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Na de besnijdenis gaan Jozef en Maria met hun kind naar Jeruzalem. Volgens de wet van Mozes moeten alle
eerstgeborenen van het mannelijk geslacht aan de Here voorgesteld worden. Als zij in de tempel aangekomen zijn, gebeurt
er iets bijzonders. Een oude man, Simeon, wordt door de Heilige Geest ook naar de tempel geleid. Hij beseft wie dit Kind
is. Dan doet hij twee dingen. Hij neemt het Kind in zijn armen en hij prijst God (Luc. 2:22-32).
Op een paneel van 60 cm hoog beeldt Rembrandt in 1631 deze gebeurtenis af. Een groot deel van het schilderij is vrij
donker. Daarom is naast een zwart-wit afbeelding van het geheel de belangrijkste partij nog eens apart afgedrukt in kleur
(zie de binnenkant van het omslag).

De Voorstelling
In de loop van deze bespreking zal duidelijk worden dat het donker van de achtergrond z'n eigen betekenis heeft. Maar
eerst staan we stil bij de sterk belichte groep op de voorgrond. Daar, in het aandachtscentrum, vinden we het Kind.
Simeon, half geknield, houdt Het op de arm. Links naast hem, helemaal geknield, Maria, met de handen op de buik, alsof
ze onderstreept dat zij de moeder is. In de schaduw, links van haar, Jozef; blootsvoets, met - ter hoogte van zijn knie -
twee duiven. Eigenlijk moest een stuk kleinvee als losprijs dienen, maar als het vermogen van de vrouw niet toereikend
was, mocht ze volstaan met een paar duiven (Lev. 12:6,8). Tenslotte, nog verder naar links, een staande, hoog oprijzende
figuur met een prachtig gewaad. Velen denken bij deze enigszins vergrote gestalte aan de hogepriester. Anderen zien er met
grote stelligheid de profetes Anna in. (Schulte Nordholt vermoedt in de gebogen figuur die vlak voorbij de hoofden van de
schriftgeleerden de trap afdaalt, de profetes Anna. Deze figuur leest in de Bijbel en staat op het punt een bladzijde om te
slaan. Dat zou goed passen bij andere afbeeldingen waarop Anna steeds óf lezend voorkomt óf vergezeld van een kind dat
de Bijbel voor haar draagt.) Hoe dit zij, hier staat degene die tijdens de plechtige Voorstelling optreedt namens God. Van
deze persoon zien we alleen de rug. Het gezicht is enkel schaduw. De aandacht gaat niet uit naar een mens, het Kind wordt
voorgesteld aan God.
Is dit laatste uit te beelden? Ligt hier niet de grens van het mogelijke? Rembrandt komt met een magnifieke oplossing.
Zonder zichtbare bron van boven valt een ontzagwekkende bundel licht neer. Het koerst langs hoofd en schouders van de
staande gestalte, over de stralend uitgestrekte hand heen, recht op het Kind af, dat ook zelf licht uitstraalt. Wonderlijk. Hij
die het licht is, wordt naar het licht opgeheven. 'In Uw licht zien wij het licht ' (Ps. 36:10).

De Lofprijzing
Nog een accent legt Rembrandt. Hij beeldt iets uit, dat in de schilderkunst verder nauwelijks voorkomt, misschien wel
helemaal niet. Simeon heeft het Kind van Maria overgenomen. Hij heeft Het herkend als degene die beloofd was en die hij
vóór zijn sterven nog zou zien. En hij hééft Hem gezien. Nu gaat zijn blik naar boven alsof hij recht in het eeuwige licht kijkt.
Dan gebeurt het. Hij opent zijn mond en vult de hoge tempelhal met woorden voor Israël en alle volken:
'Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede,
naar uw woord,
want mijn ogen hebben uw heil gezien,
dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken:
licht tot openbaring voor de heidenen
en heerlijkheid voor uw volk Israël ' (Lucas 2:29-32).

Op de grens van oud en nieuw verbond
In deze kersverse profetie trillen woorden uit een ver verleden mee. Woorden die in het Oude Testament steeds weer
klinken. 'Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht' (Jes. 9:1; 40:5; 42:6; 49:6).
Tegen de achtergrond van deze woorden wordt de achtergrond van Rembrandts compositie duidelijk. Daar verheft zich
een fantasiebouwwerk. Het doet aan een kathedraal denken, maar is natuurlijk bedoeld als de tempel van Jeruzalem.
Opmerkelijk is dat we nergens een venster zien, nergens een glimp van licht. In de schemerachtige ruimte ontwaren we een
hoog oprijzende zuilengalerij. Van links achter loopt deze het beeldvlak in. De galerij eindigt even voorbij het midden. Opzij
hiervan, vanaf de plavuizen vloer achter de centrale groep, voert een steile trap naar rechts omhoog. Bovenaan, op een



soort bordes, troont een priester (een hogepriester?). Naast hem staat een man die een opvallend lange staf vasthoudt om
de waardigheid van de eerste te onderstrepen. Naar de priesterlijke hoogwaardigheidsbekleder klimmen mensen op. Ze
knielen neer en dalen af. Het voortdurende komen en gaan vindt plaats onder een kolossaal zwart baldakijn. Deze hoge
'hemel' hult de trap in diepe schaduwen en verbindt zich naar boven met de donkere gewelven van de tempel.
Het lijkt erop dat dit baldakijn een dubbele functie heeft. Het symboliseert zowel de hoogheid van de oudtestamentische
eredienst als de 'schaduwachtigheid' ervan. Naar het woordgebruik van het Nieuwe Testament werpt Christus in de
oudtestamentische ceremoniën zijn schaduw vooruit (Hebr. 8:5; 10:1; Kol. 2:17). Hijzelf is het Licht.
Het contrast tussen de donkere achtergrond van het schilderij en de helder verlichte groep op de voorgrond heeft hier alles
mee te maken. Op de schemerige trappen proberen mensen tot God op te klimmen, maar van boven daalt hemels licht in
de tempel neer. Naar dit licht wordt het Kind opgeheven. Ook zijn hoofdje is omstraald van licht. Hij is het Licht. Met de
komst van dit Licht breekt het einde van de eeuwenoude tempeldienst aan.
Werkt de komst van de Beloofde iets uit? Onverstoorbaar gaat de oude tempeldienst door. Zonder het Kind op te
merken, blijven de mensen de trap zoeken. Vóór de trap zitten een paar in het zwart geklede schriftgeleerden. Zij sluiten de
ring van donkere partijen rondom de verlichte groep in het centrum. Ze zitten als ouderlingen in een bankje, rechts tegen de
beeldrand. De voorste is in gedachten verzonken, de ander kijkt zijdelings naar hem, alsof hij op antwoord wacht. Is hier
niet iets uitzonderlijks gaande? Het bankje blijft bezet. De schriftgeleerden komen niet in beweging.

Zalig de armen van geest
Rembrandt laat zien dat er ogenschijnlijk niets verandert. De Zoon van God komt tot zijn tempel, maar de mensen blijven
gevangen in de oude, scheefgegroeide traditie. Iedereen gaat aan het Licht voorbij. Iedereen? Nee, drie mannen komen
nieuwsgierig op het gebeuren af. De eerste valt nauwelijks op. Hij buigt zich zo ver voorover dat we alleen zijn kromme rug
zien, en zijn tulband (net boven het hoofd van Simeon). De tweede trekt wel de aandacht. Zijn slordige kleding tekent hem
als een bedelaar. Hij staat achter het Kind, precies onder de hoge zuil in het midden. De plooien van zijn grauwe kleed
vallen recht omlaag. Ze wijzen naar de Messias. De ander, met z'n stok, ziet er even haveloos uit. Hij staat achter Maria.
Ook zijn lompen vallen in plooien neer, maar half opzij. Zo wordt opnieuw de Heiland aangewezen.
Deze mensen in slordige kleren vormen een type. We ontmoeten ze vaker. Tegenover religieuze plichtsbetrachting en wijze
geleerdheid staan ze model voor onze diep vervallen situatie. Mensen die geen enkele waardigheid hebben op te houden,
krijgen de ereplaats. 'Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen ' (Mat. 5:3).

Bedelaars zijn wij allen
Rembrandts beeldopbouw lijkt voor de hand te liggen. In werkelijkheid is zijn heldere voordracht de uitkomst van een hele
serie stappen. Aan het eind van de Middeleeuwen had men de lofzang van Simeon laten samenvallen met de profetische
woorden die hij hierná tot Maria spreekt:
'Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt - en door
uw eigen ziel zal een zwaard gaan -, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden ' (Luc. 2:34b-35).
Ook had men de figuur van Simeon laten samenvallen met die van de hogepriester. Tenslotte liet men de gebeurtenis
plaatsvinden bij het altaar, in een plechtige samenkomst. Op een prent van Dürer uit ca. 1511 zien we bijvoorbeeld hoe
Simeon, als priester, het Kind boven het altaar opheft.
Bij Rembrandt komt deze verstrengeling niet meer voor. De woorden hierboven, aan het adres van Maria, verbeeldt hij in
afzonderlijke composities. En in plaats van een offerhandeling stelt hij de lof centraal. Hier voegt hij een element van
spanning aan toe: herkent men de Messias of niet? Simeons optreden denkt hij zich niet als een sacrament bij het altaar,
maar als een profetie ergens midden in de tempel. En hij breidt haar uit tot ergens midden in het leven. In het hart van het
gebeuren plaatst hij twee vagebonden. Bij Dürer zouden zij de plechtigheid verstoren. Bij Rembrandt wordt op het meest
verheven moment ruimte gemaakt voor een stelletje bedelaars. Voor hen kwam dit Kind. Of kwam het voor ons? Het
maakt niet uit. We zijn allemaal bedelaars, zei Luther. De beide zwervers zijn figuren om ons mee te vereenzelvigen. 'Want
wie het Kind wil zien, waarin Gods liefde stralend tot ons komt, moet zichzelf losmaken uit de sleur van zijn gemakkelijke
gewoontes, en - wat veel moeilijker is - hij moet afstand doen van zijn eigen kostelijke wijsheid. Hij moet zo'n doodarme,
kinderlijke, nieuwsgierige vagebond worden...' (Dr. H. Schulte Nordholt, Openbaar Kunstbezit, Jaargang 4, 1960, 40b).


