen existentie, die wordt 

vernieuwd door het werk van de Geest. 

 

                                                
61 ‘Het rijk wordt uitgeroepen, en wij antwoorden op Gods roepen. Het wordt ons gezegd, dat 

het hart en de wereld niet leeg zijn, en door de Geest is dit ook waar. En in die waarheid 

leven wij in handel en wandel. Ons hele heden hangt aan de toekomst Gods’. 253 
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Het rijk is Gods handelen, dat staat centraal. Het handelen van de mens kan daarop 

antwoorden, kan daarin meedoen. Dat het geloof ‘antwoord’ is betekent bij Van Ruler 

dat Gods handelen altijd vooraf gaat aan geloof, God roept het koninkrijk uit en de 

mens antwoordt daarop. De vorming van het handelen van de mens blijft Gods werk, 

het is niet iets wat vanuit de mens zelf komt. Het ‘meedoen’ van de mens in het rijk is 

‘ontvangen’ van heil, en ‘gevormd worden’ door het heil. De verwerkelijking van het 

koninkrijk wordt door Gods handelen tot stand gebracht, het menselijk handelen 

ondergaat daarbij ook ordening en vorming, maar speelt geen actieve rol in het tot 

stand komen van het koninkrijk. 
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3. REINHOLD NIEBUHR 

3.1. Inleiding 

Reinhold Niebuhr werd geboren in Wright City, Missouri, op 21 juni 1892. Hij 

studeerde van 1907-1910 aan het Elmhurst College, vlakbij Chicago, daarna 

studeerde hij tot 1913 aan het Eden Seminary in St. Louis. Hij haalde in Yale zijn 

Bachelor of Divinity in 1914 and zijn Master of Arts in 1915. Van 1915 tot 1928 was 

hij predikant in de Bethel Evangelical Church in Detroit. Vanaf 1928 was Niebuhr 

professor voor ethiek en godsdienstfilosofie aan het Union theological Seminary in 

New York, daarnaast was hij ook werkzaam aan de Graduate Faculty van de 

Columbia-universiteit. In 1930 promoveerde hij aan het Eden Seminary. In 1955 werd 

Niebuhr vice-president van het Union Theol. Seminary, in 1958 doceerde hij aan het 

‘Institute for Advanced Studies’ in Princeton, in 1960 doceerde hij een jaar in 

Harvard. Hij noemde zichzelf ‘prediker met ethische interesses’. Vanuit die interesses 

was Niebuhr ook betrokken bij vele organisaties en nam hij ook deel aan het politieke 

debat. In zijn ethiek staan liefde en gerechtigheid centraal. In 1960 ging Niebuhr met 

pensioen. Hij stierf op 1 juni 1971. 

 

In 1932 publiceerde hij “Moral Man and Immoral Society”, waarin hij de zondigheid 

van de menselijke natuur benadrukt en de noodzaak van de politiek om sociale 

gerechtigheid te bereiken. In 1939 hield hij de ‘Gifford Lectures’ in Edinburgh, in deze 

lezingen, gepubliceerd in “The Nature and Destiny of Man” (1941 en 1943) is zijn 

theologie het duidelijkst uitgewerkt. Zijn ethiek werkte hij uit in  “An Interpretation of 

Christian Ethics”. Niebuhr verdedigde de democratie in: The Children of Light and the 

Children of Darkness: A Vindication of Democracy and a Critique of Its Traditional 

Defense. 

 

Ik heb gekozen om de visie van Reinhold Niebuhr te onderzoeken omdat hij in ‘The 

Nature and Destiny of Man’ een eigen visie op de relatie tussen de mens en het 

Koninkrijk Gods uiteenzet, waarbij hij het thema heel anders benadert dan Van Ruler. 

Het leek mij daarom interessant om die twee visies met elkaar te vergelijken. Ik 

onderzoek Niebuhrs visie vanuit ‘The Nature and Destiny of Man’62 omdat daar de 

meest systematische uitwerking van Niebuhrs visie op het Koninkrijk Gods te vinden 

is. Ten opzichte van eerdere werken is zijn visie hierin verder ontwikkeld en meer 

uitgekristalliseerd. In latere werken blijft Niebuhr uitgaan van zijn visie zoals hij die in 

‘The Nature and Destiny of Man’ uitwerkt. 

 

                                                
62
 Niebuhr, Reinhold. The nature and destiny of man: a christian interpretation. 5e dr. London, 

1945. De paginanummers in de voetnoten in dit hoofdstuk verwijzen naar deel 2, ‘Human 

Destiny’. Een enkele keer verwijs ik naar deel 1, dat zal ik er dan bij vermelden. 
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3.1.1. ‘Nature and Destiny of Man’ 

In het eerste deel: ‘Human Nature’ staat Niebuhr stil bij de aantasting van het wezen 

van de mens door de zonde. In deel twee: ‘Human Destiny’ gaat hij in op de manier 

waarop het wezen van de mens door Gods genade vervuld wordt in het Koninkrijk 

Gods. 

Nature and Destiny of Man is een uitwerking van lezingen die Niebuhr in 1939 aan 

de universiteit van Edinburgh hield, onder de algemene titel ‘The Nature and Destiny 

of Man: A Christian Interpretation’. Voor mijn vraagstelling is vooral deel twee 

relevant, hoewel ik een enkele keer ook naar deel 1 zal verwijzen. Niebuhr’ grijpt in 

deel 2 namelijk terug op zijn visie op zonde en op het wezen van de mens zoals hij 

die in deel 1 heeft beschreven. 

Niebuhr heeft de lezingen bewerkt voordat ze uitgegeven werden, toch blijft in het 

boek te merken dat het oorspronkelijk een aantal lezingen was. Niebuhr gaat in een 

hoofdstuk niet alleen in op het onderwerp dat daar centraal staat, maar heeft het 

ondertussen ook over allerlei andere aspecten van zijn visie. Niebuhr valt op die 

manier vaak in herhaling, maar legt daarbij wel verschillende accenten.  

De samenhang tussen verschillende aspecten wordt niet altijd expliciet benoemd.  

Er worden ook punten slechts in het voorbijgaan even genoemd zonder dat Niebuhr 

ze verder uitwerkt. Zijn visie is daardoor niet makkelijk samen te vatten. Bovendien 

stelt Niebuhr niet de vragen die ik stel. Het bleek lastig om zijn antwoorden op mijn 

vragen te reconstrueren. Ik heb geprobeerd recht te doen aan Niebuhrs betoog en 

tegelijk een heldere beschrijving van zijn visie te geven. 

 

 

3.2. Het Koninkrijk Gods 

 

Het Koninkrijk is volgens Niebuhr het doel van de mens (human destiny). Dat doel is 

de voleinding van de geschiedenis waarin Gods liefde de geschiedenis tot haar einde 

en doel brengt. De geschiedenis ontstaat volgens Niebuhr zodra de mens handelt, 

geschiedenis valt bij hem samen met menselijk handelen. In de liefde van het 

koninkrijk verwezenlijkt de mens zichzelf, de mens komt tot zijn doel. Ook de 

geschiedenis, dus het menselijk handelen, komt tot haar doel in het koninkrijk, het 

koninkrijk is zo ook de verwezenlijking van de essentie van de geschiedenis. Vanuit 

dat einddoel wordt duidelijk dat overeenstemming met de goddelijke liefde nodig is 

om tot verwerkelijking van de essentie van de geschiedenis te komen. Dat doel wordt 

pas bereikt in de voleinding, maar het is nu al de norm van de geschiedenis. Niet 

overeenstemmen met goddelijke liefde is zonde, Niebuhr noemt dit ‘zondige 

aantasting van de essentiële structuur van de geschiedenis’. 

Het probleem van de geschiedenis is dat ze door de zonde haar essentie niet kan 

verwerkelijken. De voleinding van de geschiedenis zou daarom oordeel over de hele 

geschiedenis betekenen: ze bereikt haar doel niet. Hoe is er naast oordeel toch ook 

voleinding van de geschiedenis mogelijk waarin de geschiedenis niet helemaal 

vernietigd wordt, maar betekenis krijgt? Volgens Niebuhr heeft alleen het christelijk 

geloof de oplossing voor dit probleem: in de verzoening door Jezus Christus blijkt 
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Gods genade. God vervolmaakt de geschiedenis, hij overwint het kwaad in elk 

menselijke goed door het op zich te nemen. Door Gods genade is het einde van de 

geschiedenis niet alleen oordeel, maar ook vervulling van de geschiedenis. De 

geschiedenis krijgt betekenis door Gods liefde die geopenbaard is in Jezus Christus, 

Niebuhr noemt deze liefde opofferende liefde, volmaakte liefde, of agape, deze liefde 

is de liefde van het Koninkrijk Gods. 

 

 

3.2.1. Actueel of toekomstig 

 

Het Koninkrijk is geen actuele werkelijkheid in de geschiedenis maar een eeuwige 

werkelijkheid buiten de geschiedenis 

 

Het Koninkrijk wordt volgens Niebuhr nooit een actuele werkelijkheid in de 

geschiedenis. De zonde zorgt ervoor dat alles wat de mens doet in strijd blijft met zijn 

essentie.63 Omdat de hele geschiedenis bepaald blijft door eindigheid en zonde 

wordt het doel van de volmaakte liefde van het Koninkrijk in de geschiedenis niet 

bereikt. In Christus is de zonde wel in principe overwonnen maar nog niet feitelijk, 

daarom kan volmaakte liefde in de geschiedenis nog geen werkelijkheid zijn. In de 

geschiedenis blijft er altijd de zonde van het egoïsme, waardoor liefde nooit 

volmaakte liefde is. Daarom wordt zolang er zonde is de volmaakte liefde van het 

Koninkrijk Gods geen actuele werkelijkheid. 64 Niebuhr maakt onderscheid tussen het 

Koninkrijk dat in Christus gekomen is, en het Koninkrijk dat nog zal komen. Het 

Koninkrijk Gods zoals het in Christus gekomen is is de onthulling van de betekenis 

van de geschiedenis, maar dit is nog niet de volledige realisatie van die betekenis. 

Dat is het Koninkrijk Gods dat zal komen, in de voleinding van de geschiedenis.65 

 

Niebuhr denkt niet vanuit een tegenstelling actueel – toekomstig. Het gaat bij hem 

om een tegenstelling tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ de geschiedenis. Het Koninkrijk staat 

buiten de geschiedenis. Niebuhr wil daarvoor niet het begrip  ‘toekomst’ gebruiken, 

omdat hij toekomst ziet als een verlenging van de geschiedenis, dus ook toekomst 

ziet hij nog binnen de geschiedenis. Dat het Koninkrijk buiten de geschiedenis staat 

duidt Niebuhr aan met het begrip ‘eeuwigheid’. Hij noemt het Koninkrijk Gods een 

eeuwige dimensie. Die eeuwigheid staat zowel aan het eind van de geschiedenis als 

‘boven’ de geschiedenis. Het Koninkrijk als einde van de geschiedenis is het laatste 

oordeel dat betekenis geeft aan alles in de geschiedenis, het goede wordt bevestigd 

en het kwade wordt vernietigd. Daarnaast staat het Koninkrijk als actuele 

werkelijkheid ook boven de tijd als bron en kracht van het actuele bestaan. Het is de 

grond van het tijdelijke. 

 

                                                
63
 3 

64
 44 

65
 298 
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In mijn vraagstelling gebruik ik de term ‘toekomst’ in tegenstelling tot ‘heden’. 

Toekomst hoeft daarbij niet per se verlenging van de geschiedenis te zijn, ook het 

einde van de geschiedenis is toekomstig te noemen, omdat het niet in het heden 

plaatsvindt. Dus hoewel Niebuhr zelf de term ‘toekomst’ niet wil gebruiken, is het 

Koninkrijk als voleinding van de geschiedenis wel een toekomstige werkelijkheid. 

Maar het Koninkrijk is bij Niebuhr niet alleen maar toekomstige werkelijkheid. Het is 

als eeuwige dimensie ook in het heden al aanwezig, en daarom ook al actuele 

werkelijkheid. 

 

Het Koninkrijk wordt volgens Niebuhr geen actuele werkelijkheid binnen de 

geschiedenis, toch is het Koninkrijk al wel binnen de geschiedenis aanwezig. Niet als 

verwerkelijking, maar als mogelijkheid. De liefde van het Koninkrijk is de ultieme 

mogelijkheid van de mens. Deze volmaakte liefde is in de geschiedenis als eis 

aanwezig.66 Het is de norm waar de mens aan moet voldoen om zichzelf te 

realiseren. Met mogelijkheid bedoelt Niebuhr echter niet dat het ook verwerkelijkt kan 

worden. Het is de hoogste mogelijkheid die binnen de geschiedenis altijd 

mogelijkheid blijft en nooit werkelijkheid wordt. Zo verbindt Niebuhr Koninkrijk en 

geschiedenis. Hoewel het Koninkrijk buiten de geschiedenis staat, is het wel 

voleinding van de geschiedenis. Dat kan omdat het Koninkrijk de verwerkelijking van 

de essentie van de geschiedenis is. Die essentie is als eis en mogelijkheid al in de 

geschiedenis aanwezig en wordt in het koninkrijk verwerkelijkt. 

 

Paradoxale aanwezigheid van het Koninkrijk 

 

Het Koninkrijk staat als eeuwige werkelijkheid buiten de geschiedenis. Het is tegelijk 

ook bron en kracht voor het bestaan binnen de geschiedenis. Dat is de paradox van 

de genade. Omdat door de genade de zonde in principe vernietigd is, is het 

koninkrijk al als eeuwige dimensie aanwezig. Maar omdat de zonde nog niet feitelijk 

is overwonnen, staat het Koninkrijk nog buiten de geschiedenis. Niebuhr zegt: de 

genade blijft een paradox, de mens heeft de genade en heeft haar tegelijk niet, 

genade blijft iets van de eeuwigheid. Genade betekent niet dat het Koninkrijk binnen 

de geschiedenis komt, het betekent andersom dat de mens buiten de geschiedenis 

kan staan. Niebuhr zegt dat de mens in geloof en genade buiten de tegenstrijdigheid 

en ambiguïteit van de geschiedenis staat.67 Tegelijk blijft de geschiedenis, dat is het 

handelen van mensen, gebonden aan de zonde. Volmaakte liefde is binnen de 

geschiedenis onmogelijk. 

 

Er zijn volgens Niebuhr wel ‘momenten’ van volmaakte liefde. Er is vervulling van de 

betekenis van de geschiedenis in elk moment waarin de mens een relatie met God 

aangaat in berouw en geloof . Tegelijk wacht het leven nog op haar vervulling.68 

‘Agape’, daarmee bedoelt Niebuhr de volmaakte liefde van Christus, kan in 

‘momenten’ werkelijkheid worden. Hij zegt dat er ‘momenten van gebed en 
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verwerkelijkingen van agape’ zijn, maar deze momenten zijn slechts een voorsmaak 

van de vervulling en moeten niet geclaimd worden als bezit.69 Die momenten van 

agape zijn ‘geleend van de eeuwigheid’.  Die momenten van agape zijn dus alleen 

‘paradoxaal’ aanwezig, net zoals de genade. 

 

Volmaakte liefde is alleen als paradox en in ‘momenten’  aanwezig binnen de 

geschiedenis. Tegelijk zijn er wel benaderingen van die volmaakte liefde mogelijk. 

Liefde kan benaderd worden in de geschiedenis in heiliging van het individuele en 

het sociale leven. Liefde wordt volgens Niebuhr vooral benaderd in het sociale leven 

van de mens, in zijn relatie met zijn medemensen. Die benadering van liefde in het 

sociale leven noemt Niebuhr broederschap. Dat de mens tot zulke benaderingen van 

liefde kan komen ondanks zijn egoïsme is altijd vrucht van de genade. Maar omdat 

de mens binnen de geschiedenis blijft, waarin de zonde nooit feitelijk overwonnen is, 

blijven er ondanks de genade steeds mogelijkheden van nieuw kwaad.70 In alle 

historische verwerkelijkingen van liefde blijft de zonde aanwezig. Dat het goede in de 

geschiedenis altijd gepaard blijft gaan met kwaad noemt Niebuhr de ambiguïteit van 

de geschiedenis. Toch kan het Koninkrijk bron zijn voor ontwikkelingen richting 

broederschap in de geschiedenis.71 

 

Niebuhr noemt ook de kerk. De kerk valt niet samen met het Koninkrijk. Toch is de 

kerk op een bepaalde manier het koninkrijk van God op aarde. Niet als de plaats 

waar het verschil tussen het historische en het goddelijke ‘feitelijk’ overwonnen is. 

Want dat kan niet in de geschiedenis, en ook de kerk bevindt zich in de 

geschiedenis. Wel als de plaats waar het oordeel en de genade van God op het 

historische wordt bemiddeld, en waar de tegenstelling tussen het historische en het 

heilige ‘in principe’ is overwonnen. Maar ook de kerk staat onder het oordeel van 

God.72 

 

De benaderingen van liefde binnen de geschiedenis zijn nog geen verwerkelijking 

van het Koninkrijk zelf. Niebuhr wil het ook geen ‘gedeeltelijke’ verwerkelijkingen 

noemen. Want zolang liefde alleen gedeeltelijk benaderd wordt, is het nog niet 

volmaakt. Het Koninkrijk is pas werkelijk in volmaakte liefde, en dat is binnen de 

geschiedenis niet mogelijk. Dus omdat Niebuhr Koninkrijk zo met ‘volmaaktheid’ 

verbindt, kunnen de benaderingen van liefde nog niet het Koninkrijk zijn. 

 

Historische ervaring en openbaring 

 

Niebuhr beargumenteert zijn visie op de grenzen en mogelijkheden van de 

geschiedenis zowel vanuit ervaring als vanuit openbaring. De geschiedenis wijst 

boven zichzelf uit, naar steeds nieuwe mogelijkheden, de mens kan zich steeds 

hogere idealen stellen dan wat in de geschiedenis werkelijkheid is. Tegelijk ziet 
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Niebuhr in de geschiedenis dat in elke verwerkelijking van liefde ook weer nieuwe 

mogelijkheden voor aantasting van die liefde ontstaan. Op basis van deze historische 

ervaring73 stelt hij dat de geschiedenis innerlijke tegenstrijdigheid in zich houdt, en 

tegelijk boven zichzelf uitwijst. Maar er is geen ervaring die direct naar de goddelijke 

grond en het einde van de geschiedenis wijst. Dat de volmaakte liefde de norm van 

de geschiedenis is ziet de mens niet in de geschiedenis, dat wordt de mens door 

geloof geopenbaard in Jezus Christus. Niebuhr benadrukt dat er geen tegenstelling 

is tussen ervaring en openbaring. De paradox van de genade die we door 

openbaring kennen blijkt overeen te komen met de historische ervaring, en blijkt de 

beste interpretatie van het ethische probleem in de geschiedenis te zijn.74 Zo blijkt de 

openbaring relevant te zijn voor de historische ervaring. 

Om relevant te kunnen zijn is wel een bepaalde interpretatie van de openbaring 

nodig, namelijk een interpretatie die aansluit bij de historische ervaring. Dat genade 

slechts een paradox is, beargumenteert Niebuhr vanuit de ambiguïteit van de 

geschiedenis, dus vanuit de historische ervaring. Hier blijkt dat bij Niebuhr historische 

ervaring een argument is voor zijn interpretatie van openbaring. Het Koninkrijk Gods 

moet volgens hem op zo’n manier worden geïnterpreteerd dat het relevant kan zijn 

voor de geschiedenis.75 

 

Samenvatting en analyse 

 

Het Koninkrijk is volgens Niebuhr een eeuwige werkelijkheid buiten de geschiedenis. 

Het is als einde van de geschiedenis toekomstige werkelijkheid. En het is als 

eeuwige dimensie boven de geschiedenis al actuele werkelijkheid. Maar het is geen 

actuele werkelijkheid binnen de geschiedenis. Binnen de geschiedenis is de 

volmaakte liefde van het Koninkrijk alleen aanwezig als hoogste mogelijkheid, maar 

die mogelijkheid kan vanwege de zonde niet binnen de geschiedenis verwerkelijkt 

worden. Genade is al wel aanwezig in de geschiedenis, maar alleen als een paradox: 

het is er en tegelijk is het er nog niet. Op die paradoxale manier kan het Koninkrijk al 

wel binnen de geschiedenis aanwezig zijn. Maar die paradoxale aanwezigheid van 

de genade betekent bij Niebuhr niet dat het Koninkrijk binnen de geschiedenis komt. 

In genade staat de mens buiten de geschiedenis. Ook de momenten van agape zijn 

geleend van de eeuwigheid. Wanneer Niebuhr het heeft over genade, geloof, agape 

in de geschiedenis betekent dat het transcenderen van de geschiedenis. Het 

Koninkrijk wordt zo niet iets binnen de geschiedenis, maar blijft eeuwig. 

De relatie tussen het Koninkrijk en het menselijk handelen is dat het Koninkrijk het 

doel van het menselijk handelen is. In de geschiedenis wordt dat doel nog niet 

bereikt, maar het Koninkrijk is als doel van de geschiedenis al in het heden norm 

voor het menselijk handelen. Menselijk handelen moet overeenstemmen met de 

volmaakte liefde van het Koninkrijk om haar doel te bereiken, alleen zo kan de mens 

zijn essentie realiseren. Hoewel het Koninkrijk binnen de geschiedenis een 

onmogelijke mogelijkheid blijft, is het tegelijk aanwezig buiten de geschiedenis als 
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eeuwige dimensie, zo is het bron en kracht voor benaderingen van het doel van 

volmaakte liefde. Het Koninkrijk is dus actuele werkelijkheid voor zover het het doel 

van het menselijk handelen en bron voor alle benaderingen van dat doel is.  

Het bereiken van dat doel gebeurt pas aan het eind van het Koninkrijk. Niebuhr 

maakt onderscheid tussen de volmaakte liefde die als eeuwige dimensie al aanwezig 

is, en het overeenstemmen van de mens met die liefde, wat pas aan het eind van de 

geschiedenis gebeurt. 

 

 

3.2.2. Aards of onaards 

 

‘Aardse werkelijkheid’ is dynamische historische werkelijkheid 

 

Eerst is hier van belang hoe Niebuhr ‘aards’ opvat. De werkelijkheid waar de mens in 

leeft is niet alleen bepaald door natuurlijke noodzakelijkheid, maar ook door vrijheid. 

De mens is als schepsel verbonden aan de natuur, tegelijk is de mens ook vrije geest 

en kan zo het natuurlijke overstijgen. 76 Niebuhr zegt dat de mens schepsel én vrije 

geest is, met schepsel lijkt hij dan het lichamelijke van de mens te bedoelen. Met 

‘schepsel’ bedoelt Niebuhr dan de binding met de schepping, dat is dan de natuur. 

Hij onderscheid dit van het ‘geestelijke’ van de mens waarmee hij de vrijheid van de 

mens ten opzichte van de natuur aanduidt. Tegelijk zegt Niebuhr dat variëteit en 

creativiteit die de mens in zijn handelen tot stand brengt hoort bij het goede van de 

schepping. Dus de mens als vrije geest blijkt in Niebuhrs denken ook bij de 

schepping te horen, de mogelijkheid tot vrij handelen maakt deel uit van het wezen 

van de mens. Niebuhr gaat niet verder in op het begrip ‘schepping’. Wel wordt 

duidelijk dat de mens volgens Niebuhr niet gebonden is aan natuurlijke 

noodzakelijkheid, maar vrij kan handelen. En dat bepaalt de werkelijkheid waarin de 

mens leeft. In het overstijgen van de natuur in het vrije handelen van de mens 

ontstaat de geschiedenis.77 

 

We zagen dat het Koninkrijk eeuwige werkelijkheid buiten de geschiedenis is. 

Tegelijk is het Koninkrijk wel het doel van de geschiedenis. Daarom kan Niebuhr 

zeggen dat het bij het Koninkrijk niet om een andere werkelijkheid los van de 

geschiedenis gaat. Het gaat om de betekenis van de geschiedenis, dat is de 

betekenis van alles wat mensen doen. Geschiedenis wordt gemaakt door mensen. 

Ook sociale gemeenschappen en structuren ziet Niebuhr als product van de keuzes 

van mensen, als historische activiteit. De ‘aardse werkelijkheid’ waarvan het 

Koninkrijk Gods het doel is, is geen statische werkelijkheid, maar het dynamische 

proces van de geschiedenis. 
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 Hier bedoelt Niebuhr met natuur de geschapen, lichamelijke, natuur van de mens. Wanneer 

hij over de relatie tussen zonde en genade spreekt bedoelt Niebuhr met natuur de zondige 

natuur van de mens, hij gebruikt de term ‘natuur’ daar dus in een andere betekenis. 
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De aardse werkelijkheid en het Koninkrijk 

 

De vraag of het Koninkrijk aardse werkelijkheid is betekent bij Niebuhr: valt het 

Koninkrijk samen met de dynamische historische werkelijkheid waarin de mens vrij 

handelt en tegelijk gebonden blijft aan de natuur. We zagen in 3.1.1 dat het 

Koninkrijk binnen de geschiedenis geen actuele werkelijkheid kan zijn. Het Koninkrijk 

is een eeuwige werkelijkheid buiten de geschiedenis. Is het Koninkrijk dus nooit 

aardse werkelijkheid? Soms lijkt Niebuhr dat inderdaad te zeggen. Hij benadrukt dat 

het Koninkrijk niet op aarde verwacht moet worden, ook niet als een nieuwe aarde.78 

Want bij deze aarde hoort tijd, eindigheid, zonde. Het Koninkrijk staat daarbuiten. 

Toch heeft de individualiteit en variëteit die er op aarde is wel een plaats in het 

Koninkrijk. Niebuhr ziet dat in de hoop op de opstanding. Daarin wordt geïmpliceerd 

dat de eeuwigheid de rijkheid en variëteit die het historische proces heeft uitgewerkt 

vervult en niet annuleert.79 De voleinding van de geschiedenis is zowel vervulling als 

vernietiging.80 Voleinding van de geschiedenis betekent het oordeel over de zonde in 

alles wat de mens bewerkstelligt, dat kwade wordt vernietigd. Voleinding betekent 

ook het completeren van alle benaderingen van het goede die de mens bereikt, zo 

wordt de geschiedenis vervuld. De dynamische historische werkelijkheid wordt 

vervuld, en bereikt zo haar doel. De aardse geschiedenis wordt dus vervuld in de 

eeuwigheid van het Koninkrijk. 

 

Niebuhr wijst het platonisme nadrukkelijk af. Het Koninkrijk is niet een andere wereld. 

81 Want de consequentie van het platonisme is het annuleren van geschiedenis en 

van het zelf in de geschiedenis.82  Terwijl het Koninkrijk volgens Niebuhr juist de 

betekenis van de geschiedenis is en de realisatie van de essentie van het zelf. 

Niebuhr wijst ook de mystiek af. De vervulling van het leven moet volgens Niebuhr 

gezocht worden in de geschiedenis, niet in contemplatie van het eeuwige.83 

Uiteindelijke volmaaktheid is niet een opgaan in het goddelijke, zoals bij mystiek.84 

 

Dat het Koninkrijk vervulling van de geschiedenis is, betekent dat benaderingen van 

liefde die in de aardse werkelijkheid tot stand komen betekenis hebben in de 

eeuwigheid van het Koninkrijk. Het geloof in de opstanding van het lichaam 

impliceert volgens Niebuhr dat een historische realisatie van liefde eeuwige 

betekenis heeft, namelijk voor zover als het alle afzonderlijkheden in de harmonie 

van het geheel brengt.85 Elke realisatie van liefde brengt dus afzonderlijke dingen 
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met elkaar in verband en in harmonie. Door genade wordt het mogelijk voor de mens 

om harmonie te realiseren, en deze realisaties van liefde verdwijnen niet in de 

voleinding, maar de broederschap wordt juist nog groter, de harmonie wordt volledig 

in de gemeenschap met God. 86 Zo is het Koninkrijk vervulling van de aardse 

werkelijkheid. 

 

Samenvatting en analyse 

 

Aardse werkelijkheid is bij Niebuhr de historische werkelijkheid van de geschiedenis. 

Die is in de geschiedenis nog gebonden aan eindigheid en zonde. De liefde van het 

Koninkrijk kan daarom in de geschiedenis nooit volmaakt werkelijkheid worden, en is 

daarom in de nog onvervulde geschiedenis geen aardse werkelijkheid. De vervulling 

van het Koninkrijk is het einde van de geschiedenis. Dat gebeurt niet in de tijd en niet 

op deze aarde, dat betekent: niet binnen de eindigheid en zonde. Maar als vervulling 

van de geschiedenis is het Koninkrijk wel vervulde aardse werkelijkheid.  

De geschiedenis is het proces dat de mens tot stand brengt, en dat verdwijnt niet in 

de eeuwigheid van het Koninkrijk, maar het wordt vervuld. Dit betekent niet dat het 

koninkrijk aardse werkelijkheid wordt, het valt er niet helemaal mee samen. Maar de 

aardse werkelijkheid krijgt als vervulde aardse werkelijkheid wel een plaats in het 

Koninkrijk. 

 

Niebuhr ziet de aardse werkelijkheid als de geschiedenis, dat betekent dat hij de 

relatie tussen aardse werkelijkheid en het Koninkrijk Gods ziet als relatie tussen 

menselijk handelen en het Koninkrijk Gods. Wij zien hier dat het menselijk handelen 

in de onvervulde geschiedenis betekenis krijgt vanuit het einde van de geschiedenis. 

Wat mensen doen wordt serieus genomen. Want wat mensen in de geschiedenis tot 

stand brengen verdwijnt niet in de eeuwigheid van het Koninkrijk, maar het wordt 

vervuld. Het kwade erin wordt vernietigd, en het goede wordt vervolmaakt. Zo is de 

liefde van het Koninkrijk de bevestiging van alle realisaties van liefde in de 

geschiedenis. 
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3.2.3. Historisch of niet-historisch 

 

Blijvende tegenstrijdigheid tussen Koninkrijk en geschiedenis 

 

In par. 2.2.2 werd duidelijk dat aardse werkelijkheid bij Niebuhr de dynamische 

historische werkelijkheid is. Ik heb daar de term ‘historische werkelijkheid’ gebruikt 

voor alles wat de mens in de geschiedenis tot stand brengt. Nu is de vraag of 

Niebuhr het Koninkrijk Gods zelf als een historische werkelijkheid ziet. Is de 

vervulling van het historische proces in de voleinding van de geschiedenis zelf ook 

deel van dat historische proces, of staat het erbuiten? Niebuhrs antwoord hierop is 

dat het Koninkrijk wel vervulling van de geschiedenis is, maar geen werkelijkheid 

binnen de geschiedenis. De geschiedenis blijft tijdens het historische proces 

tegengesteld aan het Koninkrijk Gods. Omdat het historische proces volgens Niebuhr 

helemaal bepaald is door die ambiguïteit, moet de opheffing van die ambiguïteit het 

einde van het historische proces betekenen. De voleinding van de geschiedenis 

maakt geen deel uit van het historische proces. Tegelijk betekent deze voleinding 

geen opheffing van de geschiedenis. Niebuhr ziet de eeuwigheid van het Koninkrijk 

niet als een redding uit de geschiedenis, waarbij de geschiedenis wordt opgeheven. 

Het Koninkrijk is redding van de geschiedenis, namelijk uit de ambiguïteit, dat is uit 

de in de geschiedenis voortdurende tegenstrijdigheid tussen Koninkrijk en 

geschiedenis. De redding van de geschiedenis staat bij Niebuhr dus buiten het 

historische proces dat door ambiguïteit bepaald is.87 

 

In de openbaring van Gods liefde in Christus blijkt Gods soevereiniteit over de 

geschiedenis. Gods liefde wordt onthuld in het historische proces, tegelijk overstijgt 

Gods liefde dat proces. Tegelijk blijkt in het kruis dat die liefde in de geschiedenis 

onmogelijk is: ze kan slechts lijdende liefde zijn. 88 Gods liefde wordt geen macht ‘in’ 

de geschiedenis. Want machtuitoefening in de geschiedenis gaat volgens Niebuhr 

altijd gepaard met zonde. Volmaakte liefde kan geen werkelijkheid zijn binnen de 

geschiedenis omdat alles binnen de geschiedenis door zonde wordt aangetast.89 

 

Het Koninkrijk als vereiste van de mens, als structuur van de geschiedenis, is wel 

historische werkelijkheid binnen het historische proces. Op die manier is bij Niebuhr 

de mogelijkheid van het Koninkrijk wel historische werkelijkheid, maar de realiteit 

(=volmaaktheid) van het Koninkrijk is dat niet. Het rijk is in het historische proces 

aanwezig als inspiratie, als hoop, als hoogste mogelijkheid waarin de mens tot zijn 

doel komt, maar in het historische proces wordt dat doel nog niet bereikt. 
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Liefde in de geschiedenis als beweging richting het Koninkrijk 

 

De volmaakte liefde van het Koninkrijk is een liefde waarin de mens zichzelf vindt 

door zichzelf te verliezen. Binnen de geschiedenis is dat onmogelijk. Daarom kan 

binnen de geschiedenis alleen liefde die beantwoord wordt betekenis hebben, dat is 

wederzijdse liefde. Niebuhr maakt onderscheid tussen deze wederzijdse liefde en 

volmaakte liefde, waarbij het belang van het zelf ondergeschikt wordt gemaakt aan 

het belang van de ander. Volmaakte liefde die niet uit is op beantwoording is binnen 

de geschiedenis onmogelijk. De mens blijft gevangen in de zonde van egoïsme. 

Wederzijdse liefde wordt wel geïnitieerd door opofferende liefde, omdat nooit zeker is 

dat liefde beantwoord zal worden. Maar wanneer de mens wel rekent op 

beantwoording, is ook onbeantwoorde liefde niet belangeloos, en dus geen 

volmaakte liefde. Opofferende liefde lijkt binnen de geschiedenis ten koste van jezelf 

te zijn, en daarom zinloos. Want binnen de geschiedenis worden morele keuzes 

alleen gerechtvaardigd door de gevolgen van die keuzes binnen de geschiedenis. 

Maar opofferende liefde heeft betekenis vanuit het perspectief van het Koninkrijk. Dat 

je je leven kunt vinden door het te verliezen is alleen vanuit het perspectief van de 

eeuwigheid te zien. In de geschiedenis zijn er alleen ‘momenten’ van zulke liefde 

mogelijk. De opofferende liefde van het Koninkrijk blijft buiten de geschiedenis 

staan.90 

 

Zo staat de opofferende liefde van het Koninkrijk tegelijk in en buiten de 

geschiedenis. In voor zover opofferende liefde beantwoordende liefde teweeg kan 

brengen en het karakter van menselijke relaties kan veranderen. En buiten voor 

zover liefde geen wederzijds antwoord kan vragen zonder haar belangeloze karakter 

te verliezen. Hieruit blijkt de dialectische relatie tussen de geschiedenis en de 

eeuwigheid.91 

 

In benaderingen van liefde beweegt de geschiedenis al richting haar doel. De liefde 

van het koninkrijk kan al in de geschiedenis gekend worden, en kan bij benadering 

nagestreefd worden in steeds meer broederschap en gerechtigheid. Deze groei van 

de geschiedenis moet volgens Niebuhr niet als ontwikkeling naar volmaaktheid 

gezien worden. Niebuhr ziet geen morele vooruitgang in de geschiedenis. Hij spreekt 

wel over hogere niveaus van broederschap die de mens kan bereiken, maar met elk 

nieuw bereikt niveau is er niet alleen meer broederschap, maar ook meer zonde 

mogelijk. Alle historische verwerkelijkingen van liefde blijven binnen de ambiguïteit 

van de geschiedenis, en zijn daarom nog niet het Koninkrijk zelf. 

 

Samenvatting en analyse 

 

Het Koninkrijk Gods staat volgens Niebuhr buiten de geschiedenis. De voleinding 

van het historische proces maakt geen deel uit van dat proces, maar is het einde 
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daarvan. Het historische proces bereikt wel haar doel in het Koninkrijk. De 

geschiedenis beweegt naar dat doel. Als doel is het Koninkrijk in de geschiedenis 

aanwezig als inspiratie en hoop. Zo geeft de volmaakte liefde als onbereikbare 

hoogste mogelijkheid, tegelijk toch richting aan de geschiedenis. De volmaakte liefde 

zet aan tot benaderingen van liefde in de geschiedenis. 

 

Niebuhr vindt het zo belangrijk dat het Koninkrijk buiten de geschiedenis staat, omdat 

de redding van de geschiedenis alleen mogelijk is door Gods soevereiniteit over de 

geschiedenis. De redding uit de ambiguïteit kan niet vanuit de geschiedenis zelf 

komen, maar moet van buiten komen. Daarom kan het Koninkrijk niet binnen de 

tegenstrijdigheid van de geschiedenis staan. 

 

Volgens Niebuhr maakt opofferende liefde wederzijdse liefde in de geschiedenis 

mogelijk. Met dat onderscheid tussen opofferende liefde en wederzijdse liefde wil 

Niebuhr duidelijk maken dat er een verschil blijft tussen de liefde van het Koninkrijk 

en de liefde die in de geschiedenis mogelijk is. Hierbij kan de vraag gesteld worden 

of in liefde niet altijd de wens dat die liefde beantwoord wordt aanwezig is.  Maakt die 

wens wederzijdse liefde dan meteen minder volmaakt? Het eigenbelang blijft volgens 

Niebuhr in de geschiedenis steeds de belangrijkste motivatie voor het handelen van 

de mens. Hij ziet dat dus ook in historische verwerkelijkingen van liefde, en dat is 

volgens hem de reden waarom dat geen volmaakte liefde is. Maar je zou ook kunnen 

zeggen dat elke verwerkelijking van liefde een overwinning op het egoïsme is, dat de 

mens daarin zijn egoïsme overstijgt. 

 

Opvallend is het dat opofferende liefde volgens Niebuhr toch wel binnen de 

geschiedenis aanwezig kan zijn, maar dat is alleen in ‘momenten’ mogelijk, zo blijft 

opofferende liefde buiten de geschiedenis staan. Maar het zijn wel momenten binnen 

het historische proces. Je zou dus kunnen zeggen dat het Koninkrijk in die 

momenten dan toch even historische werkelijkheid wordt. Maar Niebuhr ziet dat niet 

zo, vanwege de tegenstelling die Niebuhr ziet tussen Koninkrijk en geschiedenis blijft 

aanwezigheid in de geschiedenis een paradox, het blijft iets eeuwigs, dat er wel is, 

maar buiten de geschiedenis blijft. 

 

Het Koninkrijk is in de geschiedenis aanwezig als mogelijkheid, als inspiratie en 

hoop. Het Koninkrijk zet aan tot benaderingen van liefde. Hier wordt een relatie 

zichtbaar tussen het Koninkrijk en het menselijk handelen, het Koninkrijk dat buiten 

het historisch proces staat kan het menselijk handelen in dat historisch proces 

motiveren. Maar de geschiedenis, dat is het menselijk handelen, blijft tijdens het 

historisch proces nog in strijd met het Koninkrijk. In hoeverre kan het Koninkrijk het 

menselijk handelen dan motiveren? Ik ga hier verder op in in par. 3.4.2. 
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3.3. De wet 

 

Gods wil en essentiële structuur van de mens 

 

Niebuhr verbindt wet met het wezen van de mens. De mens realiseert zijn essentiële 

structuur wanneer hij overeenstemt met Gods wil, dat betekent: met Gods volmaakte 

liefde. Niebuhr noemt liefde de essentiële structuur van de wereld, de wet van het 

leven, de wet van het wezen van de mens. Liefde is het wezen van de mens, omdat 

de mens zichzelf alleen kan realiseren in liefhebbende relatie met medemensen.92 

Niebuhr noemt deze structuur van de mens ‘justitia originalis’. 93   Dat is de 

‘oorspronkelijke rechtvaardigheid’ die ondanks de zonde in de mens aanwezig blijft. 

Door die oorspronkelijke rechtvaardigheid heeft de mens een besef van zijn zonde. 

Dat onrustige geweten is het protest van de essentiële natuur van de mens tegen zijn 

huidige toestand.94 Justitia originalis is het bewustzijn van een volmaaktheid waar de 

mens aan zou moeten voldoen, zonder dat de mens die volmaaktheid bezit.95  

 

De mens heeft een besef van zijn eigen onvolmaaktheid. Maar de wet van volmaakte 

liefde kent de mens niet uit zichzelf. Die wordt geopenbaard in Jezus Christus, Gods 

liefde wordt zichtbaar aan het kruis.96 Gods wet is alleen te vinden in deze 

openbaring van Gods karakter van liefde. Gods liefde blijkt het doel van de mens te 

zijn waarin de mens zijn wezen realiseert. De zonde van de mens komt voort uit 

egoïsme, uit angst om zichzelf te verliezen is de mens steeds alleen op zijn 

eigenbelang uit. Gods wet is een liefde waarin de mens zichzelf realiseert juist door 

niet egoïstisch te zijn maar harmonie te zoeken met anderen. Gods liefde waarin die 

harmonie gecompleteerd wordt maakt zulke liefde mogelijk. Want harmonie tussen 

mensen is alleen mogelijk in harmonie met God, de ‘willen’ van mensen zijn pas niet 

meer tegengesteld wanneer ze allemaal overeenstemmen met Gods wil. 

 

Onderscheid tussen Gods wet en historische wetten 

 

Niebuhr maakt onderscheid tussen Gods wet van volmaakte liefde die de ultieme 

norm van het bestaan van de mens is en relatieve historische wetten. Hij wil met dit 

onderscheid aansluiten bij Jezus’ kritiek op legalisme.97 Niebuhr geeft de volgende 

argumenten voor de relativering van historische wetten. Ten eerste kan geen enkele 

                                                
92
 112 

93
 Deel 1, 292 

94
 Deel 1, 283 

95
 Deel 1, 294 

96
 77 

97 Niebuhr ziet in de Hebreeuwse religie twee tradities, de profetisch-apocalyptische traditie 

tegenover de legalistische traditie, het christelijk geloof sluit volgens hem aan bij de 

profetisch-apocalyptische traditie.17  Volgens Niebuhr herinterpreteerde Jezus het 

messianisme van de profetisch-apocalyptische traditie, en wees het legalisme af.40-42 
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wet recht doen aan de vrijheid van de mens in de geschiedenis. Vanwege zijn 

transcendentie kan geen enkele natuurlijke orde of historische regel de hoogste norm 

van de mens zijn. Geen relatieve wet98, maar alleen een ultieme wet, 

gerepresenteerd door een onthulling van Gods eigen natuur, kan normatief zijn voor 

de mens. Ten tweede kan geen enkele wet recht doen aan de gecompliceerde 

motieven van het innerlijk van de mens. Jezus breidt de wet uit naar het innerlijk van 

de mens, daarmee wordt de wet als sociale wet gerelativeerd, want er wordt veel 

meer gevraagd dan een sociale wet kan handhaven. Tot slot kan een wet het kwaad 

niet tegenhouden. De mens kan zelfs de wet gebruiken om te zondigen, door alleen 

uiterlijk zich aan de wet te houden, of door zondige trots op het houden van de wet. 

 

Historische wetten kunnen altijd maar gedeeltelijk de volmaakte liefde van het 

Koninkrijk benaderen, ze blijven er ook altijd mee in strijd, zoals in de hele 

geschiedenis altijd de tegenstelling met het Koninkrijk blijft bestaan. Gods wet mag 

daarom niet gelijkgesteld worden aan wetten in de geschiedenis. Ook de torah komt 

volgens Niebuhr niet overeen met Gods wet. Hij zet evangelie en torah tegenover 

elkaar. Het evangelie heeft een hogere wet dan de joodse wet, namelijk de wet van 

liefde die alle wet transcendeert en vervult.99 Niebuhr gaat hier niet verder op in. Wel 

is duidelijk dat de ultieme wet in het evangelie te vinden is, dat is de ethiek van 

Jezus. De joodse wet lijkt op gelijke voet te staan met andere wetten die slechts 

benaderingen zijn van de ultieme wet van liefde.  

 

Ook vanwege de vrijheid van de mens kan een historische norm niet zijn hoogste 

norm zijn. De mens heeft vanuit zijn vrijheid altijd weer nieuwe mogelijkheden tot het 

goede en tot het kwade. Het is volgens Niebuhr niet mogelijk om de hele vitaliteit van 

het menselijk bestaan in welk systeem ook maar te vatten of om de oneindige 

mogelijkheden van het leven op welk niveau ook maar vast te leggen.100  

De mogelijkheden van de mens kunnen niet worden vastgelegd in geboden en 

verboden van een aan tijd en plaats gebonden wet. 

 

Gods wet is geen norm in de geschiedenis, maar wel de norm van de geschiedenis 

 

Historische wetten kunnen volgens Niebuhr dus nooit volledig overeenstemmen met 

Gods ultieme wet. Maar dit betekent ook dat de ultieme wet van het Koninkrijk geen 

wet binnen de geschiedenis kan zijn. Binnen de geschiedenis kan er geen enkele 

zuivere ethische wet zijn. De ultieme wet van het Koninkrijk kan volgens Niebuhr niet 

de norm zijn voor elke handeling van een christen. 101 In plaats daarvan moet de 

mens voldoen aan relatieve normen van gerechtigheid.102  

 

                                                
98
 ‘proximate law’ 

99
 110-111 

100
 40-42 

101
 92 

102
 92 
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Hier lijkt Niebuhr zichzelf tegen te spreken. Hij zegt namelijk ook dat de volmaakte 

liefde van het Koninkrijk norm en doel van het menselijk handelen is. Hier moet 

bedacht worden dat Niebuhr enerzijds spreekt vanuit het perspectief van de 

geschiedenis, en anderzijds vanuit het perspectief van de eeuwigheid. Vanuit het 

perspectief van de eeuwigheid is de volmaakte liefde van het Koninkrijk het doel van 

de geschiedenis. Dat is de norm waarmee alle relatieve pogingen tot het realiseren 

van liefde worden beoordeeld. De hele geschiedenis valt dus in dat oordeel onder de 

norm van volmaakte liefde. Agape is uiteindelijk de hoogste norm voor de mens. 

Maar binnen de geschiedenis zijn er alleen relatieve normen. De volmaakte liefde 

van het Koninkrijk is niet één zuivere ethische norm waarmee je in de geschiedenis 

altijd weet wat de enige juiste handeling is. In de geschiedenis zijn geen volmaakte 

morele beslissingen mogelijk. Het gaat altijd om een compromis, om provisionele 

oplossingen. De normen in de geschiedenis kunnen het ideaal van volmaakte liefde 

wel benaderen, maar altijd alleen maar voor zover mogelijk is binnen de context van 

het egoïsme van de mens. Het handelen van de mens blijft binnen de geschiedenis 

bepaald worden door zonde, en kan daarom nooit overeenstemmen met de wet van 

volmaakte liefde. De wet van het Koninkrijk is dus einddoel en van daaruit ook norm 

van de geschiedenis, maar is geen wet die in het concrete handelen binnen de 

geschiedenis gevolgd kan worden. 

 

Wanneer mensen alleen de ultieme wet van volmaakte liefde willen volgen, zoeken 

ze iets wat onmogelijk is. Ofwel ze zoeken niet meer naar benaderingen van liefde 

omdat die benaderingen nooit volmaakt zijn.103 Of mensen denken dat hun 

benaderingen wel volmaakt zijn, en dan gaan ze hun relatieve historische wetten 

zien als de hoogste norm. En dat kan niet, ten eerste omdat er altijd veel meer goeds 

mogelijk is dan een historische norm kan vastleggen, en ten tweede omdat elke norm 

die mensen zich stellen tegelijk ook kwaad in zich blijft hebben. Dit betekent niet dat 

de mens zich bij de onvolmaaktheid van zijn liefde moet neerleggen: de mens moet 

steeds blijven zoeken naar meer liefde. De liefde van het Koninkrijk kan al als 

‘intentie’ richting geven aan het handelen van de mens, ook al kan het nog niet 

verwerkelijkt worden. Zo kan de ultieme wet richting geven aan relatieve normen in 

de geschiedenis. Relatieve historische wetten zijn van belang: mensen moeten in de 

geschiedenis relatieve normen nastreven, daarin kunnen ze liefde benaderen, ook al 

is het niet volmaakt. 

 

Samenvatting en analyse 

 

Gods wet is Gods volmaakte liefde die geopenbaard wordt in Jezus Christus. Door 

overeenstemming met die liefde komt de mens tot zijn doel. Daarom is Gods wet 

tegelijk de essentiële structuur van de mens. Vanuit het einde van de geschiedenis 

gezien is deze wet de norm van het menselijk handelen waarin de hele geschiedenis 

tot haar doel komt. Maar Gods wet kan geen historische wet in de geschiedenis zijn. 

                                                
103
 Niebuhr ziet dat bij de mystiek, dan gaat het beschouwen van het volmaakte eeuwige de 

plaats innemen van onvolmaakte actie in de geschiedenis. 
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Het is een ultieme wet, die niet nagevolgd kan worden in het concrete handelen van 

mensen in de geschiedenis.  

 

Niebuhr benadrukt de onmogelijkheid van volmaakte liefde in de geschiedenis 

zozeer, dat hij zelfs zegt dat agape in de geschiedenis niet de norm van de mens kan 

zijn. Toch kan de mens zich in de geschiedenis al richten op dat hoogste ideaal in 

benaderingen van liefde. Wanneer Niebuhr  zegt dat agape geen norm in de 

geschiedenis kan zijn, bedoelt hij dat agape niet in de geschiedenis verwerkelijkt kan 

worden.  De liefde van het Koninkrijk is wel de hoogste norm van de mens, maar die 

norm staat buiten de geschiedenis. De mens kan dat hoogste ideaal volgens Niebuhr 

wel voor ogen hebben voor zover hij de geschiedenis transcendeert. Maar in de 

geschiedenis moet hij beperktere doelen nastreven, namelijk dat wat in de 

geschiedenis mogelijk is. Het Koninkrijk kan wel ‘intentie’ van de mens zijn, maar kan 

niet in het handelen van de mens verwerkelijkt worden. In relatieve historische 

normen kan de mens de liefde van het Koninkrijk benaderen, maar nog niet 

verwerkelijken. 

 

Het is opvallend dat ook de torah volgens Niebuhr niet overeenkomt met Gods wet. 

De wet van het evangelie is de ultieme wet, de wet van het Oude Testament is een 

aan tijd en plaats gebonden wet. Ik vraag me af of hij toch een verschil ziet tussen de 

torah en andere historische wetten. Is de torah dan helemaal geen uitdrukking van 

Gods wil, en het evangelie wel? Of is de torah een relatieve wet omdat het concreter 

is dan de ultieme wet van het evangelie? Dat laatste lijkt me het geval. Niebuhr lijkt te 

zeggen dat elke wet die gaat over wat er in een bepaalde situatie gedaan moet 

worden geen ultieme wet kan zijn. De overgang van ideaal naar uitwerking in de 

praktijk blijkt bepalend voor het relatieve karakter van historische wetten.104 

 

De mens kan de liefde van het Koninkrijk al wel als hoogste doel voor ogen hebben, 

maar dat doel blijft buiten de geschiedenis staan. De ultieme wet is alleen doel voor 

de mens voor zover hij al buiten de geschiedenis kan staan, in geloof en genade (zie 

3.1.1). Daarom kan het Koninkrijk al wel ‘intentie’ van de mens zijn. Maar zodra de 

mens concreet gaat handelen, staat hij daarmee binnen de ambiguïteit van de 

geschiedenis, dat betekent dat benaderingen van liefde altijd zonde in zich hebben 

en dus nooit volmaakt zijn. 

 

De wet van volmaakte liefde van het Koninkrijk is Gods wil, de menselijke wil kan 

daar pas in de voleinding van de geschiedenis mee overeenstemmen. Dat Niebuhr 

het Koninkrijk Gods als Gods wet definieert betekent dus niet dat het Koninkrijk Gods 

in het handelen van mensen te verwerkelijken is. De mens kan niet aan de ultieme 

wet beantwoorden, maar kan er wel op antwoorden, door zijn handelen er al naar te 

richten. Dat is de manier waarop de mens in de geschiedenis op de wet van het 

Koninkrijk kan en moet reageren. 

                                                
104
 Zie ook Niebuhrs visie op Adam’s volmaaktheid in deel 1, hfst. 10. Die oorspronkelijke 

volmaaktheid van Adam is volgens Niebuhr de volmaaktheid vóór de handeling, de goede 

intentie voordat de mens tot daden overgaat. 
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3.4. Gehoorzaamheid aan de wet 

 

3.4.1. Concrete invulling van de wet 

 

Gods wet is geen universele norm 

 

We zagen dat Gods wet een ultieme norm is die niet voorschrijft hoe mensen in 

concrete situaties moeten handelen. In concrete situaties kan de liefde van het 

Koninkrijk wel benaderd worden. Welke handelingen de liefde van het Koninkrijk 

benaderen verschilt per situatie. Dat een manier van handelen in één bepaalde 

situatie een benadering is van liefde, betekent niet dat die manier van handelen een 

universele norm kan zijn. De mens moet in elke situatie nieuwe afwegingen maken. 

Voor het maken van die afwegingen kan de mens wel normen gebruiken, maar dat 

zijn steeds relatieve normen, gebonden aan tijd en plaats. Zulke normen kunnen wel 

de liefde van het Koninkrijk benaderen, maar zijn nooit universeel geldig, ze komen 

nooit helemaal overeen met de ultieme wet van het Koninkrijk. 

 

Concrete morele normen zijn volgens Niebuhr ook niet uit de bijbel af te leiden. Want 

bij het toepassen van een bijbelse norm op een situatie zijn er oneindig veel 

verschillende afwegingen mogelijk. En ook de bijbelse normen staan niet los van hun 

historische context.105 Ook het idee van een ‘scheppingsorde’ kan volgens Niebuhr 

niet helpen om een zuivere ethische norm te vinden. Vanwege de ambiguïteit van de 

geschiedenis kunnen er geen vaste ‘scheppingsprincipes’ worden vastgesteld. Er is 

geen stand van zaken waarin zuivere beoordelingsprincipes te vinden zijn, want alles 

in de geschiedenis is gecorrumpeerd door de zonde.106 

 

Broederschap 

 

Normen voor menselijk handelen zijn dus steeds relatief, toch hebben normen die de 

liefde van het Koninkrijk benaderen wel iets gemeen. Het gaat steeds om een 

beweging weg van egoïsme en richting broederschap. Broederschap is de liefde voor 

                                                
105
 209-210 Niebuhr wijst hier Calvijns opvatting van de wet af. Calvijns opvatting van de 

‘goddelijke wet’ houdt er volgens Niebuhr ten eerste geen rekening mee dat de mens 

rationele vermogens heeft om te bepalen wat rechtvaardig en wat onrechtvaardig is in zijn 

relatie met zijn medemensen. En het doet voortijdig een beroep op bijbelse autoriteit voor 

antwoorden op elk denkbare morele en sociale probleem. Ook de bijbel bevindt zich binnen 

de geschiedenis. De concrete geboden van de joodse wet zijn gebonden aan tijd en plaats, 

ze gelden niet ongeacht tijd en plaats. Ze zijn geen uitdrukking van de volmaakte liefde. Want 

er zijn geen concrete geboden die uitdrukking van die volmaakte liefde kunnen zijn. Jezus’ 

ethiek is wel die volmaakte liefde, maar dat is volgens Niebuhr anders, dat is een ethiek die 

buiten de geschiedenis staat. 
106
 294, Niebuhr wijst hier Luthers idee van een vaststaande scheppingsorde af. 
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de naaste die gegrond is in Gods liefde.107 Broederschap wordt concreet in tolerantie 

en in sociale gerechtigheid.108 Tolerantie gaat over de manier waarop mensen 

omgaan met waarheid en met andere visies op waarheid. Tolerantie betekent 

nederigheid tegenover de eigen waarheid en tegelijk de verplichting om deze 

waarheid te zuiveren van egoïstische elementen.109 Sociale gerechtigheid betekent 

rechtvaardige bemiddeling tussen botsende belangen in een gemeenschap. 

Broederschap wordt het meest benaderd wanneer verschillende belangen 

rechtvaardig tegen elkaar worden afgewogen.110  

 

Niebuhr ziet de vorming van stadsstaten, naties en rijken als steeds grotere 

eenheden van broederschap die de mens bereikt. Hij lijkt zo het vormen van 

gemeenschappen op zich al als broederschap te zien, los van hoeveel sociale 

gerechtigheid en tolerantie er in die gemeenschappen is. Geen enkele broederschap 

is volledig in overeenstemming met de goddelijke en eeuwige agape, de ultieme en 

uiteindelijke ‘harmony of life with life’.111 Toch is elke vorm van gemeenschap al een 

stap in de goede richting. 

 

Wat sociale gerechtigheid betekent werkt Niebuhr nog verder uit. Er zijn universele 

rechtsprincipes, namelijk vrijheid en gelijkheid. Dat zijn volgens Niebuhr 

transcendente principes, ze overstijgen de mogelijkheden van de geschiedenis. 

Concretiseringen van recht voldoen nooit helemaal aan die principes. Maar wanneer 

een gemeenschap rechtvaardiger wordt betekent dat wel altijd meer vrijheid en meer 

gelijkheid.112 Broederschap betekent dat het machtscentrum van een gemeenschap 

rechtvaardige afwegingen moet maken. Het gaat om afwegingen tussen botsende 

belangen. Daarbij dreigt volgens Niebuhr voortdurend het gevaar van de 

onderdrukking van de belangen van anderen in tirannie, ofwel conflict tussen  

belangen in een situatie van anarchie. Broederschap betekent dus rechtvaardige 

afwegingen tussen belangen zonder tirannie en zonder anarchie. Ook isolationisme, 

het belang van de ander gewoon negeren, is onjuist: dat is de negatieve vorm van 

conflict tussen belangen volgens Niebuhr. 

 

Liefde krijgt gestalte in broederschap, dat betekent: in de relaties tussen mensen. 

Dat geldt niet alleen in het individuele leven, Niebuhr noemt het gezinsleven, maar 

ook op het niveau van staat en regering, en ook op het niveau van de internationale 

gemeenschap.113 Genade betekent niet alleen bevrijding van het individuele leven, 

maar ook bevrijding van de sociale structuren.114 Zo kunnen mensen hun 

                                                
107
 Zie ook Niebuhrs uitwerking van justitia originalis in deel I, p. 306-313 

108
 Zie deel II, hoofdstuk IX. 

109
 247 In het afwegen van belangen is er nooit één helemaal rechtvaardige afweging 

mogelijk. Er zijn verschillende afwegingen mogelijk die de liefde deels benaderen, en elke 

afweging zal deels ook met de liefde in strijd blijven. 
110
 92 

111
 84 

112
 263 

113
 294-296 

114
 200 
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gemeenschappelijke leven steeds meer vormgeven naar het ideaal van de 

broederschap van het Koninkrijk van God.115 Tegelijk benadrukt Niebuhr dat 

broederschap in de geschiedenis nooit overeenkomt met volmaakte liefde zoals de 

wet van het Koninkrijk vereist. De harmonie die door recht bereikt kan worden is altijd 

slechts een benadering van de volmaakte harmonie van het Koninkrijk. Sociale 

gerechtigheid is de beperkte manier waarop broederschap concreet kan worden 

binnen de context van het voortdurende egoïsme van de mens. 

 

Samenvatting en analyse 

 

Volmaakte liefde kan niet in concreet handelen gestalte krijgen, elke concretisering 

kan slechts een benadering zijn van de wet van het Koninkrijk. De wet van het 

Koninkrijk geeft wel richting aan het menselijk handelen. Hoewel de wet niet 

voorschrijft hoe de mens in elke situatie moet handelen, is vanuit de wet van 

volmaakte liefde wel op te maken hoe benaderingen van die liefde eruit zouden 

moeten zien. Niebuhr maakt concreet hoe benaderingen van liefde eruit zien: het 

gaat om broederschap in plaats van egoïsme. Broederschap betekent tolerantie en 

sociale gerechtigheid. 

 

Sociale gerechtigheid is geen volmaakte liefde, maar wel een benadering van die 

liefde. Het gaat om het zo rechtvaardig mogelijk afwegen van verschillende belangen 

voor zover mogelijk is in de context van de geschiedenis waarin het egoïsme van de 

mens altijd aanwezig blijft. Hierbij kan de vraag gesteld worden of alleen ‘belangen’ 

een rol spelen bij het zoeken van rechtvaardigheid. Kan broederschap niet meer zijn 

dan een kwetsbaar evenwicht tussen botsende belangen? 

 

Hoewel de wet niet in concreet handelen gehoorzaamd kan worden, heeft de wet wel 

betekenis voor het concrete handelen van mensen. Dit is een opvallend punt in 

Niebuhrs visie. De wet gaat over volmaaktheid, die is in de geschiedenis niet te 

verwerkelijken. Alle concretiseringen van broederschap die Niebuhr noemt zijn dus 

eigenlijk geen concrete invulling van de wet, het gaat slechts om benaderingen van 

de wet. Geen enkele concrete norm stemt overeen met de ultieme wet van het 

Koninkrijk. De mens moet zelf afwegingen maken: er ligt dus een grote 

verantwoordelijkheid bij de mens. De mens kan en moet zelf bepalen wat in een 

situatie de meest rechtvaardige manier van handelen is, en dat moet hij in elke 

situatie opnieuw doen. Rechtsprincipes van vrijheid en gelijkheid kunnen daarbij 

helpen, maar in de toepassing moeten steeds nieuwe afwegingen gemaakt worden. 

De wet stemt het meest overeen met transcendente rechtsprincipes. Hier is het weer 

de intentie die onderscheiden wordt van het concrete handelen. Principes kunnen 

meer overeenstemmen met de wet van het Koninkrijk dan de concrete toepassing 

van die principes. Een vraag hierbij is wel hoe Niebuhr uitkomt bij vrijheid en 

gelijkheid als concretisering van broederschap. Ziet Niebuhr de moderne westerse 

democratie als gemeenschap die het meest het Koninkrijk benadert? Maakt hij zo 
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niet de normen van zijn eigen tijd en plaats universeel, waar hij juist zo tegen 

waarschuwt? 

 

 

3.4.2. Mogelijkheid van gehoorzaamheid aan de wet 

 

Volmaakte liefde is onmogelijk vanwege egoïsme 

 

In par. 2.3 werd duidelijk dat de wet van het Koninkrijk een ultieme wet is waar het 

menselijk handelen niet mee kan overeenstemmen. Liefde kan wel gestalte krijgen in 

broederschap, maar dat is nooit de volmaakte liefde van het Koninkrijk vanwege het 

egoïsme van de mens. Broederschap betekent rechtvaardige afwegingen van 

botsende belangen. Omdat de mens daarbij zijn eigenbelang altijd zwaarder zal laten 

wegen, is niemand in staat tot een volmaakt rechtvaardige afweging van belangen. 

Het egoïsme van de mens verklaart Niebuhr vanuit de drang tot zelfbehoud. Dat 

beschrijft Niebuhr in deel 1 van ‘The Nature and Destiny of Man’. Dat de mens door 

zijn vrijheid de geschiedenis kan transcenderen maakt dat de mens zijn eigen 

eindigheid kan inzien. Dat maakt de mens angstig, hij ziet zijn bestaan bedreigd door 

eindigheid. Hij zoekt zelfbehoud door aan de eindigheid te ontsnappen. Dat doet de 

mens door te proberen zichzelf in de geschiedenis te realiseren. De mens probeert 

zijn eigen volmaaktheid in de geschiedenis te bereiken. Zo wordt de mens door angst 

om zijn eigen bestaan verleid tot zondig egoïsme. Hoewel de mens liefde wel kan 

benaderen, blijft in zijn liefde altijd de zonde van egoïsme aanwezig. Daarom is 

volgens Niebuhr in de geschiedenis alleen wederzijdse liefde mogelijk, en geen 

opofferende liefde.116 In de geschiedenis wordt nooit een zuiverheid bereikt die de 

tegenstelling tussen goddelijke agape en het egoïstische element in de menselijke 

gemeenschap opheft. Dat noemt Niebuhr het tragische aspect van de 

geschiedenis.117 

 

Concretiseringen van liefde zijn ook onvolmaakt  vanwege de complexiteit van de 

geschiedenis 

 

Liefde krijgt gestalte in rechtvaardigheid. Volmaakte rechtvaardigheid is in de 

geschiedenis echter niet mogelijk. De geschiedenis is volgens Niebuhr zo complex 

dat er in geen enkele situatie een volmaakt rechtvaardige afweging van belangen 

mogelijk is. Elke keuze zal ook gedeeltelijk in strijd zijn met volmaakte liefde. Dat 

komt omdat geen enkele afweging aan alle belangen helemaal recht kan doen. Zelfs 

het opgeven van het eigenbelang is geen volmaakt rechtvaardige handeling volgens 

Niebuhr. Zodra het leven en de belangen van anderen betrokken zijn bij een 

handeling van iemand in een gemeenschap, is het opofferen van die belangen geen 

‘zelfopoffering’ meer. Want zodra het om het afwegen van de belangen van meer 

dan twee mensen gaat, heeft het opgeven van het eigenbelang door één persoon 
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ook gevolgen voor de belangen van anderen. Het opgeven van het eigenbelang kan 

dan ook de belangen van anderen schaden. Zelfopofferende liefde is daarom niet 

een simpele mogelijkheid in de geschiedenis. 118 

 

Benaderingen van liefde zijn wel mogelijk 

 

Toch is liefde mogelijk. Geloof maakt liefde mogelijk omdat het de mens bevrijdt van 

angst.119 Het geloof kan in de ultieme zekerheid van Gods liefde alle directe 

onzekerheden van natuur en geschiedenis overwinnen.120 De ethiek van het 

evangelie ziet Niebuhr samengevat in ‘wie zijn leven zal verliezen zal het vinden’. Dat 

is alleen mogelijk wanneer het zelf zich niet alleen identificeert met zijn fysieke 

bestaan.121 Het leven vinden door het te verliezen is mogelijk omdat het zelf in de 

eeuwigheid van het Koninkrijk gerealiseerd wordt. 122 Genade zorgt voor bevrijding 

van het zelf van de mens en vergeving van de zonden van de mens.123 Hoewel 

genade de zonde alleen ‘in principe’ en niet ‘feitelijk’ overwint 124, maakt genade wel 

liefde mogelijk. Maar de volmaakte liefde blijft ‘intentie’. Niebuhr bedoelt daarmee dat 

volmaaktheid in de geschiedenis alleen in intentie mogelijk is, zodra intentie omgezet 

wordt in daden blijkt daarin altijd zonde aanwezig te zijn.125  

 

Ook los van de genade ziet Niebuhr in de mens het vermogen om rechtvaardige 

afwegingen te maken. Ondanks zijn egoïsme heeft de mens de rationele vermogens 

om afwegingen te kunnen maken tussen botsende belangen. Mensen kunnen en 

moeten hun verstand gebruiken om de behoeften van hun medemensen in te 

schatten en tot relatieve normen van rechtvaardigheid te komen.126. Daar zijn 

mensen blijkbaar ook uit zichzelf toe in staat, ook los van geloof en genade. Niebuhr 

zegt hiermee enerzijds dat de mens ook zonder geloof tot relatieve rechtvaardigheid 

kan komen.  Dat betekent dat elk mens in staat is tot rechtvaardigheid en daarom 

ook verantwoordelijk is. Anderzijds wil Niebuhr met het benadrukken van de rationele 

vermogens zeggen dat de mens zijn verstand moet en kan gebruiken bij het maken 

van afwegingen. Door geloof krijgt de mens niet een wet die hem voorschrijft hoe hij 

moet handelen, de mens moet dat steeds zelf bedenken. 

 

De relatieve rechtvaardigheid die de mens met zijn verstand kan bedenken gaat wel 

minder ver dan het ideaal dat de mens in geloof heeft. In geloof heeft de mens 
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 118-124 Niebuhr komt tot deze dubbele visie op genade op grond van Paulus spreken 

over genade, en vanuit de menselijke ervaring dat het geweten altijd onrustig blijft.123-125 
124 Zondigen blijft mogelijk voor wie in principe met de zonde gebroken heeft.106 Niebuhr 

beroept zich op Paulus. Paulus herkent de zondige aantasting van het leven op elk niveau 

van deugd. 108 
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namelijk een hoger ideaal, namelijk de volmaakte liefde van het Koninkrijk. Dat kan 

niet verwerkelijkt worden in de geschiedenis, maar zorgt er wel voor dat de mens de 

relatieve gerechtigheid die in de geschiedenis bereikt wordt niet als normatief ziet. Zo 

blijft de mens voortdurend naar meer gerechtigheid zoeken. 

 

Volgens Niebuhr zijn er altijd mogelijkheden om meer gerechtigheid te bereiken. Er is 

geen moment waarop de mens met een gerust geweten kan stoppen gerechtigheid 

na te streven. 127 Dus dat volmaakte liefde onbereikbaar is betekent niet dat de mens 

die liefde niet hoeft te proberen te benaderen. Benaderingen van liefde zijn mogelijk, 

daarbij mag de mens niet denken dat die benaderingen al volmaakt zijn, en ook niet 

denken dat dat wat hij verwerkelijkt heeft het hoogst mogelijke is en dat hij daarom 

niets meer hoeft te doen: er is altijd meer gerechtigheid mogelijk. Volgens Niebuhr 

zijn er geen vastliggende grenzen voor de mogelijkheden van broederschap.128  

 

Hoewel er altijd meer benaderingen van liefde mogelijk zijn, betekent dat niet dat 

liefde in de geschiedenis ook steeds volmaakter wordt. Niebuhr ziet wel groei in de 

geschiedenis. Historische gemeenschappen breiden zich uit, daarom neemt de 

sociale verantwoordelijkheid van de mens toe, omdat hij zich tot steeds meer 

mensen moet verhouden. Door de steeds grotere gemeenschappen komt 

broederschap ook steeds op een hoger niveau in steeds grotere eenheden van 

broederschap.129  Dit leidt tot meer mogelijkheden om het goede te benaderen, en 

tegelijk tot meer mogelijkheden van zondig egoïsme. Het is wel mogelijk dat in 

gemeenschappen broederschap steeds meer gestalte krijgt, sociale structuren 

kunnen volgens Niebuhr steeds rechtvaardiger worden. Tegelijk is er ook steeds de 

mogelijkheid dat die structuren minder rechtvaardig worden. Niebuhr ziet daarom 

geen morele vooruitgang in de geschiedenis. Elke concretisering van liefde blijft 

gepaard gaan met concretiseringen van zonde. 130  

 

Samenvatting en analyse 

 

Vanwege het egoïsme van de mens en de complexiteit van de geschiedenis kan 

volmaakte liefde niet concreet worden in het menselijk handelen. De angst om zijn 

bestaan zorgt ervoor dat egoïsme altijd het handelen van de mens blijft bepalen. Het 

handelen van de mens kan daarom nooit overeenstemmen met de wet van 

volmaakte liefde. Liefde kan wel benaderd worden in rechtvaardigheid, maar dat kan 

nooit volmaakte rechtvaardigheid zijn vanwege de complexiteit van de geschiedenis, 

                                                
127
 199, Niebuhr verwijt Luther dat zijn nadruk op de onmogelijkheid van de mens om zelf 

gerechtigheid te bereiken ervoor zorgt dat de mens niet meer probeert gerechtigheid na te 

streven. 
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 Uiteindelijk moet er in de hele wereld broederschap gezocht worden, in de internationale 

gemeenschap moeten de belangen van alle verschillende landen rechtvaardig afgewogen 

worden. Maar hoe groter de gemeenschap, hoe meer gevaar er is van imperialisme, waarin 

één partij anderen onderdrukt in tirannie, of dat er een openlijk conflict ontstaat in anarchie. 
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waarin nooit aan ieders belang evenveel recht kan worden gedaan. De mens kan 

met zijn verstand wel relatief rechtvaardige afwegingen maken. En door geloof kan 

de mens een nog hoger ideaal hebben dan die relatieve rechtvaardigheid, namelijk 

de volmaakte liefde van het Koninkrijk. Zo zet geloof aan tot het zoeken naar steeds 

meer rechtvaardigheid. 

 

De mogelijkheid tot liefde blijkt vanuit de eeuwigheid te komen: door realisering van 

het zelf in de eeuwigheid kan de mens zijn leven vinden door het te verliezen. 

Daardoor is de mens in staat tot meer dan egoïsme, ook al blijft in de geschiedenis 

dat egoïsme altijd aanwezig in het menselijk handelen. In geloof kan de mens een 

hoger ideaal hebben dan in de geschiedenis verwerkelijkt kan worden, namelijk de 

volmaakte liefde van het Koninkrijk. Zo zet het Koninkrijk aan tot het zoeken naar 

meer gerechtigheid. Daarbij blijft volmaakte liefde intentie, het wordt geen 

werkelijkheid. Zodra de intentie wordt omgezet in concreet handelen is het 

onvolmaakt. 

 

Volmaakte liefde is in de eindige geschiedenis niet mogelijk, omdat de eindigheid het 

bestaan van de mens zo bedreigt dat zijn handelen steeds bepaald blijft door de 

drang tot zelfbehoud. Pas in de eeuwigheid is volmaakte liefde mogelijk. Niebuhr 

zegt dat volmaakte harmonie alleen in de eeuwigheid van het Koninkrijk werkelijkheid 

kan zijn (zie par. 3.2.1). In de eeuwigheid is er geen spanning meer tussen botsende 

belangen. Volmaakte liefde is dan mogelijk omdat de mens zichzelf gerealiseerd 

heeft, zijn bestaan wordt in die harmonie bevestigd en niet bedreigt. Terwijl in de 

geschiedenis bij elk zoeken van harmonie het eigenbelang op het spel staat. 

 

Hier kan de vraag gesteld worden of liefde buiten de geschiedenis dan wel 

opofferende liefde kan zijn. Want de volmaakte liefde is volgens Niebuhr opofferende 

liefde, dat is liefde die het eigenbelang opoffert. Juist Gods betrokkenheid in de 

geschiedenis maakt dat zijn liefde opofferende liefde is, dat blijkt in het kruis. Dan 

zou je ook kunnen zeggen dat voor mensen hun pogingen tot liefde in de 

geschiedenis eerder opofferend kunnen zijn dan de voleinding van die pogingen in 

het einde van de geschiedenis, wanneer hun eigenbelang niet meer bedreigd wordt. 

Als Gods liefde juist volmaakt is omdat hij binnen de geschiedenis zijn eigenbelang 

opofferde, hoe kunnen mensen dan buiten de geschiedenis tot volmaakte liefde 

komen, waar hun eigenbelang niet meer op het spel staat? De liefde van de mens 

lijkt daarom zelfs in de eeuwigheid van het Koninkrijk niet helemaal overeen te 

kunnen stemmen met Gods liefde. Gods opofferende liefde zorgt ervoor dat de mens 

niet meer zelf op het spel staat. Gods liefde maakt zo menselijke liefde mogelijk, 

doordat de mens niet meer egoïstisch hoeft te zijn. Maar maakt het tegelijk 

onmogelijk dat menselijke liefde opofferende liefde kan zijn. Ook in de eeuwigheid 

blijft er daarom verschil tussen Gods liefde en de liefde van de mens. 
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3.5. Menselijk handelen in gehoorzaamheid aan de wet en verwerkelijking 

van het Koninkrijk Gods 

 

De verwerkelijking van het Koninkrijk betekent dat het menselijk handelen tot haar 

doel komt. Dat doel van het menselijk handelen is volmaakte liefde, dat is de wet van 

het Koninkrijk. Omdat menselijk handelen in overeenstemming met die wet niet 

mogelijk is binnen de geschiedenis, is de verwerkelijking van het Koninkrijk in de 

geschiedenis ook niet mogelijk. Het Koninkrijk wordt pas werkelijk in de voleinding 

van de geschiedenis, waarin het menselijk handelen vervuld wordt. Toch is het 

Koninkrijk er al. Het staat als eeuwige werkelijkheid niet alleen aan het eind maar ook 

boven de geschiedenis.  Maar in de geschiedenis is het Koninkrijk alleen paradoxaal 

aanwezig. In de openbaring van Gods liefde in Christus is het Koninkrijk als doel van 

de mens onthult, maar nog niet verwerkelijkt. Het Koninkrijk is  pas verwerkelijkt 

wanneer de mens niet meer door zonde en eindigheid bepaald wordt en in volmaakte 

liefde tot haar doel komt. De verwerkelijking van het Koninkrijk is dus de voleinding 

van het menselijk handelen. Daarom ziet Niebuhr het Koninkrijk pas werkelijk worden 

in volmaaktheid. Zolang er nog tegenstrijdigheid in de geschiedenis is is de liefde 

nog niet volmaakt en is de volledige harmonie van het Koninkrijk nog geen 

werkelijkheid. 

 

Dat het Koninkrijk bij Niebuhr samenvalt met de voleinding van het menselijk 

handelen, betekent niet dat de mens zelf in zijn handelen het Koninkrijk verwerkelijkt. 

Het is niet de mens zelf, maar Gods liefde die het menselijk handelen vervult in de 

voleinding. In de verwerkelijking van het Koninkrijk wordt het menselijk handelen in 

overeenstemming met Gods wet gebracht. Dan verdwijnt alle tegenstrijdigheid en 

bereikt de mens de volmaakte harmonie van het Koninkrijk. 

 

Het Koninkrijk is dus het hoogste doel van de mens dat de mens niet zelf kan 

bereiken, maar wat pas in de voleinding van de geschiedenis door Gods liefde 

werkelijkheid wordt. Gods wet is de ultieme wet, de hoogste norm waar de mens pas 

in de verwerkelijking van het Koninkrijk aan kan gehoorzamen.  De mens kan zijn 

handelen in de geschiedenis al wel richten op dat hoogste doel, maar in zijn 

handelen kan hij de liefde van het Koninkrijk alleen benaderen, hij kan volmaakte 

liefde nooit bereiken. Benaderingen van liefde zijn geen verwerkelijkingen van het 

Koninkrijk, het Koninkrijk is volmaakte liefde. Omdat in benaderingen van liefde in de 

geschiedenis altijd zonde aanwezig blijft kunnen die benaderingen nooit volmaakt 

zijn. Daarom zijn verwerkelijkingen van liefde in de geschiedenis nog geen 

verwerkelijking van het Koninkrijk. 

 

Het Koninkrijk als voleinding van het menselijk handelen kan het menselijk handelen 

al in de geschiedenis inspireren. Het leven vinden door het te verliezen wordt 

mogelijk omdat het zelf gerealiseerd wordt in de voleinding. Daardoor hoeft de mens 

zich niet meer alleen te richten op zelfbehoud. De mens kan in geloof en genade al 

buiten de geschiedenis in de eeuwigheid van het Koninkrijk staan. Zo kan de mens 
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de geschiedenis overstijgen en zich richten op zijn hoogste doel, ook al blijft hij nog 

gebonden aan de ambiguïteit van de geschiedenis. In de geschiedenis wordt 

volmaakte liefde voor de mens nog geen realiteit, maar vanuit geloof kan het al wel 

intentie van de mens zijn. De hoop op het Koninkrijk Gods is de motivatie voor het 

zoeken naar liefde. Vanuit de rechtvaardiging door geloof kan de mens al in de 

geschiedenis streven naar meer sociale gerechtigheid. 

 

Het Koninkrijk kan in de geschiedenis dus al richting geven aan het menselijk 

handelen. Het is een hoogste ideaal, daardoor kunnen mensen zich nooit tevreden 

stellen met wat er in de geschiedenis bereikt wordt, maar moeten ze steeds de liefde 

nog meer proberen te benaderen. Tegelijk zegt Niebuhr ook dat de mens niet in zijn 

handelen het hoogste doel moet willen verwerkelijken. De mens moet volgens 

Niebuhr niet eens proberen de ultieme wet van het Koninkrijk te gehoorzamen. Want 

die wet kan niet geconcretiseerd worden in de geschiedenis. Het Koninkrijk is dus 

wel het hoogste doel dat de mens moet proberen te benaderen, maar de mens moet 

het niet willen verwerkelijken. De mens moet zich realiseren dat zijn doel volmaakte 

liefde is, zodat hij naar steeds meer liefde blijft zoeken. En tegelijk moet de mens 

beseffen dat het bereiken van dat doel binnen de geschiedenis niet mogelijk is, zodat 

de mens niet denkt dat zijn handelen volmaakt moet zijn. Dan kan de mens de liefde 

gaan benaderen. 

 

In het benaderen van liefde wordt het Koninkrijk nog niet verwerkelijkt. Benaderen 

betekent dus niet ‘steeds meer verwerkelijken’, in die benaderingen wordt het 

Koninkrijk nooit werkelijkheid. De mens kan in zijn handelen wel dichterbij de liefde 

van het Koninkrijk komen. Elke beweging weg van egoïsme en richting broederschap 

is een benadering van de liefde van het Koninkrijk. Er is daarin groei mogelijk. Zo 

betekent elke gemeenschapsvorming op zich al een benadering van het Koninkrijk, 

maar in grotere gemeenschappen zijn er meer mogelijkheden tot broederschap. 

Maar meer mogelijkheden tot liefde gaan altijd gepaard met meer mogelijkheden tot 

zondigen. De liefde van het Koninkrijk benaderen betekent geen ontsnapping aan de 

zonde. Dat de mens in zijn handelen de liefde van het Koninkrijk kan benaderen 

betekent daarom niet dat er een stijgende lijn in zit. In elke mogelijkheid om het 

Koninkrijk te benaderen is er ook de mogelijkheid om tegen de liefde van het 

Koninkrijk in te gaan. 

 

Elke concrete benadering van het Koninkrijk is nooit alleen maar benadering, het is 

tegelijk ook tegengesteld aan het Koninkrijk omdat het nog niet volmaakt is. Daarom 

valt al het handelen van de mens onder Gods oordeel, ook de benaderingen van 

liefde. De verwerkelijking van het Koninkrijk betekent dus oordeel over het handelen 

van de mens. Toch wordt niet al het handelen van de mens in dat oordeel vernietigd. 

Voleinding is vernietiging én vervulling. Door Gods genade is vervulling van het 

menselijk handelen mogelijk. Het zondige wordt in het oordeel vernietigd, en het 

gedeeltelijk goede, wat de liefde van het Koninkrijk benadert, wordt vervuld. De 

benaderingen van liefde verdwijnen dus niet in de eeuwigheid van het Koninkrijk.  

Zo is het Koninkrijk de bevestiging van alle realisaties van liefde in de geschiedenis. 
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Samenvatting en analyse 

 

De verwerkelijking van het Koninkrijk is de voleinding van het menselijk handelen. In 

die voleinding bereikt de mens het doel van volmaakte liefde. Dat bereikt de mens 

niet uit zichzelf, Gods liefde voleindt het menselijk handelen. Dat gebeurt aan het 

einde van de geschiedenis, verwerkelijking van het Koninkrijk binnen de 

geschiedenis is onmogelijk. De wet van volmaakte liefde kan in de geschiedenis al 

richting geven aan het handelen van de mens. De mens kan in zijn handelen de 

liefde van het Koninkrijk benaderen. Die benaderingen zijn nog geen verwerkelijking 

van het Koninkrijk. 

 

Dat volmaakte liefde het hoogste doel voor de mens is, betekent niet dat de mens in 

de geschiedenis al overeen moet stemmen met de wet van volmaakte liefde. Want 

de wet van het Koninkrijk staat buiten de geschiedenis en kan geen gestalte krijgen 

in concreet handelen in de geschiedenis. De wet is wel inspiratie tot liefde en 

bevestiging van benaderingen van liefde. Het is juist het besef van zijn eigen 

onvolmaaktheid dat de mens ertoe aanzet om naar steeds meer liefde te blijven 

streven. De volmaakte liefde van het Koninkrijk kan alleen motivatie zijn voor de 

mens als de mens weet dat hij die volmaaktheid nog niet bereikt heeft. De mens kan 

wel altijd nog dichter bij volmaakte liefde komen. Omdat het Koninkrijk bij Niebuhr 

bron van steeds weer nieuwe mogelijkheden van broederschap is, is er altijd meer 

mogelijk dan wat de mens bereikt. 

 

Een vraag die bij Niebuhrs visie gesteld kan worden is hoe Niebuhr voleinding van 

het handelen van de mens ‘buiten de geschiedenis’ ziet. Hij ziet geschiedenis als het 

handelen van de mens, voleinding betekent het einde van de geschiedenis en dus 

ook van het menselijk handelen. Is voleinding van het handelen dan geen handelen 

meer? Dan kan voleinding geen overeenstemming van het handelen van de mens 

met Gods wet zijn, want het Koninkrijk staat dan helemaal buiten het handelen van 

de mens. Of kan de mens buiten zonde en eindigheid nog steeds handelen? 

Volmaakte liefde kan volgens Niebuhr in de geschiedenis alleen intentie zijn, het kan 

niet concreet worden in het menselijk handelen. Wat betekent het dat volmaakte 

liefde in het Koninkrijk bereikt wordt?  Betekent het dat de intentie dan wel in het 

handelen verwerkelijkt wordt? Of is het einde van de geschiedenis het einde van het 

handelen, zodat er alleen nog maar intentie is en geen praktijk, zodat de praktische 

toepassing de intentie van volmaakte liefde niet meer kan corrumperen? 

 

Niebuhr ziet het Koninkrijk helemaal buiten de geschiedenis staan. Dat roept niet 

alleen de vraag op naar het handelen van de mens in het Koninkrijk, maar ook de 

vraag naar Gods handelen in de geschiedenis. Bij Niebuhr is God diegene die in de 

voleinding de geschiedenis oordeelt en vervult, die vanuit dat einde het doel van de 

geschiedenis bepaalt, en zo zin en richting geeft aan het menselijk handelen. Gods 

liefde wordt wel geopenbaard in de geschiedenis, namelijk in Christus, maar blijft 

buiten de geschiedenis staan. Het Koninkrijk is eeuwige werkelijkheid buiten de 

geschiedenis. Gods handelen verzoent het menselijk handelen, zo staat Gods 
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handelen in relatie tot de geschiedenis. De rechtvaardiging door geloof maakt het 

mogelijk voor de mens om liefde na te streven. 

 

Maar verzoening staat buiten de geschiedenis. De mens kan door Gods verzoenend 

handelen in relatie met God al buiten de geschiedenis staan, maar de mens zelf blijft 

binnen de geschiedenis. God handelt niet in de geschiedenis. In de geschiedenis 

moet de mens het zelf doen. De benaderingen van liefde zijn geïnspireerd door het 

Koninkrijk, maar zijn het werk van de mens, niet van God. God speelt alleen een rol 

als voleinder van de geschiedenis. God kan volgens Niebuhr geen macht in de 

geschiedenis zijn. Daarmee bedoelt hij: God is geen partij in alle botsende belangen 

in de geschiedenis. Binnen de geschiedenis staan betekent: gebonden zijn aan 

zonde. God kan daarom niet in de geschiedenis aanwezig zijn. Ook niet als een 

macht ‘boven de partijen’, want zoiets is volgens Niebuhr in de geschiedenis niet 

mogelijk. Gods soevereiniteit over de geschiedenis is geen soevereiniteit binnen de 

geschiedenis. De relatie tussen God en mensen is er al wel in de geschiedenis, maar 

daarin staat de mens buiten de geschiedenis.  
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4. CONCLUSIE 

4.1. Vergelijking 

 

 

Koninkrijk van God 

 

Van Ruler ziet het Koninkrijk als Gods handelen, dat heil in de existentie brengt. 

Vervulling betekent dat de tegenstelling tussen heil en existentie verdwijnt, dat 

betekent dat de existentie wordt geordend naar Gods wil. De uitbeelding van het heil 

in de existentie is het werk van de Geest. De voltooiing van de vervulling in de 

voleinding is het opgaan van het heil in de existentie. De werkelijkheid van het 

Koninkrijk is bij van Ruler die toekomst waarin het rijk in de existentie is opgegaan. 

De ordening van de existentie en daarmee ook van het handelen van de mens hoort 

bij de werkelijkheid van het Koninkrijk.  Het rijk is Gods handelen met de wereld. 

 

Niebuhr ziet het Koninkrijk als doel van het menselijk handelen. Dat doel is Gods 

volmaakte liefde, dat staat als een eeuwige werkelijkheid aan het eind van de 

geschiedenis en boven de geschiedenis. Het Koninkrijk is bij Niebuhr verbonden met 

het menselijk handelen omdat het de vervulling van het menselijk handelen is. Maar 

binnen de geschiedenis is het Koninkrijk geheel gescheiden van het menselijk 

handelen. Het kan al wel inspiratie zijn, maar volmaakte liefde is alleen in de in de 

eeuwigheid van het Koninkrijk werkelijkheid. 

 

Actueel of toekomstig 

 

Van Ruler ziet heden en toekomst van Gods handelen als één werkelijkheid. Hij 

maakt daarbij wel onderscheid tussen de bedeling van de vervulling in het heden en 

de bedeling van de voleinding in de toekomst. Het rijk dat al in het heden aanwezig is 

is de toekomst van het rijk. In het heden breekt die toekomst al door in uitbeeldingen 

van het heil, en die toekomst breekt volledig door wanneer het heil opgaat in de 

existentie. In het heden is er al realisering van gestalten van het rijk, die zijn nog niet 

het rijk zelf, maar wel teken van de realisering van het rijk in de toekomst. 

 

Niebuhr ziet het Koninkrijk als eeuwige werkelijkheid buiten de geschiedenis. Die 

werkelijkheid is er al, maar blijft buiten de geschiedenis. Gods liefde is in de 

geschiedenis alleen paradoxaal aanwezig. In de geschiedenis is het Koninkrijk wel 

hoogste mogelijkheid, maar de verwerkelijking van het Koninkrijk gebeurt pas in de 

voleinding van de geschiedenis. Bij Niebuhr is het verschil tussen heden en toekomst 

dat er in het heden nog een tegenstelling is tussen rijk en geschiedenis, in de 

voleinding wordt die tegenstelling opgeheven. De eeuwige werkelijkheid van het 

Koninkrijk is in de geschiedenis al wel bron en kracht voor het zoeken naar liefde.  
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God is volgens Van Ruler al in het heden bezig met het vervullen van de existentie, 

hoewel het rijk pas volledig doorbreekt wanneer het heil in de existentie opgaat. Bij 

Niebuhr staat de voleinding als vervulling van de geschiedenis helemaal buiten het 

historische proces. De werkelijkheid van het Koninkrijk staat buiten de geschiedenis. 

Het maakt benaderingen van liefde mogelijk, maar die benaderingen zijn het werk 

van mensen. 

 

Van Ruler ziet een beweging vanuit de toekomst naar het heden. God handelt al in 

het heden en beeld al heil uit in de existentie. Dat is het doorbreken van de toekomst 

in het heden. Bij Niebuhr is er in de geschiedenis een beweging van het heden in de 

richting van de toekomst. De geschiedenis komt tot haar doel in het Koninkrijk. Dat 

kan in de geschiedenis al in het handelen van mensen benaderd worden. De 

voleinding komt daar nog niet door tot stand, dat wordt alleen werkelijk door Gods 

liefde. 

 

Aards of onaards 

 

De geschapen werkelijkheid en de eschatologische werkelijkheid zijn bij Van Ruler 

dezelfde. Uitbeelding van het rijk gebeurt in heden en toekomst in dezelfde 

scheppingswerkelijkheid.  Bij Niebuhr is het rijk in het heden en in de toekomst niet 

aards. Wel wordt de geschiedenis volgens Niebuhr niet opgeheven in de toekomst, 

maar vervult. Zo krijgt vervulde historische werkelijkheid wel een plaats in het 

Koninkrijk. Niebuhr ziet het rijk niet als vervulling van de aarde, maar van de 

geschiedenis. Het rijk is bij Niebuhr ook vervulling van de existentie, maar existentie 

is bij hem niet de wereld, maar het menselijk bestaan. 

 

Bij Niebuhr zijn het rijk en de actuele werkelijkheid in de geschiedenis alleen 

verbonden als ‘eis’. Het rijk is de dragende grond van de werkelijkheid, haar 

wezenlijke structuur. Maar de actuele werkelijkheid blijft daarmee in strijd. De 

historische werkelijkheid is bepaald door eindigheid en zonde, het Koninkrijk bevindt 

zich daarbuiten. Bij Van Ruler is het rijk het ingaan van het heil in de existentie, 

daarbij gebeurt er wel iets met de aardse werkelijkheid: ze wordt gered uit zonde en 

dood. Hierin zijn Van Ruler en Niebuhr het dus eigenlijk eens. Beide zien de 

toekomst van het rijk als werkelijkheid zonder zonde en dood.  Verschil is dat Van 

Ruler denkt vanuit een schepping waar zonde en dood niet bijhoren. Daarom kan het 

rijk bij hem herschepping van de geschapen werkelijkheid zijn. Volgens Niebuhr 

horen zonde en dood helemaal bij de aardse werkelijkheid. Het handelen van de 

mens kan nooit volmaakt zijn, volmaaktheid is voor de mens alleen intentie, nooit 

praktijk. Daarom kan het rijk bij Niebuhr geen herstel van een geschapen 

volmaaktheid zijn, want de werkelijkheid van het handelen van de mens is nooit 

volmaakt, er is geen oorspronkelijke volmaakheid die herstelt wordt. 

 

Bij Van Ruler betekent het rijk dat de existentie weer wordt wat ze is. Het rijk is 

bevestiging van het ‘beeld Gods’ zijn van de existentie. Beeld Gods omvat bij Van 

Ruler de hele existentie, beeld Gods is niet alleen de mens.  In het rijk wordt de hele 

schepping zoals ze bedoeld is. Niebuhr ziet het rijk als de voleinding van het 
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menselijk handelen. Dat doel is in de mens niet aanwezig in een oorspronkelijke 

volmaaktheid, maar in een besef van onvolmaaktheid. Het rijk sluit bij Niebuhr niet 

aan bij wat de mens al is, maar bij wat de mens nog niet is. 

 

Historisch of niet historisch 

 

Van Ruler ziet Koninkrijk en geschiedenis beide als Gods handelen. In het heden 

gaat het rijk in in de existentie en daardoor wordt de werkelijkheid historisch.  

Er is volgens hem wel strijd in de geschiedenis, het rijk is in het heden nog worsteling 

met de zonde. Daarin blijkt dat er in het heden nog een tegenstelling is tussen wat 

mensen in de geschiedenis doen en de geschiedenis als Gods handelen. Niebuhr 

ziet de geschiedenis als het handelen van mensen. De mens kan vanuit zijn vrijheid 

de natuur overstijgen en geschiedenis maken. Het rijk is als einde van het historisch 

proces onderscheiden van de geschiedenis. Gods liefde komt in Christus wel in de 

geschiedenis, maar dat betekent niet dat God deel uit gaat maken van de 

geschiedenis. In Christus blijkt Gods soevereiniteit over de geschiedenis. Het 

Koninkrijk is in de geschiedenis alleen aanwezig als een eeuwige dimensie, Niebuhr 

ziet die dimensie ‘boven de geschiedenis’ staan. In de geschiedenis is het Koninkrijk 

alleen inspiratie, voor de mens blijft het Koninkrijk een paradox. 

 

Van Ruler maakt onderscheid tussen ‘duur’ en geschiedenis. Duur hoort volgens Van 

Ruler bij de huidige bedeling, maar de geschiedenis omvat de hele werkelijkheid van 

Gods handelen, zowel heden als toekomst. Duur is dus niet hetzelfde als 

geschiedenis. Van Ruler ziet ‘duur’ als iets positiefs. Duur betekent dat er ruimte is 

waarin het rijk gestalte kan krijgen in de existentie. Bij Niebuhr hoort duur, dat is tijd, 

het historische proces, wel helemaal bij de geschiedenis. Bij Niebuhr is ‘duur’ niet 

positief, het betekent dat het doel nog niet bereikt is. 

 

De wet 

 

Van Ruler en Niebuhr verbinden beide het Koninkrijk met Gods wet. Voor Van Ruler 

is Gods wet de torah. Van Ruler ziet geen tegenstelling tussen torah en evangelie. 

Torah is Gods wet die door het offer van de messias mogelijk wordt en door het werk 

van de Geest in de existentie vorm krijgt. Ook de bergrede ziet Van Ruler als een 

uitdrukking van de torah. Niebuhr ziet de ethiek van Jezus in het NT als Gods wet. 

Hij sluit aan bij de bergrede. Niebuhr ziet een tegenstelling tussen torah en 

evangelie. Die tegenstelling is bij Niebuhr vooral dat de torah concreter is dan de 

bergrede. 

 

Bij Van Ruler is de wet iets wat God doet, de mens lijkt passief bij de vorming van 

zijn leven. Daarbij wordt ook het handelen van de mens gevormd, dat wil zeggen dat 

daarin ook het handelen van de mens overeen gaat stemmen met Gods wet. Niebuhr 

ziet wet als het doel van menselijk handelen. De voleinding van het handelen van de 

mens is God werk, het zoeken naar liefde in de geschiedenis is iets wat de mens zelf 

moet doen. De wet is daarbij hoogste ideaal voor concretiseringen van liefde, maar 

de wet ordent zelf niet. 
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Volgens Niebuhr schrijft de ultieme wet van het Koninkrijk niet voor hoe de mens in 

elke situatie moet handelen. De mens moet zelf afwegingen maken. Volgens Niebuhr 

kunnen de mogelijkheden van de mens niet in een systeem worden vastgelegd. 

Niebuhr maakt daarom onderscheid tussen de ultieme wet van het Koninkrijk en 

historische wetten. Bij Van Ruler lijkt ordening door de wet één manier van handelen 

te betekenen, maar Van Ruler maakt dat niet concreet. Bij Van Ruler kan het rijk 

gestalte krijgen in de ordening van de samenleving, daarmee lijkt Gods wet ook in 

historische wetten gestalte te krijgen. Dat betekent bij Van Ruler niet dat de 

samenleving en haar wetten al helemaal overeen kunnen stemmen met het rijk: het 

is ‘gestalte’, dat betekent beeld en teken van het rijk, maar nog niet het rijk zelf. 

 

Beide verbinden de wet met gerechtigheid. Van Ruler ziet door de wet het recht in de 

existentie komen. Recht is bij Van Ruler Gods recht. Bij Niebuhr wordt de wet 

benaderd in gerechtigheid, dat is wat mensen in hun handelen kunnen bereiken. 

Maar dat is nog geen overeenstemmen met de ultieme wet van volmaakte liefde. In 

de geschiedenis is geen volledig onpartijdig recht mogelijk. 

 

Concrete invulling van gehoorzaamheid aan de wet 

 

Niebuhr ziet het rijk als liefde, als harmonie tussen mensen, geen botsing van willen 

maar overeenstemming van alle willen met God wil. Niebuhr ziet die volmaakte liefde 

in de geschiedenis nog niet concreet worden. Er zijn wel benaderingen van liefde 

mogelijk maar elke concretisering van liefde in menselijk handelen bevat volgens 

Niebuhr ook elementen die in strijd zijn met liefde.  Daarom kan volmaakte liefde niet 

concreet worden in het handelen van mensen in de geschiedenis. Van Ruler ziet de 

wet als Gods recht dat het handelen van de mens vormt. Hij ziet concretiseringen als 

gestalten die door Gods handelen tot stand komen, niet als het werk van 

onvolmaakte mensen. Wat de mens moet doen is antwoorden op het rijk in geloof, 

dat doet de mens door in de buurt van het heil te leven en zich zo te laten vormen 

door het heil. 

 

Dat het rijk bij Van Ruler gestalte krijgt in het gewone leven betekent dat het rijk en 

de dagelijkse praktijk van mensen niet totaal gescheiden zijn zoals bij Niebuhr. Van 

Ruler ziet Gods handelen vorm krijgen in de existentie. Niebuhr ziet dat niet, in het 

gewone leven is er nog niets van het Koninkrijk, dat is er pas aan het einde van de 

geschiedenis. Het is opvallend dat Niebuhr dan toch concreter is dan Van Ruler. 

 

Volgens Niebuhr is Gods wet geen zuivere ethische norm in de geschiedenis, het is 

geen concrete norm waarmee precies bepaald kan worden wat de mens in elke 

situatie zou moeten doen. Er is ook niet één soort inrichting van de samenleving die 

helemaal overeenkomt met de liefde van het Koninkrijk. Dat komt door de zonde van 

de mens en door de complexiteit van de geschiedenis. Hij ziet wel een overeenkomst 

in benaderingen van liefde: het gaat om sociale gerechtigheid. Daarin lijkt Niebuhr 

overeen te stemmen met Van Ruler. Maar recht is bij Niebuhr niet Gods recht, maar 

de beperkte manier waarop de mens liefde kan benaderen. 
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Volgens Van Ruler betekent ordening van de samenleving door de wet kerstening 

van de samenleving. Hij lijkt daarmee de zeggen dat er een ‘christelijk’ soort 

inrichting van de samenleving is. Hij maakt niet concreet hoe hij dat ziet. Van Ruler 

noemt wel als voorbeelden van kerstening de europees-amerikaanse cultuur, de 

impact van de bekering van Constantijn, de ‘christelijke eeuwen’.  Volgens Niebuhr is 

er niet één soort inrichting van de samenleving die het meest christelijk is. Hij zegt 

wel dat benadering van liefde gebeurt in het zoeken van rechtvaardigheid. Maar dat 

betekent niet in elke plaats en tijd hetzelfde, de mens moet daarin steeds nieuwe 

afwegingen maken. Het Koninkrijk kan wel inspiratie zijn voor rechtvaardigheid, ook 

in een cultuur. Van Ruler lijkt met ‘kerstening’ te bedoelen dat christenen een 

dominante rol moet hebben in de samenleving. Niebuhr ziet het Koninkrijk niet het 

meest benaderd in culturen waarin één visie, namelijk de christelijke, overheerst. 

Benadering van liefde gebeurt in tolerantie en in sociale gerechtigheid, dat betekent 

in een samenleving waarin verdraagzaamheid is ten opzichte van andere visies, en 

waarin rechtvaardigheid gezocht wordt in een toename van vrijheid en gelijkheid. 

Niebuhr ziet niet theocratie, maar democratie als hoogste benadering van het 

Koninkrijk. 

 

Mogelijkheid van gehoorzaamheid aan de wet 

 

Van Ruler denkt vanuit Gods handelen. Dat de mens Gods wet gaat gehoorzamen 

ziet van Ruler als ordening vanuit de wet. Ordening is mogelijk omdat het Gods 

handelen is dat ordent. Het offer van de messias redt de existentie uit de zonde, 

vervolgens beeldt de Geest het heil uit in de existentie. Ordening van de existentie is 

bij Van Ruler het werk van de Geest. De mens wordt door de Geest gevormd tot 

beeld Gods. Tegelijk zegt Van Ruler dat de mens altijd al beeld Gods is. De mens 

kan niet zichzelf tot beeld Gods maken, maar hij is het al wel, en hij wordt 

herschapen als beeld Gods door de Geest. Dat is in de bedeling van de vervulling 

nog niet compleet, er is nog worsteling met de zonde. 

 

Niebuhr denkt vanuit het menselijk handelen. Vanuit zijn besef van onvolmaaktheid 

en zijn verstand kan de mens al zoeken naar meer liefde en naar meer 

rechtvaardigheid. Dat de mens pas tot zijn doel komt in volmaakte liefde wordt de 

mens geopenbaard in Christus. Doordat de mens zijn doel bereikt in de eeuwigheid 

van het Koninkrijk kan de mens zijn egoïsme waarin hij zichzelf probeert te realiseren 

binnen de geschiedenis overstijgen. Binnen de geschiedenis blijft het menselijk 

handelen nog gemotiveerd door egoïsme, daarom kan de mens de volmaakte liefde 

in de geschiedenis niet verwerkelijken, alleen benaderen. Bij Niebuhr is het de 

verzoening in Christus die liefde mogelijk maakt. 

 

Van Ruler denkt vanuit de toekomst, dus vanuit hoe de mens zal zijn, daarom is en 

wordt het mogelijk voor de mens. Niebuhr denkt vanuit de geschiedenis, dus vanuit 

wat de mens nog niet is. Hij benadrukt dat gehoorzamen aan Gods wet in de 

geschiedenis nog niet mogelijk is.  
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Bij Van Ruler staat de Geest centraal. De Geest poneert de messias en de Geest 

beeldt het heil uit dat door het offer van de messias in de existentie komt. Bij Niebuhr 

staat Christus centraal. In de verzoening wordt het Koninkrijk mogelijk en werkelijk. 

Bij Van Ruler is de verzoening nog maar het begin, dat is de redding van de 

existentie, maar het heil moet dan nog uitbeelding krijgen. Het rijk is bij Van Ruler 

pas werkelijk als het heil ingegaan is in de existentie. Ook Niebuhr ziet een verschil 

tussen verzoening en de uitwerking daarvan. Maar bij Niebuhr zijn het mensen zelf 

die door de genade liefde gaan ‘uitbeelden’ in hun handelen. En het Koninkrijk is los 

van die uitwerking al helemaal werkelijk, in geloof staat de mens al in het Koninkrijk. 

De volmaakte liefde van het Koninkrijk wordt bij Niebuhr dus niet pas in het handelen 

van mensen werkelijkheid. 

 

Menselijk handelen in gehoorzaamheid aan de wet en verwerkelijking van het 

Koninkrijk Gods 

 

Het rijk wordt bij Van Ruler verwerkelijkt in het opgaan van het heil in de existentie, 

dat betekent ook ordening van het zedelijk handelen en de levensvormen van de 

mens. De mens verwerkelijkt niet zelf het Koninkrijk in zijn handelen, het is een 

ordening die van de wet uitgaat, de mens wordt geordend. Dat bereikt de mens niet 

uit zichzelf, het is Gods handelen dat de existentie vervult. Dat gebeurt in het heden 

al gedeeltelijk in gestaltes van het rijk, daarin blijft de uitbeelding van het heil nog 

onvolledig. Pas in de voleinding is de ordening van het menselijk handelen compleet. 

Van Ruler zegt wel iets over wat de mens doet. Van Ruler noemt geloof het antwoord 

van de mens op het Koninkrijk. In geloof leeft de mens in de buurt van het heil en 

wordt dan gevormd door dat heil. Zo gaat de mens de wet gehoorzamen.  

 

Het Koninkrijk is bij Niebuhr als ultieme wet het hoogste doel van de mens. Dat wordt 

niet verwerkelijkt door de mens zelf, maar door Gods liefde. Overeenstemming met 

de ultieme wet van het Koninkrijk gebeurt pas in de voleinding, in de geschiedenis is 

dat onmogelijk. Verwerkelijking van het Koninkrijk staat dus buiten het menselijk 

handelen. In de geschiedenis kan liefde alleen benaderd worden. Het Koninkrijk is 

wel inspiratie voor die benaderingen, maar het is de mens zelf die benaderingen tot 

stand brengt. Daarmee verwerkelijkt de mens het Koninkrijk niet. Maar de 

benaderingen van liefde hebben wel een plaats in het Koninkrijk, ze worden in het 

Koninkrijk bevestigd en vervolmaakt. 

 

Overeenkomst is dat beide de verwerkelijking van het Koninkrijk zien als het werk 

van God, niet van de mens. Verschil is dat Van Ruler de gestaltes van het rijk in de 

existentie als het werk van de Geest ziet, terwijl Niebuhr benaderingen van liefde in 

de geschiedenis als het werk van mensen ziet. De Geest werkt bij Van Ruler wel uit 

in het handelen van mensen, dus mensen doen zelf ook iets. Maar Van Ruler maakt 

dat niet concreet. En bij Niebuhr is het Koninkrijk wel inspiratie voor het handelen van 

mensen, maar hij ziet dat als intentie van de mens, de mens moet daar zelf iets mee 

doen. 
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Gebruik van de bijbel 

 

Van Ruler begint met een dogmatische uiteenzetting, vervolgens gebruikt hij 

bijbelexegese als bewijs. Van Ruler zegt dat zijn visie het meest overeenkomt met de 

bijbel. Niebuhr denkt dat het niet zo eenvoudig is om een visie uit de bijbel af te 

leiden, de openbaring moet geïnterpreteerd worden. Hij beargumenteerd zijn eigen 

interpretatie van de openbaring door te zeggen dat het aansluit bij de menselijke 

ervaring. Van Ruler wil zijn visie dus direct op de bijbel baseren, terwijl Niebuhr zich 

baseert op openbaring én ervaring. Van Ruler wil met zijn dissertatie theocratische 

ideeën over kerk en staat funderen in de bijbel. Volgens Niebuhr kan dat niet. De 

bijbel geeft volgens hem geen universele norm voor de inrichting van de 

samenleving. 

 

Plaats van Van Ruler en Niebuhr in theologisch debat 

 

Bij de beschrijving van het theoretisch kader in hoofdstuk één plaatste ik Van Ruler in 

de lijn van Calvijn, en Niebuhr in de lijn van Kant. Na onderzoek kan ik daar nu wat 

meer over zeggen. Ik denk dat Van Ruler inderdaad in de lijn van Calvijn staat, door 

zijn interpretatie van het Koninkrijk als Gods heerschappij die ook al het aardse 

omvat. Maar op een aantal punten neemt hij een heel eigen positie in. Van Ruler ziet 

het Koninkrijk als handelen, daardoor ziet hij het Koninkrijk als dynamische 

werkelijkheid. Zijn visie is theocentrisch en pneumatologisch, het gaat alleen om 

Gods handelen, en dat is in de existentie het werk van de Geest. En zijn visie op de 

wet verschilt van de traditie: hij ziet de wet als Gods ordenende wil. In zijn visie op 

wat gestalten van het rijk concreet zijn sluit Van Ruler aan bij de ‘christelijke eeuwen’, 

het gaat volgens hem om kerstening. De ethische implicaties daarvan werkt Van 

Ruler niet uit, hij lijkt aan te sluiten bij de traditionele ethiek zoals die in de ‘christelijke 

eeuwen’ opgevat werd. 

 

Niebuhr plaatste ik in de lijn van Kant. Hij ziet inderdaad het Koninkrijk als doel van 

het menselijk handelen, als het hoogste goed voor de mens. Maar er is toch een 

fundamenteel verschil. De volmaakte liefde van het Koninkrijk is volgens Niebuhr 

geen ideaal dat in het zedelijk handelen verwerkelijkt kan worden. Dat is een groot 

verschil met anderen die het rijk zien samenvallen met zedelijk handelen. Ik moet 

hier nu aan toevoegen dat Niebuhr ook in de lijn van Augustinus staat. Hij sluit aan 

bij Augustinus visie op het Koninkrijk als een hemels rijk. In zijn ethiek wil Niebuhr 

niet aansluiten bij een bepaalde invulling van ethiek, omdat hij wil dat mensen steeds 

nieuwe afwegingen maken. Hij sluit wel aan bij de principes van vrijheid en gelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

4.2. Is mijn vermoeden bevestigd? 

 

In hoofdstuk een beschreef ik vooraf mijn vermoeden van de beantwoording van mijn 

probleemstelling als volgt: 

 

 

Ik verwacht dat Van Ruler vooral de mogelijkheden van de mens en het 

belang van de mens benadrukt, hij ziet ook de mogelijkheid van gestalten van 

het koninkrijk in deze wereld. Niebuhr benadrukt de zonde van de mens, 

benadrukt wat mensen niet kunnen. Hij waarschuwt ervoor om te denken dat 

je het koninkrijk van God bereikt hebt. Van Ruler benadrukt het zichtbaar 

worden van het koninkrijk, terwijl Niebuhr de onmogelijkheid van het koninkrijk 

benadrukt. 

Toch verwacht ik ook veel overeenstemming te vinden. Beide zien een grote 

taak voor de mens, en tegelijk de onvolkomenheden en de voorlopigheid van 

wat de mens verwerkelijkt. 

 

Van Ruler benadrukt inderdaad dat het rijk gestalte krijgt in het leven van mensen. 

Dat is echter geen mogelijkheid van de mens. Het rijk wordt werkelijk door Gods 

handelen, niet door menselijk handelen. Het gaat in het rijk ook niet alleen om de 

mens: het gaat om de hele existentie. In plaats van de mens staat Gods handelen in 

de hele existentie centraal. Dat betekent ook dat het rijk gestalte krijgt in het 

handelen van de mens, maar Van Ruler werkt niet uit wat dat concreet betekent. Dus 

hoewel het rijk wel zichtbaar wordt in het leven van de mens, zegt Van Ruler niet 

waar dat precies in te zien is. 

 

Hoewel het rijk wel zichtbaar wordt in gestalten van het rijk, zijn die gestalten volgens 

Van Ruler nog niet het rijk zelf. Hij ziet dus zoals ik verwacht had wel de 

voorlopigheid van wat in het menselijk handelen werkelijkheid wordt. Maar hij 

benadrukt dat de eschatologische realiteit al aanwezig is in de gestalten van het rijk, 

hij benadrukt dat in die gestalten de toekomst van het rijk al doorbreekt. 

 

Niebuhr benadrukt inderdaad dat de zonde ervoor zorgt dat voor de mens volmaakte 

liefde onmogelijk is. Maar hij benadrukt nog meer de verzoening in Christus 

waardoor de mens zijn doel kan vinden in Gods volmaakte liefde. In het Koninkrijk is 

de zonde overwonnen door de genade, in de geschiedenis kan de mens in genade 

de geschiedenis die gebonden is aan zonde al overstijgen, zo kan de volmaakte 

liefde van het Koninkrijk al intentie zijn van de mens. Dat de mens zijn doel vindt 

buiten de geschiedenis en dat doel in de geschiedenis kan benaderen benadrukt 

Niebuhr veel meer dan de zonde van de mens. En juist het besef van zijn eigen 

zonde zorgt ervoor dat de mens op zoek gaat naar zijn bestemming. Dus hoewel 

zonde volmaakte liefde onmogelijk maakt, kan het besef van zonde de mens drijven 

tot het zoeken naar meer liefde. 
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Niebuhr zegt zoals ik al vermoedde inderdaad dat het Koninkrijk in de geschiedenis 

nooit bereikt wordt. Zonde blijft de hele geschiedenis zo bepalen dat verwerkelijking 

van het Koninkrijk in de geschiedenis onmogelijk is. Maar het Koninkrijk kan als 

hoogste ideaal al wel het handelen van mensen inspireren.  

 

Mijn vermoeden was dat het Koninkrijk bij Van Ruler al wel zichtbaar wordt in het 

menselijk handelen en terwijl het Koninkrijk bij Niebuhr onmogelijkheid blijft. Nu blijkt 

het rijk bij Van Ruler wel zichtbaar in gestalten, maar dat is geen mogelijkheid van de 

mens. Bij Niebuhr is volmaakte liefde wel onmogelijk, maar benaderingen van liefde 

zijn wel mogelijk. Daarmee benadrukt Niebuhr meer de mogelijkheden van de mens 

dan Van Ruler. Dat is wel verrassend. 

 

Niebuhr benadrukt de verantwoordelijkheid van de mens om de liefde van het 

Koninkrijk te zoeken. Daarmee benadrukt Niebuhr de taak van de mens meer dan 

Van Ruler. Van Ruler gaat niet in op wat de mens zelf moet doen, terwijl ik dat wel 

had verwacht. Hij ziet het rijk als de vervulling der wet, maar dat is niet iets wat de 

mens zelf doet. Hij ziet het rijk wel gestalte krijgen in het dagelijks leven, maar maakt 

dat niet concreet. 

 

Dat de taak van de mens in het sociale leven ligt, daarin stemmen Van Ruler en 

Niebuhr overeen. Ordening van het leven van de mens betekent bij Van Ruler ook de 

ordening van de levensvormen van de mens, dat betekent dat het sociale leven van 

de mens door de wet gevormd wordt. Het rijk kan zo gestalte krijgen in politiek en 

cultuur. Niebuhr ziet geen verwerkelijking van het Koninkrijk zelf in de geschiedenis, 

maar benaderingen van liefde ziet hij in gemeenschappen van de mens, in het 

sociale leven. Bij Van Ruler gaat de mens in zijn sociale leven overeenstemmen met 

Gods wet, bij Niebuhr gaat de mens in het sociale leven de liefde van het Koninkrijk 

benaderen. 

 

 

 

4.3. Evaluatie 

 

De mens 

 

Bij Van Ruler valt de concrete mens bijna weg, het Koninkrijk is alleen Gods 

handelen, er is geen eigen plaats voor het menselijk handelen. Bij Van Ruler 

ondergaat de mens de vorming van zijn leven passief. Van Ruler benadrukt dat het 

leven van de mens gevormd wordt, maar is niet iets waar de mens zelf iets mee 

moet doen. Niebuhr benadrukt dat het Koninkrijk gescheiden blijft van het handelen 

van mensen, het handelen van de mens blijft onvolmaakt. Maar hij maakt wel 

concreet wat de mens kan en moet doen. Hier blijkt dat te eenzijdige nadruk op Gods 

handelen kan leiden tot minder aandacht voor de mogelijkheid en 

verantwoordelijkheid van de mens. Anderzijds blijkt dat nadruk op de onvolmaaktheid 

van de mens niet hoeft te leiden tot minder aandacht voor wat de mens kan doen. 
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Van Ruler bedoelt volgens mij niet dat de mens niets zelf hoeft te doen, maar 

Niebuhrs visie zet de mens aan tot actie, terwijl Van Rulers visie dat niet doet. 

Daarom heeft Niebuhrs visie mijn voorkeur. 

Vanuit Niebuhrs visie is ook de onvolmaaktheid van alles wat de mens tot stand 

brengt beter te begrijpen, omdat hij ingaat op de mens en de ambiguïteit van de 

geschiedenis waarin de mens handelt. Terwijl bij Van Ruler die de gedeeltelijke 

realiseringen alleen als Gods handelen ziet niet duidelijk is waarom die gestalten van 

het rijk nog niet het rijk zelf zijn, waarom heil en existentie nog gescheiden blijven. 

 

Wet 

 

Ik zie de wet niet als Gods handelen, volgens mij is de wet voorschrift voor hoe de 

mens moet handelen. Ik zie de wet niet alleen in de bergrede, maar ook in de torah. 

Volgens mij is zowel torah als bergrede een beschrijving van een hoogste ideaal, dat 

niet in menselijk handelen volmaakt werkelijkheid wordt. Dat Niebuhr Jezus’ ethiek 

als een ultieme wet ziet die niet in concreet handelen gehoorzaamd kan worden klopt 

volgens mij niet. Volgens mij zijn ethische uitspraken in het Nieuwe Testament ook 

heel concreet. De bergrede scherpt de wet aan, daarbij gaat het ook om een 

verinnerlijking, de wet moet niet alleen in het handelen van de mens maar ook in het 

hart van de mens gestalte krijgen. Dat staat echter ook al in het Oude Testament. 

Dat het om het hart van de mens gaat maakt de wet van het Koninkrijk niet minder 

concreet. Het betekent dat het hele handelen vanuit liefde moet gebeuren, dat kan 

alleen als het innerlijk helemaal door liefde bepaald wordt. 

 

Gods wet is dus een ideaal, dat voor de mens niet haalbaar is. Tegelijk is Gods wet 

wel concreet. Ik ben het dus niet eens met Niebuhr die denkt dat het onhaalbare 

ideaal van het Koninkrijk niet een bepaald concreet menselijk handelen voorschrijft.  

Ik zie de wet ook niet als een ultieme wet die alleen gaat om volmaaktheid. Dat liefde 

niet volmaakt concreet wordt, betekent niet dat de liefde van het  Koninkrijk helemaal 

niet concreet wordt. Gods wet gaat dus over concreet menselijk handelen. Dat 

betekent niet dat Gods wil in elke situatie hetzelfde is. Maar wel dat de mens in 

concrete situaties Gods wil kan doen. Dat Niebuhr de wet niet als universele norm 

ziet vindt ik terecht. Het handelen van de mens stemt nooit volledig overeen met de 

liefde van het Koninkrijk, en welk handelen liefde benadert verschilt per situatie. De 

wet van het Koninkrijk wordt daarom niet in elke situatie op dezelfde manier 

concreet. Niebuhr geeft volgens mij overtuigend aan dat de zonde van de mens en 

de complexiteit van de geschiedenis vraagt om steeds nieuwe afwegingen in het 

zoeken naar rechtvaardigheid.  

 

Vervulde geschiedenis in het Koninkrijk 

 

Bij Niebuhr is het rijk het einde van de geschiedenis. Daardoor blijft het bij Niebuhr 

onduidelijk hoe hij de vervulling van de geschiedenis ziet. Hoe kan de geschiedenis 

vervuld worden in het Koninkrijk als het Koninkrijk het einde van de geschiedenis is? 

Niebuhr werkt niet uit hoe hij de vervulling van het menselijk handelen in het 

Koninkrijk ziet. Is volmaakte liefde niet pas werkelijk als het handelen van mensen 
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vanuit volmaakte liefde gemotiveerd wordt en niet meer door zonde? Dan moet er in 

het rijk nog steeds handelen van de mens zijn. Het rijk is volgens mij niet het einde 

van de geschiedenis, maar vervulde geschiedenis waarin de mens handelt vanuit 

liefde. De mens stopt niet met handelen uit liefde, maar gaat juist dan pas vanuit 

volmaakte liefde handelen. Hoe precies, dat is nu nog niet voor te stellen. 

 

Theocratie en democratie 

 

Van Ruler ziet het Koninkrijk gestalte krijgen in theocratie, terwijl Niebuhr de liefde 

van het Koninkrijk benadert ziet worden in democratie. Volgens mij kan het Koninkrijk 

in de wereld geen gestalte krijgen in een theocratie waarin Gods wet de inrichting 

van de samenleving bepaalt. Gods wet is geen universeel voorschrift voor al het 

handelen van de mens en voor de inrichting van alle samenlevingen. 

Gehoorzaamheid aan de wet betekent dat de mens gerechtigheid en tolerantie 

nastreeft, steeds voor zover dat in zijn situatie mogelijk is. Niebuhr ziet in en 

democratie de meeste mogelijkheid voor mensen om liefde te gaan benaderen, ik 

denk dat hij daar gelijk in heeft. 

Van Ruler ziet het rijk gestalte krijgen in kerstening van de samenleving. Dit roept de 

vraag op in hoeverre het rijk dan gestalte kan krijgen in niet- gekerstende en in 

geseculariseerde samenlevingen. In Niebuhrs visie kan het rijk ook gezocht worden 

in pluriforme samenlevingen, en ook in samenwerking met niet-christenen. Volgens 

mij hebben we in deze tijd zo’n visie nodig, niet een visie die teruggrijpt op de 

christelijke eeuwen waarin de kerk een dominante rol speelde in de westerse wereld. 

 

Gods handelen in de geschiedenis 

 

Ik mis bij Niebuhr Gods handelen in de geschiedenis. Niebuhr maakt niet duidelijk 

hoe hij God ziet binnen de geschiedenis, God lijkt net zoals het Koninkrijk alleen 

‘paradoxaal’ aanwezig te zijn. De mens staat er in de geschiedenis alleen voor. Ik zie 

zelf Gods handelen wel werken in de wereld en in het menselijk handelen. Soms 

handelt God direct, volgens mij zijn momenten van agape in het menselijk handelen 

zoals Niebuhr ze noemt gevolg van direct handelen van God in het menselijk 

handelen, waarin mensen door de Geest geleid worden. Niebuhr ziet wel de 

mogelijkheid van ‘inspiratie’, maar dat betekent volgens hem alleen dat het rijk 

intentie kan zijn. Ik zie het geïnspireerd worden door het Koninkrijk als Gods werk in 

de mens. Het rijk is in de geschiedenis niet alleen inspiratie, maar ook al Gods 

werken aan vervulling in de wereld. Dat is het werk van de Geest. Maar dat is gezien 

vanuit het rijk. Voor de mens is dat werken van God in de wereld nog niet te 

onderscheiden. De mens kan al wel iets van Gods werken in mensen merken, dat 

God mensen helpt te leven vanuit de inspiratie van het rijk, de Geest vernieuwt de 

mens al. Dat het rijk inspiratie kan zijn voor de mens zie ik dus als Gods werk in de 

mens. Dat is geen volmaaktheid van de mens, daarin sluit ik aan bij Niebuhr. Het is 

als een wonder wanneer de mens merkt dat hijzelf of anderen op momenten in staat 

blijken tot de liefde van het rijk. Maar die momenten van agape zijn volgens mij niet 

iets eeuwigs, maar zijn het werk van de Geest in de geschiedenis. 
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Het Koninkrijk en het concrete menselijk handelen 

 

Ik kies dus voor Niebuhrs visie op het Koninkrijk als doel van de mens dat als 

eeuwige werkelijkheid richting geeft aan het handelen van mensen. Maar bij Niebuhr 

blijft het Koninkrijk volgens mij ten onrechte totaal gescheiden van de geschiedenis. 

Volgens Niebuhr kan de wet van het Koninkrijk in de geschiedenis alleen intentie zijn 

voor het menselijk handelen, het concrete handelen blijft onvolmaakt. De scheiding 

tussen intentie en handelen van Niebuhr is volgens mij onjuist. De intentie stuurt juist 

het handelen. Dat het rijk intentie van de mens kan zijn is juist de verbinding tussen 

de eeuwigheid van het Koninkrijk en het concrete handelen van de mens. Juist 

omdat het rijk al inspiratie, hoogste ideaal van de mens kan zijn in de geschiedenis, 

staat het rijk niet buiten de geschiedenis. Niebuhr ziet het Koninkrijk niet concreet 

worden in het handelen van de mens omdat hij het Koninkrijk ziet als volmaakte 

liefde. Het Koninkrijk moet volgens mij niet als ‘volmaaktheid’ gedefinieerd worden. 

De Geest die in de mens werkt zorgt ervoor dat liefde de intentie van de mens wordt 

en zijn handelen gaat veranderen. Dat is niet iets wat of volmaakt werkelijk is, of 

helemaal nog niet werkelijk. Het Koninkrijk is transformerende liefde, die ook in 

onvolmaakt menselijk handelen werkzaam kan zijn.  

 

Volgens mij kan Niebuhrs visie met Van Rulers visie verbonden worden door de 

Geest werkzaam te zien in het menselijk handelen, terwijl de mens daarbij wel een 

eigen verantwoordelijkheid heeft. In het werk van de Geest komt de eeuwige 

werkelijkheid van het Koninkrijk in de geschiedenis. Zo kan het Koninkrijk meer zijn 

dan alleen intentie. De Geest kan zo in de mens werken dat het Koninkrijk ook het 

handelen van mensen richting gaat geven. De liefde van het Koninkrijk transformeert 

de geschiedenis niet pas in de voleinding, dat begint al in het heden. Mensen 

veranderen zelf en vanuit de motivatie van de liefde van het Koninkrijk gaan ze ook 

hun omgeving veranderen. Het Koninkrijk is niet pas werkelijkheid wanneer die 

transformatie volmaaktheid bereikt. Die volmaaktheid bezit de mens alleen in geloof, 

als hoop. Maar de liefde van het Koninkrijk kan al uitwerken in het handelen van 

mensen, ook als dat nog onvolmaakt is. 
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6. SAMENVATTING 

De vraag die in deze scriptie centraal staat luidt: Wat betekent geloven in en hopen 

op het Koninkrijk Gods voor het menselijk handelen? Ik onderzoek de visie van 

Arnold A. van Ruler zoals verwoord in ‘De vervulling der Wet’ en de visie van 

Reinhold Niebuhr zoals uiteengezet in ‘Nature and Destiny of Man’. 

 

In hoofdstuk 1 beschrijf ik de opzet van mijn onderzoek. Eerst vraag ik naar hun 

interpretatie van het Koninkrijk en naar hun interpretatie van de wet. Vervolgens kijk 

ik hoe in hun visies menselijk handelen in gehoorzaamheid aan de wet in relatie staat 

tot de verwerkelijking van het Koninkrijk Gods. 

 

In hoofdstuk 2 beschrijf ik Van Rulers visie. Hij ziet het Koninkrijk als het uiteindelijke 

en heilrijke handelen Gods met deze wereld. Door Gods handelen komt het heil in de 

existentie, zo breekt de toekomst van het rijk in in het heden. Van Ruler ziet de wet 

als het recht Gods dat de existentie ordent naar Gods wil. Van Ruler werkt niet uit 

wat de wet concreet betekent voor het menselijk handelen. Hij zegt wel dat het 

Koninkrijk gestalte krijgt in kerstening van de samenleving, maar geeft niet aan wat 

dat precies inhoudt. Door in geloof te leven in de buurt van het heil wordt het leven 

van de mens gevormd. Daarin krijgt het rijk al gestalte, maar dat is nog geen 

verwerkelijking van het rijk, dat gebeurt pas in de voleinding van de geschiedenis. 

Dan is de ordening van de existentie compleet. 

 

In hoofdstuk 3 beschrijf ik Niebuhrs visie. Hij ziet het Koninkrijk als het doel van de 

mens dat bereikt wordt in Gods volmaakte liefde, dat is de voleinding van de 

geschiedenis. Het Koninkrijk is volgens Niebuhr de ultieme wet van volmaakte liefde 

die niet concreet kan worden in het menselijk handelen. In de geschiedenis kan het 

Koninkrijk als hoogste mogelijkheid wel richting geven aan het menselijk handelen. 

Dat gebeurt in verwerkelijkingen van broederschap, dat ziet Niebuhr in tolerantie en 

sociale gerechtigheid. Zo kan de mens in zijn handelen de liefde van het Koninkrijk 

benaderen. Dat is nog geen verwerkelijking van het Koninkrijk. Het doel van 

volmaakte liefde wordt pas bereikt in de voleinding van de geschiedenis. 

 

In hoofdstuk 4 vergelijk en evalueer ik hun visies. In mijn evaluatie kies ik voor 

Niebuhrs visie op het Koninkrijk als doel van het menselijk handelen. Ik zie het 

Koninkrijk echter niet als volmaakte liefde die in het menselijk handelen niet concreet 

kan worden, maar als transformerende liefde die ook in de geschiedenis werkzaam 

is. Ik zie dat als het werk van de Geest. Ik combineer zo Niebuhrs visie op het 

Koninkrijk dat aanzet tot benaderingen van liefde met Van Rulers visie op het werk 

van de Geest in de existentie. De eeuwigheid van het Koninkrijk en de menselijke 

werkelijkheid die bij Niebuhr gescheiden blijven worden door de Geest met elkaar 

verbonden. Zo is in de transformatie van het menselijk handelen door Gods liefde het 

Koninkrijk aanwezig in de geschiedenis. 
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7. SUMMARY 

The central question of this thesis is: What is the meaning of belief in and hope for 

the Kingdom of God for human action?  

I compare the answers of Arnold A. van Ruler in ‘De Vervulling der Wet’ (The 

Fulfilment of the Law) and of Reinhold Niebuhr in ‘Nature and Destiny of Man’. 

 

My method of research is explained in chapter 1. I study their interpretation of the 

Kingdom and their interpretation of the law and how they see the relation between 

human obedience to the law and the realisation of the Kingdom of God. 

 

Van Rulers interpretation is described in chapter 2. He sees the Kingdom as Gods 

final and saving interaction with the world. Salvation comes into the existence 

through Gods acting (Van Ruler uses the word ‘existence’ for the whole of reality). 

The future of the Kingdom comes into the present through Gods action. According to 

Van Ruler, the law is Gods justice that brings order into the existence. Van Ruler 

does not extrapolate on the practical consequences of the law. The Kingdom is 

already getting form in the world in the christianising of society, but he doesn’t give 

concrete form to what christianising means. Man lives near Gods salvation through 

faith and so his life is transformed by the law. So the Kingdom already gets form in 

the present, but this is not yet the realisation of the Kingdom, that happens in the 

future of the culmination of history. Then the order of Gods law has formed the 

existence completely. 

 

Niebuhrs interpretation is described in chapter 3. According to Niebuhr, the Kingdom 

is the destiny of man that is achieved in Gods perfect love, which is the culmination 

of history. According to Niebuhr, the Kingdom is the ultimate law of perfect love which 

cannot be realised by human action. The Kingdom is the highest possibility for 

mankind, and as such gives direction to human actions. This happens in realisations 

of brotherhood, which Niebuhr sees in tolerance and social justice. In this way, man 

can approach the Kingdom’s love in his actions. But this is not yet a realisation of the 

Kingdom. The destiny of perfect love will only be achieved in the culmination of 

history. 

 

Chapter 4 contains a comparison and evaluation of both interpretations. In my 

evaluation I choose Niebuhrs interpretation of the Kingdom of God as the destiny of 

human action. But I don’t interprete the Kingdom as perfect love which cannot be 

achieved in human action. I see it as transforming love which transforming power 

works inside history. That is the work of the Holy Spirit. In this way I combine 

Niebuhrs interpretation of the Kingdom which inspires to approximations of love with 

Van Rulers interpretation of the work of the Holy spirit in the existence. The eternity 

of the Kingdom and the human reality which stay separated in Niebuhrs interpretation 

are connected through the Holy Spirit. In the transformation of human action through 

Gods love the Kingdom becomes present in history. 
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