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WoordWoord vooraf 

Ditt proefschrift is geschreven na de beëindiging van mijn dienstwerk als 
predikant.. Als ik hier hen wil bedanken aan wie ik veel verschuldigd ben, 
dann is dat in de eerste plaats een gedenken in dankbaarheid. Met dankbaar-
heidd en weemoed denk ik aan de velen die hebben bijgedragen aan mijn 
vorming,, maar die niet meer in leven zijn. De noem de leraren van de Her-
vormdee Kweekschool te Amsterdam, de school die ik, samen met haar die 
laterr mijn vrouw zou worden, in de oorlogsjaren bezocht; alleen aan de 
toenmaligee directeur, Prof.dr. J.W. van Hulst - nonagenarius - kan ik nog in 
persoonn mijn dank betuigen. In dankbaarheid gedenk ik de leraar die mij 
opleiddee voor het Staatsexamen Gymnasium, Dr. J. Mehler; hij bracht mij 
meerr bij dan kennis van Oude Talen. 

Dankk zij de welwillendheid van de staf van het Nederlands Bijbelgenoot-
schap,, waar ik destijds werkzaam was, kon ik de verplichte colleges volgen 
aann de Theologische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam, colleges 
diee werelden voor mij openden. Dankbaar noem ik de namen van de hoog-
lerarenn aan wie ik zoveel verschuldigd ben: M.A. Beek, CJ. Bleeker, W.J. 
Kooiman,, C.W. Mönnich, J.A. Oosterbaan, J.N. Sevenster en de kerkelijke 
hooglerarenn G.C. van Niftrik en E.L. Smelik. Hun gedachtenis is tot zegen. 

Kortt voor het afscheid van mijn laatste gemeente legde ik het doctoraal 
examenn af aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Onder leiding van Prof.dr. 
G.. Luttikhuizen en Dr. A. Hilhorst heb ik mij voorbereid op het hoofdvak, 
hett Nieuwe Testament; aan hen heb ik veel te danken, van hen heb ik veel 
geleerd.. Aan Prof. Luttikhuizen dank ik bovendien het onderwerp van mijn 
proefschrift. . 
Dee dank mijn promotor, Prof.dr. J.W. van Henten, voor de begeleiding van 
mijnn arbeid aan dit proefschrift, voor zijn niet aflatend geduld en zijn inspire-
rendee bemoediging. 

Bijj  de voltooiing van deze studie ontving ik de zeer gewaardeerde hulp van 
dee heer G. Warnink, die de Griekse letters intypte en de opmaak van het 
boekk verzorgde. 
Mijnn kinderen dank ik voor hun enthousiasme waarmee zij mij hebben gesti-
muleerdd en bijgestaan. Jeanne Marie en haar man Walter Hellinger vervaar-
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digdenn de Engelse vertaling van de samenvatting, en Monica en haar man 
Udoo Nabitz verzorgden de Duitse vertaling daarvan. Mijn dochters Mar-
greethh en Henriétte dank ik voor veel typewerk; zij hebben met groot geduld 
gepoogdd mij wegwijs te maken in computerland. 
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INLEIDIN G G 

Hett boek Openbaring bevat vele teksten die een auditief aspect hebben, 
waaronderr termen met een muzikale dimensie. Er is, relatief gezien, weinig 
geschrevenn over de muzikale termen en begrippen in de Apocalyps. Dat is 
niett verwonderlijk als men beseft dat de geleerden die zich verdiept hebben 
inn de geschiedenis van het maatschappelijke en economische leven in Klein-
Aziëë weinig of niets vermelden over de muzikale aspecten daarvan. Nu 
hebbenn de wetenschappers in het Westen, met uitzondering van de ethno-
musicologen,, nooit veel aandacht besteed aan de muzikale aspecten van 
oudee culturen. Zij waren altijd sterk theoretisch gericht; het woord 'theore-
tisch'' komt van üecopeïv, 'zien'. Zo komen er in de godsdienstwetenschap 
meerr termen voor die afgeleid zijn van woorden die met 'zien' te maken 
hebbenn dan termen die een auditieve achtergrond hebben. Men bezigt zelfs 
termenn die ontleend zijn aan het visuele proces, om gewaarwordingen van 
hett gehoor weer te geven. Marius Schneider wees op het feit dat het 'Phae-
nomenn des Klangs', het 'verschijnsel van de klank' zo'n grote plaats innam 
inn oude culturen1. Schneider schreef over het fenomeen 'klank', terwijl een 
fenomeenfenomeen toch in de eerste plaats een visueel 'verschijnsel' is, want het 
woordd fenomeen komt van het Griekse (paiveiv, 'doen zien', 'tonen' enz. 
Nuu schreef J. Nauta, dat ook de 'toon' een fenomeen kan zijn als een 'ver-
schijnsel'' dat zich aan ons voordoet2, maar in feite is hier sprake van een 
onzuiveree terminologie, te meer waar Nauta stelt dat het de fenomenologie 
niett te doen is om een natuurkundige determinering, maar om via de 'eideti-
schee reductie' te komen tot het 'schouwen' van het wezen, dat wil zeggen de 
wezenlijkee eigenschappen van de toon. Bij deze eidetische reductie gaat het 
omm het schouwen van het eïöog, het gezichtsbeeld dat men van iets of 
iemandd ontvangt, van de stam EID-, 'zichtbaar zijn'. Maar de klank kan nu 
juistt niet zichtbaar zijn, tenzij in natuurkundige beelden. Mircea Eliade 

M.. Schneider, 'Die Bedeutung der Stirame in den alten Kuituren', Tribus, Jahrbuch des 
LindenLinden Museums, Neue Folge, Bnd 2 u. 3, Stuttgart 1953,9. 
J.. Nauta, Winkler Prins Encyclopaedic, Amsterdam/Brussel 19526, XV, 347, s.v. 'phaeno-
menologie'.. Cf. de subtitel van het Habilitationsschrift van Peter Kuhn: Offenbarungsstim-
menmen im Antiken Judentum. Untersuchungen zur Bat Qol und verwandten Phünomenen, 
Tubingenn 1989. 
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richtterichtte zich in zijn boek Traite d'histoire des Religions31 op 'hiërofanieèn' als 
objectt van onderzoek. Eliade verstaat onder 'hiërofanie' ieder willekeurig 
objectt waarin zich iets sacraals openbaart. Hij wijst daarbij wel op de onein-
digee hoeveelheid van hiërofanieën, maar het begrip zelf is ontoereikend. 
Menn zou bij wijze van analogie het begrip 'hiërofónieën' kunnen invoeren4. 
Dee fenomenologie zou een noodzakelijke aanvulling moeten krijgen van een 
'fonomenologie'fonomenologie',', de wetenschap die de klanken onderzoekt5. Dit onderzoek 
iss zeker ook van belang voor de studie van het Nieuwe Testament6. Het gaat 
niett alleen om de Godsdienst in zijn verschijningsvormen1, maar ook om 
godsdienstigee uitingsvormen*. Het visionaire is natuurlijk erg belangrijk: de 
openbaringg werd allereerst gegeven aan Jezus Christus, opdat Hij die zou 
tonentonen aan zijn leerlingen - öeï^ai TOÏ<; öoi>Aoi<; ai)To£>, Op 1:1. En 
Jezus'' dienstknecht Johannes heeft in zijn boek getuigd, van alles wat hij 
gezienn heeft, Op 1:2. Johannes' openbaring was echter niet alleen een visio-
nair,nair, maar ook een akoestisch gebeuren, al moest Johannes opschrijven wat 
hijj  zag, Op 1:11. De openbaring die Johannes ontving, bestond echter aller-
eerstt uit een stem die hij hoorde, 1:10, 'Ik ... hoorde achter mij een luide 
stem'.. En aan het eind van zijn boek schrijft hij: 'En ik, Johannes, ben het 
diee deze dingen hóórde en zag', 22:89. 
Hett is echter niet mijn bedoeling een fenomenologie of een 'fonomenologie' 
tee schrijven van de vele stemmen in het boek Openbaring. Ik wil trachten de 
verschillendee stemmen en andere klanken te ordenen, hun functie en beteke-
niss na te gaan en mogelijke identificaties vast te stellen. Het is mijn overtui-

33 M. Eliade, Traite d'histoire des Religions, Parijs 1964. 
44 'Hiërofanie' van iepócpwvo<; = 'making a holy utterance', LSJSup 157. 
55 Ik zal echter geen gebruik maken van deze neologismen. 
66 'lm ganzen NT ist das Horen stark, teilweise fast starker betont als das Sehen', aldus G. 

Kittell  in TWNTl, s.v. &KOUÜ) ïcd., 220. 
77 De Godsdienst in zijn verschijningsvormen van de hand van H.Th. Obbink, Assen 1934, 

wass een destijds bekend handboek voor godsdienstfenomenologie. 
88 C.J. Bleeker formuleerde als taak voor de godsdienstgeschiedenis: het observeren van de 

uitingsvormenuitingsvormen van de godsdiensten, zie zijn artikel 'Drie hermeneutische beginselen voor 
dee studie van de godsdienstgeschiedenis' in: Spelregels, M.A. Beek e.a., Amsterdam 1967, 
15.. Th.P. van Baaren sprak liever van 'Vergelijkende Godsdienstwetenschap' dan van 
'Fenomenologiee van de godsdienst'. Van Baarens verzuchting dat een serieuze studie over 
dee godsdienstige betekenis van de 'klank' totaal ontbrak, in Doolhof der Goden, Amster-
damm 1960, 166, is echter misplaatst; Van Baaren dacht bij zijn opmerking blijkbaar niet 
aann de wetenschap van de ethno-musicologie, die de muziek en de muziekinstrumenten 
vann de niet-Europese culturen bestudeert. Zie het artikel 'Musik, II Religionsgeschichtlich' 
vann M. Schneider in RGG3 IV, K. 1201-1205. De godsdienstige betekenis van de klank is 
zekerr ook object van de ethno-musicologie, zie noot 1. 

99 De woorden 'deze dingen', TOCÖTCC, slaan op het in 1:1 genoemde: 'wat weldra moet 
geschieden'.. Johannes heeft dit in zijn visioenen geschouwd. 
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gingg dat de auditieve aspecten van het boek Openbaring te maken hebben 
mett het Jood-zijn van de auteur. Vele beschrijvingen van klanken en muzika-
lee uitingen zijn gebaseerd op oudtestamentische teksten. Zijn positieve in-
stellingg ten opzichte van Jeruzalem en de tempel aldaar doen vermoeden dat 
Johanness bij zijn formuleringen ook is geïnspireerd door de muziek in de 
tempell  te Jeruzalem. Ik veronderstel dat ook de geadresseerden leden waren 
vann overwegend Joodse gemeenschappen, waar de herinnering aan de dien-
stenn in deze tempel levend was. Om dit aan te tonen besteed ik relatief veel 
ruimtee aan zogenaamde inleidings-kwesties. 

Eerstt stel ik de structuur van Openbaring aan de orde. Verschillende onder-
zoekerss zijn van mening dat uit deze structuur veel kan worden opgemaakt 
overr de liturgische functie die het boek heeft gehad. De vervolg met een 
onderzoekk naar de Joodse achtergrond van de auteur en de geadresseerden 
vann de Apocalyps. De tijd waarin het boek werd geschreven is natuurlijk ook 
vann belang. Vervolgens ga ik uitvoerig in op de klanken die worden 
genoemd,, op de stemmen en de zangen die door de auteur worden beschre-
ven,, op de sprekers en zangers, de speellieden en hun instrumentarium, om 
dann te trachten de achtergrond van die auditieve aspecten en muzikale ele-
mentenn vast te stellen. 
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HOOFDSTUKK 1 

INDELINGG EN STRUCTUUR 
VANN HET BOEK OPENBARING 

1.11 INDELINGEN 

Sedertt de Oudheid heeft men de behoefte gevoeld de tekst van het boek 
Openbaringg in te delen, ter wille van de bruikbaarheid, zeker ook van de 
liturgischee bruikbaarheid. Het boek was bedoeld om te worden voorgelezen 
inn de gemeenschappen aan wie het in eerste instantie werd toegezonden, zie 
Opp 1:3,11. Later is het boek ook elders voorgelezen in de eredienst, en daar-
voorr was een indeling in onderdelen dienstig. Onderzoekers uit de laatste 
eeuwenn hebben echter met een ander motief getracht een indeling van het 
boekk te vervaardigen, namelijk ter will e van het goede begrip, op grond van 
dee structuur die zij in de tekst meenden te herkennen. Het onderkennen van 
dee structuur van een tekst is een belangrijk hulpmiddel bij het goede verstaan 
ervan1.. In dit eerste hoofdstuk wil ik een aantal van deze indelingen nader 
bezienn en trachten te bepalen of er een verband bestaat tussen een van deze 
structurenn en de vele muzikale uitingen waarvan in Openbaring sprake is. 

1.1.11 Indelingen in de Oudheid 

Err heeft reeds in de Oudheid een indeling van het boek Openbaring bestaan. 
Dionysiuss van Alexandrië (gest. 264 of 265) beweerde dat er lieden waren 
diee van Openbaring 'ieder hoofdstuk afzonderlijk verbeterden', K0CÜ' 
ëxaoTOVV KE(paA.aiov öieuüuvovTe<;2. Van déze Keqxx^aia is ons 
echterr niets bekend, die uit later tijd kennen we wel. Een aantal Griekse 
handschriftenn van het Nieuwe Testament of een deel daarvan bevat een 
indelingg die omstreeks 600 is vervaardigd met het oog op de uitgave van 
commentaren.. Deze indeling is waarschijnlijk vervaardigd door Andreas van 

11 Cf. A.J.P. Garrow: 'One of the first steps in the interpretation of any extended text is the 
apprehensionn of that text's structure', Revelation, Londen/New York 1997, biz. DC. Gar-
roww wijt het feit dat er zoveel verschillende inteipretaties zijn van Openbaring aan het 
ontbrekenn van een algemeen erkende structurering van het boek. 

22 Dionysius van Alexandrië, De promissionibus, geciteerd door Eusebius, HisLeccl. 7,25,1. 
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Caesareaa voor zijn commentaar dat hij schreef tussen de jaren 563 en 614. In 
handschriftenn die zijn commentaar bevatten, wordt de tekst ingedeeld in 24 
kóyoikóyoi en 72 KecpdAcua of paragrafen3. De tekst van de Apocalyps wordt 
daarbijj  voorafgegaan door een lijst van opschriften, de IKva£ TQV KE(pa-
Aauovv xfj<; èp|iTiv£iag xfjg 'A7toKaAui|;eG)<; TOU ayioi) 'Iodvvou 
TOÖÖ anoaxóXoi), waarin de inhoud van de paragrafen wordt samengevat. 
Dezee paragraafindeling is in de teksteditie van Nestle-Aland door middel van 
schuingedruktee cijfers in margine aangegeven en komt vrijwel overeen met 
dee indeling die in de teksteditie zelf is aangegeven, met dien verstande dat in 
dee editie van Nestle-Aland de tekst nog weer verder is onderverdeeld in 
alinea's.. De KecpCtAaia zijn echter van weinig belang voor de bepaling van 
dee structuur van de Apocalyps. 
Inn de editie van Nestle-Aland is twaalfmaal een nog scherpere indeling 
aangebrachtt door middel van een 'regel wit', waarmee de tekst van Openba-
ringg in dertien delen is verdeeld. In de 'Einführung' bij de 26ste druk staat 
vermeld:: 'Die Absatzgliederung ist, und zwar nicht nur um der grosseren 
Übersichtlichkeitt willen, sehr viel weiter als früher entwickelt worden. Sie 
wil ll  dem Leser den Aufbau der Schriften verdeutlichen...' De bewerkers van 
dee editie Nestle-Aland, Kurt en Barbara Aland, waren zich blijkbaar bewust 
vann de subjectiviteit van hun indeling, want zij voegden er laconiek aan toe: 
'Revisionenn sind jedoch jederzeit möglich'4. 
Inn moderne bijbelvertalingen zijn pericopen aangebracht, al of niet voorzien 
vann 'kopjes', ter will e van de overzichtelijkheid en om de leesbaarheid te 
bevorderen5.. Ook exegeten hebben in hun commentaren een indeling van de 
tekstt van Openbaring gemaakt of hebben getracht de structuur te vinden die 
doorr de oorspronkelijke auteur zou zijn bedoeld. Het indelen van de tekst en 
hett bepalen van de structuur ervan blijkt echter een subjectieve bezigheid, 
wantt de verschillen in het resultaat ervan zijn groot, zoals blijkt uit de 'Syn-
opsiss of Representative Outlines of the Apocalypse', die J.W. Bowman in 

33 Ook handschriften die zijn afgeschreven van de teksten bij deze commentaar bevatten deze 
K€<priAaia;; zie J. Schmid, Studiën zur Geschichte des griechischen Apokalypse-Textes, 1. 
Teil,, Der Apokalypse-Kommentar des Andreas von Kaisarea. EMeitung, München 1956, 
96. . 

44 Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, Stuttgart 197926, 6*. 
55 Deze kopjes zijn niet zonder gevaar; zij kleuren, als deel van de context, de betekenis van 

dee erop volgende tekst en beïnvloeden zo de lezer. 

6 6 



19555 maakte6. Nadien is er door hen die zich met de indeling en de structuur 
vann Openbaring bezig hielden evenmin een opinio communis bereikt. 
Dee discussie wordt nog bemoeilijkt doordat sommige onderzoekers menen 
datt het boek Openbaring zoals dit voor ons ligt, het werk is van één auteur, 
diee het als het ware aus einem Guss heeft geschreven; anderen nemen aan 
datt de auteur gebruik heeft gemaakt van bestaande bronnen, die hij al of niet 
bewerktt heeft overgenomen. Weer anderen zijn van mening dat het boek 
zoalss wij het kennen, het product is van latere redactie. 

1.22 STRUCTURERING VAN HET BOEK OPENBARING OP GROND VAN LITE-

RAIREE OF THEOLOGISCHE OVERWEGINGEN 

Inn de laatste decennia is de Apocalyps door verschillende nieuwtestamentici 
ingedeeldd op grond van literaire of theologische argumenten. Uit de vele 
voorstellenn voor een structurering die zijn gedaan, koos ik het resultaat van 
hett onderzoek van Elisabeth Schüssler Fiorenza (1968, 1977, 1991), Adela 
Yarbroo Collins (1976), en J.A. Lambrecht S.J. (1980). Genoemde schrijvers 
gaann ervan uit dat het boek Openbaring en zijn structuur is geconcipieerd 
doorr één auteur. 

1.2.11.2.1 E. Schüssler Fiorenza 

Elisabethh Schüssler Fiorenza meent een bepaald principe te onderkennen 
waarnaarr de Apocalyps zou zijn gestructureerd7. Zij wijt de grote verschillen 
tussenn de vele indelingen, gemaakt door even zovele exegeten, aan hun 
verkeerdee uitgangspunt: ook hedendaagse geleerden zien nog altijd, zoals 
hunn middeleeuwse voorgangers, de geschiedenis als het voornaamste thema 
enn als vormgevend principe van Openbaring. In tegenstelling tot hen had 
Lohmeyerr reeds gesteld dat de auteur van Openbaring niet was geïnteres-
seerdd in de geschiedenis, maar in het eschatologisch oordeel van God over 
dee wereld8. Toch heeft Elisabeth Schüssler Fiorenza ook bezwaren tegen 

66 John Wick Bowman, 'The Revelation to John. Its Dramatic Structure and Message', Int 9 
(1955)) 436-453. Bowman maakte een synopse van de indelingen van zeven auteurs, 
namelijkk van Lohmeyer, Moulton, Rissi, Zahn, Swete, Charles en Lund. 

77 Elisabeth Fiorenza, 'The Eschatology and Composition of the Apocalypse', CBQ 30 
(1968)) 537-569. De naam Fiorenza zou later gewijzigd worden in Schüssler Fiorenza. 

88 E. Lohmeyer, Die Offenbarung des Johannes (HNT 16), Tubingen 1926. Zie bijvoorbeeld 
Lohmeyerss opmerking bij Op 6:12-17, 'Die Vision ist rein eschatologisch, und von keiner-
leii  Beziehungen zur Gegenwart des Sehers beriihrt...', biz. 62. 
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Lohmeyerss visie. T. Holtz heeft er volgens haar terecht op gewezen dat 
Lohmeyerr een Griekse benadering van het begrip eschatologie voorstond, 
omdatt hij eschatologie definieerde als 'Überzeitlichkeit'9. Lohmeyer misken-
dee het wereldlijke en temporele karakter van de gemeente. Elisabeth Fioren-
zaa bekritiseert echter op haar beurt de heilshistorische interpretatie van 
Holtz,, een interpretatie die gekarakteriseerd wordt door de dialectische span-
ningg tussen het 'alreeds' en het 'nog niet'. Holtz gaat volgens haar voorbij 
aann het feit dat het 'alreeds' alleen op eschatologische wijze present is, niet 
inn historische zin. De heilshistorische, noch de tijdhistorische interpretatie 
bepaaltt de structuur van Openbaring, al zijn er wel vele tijdhistorische refe-
renties.. De auteur van de Apocalyps beschreef niet de weg die leidt naar het 
uiteindelijkee oordeel en heil en hij trachtte de vervolgde christenen niet te 
troostenn met een verwijzing naar Gods handelen in of zijn plan voor de 
geschiedenis,, zoals dit het geval is in vele apocalyptische geschriften, maar 
doorr de verkondiging van de eschatologische werkelijkheid van het Rijk van 
God,, dat wil zeggen: door de verzekering, dat de Wederkomst van de Heer 
diee de wereld zal oordelen, zeer nabij is10. 

Dee structuur van het boek wordt volgens Fiorenza bepaald door ecclesiologi-
schee en eschatologische themata en niet door historische noties. Openbaring 
bestaatt uit gedeelten die alle de laatste eschatologische gebeurtenis beschrij-
venn (blz. 555). Elisabeth Fiorenza onderscheidt drie hoofd-thema's in Open-
baring:: 1. de vestiging van het Koninkrijk van God; 2. een gespannen ver-
wachting,, gekarakteriseerd door de woorden 'nog een korte tijd' (Op 6:11); 
3.. de profetische interpretatie van de feitelijke situatie van de vervolgde 
gemeenschapp vanuit het gezichtspunt van de eschatologische toekomst, de 
komstt van Gods Koninkrijk. Deze drie thema's bepalen de inhoud en de 
vormm van het boek. Het profetisch karakter blijkt uit de briefvorm die de 
auteurr aanbracht aan het begin, 1:1-8, en aan het eind, 22:6-21, en uit de 
verkondigingg die uitgaat van het visioen van Christus, beschreven in 1:9-20, 
enn de zogenaamde brieven aan de zeven gemeenten, 'brieven' die evenzo-
velee proclamaties zijn, gericht tot de kerk in haar geheel11. Zij neemt een 
cyclischee opbouw van Openbaring aan. De verkondiging in 1:9-3:22 cor-
respondeertt op concentrische wijze met die van het eschatologische heil in 

99 T. Holtz, Die Christologie der Apokalypse des Johannes (TU 85), Berlijn 1962, 217. 
100 Tegen deze opvatting kan worden aangevoerd, dat ook die 'korte tijd' moet worden 

beschrevenn en dat die ook door Johannes in historische categorieën beschreven Is. 
111 Volgens de Apocalyps is, naar Elisabeth Fiorenza meent, de christelijke gemeente niet een 

historischee voortzetting van Israël, maar veeleer Israël zelf. Zie Fiorenza, 'Eschatology', 
blz.. 541 n. 23 en blz. 565 n. 141; dit contra de heilshistorische interpretatie die spreekt van 
eenn continuïteit van het oudtestamentische volk van God met de kerk. 
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21:1-22:5.. Het centrale middenstuk, 4:1-20:15 is evenzo niet chronologisch, 
maarr thematisch geordend; het behandelt het einde der tijden en zijn beteke-
niss voor de kosmos, namelijk het oordeel Gods daarover, en de eschatologi-
schee situatie van de christelijke gemeenschap. Een onderverdeling van dit 
middenstukk wordt gevormd door de visioenen van de boekrollen in de 
hoofdstukkenn 5 en 10, die beide de eschatologische tijd beschrijven, maar 
vanuitt een verschillend oogpunt12. 

Inn een tweede artikel biedt Elisabeth Schüssler Fiorenza een structurele 
analysee van de Apocalyps naar de principes van A.J. Greimas13. Zij komt 
daarbijj  tot een iets andere indeling. Wel deelt zij de 'oppervlaktestructuur* 
vann de tekst weer in volgens een concentrisch patroon, ABCDCB'A': 

AA = 1:1-8 
BB = 1:9-3:22 
CC = 4:1-9:21 en 11:15-19 
DD = 10:1-15:4 
C'' = 15:1,15:5-19:10 
B'' = 19:11-22:9 
A'' = 22:10-22:21. 

Belangrijkk zijn haar opmerkingen over de 'Techniques of Composition' die 
dee auteur van de Apocalyps zou hebben toegepast, in het bijzonder de tech-
niekk van de intercalations1*:  de auteur onderbreekt een verhaal, zodat er twee 
delenn ontstaan, A en A'. Hij voegt tussen A en A' een mededeling in, B, die 
vooruitlooptt op een volgend verhaal of episode. De intercalations hebben in 
feitee niet de functie om te verdelen, maar om de eenheid van het gehele boek 
tee accentueren. 

Inn 1991 presenteerde Schüssler Fiorenza nogmaals een indeling, nu op grond 
vann een retorische analyse, maar kwam daarbij tot een nagenoeg gelijke 
structurering15.. In het betreffende boek, Revelation, Vision of a Just World, 

122 Elisabeth Schüssler Fiorenza geeft een gedetailleerde indeling ('outline') van Openbaring 
opp blz. 561 van haar artikel uit 1968. 

133 Elisabeth Schüssler Fiorenza, 'Composition and Structure of the Book of Revelation', 
CBQCBQ 39 (1977) 344-366. Dit artikel is in enigszins gewijzigde vorm opgenomen in haar 
TheThe Book of Revelation: Justice and Judgement, Philadelphia 1985, chapter six. 

144 Elisabeth Schüssler Fiorenza, 'Composition', 360. 
155 Elisabeth Schüssler Fiorenza, Revelation. Vision of a Just World, Minneapolis 1991 (een 

revisiee van Invitation to the Book of Revelation, Garden City (N.Y.) 1981). 
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noemtt zij de 'technique of intercalation', een van de criteria voor de structu-
reringg van het boek Openbaring, ook 'sandwiching' of 'interlocking'. Johan-
ness 'sandwiched' de hemelse liturgie in 8:3-5 (B) tussen de verschijning van 
dee bazuinengelen in 8:2 (A) en de uitvoering van de plagen in 8:6-9:2la 
(A')" \ \ 

Elisabethh Schüssler Fiorenza's structurering vormt een variatie van de re-
capitulatietheorie.. Volgens deze theorie beschrijft de auteur van Openbaring 
hetzelfdee onderwerp op telkens andere wijze. Een vroege commentator van 
Openbaring,, Victorinus van Pettau (gest. 303), had deze interpretatie geïntro-
duceerd.. Zijn visie heeft eeuwenlang opgang gemaakt, maar is in discrediet 
geraaktt vanwege het feit dat voorstanders van de recapitulatietheorie ook 
vaakk vreemde tijdhistorische en rigoureuze chiliastische theorieën aanhin-
gen17.. Wij komen hier op een van de basisproblemen, die zich voordoen bij 
dee interpretatie van Openbaring: beschrijft de auteur de voortgang van ge-
beurtenissenn in chronologische volgorde, of behandelt hij zijn thema bij 
herhalingg in telkens andere vormen? 
Wijj  zullen hieronder zien, dat het een het andere niet uitsluit. 

7.2.22 A. Yarbro Collins 

Adelaa Yarbro Collins geeft in haar dissertatie18 een indeling die gebaseerd is 
opp de volgende visie: de Apocalyps bestaat niet uit een enkel concentrisch 
patroon,, zoals Elisabeth Schüssler Fiorenza aannam, maar uit twee cyclus-
sen,, die beide bestaan uit drie series van zeven visioenen, a: 1) de zeven 
boodschappenn aan de kerken, 2) de zeven zegels en 3) de zeven bazuinen 
(1:9-11:19),, en b: 1) zeven ongenummerde visioenen, 2) de zeven schalen, 
enn 3) nogmaals zeven ongenummerde visioenen (12:1-22:5). De briefvorm is 
gebruiktt om het werk geschikt te maken voor liturgische lezing; en hij dient 
medee om te suggereren, dat de inhoud een openbaring is, vanuit de hemel 
gezonden.. Yarbro Collins stelt, dat Günther Bornkamm de eer toekomt de 
recapitulatietheoriee weer acceptabel te hebben gemaakt als wetenschappe-
lijkee theorie19. Bousset stond er nog argwanend tegenover. Volgens Yarbro 

166 E. Schüssler Fiorenza, Revelation, 69-70. 
177 Zie Adela Yarbro Collins, The Combat Myth in the Book of Revelation (HDR 9), Missoula 

(Montana)) 1976, 10. 
188 Zie noot 17. 
199 G. Bornkamm, 'Die Komposition der apokalyptischen Visionen in der Offenbarung 

Johannis',, ZNW 36 (1937) 132-149, herdrukt in Studiën zu Antike und Urchristentum, 
GesammelteGesammelte Aufsütze, II, Miinchen 1959, 204-222. 
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Collinss was de recapitulatie door de auteur van de Apocalyps nog veel inten-
serr toegepast dan Bornkamm veronderstelde. Deze recapitulatie is te onder-
kennenn in de drie motieven die in elk der zeven series van zeven visioenen, 
uitgezonderdd in de eerste - die der boodschappen - voorkomen, en wel deze 
motieven:: vervolging der gelovigen, bestraffing van de volken, de overwin-
ningg van God en het Lam, en daarmee van de gelovigen. De recapitulatie zou 
eenn karakteristiek zijn van mythische taal. De boodschap moet, wil hij over-
komen,, zo dikwijl s mogelijk worden herhaald, in telkens andere vorm20. 
Dee verdeling van het boek Openbaring in zes series van zeven visioenen 
heeftt Yarbro Collins overgenomen van Austin Farrer21. Farrer onderkent 
tweee ongenummerde septetten, waarvan hij de samenstellende delen onder-
scheidtt op grond van wat hij introductory formulae noemt, namelijk de 
woordenn eiÖov of W(pÜT|. Zo komt hij tot een eerste serie van zeven onge-
nummerdee visioenen, hier met de door Yarbro Collins toegepaste correcties 
weergegeven: : 

dee vrouw en de draak 
hett beest uit de zee 
hett beest uit de aarde 
hett Lam en de 144.000 
aankondigingg van het oordeel over Baby Ion 
dee uiteindelijke nederlaag van de aardse machten 
dee overwinnaars van het beest. 

Dezee serie van ongenummerde visioenen is als zodanig mede kenbaar door-
datt zij is ingeklemd tussen twee genummerde series, namelijk die der trom-
pettenn en die van de schalen. 
Eenn tweede element, door Adela Yarbro Collins aan Austin Farrer ontleend, 
wordtt gevormd door de beide 'appendices', de Babylon-appendix, 17:1-
19:10,, en de Jeruzalem-appendix, 21:9-22:5, die in een antithetisch parallel-
lismee tegenover elkaar staan, daarbij een tweede serie van zeven ongenum-
merdee visioenen begrenzend. Zij komt zo op grond van een modificatie van 
Farrerss grondplan tot het volgende overzicht22: 

1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
6. . 
7. . 

12:1-17 7 
13:1-10 0 
13:11-18 8 
14:1-5 5 
14:6-13 3 
14:14-20 0 
15:2-4 4 

200 Adela Yarbro Collins, Combat Myth, 44. Ernest-Bernard Allo noemde het verschijnsel 
recapitulatiee 'loi des ondulations', zie zijn commentaar Saint Jean, L'Apocalypse, Parijs 
(1921)) 1933\blz. LXXXV-LXXXVI . 

211 A. Farrer, A Rebirth of Images. The Making of St John's Apocalypse, Westminster 1949. 
222 A. Yarbro Collins, Combat Myth, 19. 

11 1 



1. . 

2. . 
3. . 
4. . 
5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

Proloog g 
inleiding g 
prescriptiee en uitspraken 

Dee zeven boodschappen 
Dee zeven zegels 
Dee zeven trompetten 
Zevenn ongenummerde 
visioenenn (1) 
Dee zeven schalen 

Babylon-appendix x 
Zevenn ongenummerde 
visioenenn (2) 

Jeruzalem-appendix x 
Epiloog g 

uitspraken n 
zegening g 

1:1-8 8 
1:1-3 3 
1:4-8 8 

1:9-3:22 2 
4:1-8:5 5 
8:2-11:19 9 

12:1-15:4 4 
15:1-16:20 0 

17:1-19:10 0 

19:11-21:8 8 
21:9-22:5 5 

22:6-21 1 
22:6-20 0 
22:21. . 

Volgenss Adela Yarbro Collins is een van de voornaamste stijlfiguren in het 
boekk Openbaring de 'technique of interlocking'23. De interlocking device, het 
principee van koppeling, doet zich voor bij de overgangssecties. De bood-
schappenn in hfst. 2 en 3 vormen een logische voortzetting van de epistolary 
introductionintroduction 1:4-6. Toch is er een duidelijke verbinding tussen de zeven 
boodschappenn en het begin visioen, 1:10-20. Tegelijkertijd bereidt 1:10 het 
visioenn van 4:1 voor. In schema: 

1:4-6 6 
I I 

l:(9)10-20 0 
22 + 3 -J 

I I 
hfst.. 4. 

Dezee koppelingtechniek is ook toegepast bij de overgang van de serie van de 
zevenn zegels naar die van de zeven bazuinen, Op 8:1-5. Op 8:1 vertelt dat de 
openingg van het zevende zegel drie reacties bewerkstelligde: de stilte van 
eenn half uur (8:1), de verschijning van de zeven engelen met de zeven bazui-
nenn (8:2) en het visioen van de engel met het gouden wierookvat (8:3-5). Het 
visioenn van de engel met het wierookvat is ingevoegd tussen de introductie 
vann de bazuinengelen en de beschrijving van hun activiteit in 8:6-11:15. 
Dezee invoeging is een transitional vision, een overgangsvisioen, want het 
slaatt terug op het vijfde zegel, 6:9-11, en heeft betrekking op het eerste tot 

233 Yarbro Collins sprak van 'one of the key literary devices of the book', Combat Myth, 16. 
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hett vierde bazuingeschal, 8:7-12. De engel van 8:3-5 herhaalt het gebed om 
vergeldingg uit 6:9-11 in andere voorstellingen en taal. Het werpen van vuur 
opp de aarde, 8:5, loopt reeds vooruit op het effect van genoemd bazuin-
geschall  van de vier engelen. De verzen 8:3-5 koppelt de serie van de zegels 
aann die der bazuinen door terug te wijzen op 6:9-11 en voorwaarts te wijzen 
naarr 8:6-12. In schema: 

6:9-11 1 
1 1 

8:11 - 1 
11 1 T 

8:22 1 
8:3-5 5 

II  i 
8:66 1 
11 i 

8:7-122 «--I 

Omm nog twee voorbeelden te noemen: de serie van de zeven bazuinen is niet 
duidelijkk gekoppeld aan die van de zeven ongenummerde visioenen, maar 
tochh is er een schakel, 11:7, waarin het beest al wordt genoemd, dat pas in 
hfst.. 13 en hfst. 17 nader wordt beschreven. De eerste serie van de zeven 
ongenummerdee visioenen is verbonden aan die van de zeven schalen door 
dee transitional vision 15:2-4. 
Adelaa Yarbro Collins wijst ook nog op de twee boekrollen als een ordenend 
principe,, waardoor het hoofddeel in tweeën wordt gedeeld. Bij 12:1 begint 
dann het tweede deel. 

7.2.33 JA. Lambrecht 

Datt er sprake is van recapitulatie in de Apocalyps en tegelijk van een lineaire 
voortgangg van het verhaal in chronologische volgorde, werd aangetoond 
doorr J.A. Lambrecht. Lambrecht sprak in een studie over de structuur van de 
Apocalyps244 van 'structuration', om de subjectiviteit aan te duiden die nood-
zakelijkerwijss in zijn bevindingen was gelegen. Het woord 'structuur' zou 
zijnss inziens te veel objectieve zekerheid suggereren aangaande een grond-
plann dat de auteur van Openbaring bewust zou hebben bedoeld. In tegenstel-
lingg tot Elisabeth Schüssler Fiorenza, die het gehele boek tot brief bestem-

244 Jan Lambrecht S.J., 'A Structuration of Revelation 4,1-22,5*, in: J. Lambrecht (red.), 
L'ApocalypseL'Apocalypse johannique et l'Apocalyptique dans Ie Nouveau Testament, Gembloux/ 
Leuvenn 1980,77-104. 
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pelde,, wil Lambrecht de briefaanhef 1:4-8 alleen doen slaan op de brief25 aan 
dee zeven gemeenten, hfst. 2 en 3. Lambrecht onderscheidt twee hoofddelen: 
hett epistolaire gedeelte 1:4-3:22 en een visionair deel, 4:1-22:5. De epiloog, 
22:6-21,, correspondeert alleen met het begin, de proloog, 1:1-3. Lambrecht 
steltt dat er in de Apocalyps sprake is van een logische en chronologische 
opeenvolgingg van gebeurtenissen èn van recapitulatie. Bij dit laatste gaat het 
echterr nooit om een simpele herhaling. Recapitulatie betekent tegelijk inten-
sivering.. Het doorlopende verhaal wordt telkens onderbroken door de talrijke 
hymnen,, door verklaringen en door grotere tussenvoegingen, intercalations, 
bijvoorbeeldd hfst. 7, 10-11, 12-14. Lambrecht heeft grote waardering voor de 
studiee van U. Vanni26. Deze onderscheidde vijf , betrekkelijk autonome 
sectiess in het deel 4:1-22:5, namelijk 

I I 
II I 
II I I 
IV V 
V V 

4:1-5:14 4 
6:1-7:17 7 
8:1-11:14 4 
11:15-16:16 6 
16:17-22:5. . 

Lambrechtt is echter van mening dat deze structurering geen recht doet aan 
dee resultaten van Vanni's onderzoek. Lambrecht wil in zijn studie een struc-
tureringg bieden die beter de voornaamste conclusies van Vanni in beeld 
brengt.. Lambrecht geeft een visuele presentatie van het principe van 'encom-
passing'.. In het tweede hoofddeel onderscheidt hij drie units, die niet van 
elkaarr gescheiden zijn, maar elkaar overlappen in die zin dat elk het totaal 
vann wat erop volgt tot inhoud heeft27: 

AA 4-5 Inleidend visioen van de boekrol 
BB 6-7 De zes zegels 

77 Intercalation 
CC 8-22:5 Zevende zegel en de trompetten 

A'' 8:1-6 Inleiding 
B'' 8:7-11:14 De zes trompetten 

10-11:133 Intercalation 
C'C' 11:15-22:5 Zevende trompet en de schalen 

A""  11:15-16:1 Inleiding 
12-144 Intercalation 

B"" 16:2-16 Zes schalen 

255 Lambrecht gebruikt hier de singularis. 
266 U. Vanni, La struttura letteraria Ml' Apocalisse (Aloisiana 8), Rome 1971. 
277 In de bij dit overzicht behorende, toelichtende tekst stelt Lambrecht, 'Structuration', 87: A' 

zegels:: 4:1-22:5; A" trompetten: 8:1-22:5; A"' schalen: 11:15-22:5. 

14 4 



C"" 16:17-22:5 Zevende schaal en voltooiing. 

Ditt principe van encompassing werd reeds, zoals Lambrecht opmerkte, on-
derkendd door J. Levie in 192428, die sprak van emboitement, evenals R.J. 
Loenertzz in 194129. Loenertz sprak in zijn Engelse commentaar van 'dove-
tailing'*tailing'* 00. . 

Bovengenoemdee auteurs beseffen natuurlijk zeer wel, dat de Apocalyps in 
eerstee instantie bedoeld was om ten gehore te worden gebracht. Elisabeth 
Schüsslerr Fiorenza was zich zelfs terdege bewust van het feit dat de Apoca-
lypss een heel verschillende indruk maakt 'when it is heard or when it is 
analysed'' . Toch geven zij een literaire analyse, zonder acht te slaan op wat 
Davidd L. Barr formuleerde: 'the orality of the Apocalypse is an essential 
elementt of its hermeneutic'32. 

1.33 STRUCTURERING VAN HET BOEK OPENBARING OP GROND VAN DE 
ORALEE DIMENSIE VAN HET BOEK 

Naastt de indelingen gemaakt op theologische of literaire gronden zijn er ook 
pogingenn gedaan de structuur van de Apocalyps te bepalen op grond van de 
functiee die het geschrift heeft gehad. Het boek is volgens Op 1:3 in eerste 
instantiee in de geadresseerde gemeenten voorgelezen. 

1.3,11.3,1 David Barr 

Davidd L. Barr stelde, als boven vermeld, dat de oraliteit een essentiële di-
mensiee van Openbaring is33. Barr meent de 'signs of orality' te kunnen aan-
wijzenn die de structurering van de Apocalyps bepalen, want de auteur voeg-
dee 'clues', sleutels, aanwijzingen, in ten behoeve van de hoorders, om het 
gehoordee te kunnen opnemen en te memoriseren. Barr noemt drie verhaal-
technieken,, die door de auteur van Openbaring zouden zijn toegepast: 

288 J. Levie, *L'Apocalypse de Saint Jean devant la critique moderne', NRT 51 (1924) 513-
525,596-618. . 

299 R.J. Loenertz, 'Plan et division de rApocalypse', Ang 18 (1941) 336-356. É.-B. Allo, 
SaintSaint Jean: L'Apocalypse, verstaat onder 'emboitement' de anticipatie van een thema: in 
11:77 wordt reeds het beest genoemd, dat in hfst. 13 uitvoerig aan de orde komt. 

300 R.J. Loenertz, The Apocalypse of St. John, Londen 1947. 
311 E. Schüssler Fiorenza, Composition, 345. 
322 D.L. Barr, 'The Apocalypse of John as Oral Enactment', Int 40 (1986) 245-256; citaat blz. 

243. . 
333 Zie noot 31. 
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1)) het noemen van aantallen. 
Hett eerste deel van de Apocalyps is gestructureerd door zeventallen34. De 
tweedee helft kent nog een cyclus van zeven, zie 15:1 en 16:1, maar daaren-
bovenn worden in dit tweede deel ook de contrasterende visioenen van een 
vrouww geïntroduceerd door een boodschapper uit het laatste zevental: dat van 
dee 'hoer van Babyion', 17:1 en dat van de 'bruid van het Lam', 21:935. 
2)) De techniek van plaats en voorstelling (image). 

Inn de Rhetorica ad Herennium en in De Oratore van Cicero wordt de relatie 
vann plaats en voorstelling als een mnemotechnisch hulpmiddel genoemd. In 
dee Apocalyps is door de auteur die relatie dikwijls aangebracht. De zeven 
brievenn zijn nauw verbonden met voorstellingen die typerend zijn voor de 
locatiee van de geadresseerde gemeenten. De bijzonderheden van de bedoelde 
plaatsenn waarin deze gemeenten zich bevonden, zijn niet slechts historische 
correlaties,, zoals Ramsey ze zag36, maar 'an oratorical device which would 
enablee easy memorisation of the order and scope of these seven letters'37. 
3)) De techniek van de boekrollen. 

Dee auteur van de Apocalyps verdeelt zijn geschrift duidelijk in drie gedeel-
ten,, aldus Barr, door het invoeren van drie boekrollen, die elk een nieuwe 
handelingg doen beginnen. Elke boekrol correspondeert met een afzonderlijke 
actie,, maar bevat ook reeds alle basisthema's van het gehele werk: 
a)) De Rol met de brieven correspondeert met het openingsvisioen van de 
Verrezenn Christus. Hij wordt besloten met een eucharistische oproep (3:19-
22),, waarna het toneel zich verplaatst naar de hemel. 
b)) De Liturgische boekrol beslaat de hfst. 4-11. De actie vindt plaats in de 
hemel,, maar na elke opening van een zegel zien we een glimp van het men-
selijkee tegendeel (the human counterpart). 
c)) Met hfst. 12 begint de Rol van de hemelse tekenen, geïntroduceerd in hfst. 
10.. Deze rol openbaart de eschatologische strijd en de overwinning van 

344 Barr gaf in een eerder artikel 'The Apocalypse as a Symbolic Transformation of the 
World:: A Literary Analysis', Int 38 (1984) 39-50, een driedeling: 'three one-act plays', 
hfst.. 1-3, 4-11 en 12-22, die drie dimensies van het werk van Christus afspiegelen en dus 
geenn beschrijvingen zijn van opeenvolgende acties, blz. 45. 

355 Barr betwijfelt de zin om andere series van zeven, die niet als zodanig door de auteur van 
dee Apocalyps zijn aangeduid, in de tekst te willen markeren. Zie noot 14 van zijn artikel 
'Thee Apocalypse as a Symbolic Transformation*: 'Collins [bedoeld is: Adela Yarbro 
Collins,, A.G.S.] even has the good humor to call them the "Unnumbered Series of seven 
visions""  (Combat Myth, 37-40).' 

366 W.M Ramsey, The Letters to the Seven Churches of Asia, Londen 19092 (repr. Grand 
Rapidss 1963). 

377 Barr, 'Apocalypse as Oral Enactment', 246, n. 9. Zo zouden de 'tien dagen van verdruk-
king'' in Op 2:10 een zinspeling zijn op riten van de dienst aan Niobe, zoals die werden 
volvoerdd te Smyrna, riten, die tien dagen rouw insloten. Het gaat echter niet om tien dagen 
'rouw',, maar om tien dagen van beproeving. 

16 6 



Christus.. In 22:8 wendt Johannes zich, uiteraard door middel van de voor-
lezer,, opnieuw tot zijn hoorders. Daarmee worden deze hoorders weer terug-
gebrachtt in de sfeer van alle dag. Ze waren al horende binnengegaan in 
'anotherr universe', hadden 'experienced a new reality'38. 

1.3.21.3.2 R. Bauckham 

Ookk Richard Bauckham is van mening dat de structuur van een tekst die in 
dee eerste plaats bedoeld is voor mondelinge voordracht, gekarakteriseerd 
moett zijn door duidelijke 'markers' in de tekst, terwille van die voordracht39. 
Alss voornaamste 'structural markers' zag hij de woorden èY£V<5|iT|V év 
TTveuncmm in 1:10 en 4:2, en [ó ayyeXoQ] aTniveyicév \ie év nvev\xa-
Tii  in 17:3 en 21:1040. Bauckham kwam zo tot een hoofdindeling: 

1.. 1:9-3:22 het openings visioen: de verschijning van Christus en de 
zevenn boodschappen aan de kerken; 

2.. hfst. 4 en 5 het visioen van de geopende hemel, met als vervolg 
daaropp de oordelen, hfst. 6 tot 16; 

3.. 17:1-19:10 Babyion de hoer; 
4.. 19:11-21:8 de overgang van BabyIon naar het Nieuwe Jeruzalem; 
5.. 21:9-22:9 het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid. 

Sectiee 2b, de serie oordelen, hfst. 6 tot 16, is het meest complex, maar Johan-
ness heeft echter met nadruk zijn 'structural markers' geplaatst: er is sprake 
vann drie series van zeven. De zevende van elke serie is niet alleen op opval-
lendee wijze verbonden met de vorige, maar ook met de hemelse troonzaal, 
hfst.. 4. Deze formule geeft aan dat het telkens om hetzelfde oordeel gaat, dat 
wordtt bereikt met de zevende van elke serie plagen, telkens meer geïntensi-
veerd.. De serie van zeven zegels is geschakeld aan de serie van zeven bazui-
nenn door middel van overlapping. Adela Yarbro Collins sprak van 'inter-
locking'.locking'. Elisabeth Schüssler Fiorenza sprak hier ten onrechte van 'intercala-
tion',tion', inlas, tussenvoeging, maar dat is een ander literair middel. Van 'inter-
calation'calation' is sprake bij hfst. 7, waarvan de tekst is geplaatst tussen het openen 
vann het zesde en het zevende zegel, en bij hfst. 10 en 11, die zijn geplaatst 
tussenn het blazen van de zesde en dat van de zevende bazuin. 

388 Barr, 'Apocalypse as Oral Enactment', 249. 
399 R. Bauckham, The Climax of Prophecy. Studies on the Book of Revelation, Edinburgh 

1993,, chapter 1, 'Structure and Composition', 1-37. 
400 Hierop wees reeds D.L. Barr, 'The Apocalypse as a Symbolic Transformation'. Zie noot 4 

inn dit artikel: 'Kenneth R.R. Gros Louis takes év nvev\iaxi to be a major structural 
device,, but this is true only in a secondary fashion {Literary Interpretation of Biblical 
NarrativesNarratives [Nashville, Abingdon, 1974]).' 
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Bauckhamm wees erop, dat de auteur van de Apocalyps ook moet hebben 
verwachtt dat er 'lezers' zouden zijn die zijn werk, dat bedoeld was als een 
profetischh geschrift, nauwkeurig zouden bestuderen, zoals hij en andere 
Joodsee schriftgeleerden de profetische geschriften van de Tenach hebben 
gespeldd (blz. 30). Zij die op deze wijze zijn boek bestudeerden, zullen oog 
hebbenn gehad voor 'structural markers', die aan hoorders ontgaan. 

1.3.31.3.3 A.J.P. Garrow 

Garroww ging in zijn dissertatie41 eveneens uit van de veronderstelling dat het 
boekk Openbaring is geconcipieerd om in een aantal gedeelten te worden 
voorgelezenn in de eredienst. Omdat de lezing van het boek in zijn geheel 
naarr zijn schatting twee uur in beslag zou nemen, zocht hij naar afsluitende 
verzenn die het einde van de lezing van een onderdeel zouden markeren en 
tevenss naar de volgende sectie/lezing zouden verwijzen. Een dergelijk slot 
vann een 'aflevering' duidt Garrow aan met de uit de televisie-wereld beken-
dee term 'cliffhanger'. In het slot van een dergelijke 'aflevering' wordt de 
spanningg opgevoerd, maar de oplossing of het antwoord op de brandende 
vraagg wordt nog niet geboden. De volgende 'aflevering' begint dikwijls met 
eenn recapitulatie van het voorafgaande. Garrow meende na Op 8:1 en na 
11:155 cliffhangers te kunnen identificeren. Op grond van een analyse van 
8:1-22 en 11:15-12:1 meende hij acht kenmerken te kunnen onderkennen, die 
beidee pericopen gezamenlijk zouden hebben. Beide pericopen worden ge-
kenmerktt door een zekere mate van 'suspense'; de actie, erin uitgedrukt 
begintt in de hemel, waarbij sprake is van het komen van God. In beide peri-
copenn is sprake van beelden van het uiteindelijk resultaat, die hoop en be-
moedigingg bieden aan de hoorders. Dan noemt Garrow nog enkele concrete 
kenmerken:: in beide pericopen komen afleidingen voor van avoiyo), 'ope-
nen',, in beide pericopen komen hymnische passages voor, die als 'closing 
hymns'' fungeren42, en referenties aan de eucharistie. Op grond van de aldus 
gevondenn acht kenmerken meent Garrow de Apocalyps in zes gedeelten te 
kunnenn indelen. Garrow is van mening dat de auteur van Openbaring bewust 
zijnn tekst zo heeft ingedeeld, dat deze geschikt was om in zes afleveringen te 
wordenn voorgelezen43: 1:1-3:22, 4:1-8:1, 8:1-11:18, 11:19-15:4, 15:5-19:10 
enn 19:11-22:21. Deze indeling is als zodanig heel acceptabel, althans niet 
minderr acceptabel dan de vele andere die zijn voorgesteld, maar Garrow 

411 A.J.P. Garrow, Revelation, Londen/New York 1997. 
422 Garrow is van mening dat het hier gaat om hymnen die door de gemeenten zijn gezongen. 

Daarbijj  noemt hij Op 7:15-17 een hymne, zonder daarvoor argumenten aan te voeren. 
433 Garrow, Revelation, 35 en 50-51. Garrow gaat er daarbij van uit dat alle zeven brieven van 

hfst.. 2 en 3 gelezen zijn in elk van de zeven gemeenten aan wie de Apocalyps is geadres-
seerd. . 
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heeftt niet overtuigend kunnen aantonen dat zijn veronderstelde indeling de 
intentiee van de auteur weergeeft. 

1.44 STRUCTURERING VAN HET BOEK OPENBARING OP GROND VAN DE 

LITURGIEE DER VROEG-CHRISTELUKE GEMEENTEN 

Menn kan stellen dat de indelingen, vervaardigd door de auteurs genoemd in 
§§ 1.3, zijn gemaakt op grond van de liturgische functie van de Apocalyps. 
Hett boek is immers voorgelezen in de samenkomst van de gemeenten. Er is 
daarnaastt ook nog naar een indeling gezocht op grond van het veronderstelde 
grondplann van de liturgie van de toenmalige gemeenten. 

1.4.11.4.1 Massey H. Shepherd 

Masseyy H. Shepherd is van mening dat het grondplan van de Apocalyps naar 
allee waarschijnlijkheid is geschetst naar de paasliturgie, zoals de eerste 
christenenn die zouden hebben gevolgd44. Het was Shepherd opgevallen dat 
hett bericht van de bruiloft van het Lam, hfst. 19, onmiddellijk wordt vooraf-
gegaann door het 'Hallel'. De associatie van het 'Hallel' met de Joodse fees-
tenn en inzonderheid met het Pascha bracht hem tot de veronderstelling, dat 
hfst.. 19 de reflectie kon zijn van de eucharistieviering tijdens het kerkelijke 
paasfeest.. Teruglezend in de Apocalyps kwam Shepherd tot de overtuiging 
datt de gehele structuur van Openbaring is gebaseerd op het paasfeest, zoals 
datt door de eerste christenen zou zijn gevierd, compleet met de bediening 
vann de Heilige Doop. Hij deelt de Apocalyps in dertien delen in, overeen-
komstigg een door hem gereconstrueerde paasliturgie. 
Tegenn Shepherd moet worden ingebracht dat onze kennis van de paasviering 
grotendeelss op de Apostolische Traditie van Hippolytus uit de derde eeuw en 
opp nog latere bronnen berust. Het gaat niet aan een liturgie van een paasvie-
ringring in de eerste eeuw te construeren uit bronnen van veel later tijd45. Het is 
bovendienn zeer de vraag, of het paasfeest in de eerste eeuw wel overal op 
gelijkee wijze is gevierd. 

Menn heeft gemeend ook in andere nieuwtestamentische boeken de reflectie 
vann een toenmalige liturgische praktijk waar te kunnen nemen. H. Preisker 
zagg in 1 Petrus het verslag van een doopdienst46, waarin hij precies het mo-

444 M.H. Shepherd Jr., The Paschal Liturgy and the Apocalypse, Londen 1960, spec. Part 
Two,, The Paschal Liturgy in the Apocalypse, 77-97. 

455 P. Bradshaw, The Search for the Origins of Christian Worship, Londen 1992, 35-36. 
466 H. Preisker, Die katholischen Briefe, Tubingen 19513; zie ook F.L. Cross, 1 Peter - A 

PaschalPaschal Liturgy, Londen 1954. 
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mentt meende te kunnen aanwijzen waarop de doop bediend werd, namelijk 
naa 1 Pe 1:21. W.C. van Unnnik sprak in dit verband waarschuwend van 
'Panliturgisme',, een waarschuwing die door verscheidene auteurs werd 
overgenomen47.. Dat de taal van de boeken van het Nieuwe Testament door-
drenktt is van woorden en uitdrukkingen die de liturgie van die dagen reflec-
teren,, is begrijpelijk, maar het is minder duidelijk waarom een geschrift zou 
zijnn ingedeeld naar de structuur van de eredienst, gesteld dat er in de eerste 
eeuww al sprake zou zijn geweest van een vaste structuur daarvan48. 

1.4.21.4.2 M.D. Goulder 

M.D.. Goulder neemt aan, dat de Apocalyps na een eerste voordracht in het 
middenn van de gemeente, cyclisch is gelezen49, dat wil zeggen: in wekelijkse 
pericopen,, een jaar lang50. Zijn hypothese sluit aan bij de veronderstelling 
datt verschillende nieuwtestamentische geschriften zijn ontstaan in relatie tot 
dee schriftlezingen uit de Thora en de Profeten, die volgens een synagogaal 
leesroosterr op de sabbat zouden zijn gelezen, reeds in de eerste eeuw na 
Christus,, èn dat die nieuwtestamentische geschriften op hun beurt eveneens 
vann meet af aan bedoeld waren om cyclisch te worden gelezen tijdens de 
eredienst.. Zij zouden daarom een structuur moeten vertonen, die hen voor de 
wekelijksee lezingen geschikt zou maken. Goulder had reeds onderzoek ge-
daann naar de synoptische evangeliën en hun gebruik als lectionaria51. 
Ookk in de Apocalyps meent Goulder een indeling te onderkennen die wijst 
opp cyclische lezingen. A. Vanhoye had reeds in de Apocalyps de vele zin-
spelingenn op en ontleningen aan Ezechiël onderzocht^2. Deze zinspelingen 

477 W.C. van Unnik, 'Dominus vobiscum: The Background of a Liturgical Formula', in A.J.B. 
Higginss (red.), New Testament Essays: Studies in Memory of T.W. Manson, Manchester 
1959,, 270-305; de geciteerde uitdrukking: biz. 272. De uitdrukking werd overgenomen 
doorr C.F.D. Moule, Worship in the New Testament, Londen 1961, 7 en P. Bradshaw, 
Search,Search, 30. Ook Kl.-P. Jörns verzette zich tegen pogingen, uit de Apocalyps een liturgie 
voorr de oudchristelijke eredienst te reconstrueren: 'Die Ape nun aber selbst auf diese (der 
Verlesungg des Buches folgende!) Eucharistieliturgiestruktur abzusuchen, bedeutet vorn-
herein,, die Dinge auf den Kopf zu stellen', Das hymnische Evangelium, GUtersloh 1971, 
182. . 

488 P.J. Peschek meende dat de structuur van de Apocalyps een afspiegeling biedt van de 
dienstt in de Tempel te Jeruzalem, Geheime Offenbarung und Tempeldienst, Paderborn 
1929.. Zijn these heeft zich evenmin gehandhaafd. 

499 M.D. Goulder, 'The Apocalypse as an Annual Cycle of Prophecies', NTS 27 (1981) 342-
367. . 

500 Goulder citeert hierbij A. Fairer, Rebirth, 22: 'He [Johannes, A.G.S.] certainly did not 
thinkk it was going to be read once to the congregations and then used to wrap up fish...' 

511 M.D. Goulder, Midrash and Lection in Matthew, Londen 1974; The Evangelist's Calen-
dar,dar, Londen 1978; Luke: A New Paradigm, (JSNTSup 20, I) Sheffield 1989. Zie over 
Goulderss werk: D. Monshouwer, Markus en de Thora, Kampen 1987,42-46. 

522 A. Vanhoye, 'L'utilisation de Livre d'Ezéchiel dans 1'Apocalypse', Bib 43 (1962) 436-
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enn ontleningen blijken in dezelfde volgorde te staan als de teksten in het 
boekk Ezechiël waaraan ze zijn ontleend. Goulder veronderstelt daarom dat 
dee betreffende passages in Ezechiël door Johannes zijn gehoord tijdens de 
lezingenn in de wekelijkse samenkomsten van de gemeente op de zaterdag-
avond53.. Deze lezingen zouden Johannes hebben geïnspireerd tot zijn visi-
oenen,, die hij vervolgens zou hebben opgeschreven met de intentie dat ook 
zijnn boek in wekelijkse pericopen zou worden voorgelezen, te beginnen op 
Pasenn dat door Johannes gevierd werd op de veertiende Nisan. Goulder 
interpreteertt de woorden Kupi(XKf | rpépa in Op 1:10 als de dag van de 
opstandingg van de Heer, Pasen dus; Johannes zou daarmee hebben aangege-
venn dat hij het visioen van de Verrezen Christus (hfst. 1) geschouwd heeft op 
Pasenn en dat hij verwachtte dat de kerken zijn eerste hoofdstuk eveneens op 
hett paasfeest zouden lezen. 
Eenn bezwaar tegen Goulders indeling in 51 pericopen is dat daarvan niets te 
vindenn is in de handschriftelijke overlevering van de tekst van Openbaring. 
Vann een door Johannes geïntendeerde indeling die - naar Goulder veronder-
steltt - moet hebben bestaan, zouden vanwege het belang ervan voor de 
praktijk,, overblijfselen te vinden moeten zijn in de handschriften. Er kunnen 
echterr in de eerste en tweede eeuw geen leesroosters met opgave van perico-
penn uit de Apocalyps gecirculeerd hebben met opgaven van te lezen hoofd-
stukkenn en verzen, want de hoofdstuk- en versindeling dateert uit later tijd54. 
P.. Bradshaw voerde tegen Goulders hypothese aan dat er geen enkel bewijs 
iss voor het bestaan van een vast rooster van synagogale lezingen voor de 
sabbatt in de eerste eeuw na Chr.55, die dan ook door christenen zouden zijn 
gebruikt.. Het enige gegeven dat we uit de tweede eeuw hebben over de 
lezingg van nieuwtestamentische geschriften is van Justinus Martyr: 'Op de 
dagg die men zondag noemt wordt er een bijeenkomst gehouden van allen die 
inn de steden of op het platteland wonen, waarbij de gedenkschriften van de 
apostelenn of de werken van de profeten gelezen worden, zolang de tijd het 

476.. Nadien verscheen J.-P. Ruiz, Ezekiel in the Apocalypse: The Transformation of 
PropheticProphetic Language in Revelation 16,17-19,10, Frankfurt am Main/Bern/New York/Parijs 
1989. . 

533 Goulder verwijst hier naar Hegesippus, die een nieuwtestamentische lezing noemt naast 
diee van Tenach: 'In iedere opvolging en in iedere stad was het zo gesteld, als de Wet het 
beveelt,, en de Profeten, en de Heer', geciteerd door Eusebius, Hist.eccl. 4,22,3. Hegesip-
puss schreef zijn Hupomnèmata  180. Goulder erkent overigens: 'We have no evidence of 
thee pattern of reading Ezekiel in the synagogue', 'Apocalypse as an Annual Cycle', 356. 

544 In de derde eeuw bestond er, althans volgens Dionysius van Alexandrie, een indeling in 
Ke(pdA.aia,, zie boven, noot 2. De thans gebruikelijke indeling van het NT in hoofdstuk-
kenn wordt toegeschreven aan bisschop Stephen Langton (gest. 1288). De versindeling 
dankenn wij de Parijse drukker Robertus Stephanus, ook Robert Estienne genoemd, die 
voorr zijn diglotte-editie van het NT in 1551 een dergelijke indeling nuttig vond. 
Inn Goulders lijst van schriftlezingen ontbreekt Op 12:8. 

555 P. Bradshaw, Search, 32. 
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toelaat'' . De laatste woorden wijzen bepaald niet op het gebruik van een 
pericopenn systeem. 

1.4.31.4.3 Ugo Vanni 

Bijj  de bespreking van Lambrechts 'structurering' noemde ik de indeling van 
Ugoo Vanni. Vanni meent in de Apocalyps dialogen te kunnen onderkennen, 
diee hij beschouwt als liturgische dialogen tussen de voorganger/lector en de 
hoorders57.. Een eerste voorbeeld daarvan ziet hij in de pericoop 1:4-8. Vanni 
iss van mening dat bedoelde dialogen werkelijk in een samenkomst van de 
christenenn zijn gerealiseerd. Hij beroept zich daarvoor op synagogale praktij-
kenn en op gegevens in een brief van Plinius de Jongere58 over de samenkom-
stenn van de christenen in Bithynië. Vanni noemt de brief van Plinius echter 
tenn onrechte. Plinius heeft het over de zang van de christenen, waarbij het de 
kwestiee is of deze werkelijk antifonaal of responsoriaal is geweest59. Een 
beroepp op Plinius gaat hier niet op en van de liturgische praktijk in de syna-
gogenn van de eerste eeuw na Chr. weten we te weinig om ons daarop met 
zekerheidd te kunnen beroepen. Vanni ziet echter een dialoog als door Plinius 
bedoeldd in de pericoop Op 1:4-8. De hoorders zouden de woorden 1:5b-6 en 
1:7bb hebben uitgesproken. Hiertegen kan het volgende worden ingebracht: 
alss Vanni's veronderstelling juist is, dan moet hier sprake zijn van een fictie-
veve dialoog, want hoe zouden de hoorders una voce deze woorden hebben 
kunnenn responderen: 

Hem,Hem, die ons liefheeft 
enen ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed 
-- en Hij heeft ons tot een koninkrijk, 
tottot priesters voor zijn God en Vader gemaakt -

566 Justinus Martyr, Apologia I, 67,3 (vert. G.J.M. Bartelink). 
577 U. Vanni, 'Liturgical Dialogue as a Literary Form in the Book of Revelation', NTS 37 

(1991)348-372. . 
588 C. Plinius Minor, Epist. 10,96. Plinius, stadhouder van de provincie Bithynië, had aan 

keizerr Trajanus een brief geschreven met de vraag, hoe te handelen met christenen, die hij 
hadd laten arresteren. Zij hadden bij hun verhoor verteld, dat ze gewoon waren op een 
bepaaldee dag voor zonsopgang in beurtzang, in vicem, een hymne te zingen voor Christus, 
alsoff  die een god was. 'In vicem' betekent echter volgens anderen 'onder elkaar'. Dat wist 
menn al in de 17de eeuw, zie William Cave, Het eerste Christendom, Weleer vertaalt door 
SalomonSalomon Bor, Dordrecht (1692) 17785, 'En, Of Plinius, die omtrent dien tijd leefde, wel zo 
ietss met zyn secum invicem canere moge gemeend hebben, dat de Christenen, naamlyk, 
Lofzangenn zongen, onder malkanderen, of by hunne beurten, laat ik aan 't onderzoek der 
genen,, die het zelve der moeite waardig oordeelen.' 

599 Zie mijn artikel 'Welluidende Liefde, Ignatius en de kerkzang', in: A.C. den Besten e.a. 
(red.),, Het nodige Overbodige, Kampen 1989, 64-70. 
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HemHem zij de heerlijkheid en de kracht 
tottot in alle eeuwigheden! 
Amen.Amen. [Op l:5b-6] 

Err waren in Johannes' dagen stellig geen liturgische tekstboekjes in gebruik. 
Dee titel van Vanni's artikel spreekt dan ook terecht van 'Liturgical Dialogue 
ass a Literary Form'. 
Tochh hoeft in de betreffende pericoop Op 1:4-7 niet per se sprake te zijn van 
eenn responsie-structuur. Vanni meent, dat er in de tekst een verspringing 
plaatss vindt van het subject. In 1:4 zegt de lector: 'genade zij u' (v>|iïv). Bij 
dee woorden 'Hem die ons (r\\iac,) liefheeft', in 1:5, zouden dan de hoorders 
aann het woord zijn. De meen echter dat wij hier te maken hebben met de 
kwestiee van tweesoortig gebruik van de eerste persoon pluralis, het wij-
inclusiefinclusief en -exclusief**; wiyinclusief omvat de spreker en de aangesproken 
persoonn of personen, het wij-exclusief scheidt de aangesprokene(n) van de 
spreker61.. Het r\\iac, in 1:5 kan dus inclusief zijn gebruikt, waarbij Johannes, 
respectievelijkk de lector, zichzelf èn de aangesprokenen bedoelt. In dat geval 
iss er geen sprake van een dialoog als literaire stijlvorm. De gevolgtrekking 
diee Vanni reeds aan het begin van zijn betoog maakt met betrekking tot de 
pericoopp 1:4-7: 'Thus we have an interacting exchange, a dialogue taking 
placee between John/the lector and the group of hearers'62 lijk t mij enigszins 
voorbarig.. Dat neemt niet weg dat Vanni met recht elders 'dialoog-structu-
ren'' onderkent, speciaal in het laatste hoofdstuk van de Apocalyps. 

1.55 STRUCTURERING OP GROND VA N HET 'DRAMATISC H KARAKTER'  VA N 

DEE APOCALYPS 

Sommigee onderzoekers zijn van mening dat de Apocalyps is gebaseerd op, 
althanss geïnspireerd door het Griekse drama. Zoals Elisabeth Schüssler Fio-
renzaa het onderkennen van het eschatologisch karakter van Openbaring als 
voorwaardee noemt voor een goed verstaan van dit geschrift, zo noemt John 
Wickk Bowman het dramatisch karakter van de Apocalyps de enige sleutel tot 
eenn goed verstaan ervan: 'only through grasping the nature of this dramatic 
structuree of the book can its message be properly apprehended' . 

600 Sommige talen, als het Indonesisch, hebben hiervoor verschillende vormen: kita voor het 
'wij '' inclusief, en kami voor het 'wij ' exclusief de aangesproken persoon of personen. 

611 Deze kwestie doet zich, om een voorbeeld te noemen, voor in 2 Kor 5:18-21, waar 'wij ' 
afwisselendd inclusief en exclusieff  wordt gebruikt. 

622 Vanni, 'Liturgical Dialogue', 350. 
633 J.W. Bowman, 'The Revelation to John: Its Dramatic Structure and Message', Int 9 (1955) 

436-453;; het genoemde citaat bevindt zich op blz. 440. Bowmans artikel wilde de weten-
schappelijkee fundering zijn van zijn populaire boek The First Christian Drama, Philadel-
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1.5.11.5.1 J.W.Bowman 

Bowmann verdedigt de these dat de oorspronkelijke opzet van de auteur van 
Openbaringg was: het schrijven van een geheel eigensoortig drama, bestaande 
uitt zeven bedrijven, elk daarvan samengesteld uit zeven scènes. 
Volgenss Bowman concipieerde Johannes zijn geschrift tegelijk als brief, 
omdatt er geen sprake van kon zijn dat zijn 'drama' in een theater zou worden 
opgevoerd.. Johannes moet zijn 'drama' hebben geschouwd op een kosmisch 
toneel.. Ondanks deze beperkende opmerking van Bowman gaf J.L. Blevins 
opp basis van Bowmans indeling in 1984 een commentaar uit, waaraan hij een 
'draaiboek'' toevoegde, compleet met regie-aanwijzingen, om de Apocalyps 
alss toneelstuk op te voeren64. 

Bowmann was overigens niet de eerste, die het dramatisch karakter onderken-
de,, al noemt hij geen voorgangers. De Amerikaan F. Palmer bestempelde in 
19033 de Apocalyps tot een drama in vijf bedrijven65. Ook R.R. Brewer trok 
eenn parallel tussen de Apocalyps en het Griekse drama66. E. Stauffer zag in 
dee Apocalyps een beschrijving van 'messianische Spiele', in contrast met de 
'Festspiele'' gehouden in het Amfitheater te Efeze67. E. Schüssler Fiorenza 
hadd een open oog voor de dramatische aspecten van de Apocalyps. Zij sprak 
vann 'a great drama of poetical conciseness'68. 
Zoo hebben verschillende auteurs gewezen op het dramatisch karakter van de 
Apocalyps,, waarbij een enkeling zover gaat, dat hij het boek wil verstaan als 
eenn drama, dat bewust als zodanig zou zijn geconcipieerd door de auteur. 
Hett boek zou het patroon vertonen van het Griekse drama, vanwege de 
dramatisdramatis personae die ten tonele worden gevoerd, objecten die worden 

phiaa 1955. 
644 J.L. Blevins, Revelation as Drama, Nashville 1984. Zijn script is opgevoerd. Tina Pippin 

begintt het Preface van haar boek Death and Desire. The Rhetoric of Gender in the Apoca-
lypselypse of John, Louisville 1992, met de woorden: 'My first encounter with the Apocalypse 
wass visual - a drama performed on a stage, complete with a narrator, a Greek chorus, 
changingg scenery, and great intensity'. Deze 'performence' stond onder leiding van haar 
lateree promotor J.L. Blevins. 

655 F. Palmer, The Drama of the Apocalypse, in Relation to the Literary and Political Circum-
stancesstances of its Time, New York/Londen 1903. Palmer stelt echter, biz. 10, 'the Apocalypse 
cann never have been intended for representation', maar 'its stages or acts' zijn gemarkeerd 
mett grote precisie. Palmer begon zijn boek met een citaat uit Miltons The Reason of 
ChurchChurch Government: 'And the Apocalypse of St. John is the majestic image of a high and 
statelyy tragedy, shutting up and intermingling her solemn scenes and acts with a sevenfold 
choruss of hallelujahs and harping symphonies'. 

666 R.R. Brewer, 'The Influence of Greek Drama on the Apocalypse of John' ATR 18 (1936) 
74-92. . 

677 E. Stauffer, Christus und die Casaren, Hamburg 19646,197. 
688 E. Schüssler Fiorenza, 'Eschatology', biz. 539. In haar artikel van 1977 schreef zij: 'It is 

especiallyy interesting to note the affinity of the structure of Revelation to that of the Greek 
drama',, 'Composition and Structure', biz. 365. 
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genoemdd en die als rekwisieten van een toneelspel kunnen worden opgevat, 
vanwegee een 'plot' die kan worden onderkend en vooral: het voorkomen van 
hymnischee gedeelten die met koren in een Griekse tragedie kunnen worden 
vergeleken69.. Van een Wetsgetrouwe Joodse auteur uit de eerste eeuw na 
Christuss als de auteur van Openbaring kan het echter allerminst de bedoeling 
geweestt zijn een script te schrijven voor een toneelstuk. Wel is mogelijk dat 
Johanness enkele gedeelten van zijn boek geschreven heeft in een antitheti-
schee parallel met datgene wat zich afspeelde in het amfitheater te Efeze. Dit 
theater,, dat een groot deel van de binnenstad domineerde, moet een diepe 
indrukk hebben gemaakt op de inwoners en bezoekers van de stad. Het was 
mett 25.000 zitplaatsen een der grootste theaters ter wereld70. Johannes zou 
volgenss Bowman een nieuwe literaire vorm hebben willen creëren op basis 
vann wat het Griekse toneel aan mogelijkheden bood. De auteur van de Apo-
calypss zou zo Hebreeuwse en Graeco-Romeinse tradities hebben gecombi-
neerd.. Bowman sprak van Openbaring als 'gospel drama'. Bowmans inde-
lingg is echter weinig acceptabel als het op een gedetailleerde uitwerking 
aankomt.. Bowman gebruikt geen termen als 'intercalation' of 'interlocking', 
maarr noemt de passages die het zevenvoudig karakter van de Apocalyps 
onderbrekenn 'settings', die verandering van scène aanduiden of informatie 
biedenn over de rekwisieten. Deze laatste zouden zijn gekozen uit het meubi-
lairr van de tempel in Jeruzalem. De indeling van Bowman maakt een gekun-
steldee indruk. De hoofdstukken 4 en 5 in hun geheel vormen voor hem de 
'setting'' voor het tweede tafereel, waarvan de eerste scènes uit slechts twee 
off  drie verzen bestaan, terwijl de zesde de passage 6:12-7:17 omvat. In het 
vijfdee tafereel zouden enkele scènes slechts uit één vers bestaan. In de bedrij-
venn IV, VI en Vu zijn de wisselingen van de scènes aangegeven door de 
introductoryintroductory words: eïÖov, a)(pÜT)V en öei£(D OOI / £Ö£l£ev Jioi. Bow-
mann begaat een drogreden: hij somt eerst alle teksten op met eiÖov en zegt 
daarvann dat daardoor een wisseling van scène wordt aangeduid, iets wat aan 
dee aandacht van alle geleerden voor hem zou zijn ontsnapt. Daarna stelt hij 
datt het woord eiÖov nergens anders voorkomt dan bij de wisseling van een 
scène71. . 

699 Cf. E. Schüssler Fiorenza, 'Composition', 353, 'The most compelling argument for the 
influencee of Greek dramatic forms on the composition of Revelation is the use of choruses 
byy the author'. 

700 'Das Theater in Ephesos', Forschungen in Ephesos, veröffentlicht vom Österreichischen 
Archeologischenn Institute, II, bearbeitet von R. Heberdey, G. Niemann und W. Wilberg, 
Wenenn 1912. Uit een aantal brokstukken, afkomstig uit de achterwand van het toneel, 
reconstrueerdee Rudolf Heberdey een inscriptie. Uit deze inscriptie kan worden opgemaakt 
datt het theater na een ingrijpende verbouwing in de tweede helft van het jaar 66 n.Chr. 
opnieuww werd ingewijd, o.c, 157. 

711 Hier vergist Bowman zich. In 15:5 komt elöov voor maar functioneert daar niet als 
introductoryintroductory word voor een nieuwe scène. 
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Bowmann veronderstelt dat zich onder de eerste lezers vele voormalige hei-
denenn bevonden, die vertrouwd waren met Griekse en Romeinse theaters. 
Bijj  deze voorstellingen moeten kritische kanttekeningen gemaakt worden. 
Afgezienn van het feit, dat het Johannes' intentie was, dat het boek zou wor-
denn voorgelezen en dat wij dus moeten spreken van de eerste 'hoorders', 
verondersteldee Johannes in de eerste plaats een grote kennis niet van het 
Grieksee drama, maar van de profetische geschriften van Israël72. Het is maar 
zeerr de vraag of zich in de Johanneïsche gemeente 'many erstwhile pagan 
readers'' bevonden. Wel is het zo dat zowel de auteur als zijn hoorders in de 
aangeschrevenn gemeenten dikwijls geconfronteerd werden met de niet-Jood-
see en niet-christelijke cultuur die zij goed gekend moeten hebben73. Daarom 
kann Bowman zeker gelijk hebben, als hij stelt dat het theater te Efeze 'may 
welll  have been in John's mind as he wrote'74. Tegelijkertijd maken de vele 
verwijzingenn naar de Joodse Bijbel en de binnen-Joodse polemiek het waar-
schijnlijkk dat de eerste hoorders Joden waren. 
Elisabethh Schüssler Fiorenza heeft terecht gesteld dat de dramatische ele-
mentenn die in de Apocalyps onderkend kunnen worden, niet het complexe 
literairee karakter bepalen. Zij vormen wel een belangrijke component er-
van75.. Indien het echter juist is, dat de auteur zijn boek een sterk dramatisch 
karakterr heeft gegeven, dan heeft dit een visueel en, naar ik meen zelfs een 
auditieff  effect bij de hoorders teweeggebracht. Hoorders worden tijdens het 
luisterenn overgebracht in een andere werkelijkheid, in een visionaire we-
reld76.. Dat is een gebeuren dat ook plaats vindt bij het lezen van een boek en 
hett luisteren naar een concert, om twee voorbeelden te noemen. Barr formu-
leertt het effect van de voordracht aldus: 'As an enacted story the Apocalypse 
hass the power to bring into existence that reality which it portrays...' en 'its 
orall  presentation within the liturgy mediates the coming of Jesus to his con-
gregationn in salvation and judgement enabling them to carry on the divine 
service,, that is, the realisation of God's rule in their midst'77. Dit dramatisch 
effectt dat de auteur van de Apocalyps blijkbaar heeft beoogd, de 'audience-
directedd nature' van de Apocalyps, wordt versterkt door de auditieve aspec-
tenn van de tekst van Openbaring. 

722 Op de identiteit van deze 'hoorders' ga ik in in hoofdstuk 3. 
733 Zie U. Vanni, 'Liturgical Dialogue', NTS 37 (1991) 348-372. Cf. biz. 371, n. 39, 'It is 

beyondd doubt that the influence of the non-Christian milieu on the author is to be reckoned 
with.. Could this have influenced concretely any aspects of the dialogueform we are dealing 
with?? Some characteristic points of contact - for example, between the chorus function in 
thee Greek tragedy and doxologies, between the drama of chapter 18 and the plays that took 
placee in Ephesus etc. - would suggest an affirmative response. But all these questions 
requiree further examination.' 

744 Bowman,'Dramatic Structure',448. 
755 E. Schüssler Fiorenza, 'Composition', 354. 
766 D.L. Barf, 'Apocalypse as a Symbolic Transformation', 46. 
777 Barr, 'Apocalypse as Oral Enactment', 256. 
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1.66 CONCLUSIE 

Err blijkt een grote verscheidenheid te bestaan in de resultaten van de vele 
pogingenn om een structuur te onderkennen in de Apocalyps. De gevonden 
indelingenn berusten blijkbaar op een subjectief oordeel van de onderzoekers. 
Verschillendee auteurs menen objectieve feiten voor een oplossing ontdekt te 
hebben,, die bij onderzoekers vóór hen niet bekend waren; ik wees al op de 
opvattingenn van Elisabeth Schüssler Fiorenza en John Wick Bowman. Ook 
Bauckhamm en Garrow hebben met even grote stelligheid een dergelijk oor-
deell  ten beste gegeven78. Daarmee wil niets ten nadele gezegd zijn van de 
onderzoekerss en het resultaat van hun onderzoek. Volledige objectiviteit is 
blijkbaarr uitgesloten. Aan kunst is de mogelijkheid tot meervoudige interpre-
tatiee inherent, en de Apocalyps is een literair werk van hoog gehalte, een 
kunstwerk,, al is ook deze uitspraak noodzakelijkerwijs subjectief. De auteur 
vann de Apocalyps zal zijn werk niet als zodanig hebben bedoeld. Van deze 
auteurr kan worden gezegd dat hij zijn boek bewust in een bepaalde vorm zal 
hebbenn geconcipieerd, maar in deze compositie zullen stijlvormen te onder-
kennenn zijn, waarvan hij zich niet bewust is geweest. Dit is mede de achter-
grondd van de polyinterpretabiliteit van zijn tekst. 
Helaass is uit bovengenoemde studies betreffende de structuur van Openba-
ringg geen verband gebleken tussen mogelijke indelingen van de Apocalyps 
enn de muzikale expressies, genoemd in het boek. Garrow meent dat een 
hymnee de afronding vormt van elk door hem aangenomen onderdeel. Zijn 
visiee op teksten, die hij als hymnen beschouwt, is echter niet overtuigend. 

788 Bauckham bespreekt twee 'very distinctive literary techniques' die vóór hem niet zijn 
onderkend,, - 'structural markers' die zo duidelijk zijn 'that it is astonishing that so many 
attemptss to discern the structure of Revelation have ignored them', Climax, 1 en 4. Ook 
Garroww is van mening dat onderzoekers voor hem faalden in het onderkennen van aspecten 
diee de structuur van de Apocalyps bepalen, aspecten die hij meent gezien te hebben, 
Revelation,Revelation, 4 en 14. 

27 7 





HOOFDSTUKK 2 

DEE AUTEUR VAN HET BOEK OPENBARING 

2.11 INLEIDING 

Kenniss omtrent de persoon van de auteur en diens geestelijke achtergrond 
kunnenn van belang zijn voor het goed verstaan van zijn geschrift. Deze be-
weringg gaat in tegen de tendens bij het literaire onderzoek in deze tijd, waar-
inn men vooral geïnteresseerd is in de invloed van de tekst op de lezer. Een 
dergelijkk onderzoek van de tekst van het boek Openbaring of gedeelten 
daarvann is onder meer verricht door M.A. Harris1 en T. Pippin2. Mijn onder-
zoekk is echter gericht op de culturele en religieuze achtergrond van de muzi-
kale,, althans auditieve elementen in de tekst en in dat kader is de persoon 
vann de auteur van Openbaring en de tijd, waarin hij zijn boek schreef3 van 
belang. . 
Dee auteur van het boek Openbaring noemt zijn naam in het begin van zijn 
geschrift,, 1:1. Hij richt zich met zijn schrijven, dat althans in het begin een 
briefvormm heeft, tot de geadresseerden met de briefaanhef: 'Johannes aan de 
zevenn gemeenten in Asia', 1:4. Deze Johannes begint en eindigt het bericht 
overr zijn visioenen met de zelfaanduiding 'Ik, Johannes', 1:9 en 22:8. De 
naamm van de auteur wordt ook genoemd in de toegevoegde titel van het 
boek.. Deze titel, AüOKAATYI S IQANNOT , Openbaring van Johan-
nes*,nes*, is echter misleidend, want het gaat volgens Op 1:1 om de 'AHOKCC-

11 M.A. Harris, The Literary Function of Hymns in the Apocalypse of John, ongepubliceerde 
dissertatiee aangeboden aan de Faculty of the Southern Baptist Theological Seminary, 
Louisvillee 1988. 

22 Tina Pippin, Death and Desire. The Rhetoric of Gender in the Apocalypse of John, Louis-
vill ee 1992. Pippin wil op postmoderne wijze de Apocalyps van Johannes lezen, dat wil 
zeggenn de fictieve wereld, die de tekst oproept, binnengaan als een 'participatory reader', 
diee zijn weg door het verhaal voelt, ziet, hoort en tast. 

33 Tina Pippin beschouwde in haar dissertatie, Political Reality and the Liberating Vision: 
TheThe Context of the Book of Revelation (Louisville 1987, ongepubliceerd) het boek Open-
baringg als 'resistance literature', geschreven in het jaar 95 als een reactie op de politieke 
oppressiee van keizer Domitianus. Zij deed echter geen onderzoek naar de datering van 
Openbaring. . 

44 De titel maakt geen bestanddeel uit van de tekst van Openbaring. Algemeen wordt aan-
genomenn dat hij later is ontstaan. M. Hengel meent echter, dat deze titel vanaf de verme-
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XTJI|JI<;; ' Ipoou XpiöToO, de Openbaring van Jezus Christus5. De auteurs-
naamm is ten onrechte een onderdeel van de boektitel geworden. Johannes is 
slechtss het menselijk medium van de openbaring en de genitief IOANNOT 
inn de titel heeft dan ook de betekenis van: opgetekend door Johannes. 
Wijj  weten van deze Johannes weinig met zekerheid. Wij kunnen het een en 
anderr opmaken uit de tekst van zijn boek en er zijn berichten over hem in de 
vroeg-christelijkee literatuur. Er zijn reeds in de tweede eeuw auteurs geweest 
diee gegevens over deze Johannes hebben overgeleverd: Justinus Martyr, 
Irenaeus,, Polycrates van Efeze en anderen. Over deze gegevens is in de 
vorigee eeuw veel gediscussieerd, maar deze discussie betreft veelal de kwes-
tiee of de Johannes die het laatste bijbelboek schreef al of niet identiek was 
aann de apostel Johannes, de zoon van Zebedeüs. Deze identiteit wordt door 
dee meeste hedendaagse auteurs ontkend, maar er zijn nog altijd die haar 
aanvaarden6.. Voor het onderzoek naar de muzikale beelden en auditieve 
elementenn in Openbaring is het van meer belang te weten wat de tekst van 
hett boek zelf zegt over zijn auteur. Ik wil mij daarom voornamelijk richten 
opp deze interne gegevens, en slechts zijdelings ingaan op een enkel bericht 
overr de auteur van Openbaring, voor zover dat van betekenis is als aanvul-
lingg op de interne gegevens. 

2.22 JOHANNES, EEN WETSGETROUWE JOOD 

Dee naam van de auteur, Johannes, wordt in het boek tot viermaal toe ge-
noemdd en er is geen reden om aan te nemen, dat deze naam op een fictie 
berust.. Openbaring is daarom geen pseudepigrafisch geschrift7. Was deze 

nigvuldigingg van het boek erbij gehoord heeft, zie zijn Die johanneische Frage (WUNT 
67),, Tubingen 1993, 33: 'Das mag für manchen Neutestamentler aufgrund langer Gewöh-
nungg überraschend, ja unsympathisch erscheinen, aber wenn er über das Problem wirklich 
(selbst)kritischh nachdenken würde, könnte er diese Frage nicht mehr einfach umgehen*. 

55 Zo duidt het boek zichzelf aan door middel van de eerste woorden. De woorden 
'AnoKcUinJrK;; 'Ir|aoü Xpioroü zullen mogelijk door de auteur zelf als boektitel 
bedoeldd zijn, zie E. Lohmeyer, Offenbarung, 5, en D.E. Aune, Revelation II, Nashville 
1998,, 4. De genitivus 'IrjCJOÜ XplOTOÖ moet als genitivus subjectivus worden opgevat. 
Cf.Cf. H. Kraft, Die Offenbarung des Johannes, Tubingen 1974, 19-20: 'Es wird seinen 
Grundd in der paulinischen Eschatologie haben, dass man diese Frage, ob hier ein Genitivus 
subiectivuss oder obiectivus vorliege, überhaupt aufgeworfen hat...' Het gaat daarbij om de 
vraagg of Jezus Christus hier als auteur of als object van de openbaring moet worden 
opgevat. . 

66 Zo S.S. Smalley, 'John's Revelation and John's Community', BJRL 69 (1987) 549-571 
(ziee biz. 568), en A.J .P. Garrow, Revelation (1997), 59. 

77 Ook de suggestie van hoge ouderdom, die pseudepigrafische literatuur als regel kenmerkt, 
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naam,, Johannes, gefingeerd en alleen genoemd om de autoriteit van het 
geschriftt te vergroten, dan zou hij stellig voorzien zijn geweest van een 
epithetonn als 'apostel'. Wij weten, zoals gezegd, niet of deze Johannes al dan 
niett identiek is geweest aan de apostel Johannes, zoals men eeuwenlang 
heeftt gedacht. Dat Johannes een Jood was, zal echter door niemand worden 
bestreden.. Ik meen daarenboven te mogen stellen, dat Johannes, niettegen-
staandee zijn geloof in Jezus als de Messias, Jood was en Jood wilde blijven, 
enn vasthouden wilde aan de traditie van zijn volk. Daarvoor zijn geen harde 
bewijzenn aan te voeren. Wel zijn er in de tekst aanwijzingen te vinden en 
daarvann wil ik onder enige voorbeelden geven. Indien ik erin slaag een 
enigszinss authentiek beeld van de auteur te schetsen, zal dat ertoe kunnen 
bijdragenn de auditieve beelden in de tekst in het juiste kader te plaatsen. 

2.33 JOHANNES' GEBRUIK VAN DE HEBREEUWSE BIJBEL8 

Vann zijn Jood-zijn getuigt Johannes', voor ons onvoorstelbaar grote, kennis 
vann de Tenach. Zijn taal is geverseerd in de Heilige Schrift. Zonder direct te 
citerenn gebruikt hij voortdurend beelden, woorden en uitdrukkingen, ont-
leendd aan de profeten van Israël9. Hij heeft vooral veel ontleend aan de 
boekenn Exodus, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël en Zacharia10. 

ontbreektt Zie D. Hill , 'Prophecy and Prophets in the Revelation of St John', NTS 18 
(1971/72)) 401-418; cf. blz. 403, 'One of the most commonly adduced and significant 
featuress which distinguishes the Revelation from apocalyptic writings is the absence of 
pseudonymityy and, with it, of the fictitious claim to antiquity for the book'. 

88 Zie J.W. van Henten, 'Schriftgebruik in de Openbaring van Johannes', in: Bettine Siertse-
maa (red.), Visioen en Visie, Kampen 1999,40-48. Van Henten bespreekt Johannes' schrift-
gebruikk aan de hand van Op 1:7-8; Op 13; en Op 3:9. 

99 'Wir können generell sagen, dass wir die Stellen nicht ausgelegt haben, in denen es uns 
nichtt gelungen ist, die alttestamentliche Quelle fur die apokalyptische Weissagung nach-
zuweisen',, Kraft, Offenbarung, 16. 

100 E. Schüssler Fiorenza stelde in 1985 'A thorough study of the use of the OT by the author 
off  Revelation is not available', The Book of Rev.: Justice and Judgement, 28, n. 39. De 
studiee van G.K. Beale, The Use of Daniel in Jewish Apocalyptic Literature and in the 
RevelationRevelation of John, Lanham 1984, was toen al verschenen. Sindsdien verschenen de 
volgendee werken: Jan Fekkes III , Isaiah and Prophetic Traditions in the Book of Revela-
tion,tion, Sheffield 1994; Jean-Pierre Ruiz, Ezekiel in the Apocalypse: The Transformation of 
PropheticProphetic Language in Revelation 16,17-19,10, Frankfurt a.M7Bern/New York/Parijs, 
1989.. J. Paulien, Decoding Revelation's Trumpets, Berrien Springs (MI) 1988, en F.D. 
Mazzaferri,, The Genre of the Book of Revelation from a Source-critical Perspective, 
Berlijn/Neww York 1989, besteedden in hun dissertaties veel aandacht aan Johannes' 
verwijzingenn naar en zinspelingen op oudtestamentische boeken. Inmiddels verscheen de 
commentaarr van G.K. Beale, The Book of Revelation (TIGTC), Grand Rapids 
(MichiganyCambridgee (U.K.) 1999, met zeer veel vergelijkingsmateriaal uit de Joodse 
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2.3.12.3.1 Joden, kinderen Israels 

Opp Joodse wijze spreekt Johannes over het Joodse volk als uiol 'Iapa^A., 
kinderenn Israels, 2:14, 7:4 en 21:12", al kende hij grote waarde toe aan de 
aanduidingg Jood12. Hij ontzegt de naam 'Joden' aan zijn tegenstanders in 
Smyrnaa en Filadelfia13. Hij kende goed Hebreeuws en Aramees, want zo hij 
all  niet direct citeert uit, maakt hij toespelingen op Hebreeuwse en Aramese 
tekstenn van het Oude Testament. Johannes zinspeelt op de Hebreeuwse tekst 
vann Jr 10:7, 'Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren?' in 15:3v, 'Gij, 
Koningg der volkeren! Wie zou niet vrezen...', want deze woorden ontbreken 
inn de LXX 14. Overigens maakte Johannes ook gebruik van de LXX, bijvoor-
beeldd in 2:27, een citaat uit Ps 2, dat ook voorkomt in Op 12:5 en 19:1515. 

2.3.22.3.2 Op 1:8, 'Ik ben de alfa en de omega' 

Datt Johannes op zeer Joodse wijze de Hebreeuwse tekst las, blijkt mijns 
inzienss uit zijn gebruik van de uitdrukking 'Eytó t\\i\ xö ctAcpot KOU TO G) 

bijbel. . 
111 Cf. B. Rigaux, Saint Paul, Les Épitres aux Thessaloniciens, Parijs/Gembloux 1956, blz. 

4444 ad 1 Tes 2:14, 'Dans les synoptiques, ' Iov8aïoi est la designation du peuple juif par 
dess non-juifs ou par des Juifs parlant a des non-juifs, tandis qu'Israël est Ie nom qui 
ordinairementt n'est employé que par les Juifs.' Dit laatste geldt voor het gehele NT. De 
auteurr van Openbaring gebruikt tot driemaal toe de uitdrukking uioi 'Iapai^A., Op 2:14, 
7:44 en 21:12. 'Palestinian Jews used 'IopocqA. as a self-name', aldus M. Lowe, 'Who 
weree the 'Iouöaïoi?', NovT 18 (1976) 101-130, citaat blz. 107. 

122 W. Bousset, Die Offenbarung Johannis, Góttingen 19066, 238: 'Der Verfasser der Send-
schreibenn war ein Christ jiidischer Abstammung. Fiir inn ist der Judenname ein Ehrenna-
me...'.. R.H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, 
Edinburghh 1920, I, 57: The fact that our author attaches a spiritual significance of the 
highestt character to the name 'IouÖocïog shows that he is himself a Jewish Christian'. 

133 Op 2:9 en 3:9; zie onder 2.9. 
144 Hierop wees G.J. Weyland in zijn dissertatie Omwerkings- en compilatie-hypothesen 

toegepasttoegepast op de Apokalypse van Johannes, Groningen 1888, 134. 
155 Zie Charles, Revelation I, blz. lxvi-lxxxi . Smalley constateerde dat Johannes 'follows the 

mistakee of the Septuagint translator' omdat hij immers in 2:27, 12:5 en 19:15 sprak van 
,, 'hoeden' met 'ijzeren staf, in plaats van 'verpletteren' met een 'ijzeren 

knots',, 'John's Revelation', 563. Smalley veronderstelde daarbij 'that the writer of Revela-
tionn knew Hebrew better than Greek', met andere woorden: Johannes zou die fout niet 
hebbenn gemaakt als hij de LXX niet had gevolgd. Maakte echter de LXX wel een fout? 
Johanness volgde in Ps 2:9, met de LXX, de lezing D"iyj l van ny*l, 'weiden', die volgens 
Eerdmanss te prefereren is boven OyiTI, van VV"I, 'verpletteren', want Ps 2:10-11 roept 
koningenn op de HEER te dienen, maar hoe zouden zij dat kunnen als zij inmiddels verplet-
terdd waren? Zie B.D. Eerdmans, The Hebrew Book of Psalms, Leiden 1947 [OTS TV], 97-
98.. Cf. J. Jeremias, TWNTVl, s.v. Ttoiurjv, 493 n. 87. 
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.... ó TïOtVTOKpctTOp, 1:8. De uitdrukking 'Bc ben de alfa en de omega' 
komtt tweemaal voor als woord van God, 1:8 en 21:6, en eenmaal als woord 
vann Christus, 22:13. 
J.W.. van Henten deed een suggestie om de 'Joodse afkomst' van de letter-
combinatiee A/Omega te traceren. Hij wees de mogelijke bron van Johannes 
aan:: Zach 12:1016. Johannes citeerde, even voor hij de uitdrukking 'Bc ben de 
alphaa en de omega' gebruikte in Op 1:7, 'en elk oog zal Hem zien, ook zij 
diee Hem hebben doorstoken', Zach 12:10, 'zij zullen hem aanschouwen, die 
zijj  doorstoken hebben'. In de Hebreeuwse tekst van Zach 12:10 staat eigen-
lij kk 'zij zullen mij aanschouwen'; de NBG-vertaling van Zach 12:10 volgt 
hierr Theodotion, omdat de letterlijke vertaling niet zinvol zou zijn17, maar 
watt voor ons belangrijker is: in de Hebreeuwse tekst wordt de praepositie 
^ NN gevolgd door een schijnbaar overbodig nota accusativi T\H, dat een 
oudtestamenticuss als Karl Elliger dan ook wilde schrappen18. Van Henten 
weess echter op de Joodse exegetische praktijk om ook een woord dat schijn-
baarr overbodig is, betekenis te geven. Het woordje T)H, dat hier naar God 
verwijst,, bestaat uit de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, 
dee N en de T). Dit moet Johannes in Op 1:8 hebben overgenomen. In plaats 
vann de Hebreeuwse letters noemde hij de eerste en laatste letter van het 
Grieksee alfabet. Het herkennen van de Godsaanduiding in het woordje TlH 
getuigtt niet alleen van een grote kennis van de Hebreeuwse tekst, maar ook 
vann een Joodse wijze van inleving in deze tekst. 
Dee Joodse achtergrond van de uitdrukking 'de Alfa en de Omega' is echter 
niett onweersproken. Martin Karrer is juist van mening dat de auteur met het 
predikaatt TiavTOKpctTCOp en de 'explizit griechischen Buchstabenspekula-
tion'' zich 'pointiert auf hellenistischen Boden' stelt19. Deze mening wordt 
gedeeldd door Traugott Holtz, volgens wie de letterspeculatie 'naherhin am 
ehestenn auf synkretistischen Hintergrund' wijst20. 
Lohmeyerr merkte in zijn commentaar op dat de uitdrukking 'De ben de Alfa 
enn de Omega' ontleend is aan een wijd en zijd verbreide letterspeculatie21. 

166 J.W. van Henten, 'Schriftgebruik', in het bijzonder blz. 42-43. 
177 Zie A.R. Hulst, Old Testament Translation Problems, Leiden 1960, 259. 
188 K. Elliger, Das Buch der zwölf kleine Propheten II (ATD 25), Göttingen 1950, 156 n. 10. 

R.-F.. Edel vertaalt: 'Auf mich, den sie durchbohrt haben' en voegt daar als commentaar 
aann toe: 'gemeint ist die Durchbohrung Jahves in seinem Stellvertreter, der dann in der 3. 
Personn (T*̂ V) selber genannt wird', in Hebrüisch-Deutsche Preparation zu den 'Kiemen 
Propheten'Propheten' II, Marburg 1972,93. 

199 M. Karrer, Die Johannesoffenbarung als Brief, Göttingen 1986, 127 (zie ook blz. 251). 
200 T. Holtz, Die Christologie der Apokalypse des Johannes, (TU 85), Berlijn 1962,156. 
211 Lohmeyer, Offenbarung, 11. 
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Ditt nu beweren bijna alle commentatoren. Charles specificeerde nader: het 
lettersymbooll  Alfa/Omega was ook al bij de Romeinen bekend22. Hij ver-
weess daarvoor naar M. Valerius Martialis V, 26 (andere aanduiding: DC, 95): 
'Alphius'Alphius antefuit coepit nunc Olphius esse / uxorem postquam duxit Athena-
goras',goras', 'Hij heette eerst Alphius, nu heet hij Olphius, sinds Athenagoras een 
echtgenotee meebracht', - een zin die alleen begrijpelijk zou zijn wanneer 
menn de Alfa/Omega-symboliek kent. Nu is de Omega niet de laatste letter 
vann het Latijnse alfabet; en Martialis, geboren in Spanje, kende mogelijk 
Grieks,, maar hij schreef Latijn23. De Alpha/Omega-symboliek maakt de 
cryptischee zin van Martialis overigens allerminst duidelijker. Charles wees 
bijj  zijn uitleg van Op 22:13, 'De ben de Alfa en de Omega, de eerste en de 
laatste,, het begin en het einde' nog op een woordspeling van Simon ben 
Lakisj,, een rabbijnse geleerde uit de derde eeuw n.Chr24. Deze wees op het 
woordd TI>3N, en stelde dat dit woord aanduiding was van de naam van de 
HEERR naar Js 44:6, 'Bc ben de Eerste en de Laatste', want de K is de eerste 
letterr en de T\ de laatste van het Hebreeuwse alfabet en de Y2 de middelste. 
Ditt laatste klopt niet, aldus Charles, want de )0 is de dertiende letter vanaf 
hett begin en de tiende vóór het einde van het alfabet. Charles verbindt daar-
omm aan de opmerking van Simon ben Lakisj geen consequenties, maar Ger-
hardd Kittel doet dit wel, in het eerste artikel van het eerste deel van het Theo-
logischeslogisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Kittel construeert het volgende 
'bewijs':: Simons opmerking over het woord T\)OH dateert weliswaar uit de 
derdee eeuw na Christus, 'was jedoch nichts gegen die Möglichkeit höheren 
Alterss beweist'; en omdat de )0 in het Hebreeuwse alfabet niet de middelste 
letterr is, maar wel in het Griekse, volgt daaruit volgens Kittel dat de letter-
speculatiee bij het Hebreeuwse woord T\)OH is overgenomen uit de Hellenis-
tischee wereld. Daaruit concludeert Kittel dan dat de Alfa/Omega-symboliek 
niett onmiddellijk uit de Hellenistische, maar via het 'Palestijnse denken' -
watt dit ook wezen mag - door de auteur van Openbaring is overgenomen. 
Eduardd Lohse nam in zijn commentaar en in zijn artikel in de encyclopedie 
RGGRGG2525 Kittels constructie over: in de Hellenistische wereld bestond een wijd 
enn zijd verbreide letter- en getallensymboliek en deze drong door in het 
Jodendom.. Op zijn beurt zou Johannes het zinnebeeldig gebruik van letters 

222 Charles, Revelation I, Edinburgh 1920, 20. 
233 Volgens Heinz Hofmann zou de j4/0-symboliek echter ook in het Latijn bekend zijn. 

Hofmannn verwijst eveneens naar Martialis, s.v. 'Satorquadrat', PWSup XI (1978), Kol. 
522,, 554. 

244 Charles, Revelation II, 220. 
255 E. Lohse, Die Offenbarung des Johannes, Göttingen 198814,19; RGG31, kol. 1. 
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enn getallen uit het Jodendom hebben overgenomen. Hoe dan ook, Kittel en 
Lohsee zijn van mening, dat voor Op 1:8, zij het indirect, een Joodse ach-
tergrondd moet worden aangenomen. Ook Hans Lietzmann was ervan over-
tuigd:: 'Das A-O ist eine im Judentum wurzelende Formel, und keine Schöp-
fungg der Johannes-Apokalypse'26. Om nog een getuige te noemen: Dr Harald 
Fuchs,, een Joodse geleerde uit Basel, hield vast aan de Joodse afkomst van 
dee lettercombinatie A/O27: 'auch das A und das O [muss] jüdisch sein', en hij 
voegdee daar in een noot aan toe: 'Dass der Verfasser der Offenbarung das 
Buchstabenpaarr A und Omega so wie er es verwendet, bereits als Gegeben-
heitt vorgefunden hat, darf mit Zuversicht behauptet werden'28. 
Dee stelligheid waarmee Karrer de letterspeculatie naar Hellenistisch gebied 
verwijstt is dus bepaald aanvechtbaar. En wat het gebruik van TTCCVTOKpcc-
TO)pp betreft, dit woord komt alleen al in de Griekse vertaling van het door 
Johanness veelvuldig gebruikte boek van de profeet Zacharia 59 maal voor, 
alss vertaling van het Hebreeuwse woord TIIKlü . Het voorkomen van TCCCV-

TOKpaTCJpp in Openbaring is daarmee reeds voldoende verklaard. Michaelis 
komtt dan ook terecht tot de conclusie dat Johannes het woord TiavTOKpct-
TG)pp gebruikt als 'Nachwirkung des Sprachgebrauchs der LXX' 29. 
Hett voorstel van J.W. van Henten om de letters A en Q in Op 1:8 af te leiden 
uitt Zach 12:10 is het meest acceptabel, mede vanwege het feit, dat Zach 
12:100 in het vorige vers, Op 1:7, wordt geciteerd. Er is dus een verband 
tussenn Op 1:7 en 1:8. Zonder de relatie zou het Godswoord van vs 8 in de 
luchtt komen te hangen. 
Johannes'' gebruik van het woordje T\H als aanduiding van God getuigt van 
eenn Joodse wijze van inleving in de tekst, i.e. Zach 12:1030. 

266 In een brief aan Dr. A. Omodeo, d.d. 9 februari 1940, in: K. Aland, 'Der Rotas-Sator-
Rebus'.. Seine Diskussion in der Korrespondenz Franz Cumont/Hans Lietzmann und in der 
Zeitt danach, in Corona Gratiarum, feestbundel voor E. Dekkers O.S.B., Brugge/'s-Gra-
venhagee 1975, II, 285-343. 

277 H. Fuchs, 'Die Herkunft der Satorformel', Schweizerisches Archiv für Volkskunde 47 
(1951)28-54. . 

288 Fuchs, 'Herkunft', 50, n. 45. Kurt Aland is dezelfde mening toegedaan: 'Die Annahme, 
dasss der Verfasser der Apokalypse der Schöpfer dieser Buchstabensymbolik gewesen sei 
istt [...] aufs höchste unwahrscheinlich', 'Der Rotas-Sator-Rebus', 335. 

299 Michaelis, TWNT III , s.v. TiavTOKpdTCop 914. Aune, Revelation I, 59, zegt, dat het 
woordd TtavTOKpdrop is 'borrowed from Judaism'. Zie de studie van J.W. van Henten, 
'Pantokratoorr Theos in 2 Maccabees', in K.A. Deurloo en B.J. Diebner, YHV/H - KYRIOS 
-- Atheism or the Power of the Word, Festschrift für Rochus Zuurmond (DBAT Beiheft 
14),, Heidelberg 1996, 117-126. 

300 Cf. A.J. Beagley, The 'Sitz im Leben' of the Apocalypse, Berlijn/New York 1987, 180, '... 
couldd a Gentile Christian have used the Old Testament in such a unique and skilful man-
ner?' ' 
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2.4 4 OPENBARINGG EN DE APOCALYPTIEK 

Johannes'' kennis van het Hebreeuws en de vele semitismen in het boek 
Openbaringg leidden ertoe, dat men in het verleden wel heeft aangenomen, 
datt het boek oorspronkelijk in het Hebreeuws moest zijn geschreven31. Dit 
standpuntt heeft men inmiddels verlaten. Openbaring is wel een zeer Joods 
boek;; het mag dan geen pseudepigrafisch geschrift zijn, het boek is wel 
stevigg geworteld in de Joodse apocalyptiek32, die volgens Beek gedefinieerd 
kann worden als 'de expressie van een sectarisch milieu, dat in rechtlijnige 
voortzettingg van het Oude Testament, in zijn terminologie bepaald wordt 
doorr wisselende historische situaties, zijn geloof belijdt in den God van wet 
enn profeten en die door Israël zijn macht aan de volkeren zal verkondigen'33. 
Mett deze definitie is mijns inziens het karakter van Openbaring treffend 
weergegeven.. Volgens Aune was de apocalyptiek als literaire vorm niet 
gebruikelijkk in christelijke kringen aan het eind van de eerste eeuw34. Dat 
wass wel het geval in Joodse kring, zie 4 Ezra en 2 Apoc.Bar. en andere 
boeken.. Aune concludeert dan: 'The production of Revelation, however, is 
consistentt with the hypothesis that the author was himself nourished on 
Jewishh apocalypticism and regarded the apocalyptic genre as an entirely 
appropriatee literary vehicle to communicate his theological agenda'35. Ik ga 

311 Om twee voorbeelden te noemen: E. Vischer, in zijn dissertatie Die Offenbarung Johan-
nis.nis. Eine jüdische Apokalypse in christlicher Bearbeitung, mit einem Nachwort von Adolf 
Harnack,Harnack, Leipzig 1886; en, ten onzent, G.J. Weyland, in zijn dissertatie Omwerkings- en 
Compilatie-hypothesenCompilatie-hypothesen toegepast op de Apokalypse van Johannes, Groningen 1888. 

322 Over 'apocalyptiek' zie M.A. Beek, Inleiding in de Joodse Apocalyptiek van het Oud- en 
Nieuw-TestamentischNieuw-Testamentisch tijdvak, Haarlem 1950; D. Hellholm (red.), Apocalypticism in the 
MediterraneanMediterranean World and the Near East, Tubingen 1983; J.J. Collins, 'The Jewish Apoca-
lypses',, Semeia, 14 (1979) 21-60, en J.J. Collins, 'Apocalyptiek: het genre, de ideologie en 
dee beweging', in: J.W. van Henten en O. Mellink (red.), Visioenen aangaande het einde, 
Zoetermeerr 1998, 19-38. 

333 Beek, Inleiding, 4. De definitie van J.J. Collins is vaak geciteerd: '"Apocalypse" is a genre 
off  revelatory literature with a narrative framework, in which a revelation is mediated by an 
otherwordlyy being to a human recipient, disclosing a transcendent reality which is both 
temporal,, insofar as it envisages eschatological salvation, and spatial, insofar as it involves 
another,, supernatural world', 'Introduction: Towards the Morphology of a Genre', Semeia 
144 (1979) 1-20, citaat biz. 9. Ik mis in deze definitie Beeks aanduiding 'expressie van een 
sectarischh milieu'. 

344 Pastor Hermae, Vis. 1-4, en een tekst als Mc 13 vormen uitzonderingen. 
355 Aune, Revelation 1, blz. lxxxix. Mazzaferri verwierp in zijn dissertatie The Genre of the 

BookBook of Revelation from a Source-critical Perspective het standpunt, dat Aune had ver-
woordd in diens artikel 'The Apocalypse of John and the Problem of Genre', Semeia 36 
(1986)) 65-96. Mazzaferri ontkent, dat Openbaring een apocalyptisch boek zou zijn, Genre, 
1966 en 383. Aune hield in zijn commentaar vast aan het apocalyptisch genre van de eerste 
editiee van de Apocalyps, die bestaan moet hebben uit Op 4:1-22:9, Aune, Revelation I, 

36 6 



niett verder in op de apocalyptiek, maar noem alleen het apocalyptisch karak-
terr van de Openbaring zoals dat is aangeduid door Aune als voorbeeld voor 
hett feit dat Johannes vasthield aan zijn Joods milieu. 

2.55 JOHANNES' WAARDERING VOOR JERUZALEM EN DE TEMPELDIENST 

ALDAA R R 

2.5.12.5.1 Op 11:1, de tempel Gods 

Voorr de Joodse visie van de auteur pleit ook zijn waardering voor de tempel 
tee Jeruzalem; deze is voor hem nog de 'tempel Gods', 11:1, en de stad zelf 
noemtt hij de 'heilige stad', 11:2. Verder worden in 11:1 zij genoemd die in 
dee tempel bidden; dat moeten Joden geweest zijn die aan de cultus in de 
tempell  vasthielden en waarover Johannes in positieve zin spreekt. Zij moe-
tenn namelijk 'opgemeten', geteld worden, in de zin van 'behouden' wor-
den36.. In vs 1 is sprake van ó vaÓ£ en van TO ftvaiotOTi^piov waarmee 
respectievelijkk het tempelgebouw te Jeruzalem is bedoeld en het brandoffer-
altaarr in de voorhof daarvan. Dit üuoiocoTfjpiov staat dan pars pro toto 
voorr de binnenste voorhof, waar alleen de priesters mochten komen37. De 
uitdrukkingg KCCI êv amti 7rpooKUVo0vTa<; moet daarom volgens Bous-
sett niet worden vertaald als 'hen, die daarin aanbidden' - zoals NBG-'51 
vertaaltt - want dan zou het hier alleen gaan om priesters die behouden zou-
denn worden, maar naar analogie van Joh 8:20, év TÜ> ya(o<p\)Xa.Ki(x) 
ölödöKO)V,, lerende bij de schatkamer: 'hen, de Joodse mannen en vrou-
wen,, die daarbij aanbidden', namelijk in de voorhoven der gelovigen38. 

cxx-cxxxiv. . 
366 Het meten van de tempel vindt eveneens plaats in Ez 40:1-42:20, de voorhof en het altaar 

respectievelijkk in Ez 40:47 en 41:22, 43:12-17; in Ezechiël gaat het echter om het meten 
vann een tempel, die de profeet in een visioen mocht aanschouwen. In Zach 2:2 [2:6] gaat 
hett om het 'opmeten' van Jeruzalem, blijkbaar voor de bouw van een overbodige - zie vs 
55 - muur. 

377 Michel, TWNTIV,  s.v. vccóg, 892. 
388 Volgens Schlatter slaat TOU? TtpoaKUVOUvxâ  wel degelijk op de priesters die aanbaden 

inn de binnenste hof, de voorhof der priesters. De a\)Xi\ r\ ë£(i>Öev TOÜ VCCOÜ in vs 2 zou 
dann de voorhof der (Joodse) mannen zijn; deze hoefde Johannes niet op te meten, juist 
omdatt daar de Joden plachten te aanbidden; kwam deze voorhof in de macht der heidenen, 
dann hield de Joodse eredienst op te bestaan: 'Israels Opfer hort auf, und die Zeit seines 
Heiligtumss ist vorbei\ Israël behoort niet meer tot het volk van God, 'Gott begehrt das 
vomm unglaubigen Volk ihm dargebrachte Opfer nicht*, Die Brief e und die Offenbarung des 
JohannesJohannes (Erlautz.NT. 10), Stuttgart 1950, 226-227. Volgens Schlatter vormden de 
christenenn voortaan de ware priesterschap. Schlatter is, als vele niet-Joodse theologen vóór 
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Hierr moet worden vooruitgelopen op het probleem van de datering van 
Openbaring.. De meeste exegeten nemen aan, dat de tempel te Jeruzalem 
reedss was verwoest toen Johannes Openbaring schreef. Op 11:1-2 zou echter 
volgenss Wellhausen39 'ein zelotisches Flugblatt' zijn, 'ein versprengtes Frag-
ment',, uit de tijd vóór de verwoesting van de tempel, dat vele jaren later in 
dee tekst van Openbaring zou zijn terecht gekomen. De oorspronkelijke 
profetischee mededeling die dit 'Flugblatt' bevatte, moet daarom in over-
drachtelijkee zin worden begrepen. Dat Op 11:1-2 in overdrachtelijke zin 
moett worden verstaan, is de mening van nagenoeg alle exegeten. Er zijn 
enigee varianten bij de uitleg: Zo maakt Lohmeyer de restrictie, dat 11:1-2 
allee tijdhistorische betrekkingen ontberen. Niet-Joden mochten immers de 
tweedee voorhof niet betreden. Hij meent dat, ook al zou met de 7lpoo-
KUVOOVTCC<;; van vs 1 in eerste instantie letterlijk 'kultusfromme Juden' zijn 
bedoeld,, Johannes het woord toch metaforisch zou hebben gebruikt voor de 
'urchristlichenn Glaubigen'. Caird verwerpt de theorie van Wellhausen betref-
fendee het 'zelotisches Flugblatt'. De verzen Op 11:1-2 zouden wel degelijk 
vann Johannes zelf zijn. Zij hebben echter nooit gefungeerd in letterlijke zin: 
'.... the very last things the temple and the holy city could mean would be the 
physicall  temple and the earthly Jerusalem.' Johannes zou hier symbooltaal 
gebruiken:: 'The temple stands for the church..., the outer court means all 
memberss of the church who have compromised with the world, the Nicolai-
tans'' etc. en 'The trampling of the holy city is equivalent to the great martyr-
dom'40.. Het resultaat komt echter op hetzelfde neer. Vele commentaren, ook 
dee jongste41, stellen dat in 11:1-2 de tempel en de voorhof symbolisch, al-
thanss in overdrachtelijke zin moeten worden verstaan. Andere commenta-
torenn verbinden aan deze visie opmerkingen over Israël, dat blijkens Op 
11:1-22 niet langer het uitverkoren volk van God zou zijn. 
Datt het in Op 11:1-2 om een symbolische handeling gaat, is duidelijk. Het is 
daarbijj  wel de vraag hoe de begrippen tempel, altaar, voorhof en heilige stad 
moetenn worden geïnterpreteerd. Er zijn auteurs die menen dat het in Op 11:1 

dee Tweede Wereldoorlog, aanhanger van de substitutieleer, volgens welke de kerk in Gods 
heilsplann de plaats van Israël heeft ingenomen. 

399 J. Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten VI, 1899 (herdr. Berlijn/New York 1985), 221-
2233 en Analyse der Offenbarung Johannis (Abh. der königl. Ges. der Wiss. zu Göttingen), 
Berlijnn 1907,15. 

400 G.B. Caird, The Revelation of St John the Divine, 131-132. Zo ook C. Schneider, TWNT 
VI,, s.v. pctpöog, 968. 

411 Bijvoorbeeld die van Wilfri d J, Harrington, Revelation, Collegeville (Michigan) 1993 en 
vann P. Richard, Apokalypse. Das Buch von Hoffnung und Widerstand. Ein Kommentar, 
Luzernn 1996. Zo ook AJ.P. Garrow in zijn dissertatie: Revelation, Londen/New York 
1997,, 73. 
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letterlijkk gaat om de tempel te Jeruzalem42. Otto Michel wijst erop43 dat de 
woordenn van Op 11:1-2 mogelijk een apocalyptische profetie vormen, als 
uitingg van een Joodse stroming in het oerchristendom44, waarin men aan de 
tempell  en de Joodse vormen van eredienst wilde vasthouden. Dit zou eens te 
meerr gelden als kan worden aangenomen dat een deel van het boek Openba-
ringring is geschreven in de dagen dat de tempel te Jeruzalem nog niet was 
verwoest45.. Indien deze vroege datering juist is, hoeft er geen sprake te zijn 
vann een 'overdrachtelijke betekenis' van 11:1-2, maar kan ook aan een 
eschatologischee gedacht worden. Johannes beschouwde in dat geval de tem-
pell  met zijn altaar als een plaats van heil. Zij die daar aanbidden zouden 
beschermingg kunnen vinden van Godswege in het laatste der tijden tegen de 
plagenn die zich als straffen zullen voordoen en tegen de aanvallen van Gods 
vijanden. . 

2.5.22.5.2 Was Johannes priester? 

Johanness behoorde waarschijnlijk tot de Joodse aristocratie. J.N. Sanders 
weess erop46 dat Tertullianus, de rechtsgeleerde, met betrekking tot Johannes' 
veroordelingg sprak van 'in insulam relegatus,A1. Het ging dus in het geval 
vann Johannes om een relegatio, een gedwongen verblijfplaats in een aan-
gewezenn gebied, en dat was een straf die enkel werd opgelegd aan 'honestio-
resres,A%,A%.. 'Humiliores' konden als 'servi poenae1 veroordeeld worden om als 
bannelingenn in de mijnen te werken, maar op Patmos waren geen mijnen. Op 
grondd van de uitspraak van Tertullianus kunnen we stellen dat Johannes 
behoordee tot de 'honestiores'. Hij was telg van een voorname stand. Johan-
ness had grote belangstelling voor de Joodse eredienst en die belangstelling 
zouu verklaard kunnen worden door zijn veronderstelde afkomst uit priester-

422 Aune geeft in zijn commentaar zes argumenten pro, en vervolgens zes argumenten contra; 
dee eerste lijken mij meer plausibel, zie Aune, Revelation JJ, 596-598. Volgens Aune 
beschouwtt Johannes de tempel als een plaats van heil; de bescherming die God zijn volk 
verleent,, moet niet alleen geestelijk, maar ook fysiek worden verstaan. Aune vereenzelvigt 
degenenn die God in de tempel vereren met de 144.000 verzegelden uit Op 7:3-8. 

433 Michel, TWNTIW, s.v. vaÓQ, 892-893. 
444 Michel schreef: 'eine palastinensische Strömung'; in deze tijd zouden de woorden 'een 

Palestijnsee stroming in het oerchristendom' verwarring kunnen wekken. 
455 Cf. Aune, Revelation 2, 586: 'The implicit point of view of the pericope is before A.D. 

70'. . 
466 J.N. Sanders, 'St John on Patmos', NTS 9 (1962) 75-85. 
477 Tertullianus, De praescriptione haereticorum 36. 
488 Er was een uitzondering: de relegatio kon worden toegepast op een grote groep personen, 

zoalss de relegatio van de Joden uit Rome ten tijde van Claudius. 
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lijk ee kring. Volgens een traditie, bekend door Polycrates, bisschop van 
Efeze,, was er een Johannes uit de kring van Jezus' discipelen hogepriester. 
Polycrates,, die verwikkeld was in een strijd over de Paasdatum en vasthield 
aann de Joodse datum, namelijk de veertiende Nisan, beriep zich hiervoor 
onderr andere op 'Johannes, die aan de boezem van de Heer lag, die priester 
geweestt was en het petalon49 droeg, die ook geloofsgetuige was en leermees-
ter;; deze rust in zijn graf te Efeze'50. Polycrates identificeerde deze Johannes 
vann Efeze dus met de anonieme gestalte uit Joh 13:23, die hij waarschijnlijk 
gelijksteldee aan 'de andere discipel' uit Joh 18:15, 'een bekende van de 
hogepriester'.. Mogelijk heeft Polycrates ook gedacht aan een lid van de 
hogepriesterlijkee familie, genoemd in Hnd 4:6, die Johannes heette. Het kan 
zijnn dat door legendevorming de 'bekende van de hogepriester' zelf tot 
hogepriesterr is gemaakt51. Hengel kent aan het getuigenis van Polycrates 
grotee waarde toe52, Polycrates woonde zijn leven lang in Asia en zeven van 
zijnn familieleden waren bisschop vóór hem. Polycrates zegt in feite niets 
overr de auteur van Openbaring, hij zegt iets van de 'discipel, dien Jezus 
liefhad',, die volgens Polycrates gelijkgesteld kan worden met Johannes van 
Efeze,, maar die natuurlijk wel op grond van Joh 21:24 werd beschouwd als 
dee auteur van het vierde Evangelie. 
Hoee dit ook zij, het is goed mogelijk dat de auteur van het boek Openbaring, 
evenalss Johannes de Doper, uit een priestergeslacht stamde. Dat zou dan 
medee zijn positieve houding ten opzichte van de dienst in de tempel verkla-
ren53.. Bovendien is Openbaring, zoals boven is opgemerkt, sterk verwant aan 
dee Joodse apocalyptiek. In de apocalyptische literatuur van de eerste eeuw 
n.Chr.. speelt de tempel een grote rol en is een priesterlijke theologie zeer 
dominant,, zoals Fishburn aantoonde54. 

499 'Petalon', d.i. de gouden plaat, waarop de woorden 'Heilig voor de HEER' stonden gegra-
veerdd en die naar Ex 28:36, Lv 8:9 en andere teksten als een diadeem vóór op de [ilTpa, 
dee tulband, van de hogepriester was bevestigd. Het woord KÉTOCAOV komt achtmaal voor 
inn de LXX. 

500 Polycrates, Ep. ad Victorem (  190 n.Chr.), in Eusebius, Hist.eccl. 5,24,3. 
511 M. Hengel, Johanneische Frage, 36. 
522 Hengel, Johanneische Frage, 34 n. 68, en 309. 
533 Van deze positieve houding geeft ook het openingsvisioen blijk, waarin Johannes Christus 

schouwtt die in het gewaad van een hogepriester is gekleed, Op 1:13, als zodanig kenbaar 
doorr het tot aan de voeten reikend gewaad, de TïOÖripT|g, genoemd in Ex 28:4 en 31, en 
dee hoge gordel over zijn borst, npöq TOÏ<; U-aotoïc;, zie Josephus, Ant. 3,7,2. 
Christuss stond te midden van Auxviocg, 'menorahs', vertaalt Aune en voegt daaraan toe: 
'Thiss imagery suggests that a "temple" is the ambiance for John's vision', Revelation I, 88. 

544 Ch.W. Fishburne, Liturgical Patterns and Structure in the Johannine Apocalypse against 
thethe Background of Jewish and Early Christian Worship, ongepubliceerde dissertatie, 
Universiteitt van Edinburgh 1976,47-51. 
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2.5.33 Op 11:8, 'de grote stad' 

Naastt de positieve passage over de tempel in Op 11:1-2 zijn er nog twee 
anderee teksten die relevant zijn voor de betekenis van de tempel in Openba-
ring,ring, 11:8 en 21:22. Het lijk t tegenstrijdig dat Jeruzalem in Op 11:2 wordt 
aangeduidd als 'de heilige stad' en in 11:8 als: 'de grote stad, die geestelijk 
genaamdd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Heer gekruisigd werd'. 
Kraftt wijst erop dat Jeruzalem vanuit het ene gezichtspunt 'heilige stad' 
genoemdd kan worden en, elders, de 'geliefde stad', 20:955, maar vanuit een 
anderr gezichtspunt 'Sodom'. Inderdaad wordt in Jr 11:15 en Ps 78:68 en 
87:22 vermeld dat God Jeruzalem liefheeft, maar in Js 1:9, Jr 23:14 en Ez 
16:466 en 49 wordt Jeruzalem 'Sodom' genoemd. Jeruzalem wordt echter 
nergenss in het Oude Testament of elders in Openbaring zelf 'de grote stad' 
genoemd56,, Rome daarentegen wel, althans in het boek Openbaring: 14:8, 
16:199 en 17-18. Verschillende auteurs houden het erop dat Op 11:3-13 door 
Johanness uit een niet-christelijke bron is overgenomen en door hem is be-
werktt en aangevuld, bijvoorbeeld in vs 8 met de woorden 'waar ook hun 
Heerr gekruisigd werd'57. Een andere oplossing werd reeds aangedragen door 
Wellhausenn en Spitta, en later ook door Caird en Munck aangehangen, een 
oplossingg die mij acceptabel voorkomt: met 'de grote stad' is wel degelijk 
Romee bedoeld, maar dan in uitgebreide zin, in de betekenis van het Romein-
see rijk. In dit 'Rome als uitgebreidheid' is ook Jeruzalem gelegen. Argumen-
tenn voor deze visie zijn de volgende: in de eerste plaats wordt elders in 
Openbaringg met de uitdrukking KÓk\Q f\ \itydkr] niet Jeruzalem, maar 
Romee aangeduid; de uitdrukking 'uit de volken en stammen en talen en 
natiën'' in 11:9 kan nauwelijks slaan op de bevolking van Jeruzalem, wel op 
diee van Rome, i.e. het gehele Romeinse rijk; datzelfde argument geldt ook 

555 Charles en anderen zien in 'de geliefde stad' een aanduiding van het hemelse Jeruzalem. 
Eenn probleem is dan dat in 20:9, 'en zij (Gog en Magog) omsingelden de legerplaats der 
heiligenn en de geliefde stad', nog geen sprake is van de nederdaling van het nieuwe 
Jeruzalem.. Charles wil deze moeilijkheid oplossen door verplaatsing van de tekst, Caird 
daarentegenn stelt dat de nederdaling van het hemelse Jeruzalem 'a permanent spiritual fact' 
is:: 'the beloved city is a descending-from-heaven kind of city'. Een 'hemels' Jeruzalem 
hoeftt zich echter niet bedreigd te voelen door Gog en Magog. De 'legerplaats der heili-
gen',, in een adem genoemd met 'de geliefde stad', 20:9, is een reminiscentie aan Israels 
tochtt door de woestijn. 

566 Wel in Sib.Or. 5,154, 226,413. 
577 Zo Bousset, Charles en Lohse, om enkele commentatoren te noemen. 
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voorr de woorden 'zij die op de aarde wonen' in 11:10 . Op 11:8 kan dus 
niett worden aangedragen als bewijs voor Johannes' anti-Joodse gezindheid59. 

2.5.42.5.4 Op 21:22, het Nieuwe Jeruzalem zonder tempel 

Inn het bovenstaande is gesproken over de positieve houding van Johannes 
tegenoverr de tempel in Jeruzalem. Als Johannes echter in hfst 21 spreekt 
overr de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem, roept hij uit: 'En een tempel 
zagg ik in haar niet', Op 21:22a. Zijn die woorden in tegenspraak met zijn 
positievee interesse voor de aardse tempel? Ik meen dat wij die woorden zo 
niett mogen zien. Ze zijn symbolisch bedoeld, anders zouden zij in tegen-
spraakk zijn met het vervolg van Op 21:22: 'want de Here God, de Almach-
tige,, is haar tempel en het lam'60. Wij moeten de pericoop Op 21:22-27 zien 
inn het licht van de profetische woorden waarop Johannes zinspeelt. Johannes 
steltt in 21:23 dat ook de zon en de maan niet meer zullen schijnen. Dat is een 
zinspelingg op Js 60:19-20, 'De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch 
dee maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de HEER zal u tot een eeuwig 
lichtt zijn en uw God tot luister'. Zo moet het ontbreken van de tempel wor-
denn gezien als Johannes' interpretatie van een tekst als Jr 3:16-17, 'Als gij u 
dann vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land in die dagen, luidt het 
woordd des HEREN, dan zal men niet meer spreken over de ark van het ver-
bondd des HEREN; zij zal niemand in de zin komen en men zal aan haar niet 
meerr denken...' - woorden die geheel in de lijn liggen van Js 65:17, 'Want 
zie,, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was 
zall  niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen...'. In het volgende 
hoofdstukk van Jesaja komt de gedachte voor dat God de tempel niet meer 
nodigg zal hebben, Js 66:1, 'Zo zegt de HEER: De hemel is mijn troon en de 
aardee de voetbank mijner voeten; waar zou dan het huis zijn dat gij Mij 
zoudtt bouwen en waar de plaats mijner rust?' Johannes' uitspraak bedoelt te 

588 Ook de naam 'Egypte' refereert niet aan een stad, maar is eerder een aanduiding van het 
rijkk van de dood, aldus Aune ad Op 11:8, Revelation II, 620. 

599 Natuurlijk zijn er, die 'de grote stad' in 11:8 overdrachtelijk verstaan en daar al of niet 
anti-jj  udaïstische opmerkingen aan verbinden, zo Jos Keulers, De Katholieke Brieven en 
hethet Boek der Openbaring, Roermond/Maaseik 1956 ad 11:8: de grote stad, Jeruzalem, is 
hierr 'symbool der goddeloze wereld'. D. Chilton, The Days of Vengeance. An Exposition 
ofof the Book of Revelation, Ft.Worth (Texas) 1987, 281, Jeruzalem is geworden 'pagan and 
perverse,, an oppressor of the true Covenant people, joining with the Beast in attacking and 
killin gg them' etc. 

600 Cf. Op 3:12 waar sprake is van de tempel van God in het nieuwe Jeruzalem: 'Wie over-
wint,, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods'. Maar ook hier is sprake van 
eenn metafoor. 
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zeggenn dat er in het nieuwe Jeruzalem geen aparte tempel meer nodig is, 
wantt die gehele stad is tot tempel geworden. Er zal daar geen profanum meer 
zijn.. Het visioen van hfst. 7, waarin God wordt voorgesteld als zittend op 
zijnn troon in zijn tempel, is niet in tegenspraak met de uitspraak van Op 
21:22.. Op 7:15, 'En Hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen 
uitspreiden'.. Diezelfde gedachte wordt verwoord in hfst. 21, 'Zie de tent van 
Godd is bij de mensen'. 
Dee meeste commentatoren zien de voorstelling van het nieuwe Jeruzalem 
zonderr tempel als on-Joods. Deze voorstelling zou voor Joden ondenkbaar 
zijn61.. Er zijn inderdaad vele Joodse teksten die spreken van verwachtingen 
aangaandee een nieuwe tempel in de eindtijd. De voorstelling van Johannes is 
echterr geenszins on-Joods, maar is gebaseerd op teksten uit de Joodse bijbel. 
Eenn met Op 21:22 overeenkomstige gedachte is te vinden in het christelijke 
geschriftt Testament van Levi 5,2, 'And he [i.e. the angel] said to me, "Levi, 
too you I have given the blessing of the priesthood until I shall come and 
dwelll  in the midst of Israel'" (vert. H.C. Kee, OTP I, 789). 

2.66 HET LOOFHUTTENFEEST 

Eenn aantal exegeten beweert dat Johannes in hfst. 7 zinspeelt op gebruiken 
bijj  een Joods feest dat in de christelijke kerk niet is overgenomen, namelijk 
hett feest sukköt of Loofhuttenfeest (GKr|Vcmr|Yia)62. De instelling van dit 
feestt is te vinden in Lv 23:33-43 en Dt 16:13-17, en een beschrijving ervan 
inn Neh 8:15-19. Een belangrijke tekst is Zach 14:16, waar de volken die 
optrokkenn tegen Jeruzalem, worden betrokken in het feest dat aldaar gevierd 
wordt:: 'Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem 
zijnn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen 
voorr de Koning, de HEER der heerscharen, en het loofhuttenfeest te vieren'. 
Inn het Nieuwe Testament wordt het Loofhuttenfeest alleen genoemd in Joh 
7:2.. Het is mogelijk dat Jezus' woorden over het 'levend water' in Joh 7:37-

611 Zo Holtz, Christologie, 195-196 en Str.-B. III , 852. Cf. Michel, TWNT IV, s.v. VCLÓQ, 
894,, ad Op 21:22, (gespatieerd:) 'Hier tritt das Urchristentum in völligen Gegensatz zum 
Spatjudentum,, denn für das Judentum verband sich die Vorstellung des neuen Jerusalem 
notwendigg mit dem Gedanken eines reichen und berühmten Tempels'. Strathmann voegt 
inn TWNT VI, s.v. nókn; KTA.., 532-533, nog aan Michels visie aangaande Op 21:22 toe, 
datt zo de christelijke gemeente zich als het ware Israël onderscheidt van het oude Israël. 

622 Zie Hakan Ulfgard, Feast and Future. Revelation 7:9-17 and the Feast of Tabernacles, 
Stockholmm 1989. 
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388 slaan op de waterplenging die tijdens het Loofhuttenfeest plaatsvindt63. In 
Openbaringg wordt het Loofhuttenfeest niet genoemd, maar er wordt waar-
schijnlijkk op gezinspeeld in de pericoop 7:9-17. Het vermoeden dat er in Op 
77 gezinspeeld wordt op het Loofhuttenfeest is al vrij oud, het werd al voorge-
staann door de Franeker hoogleraar Campegius Vitringa64, wiens veronder-
stellingenn op dit punt werden overgenomen door J.G. Eichhorn (1791) en 
E.W.. Hengstenberg (1849). In de vorige eeuw verschenen studies van J. 
Comblinn (1953)65, J.A. Draper (1983)66 en H. Ulfgard (1989) die zinspelin-
genn op het Loofhuttenfeest onderkenden. Zij werden gevolgd door commen-
tatorenn als Kraft, Sweet en Harrington. J. Daniélou schrijft daar heel stellig 
over:: 'Duidelijk herkennen wij de liturgie van het loofhuttenfeest in de pas-
sagee van Apoc, VII , 9-17, waar sprake is van de ontelbare menigte, die vóór 
dee troon en vóór het Lam staat'67. John Sweet is van mening dat de vss 15-17 
wordenn gedomineerd 'by the imagery of the feast of Tabernacles'68. 
Opp het Loofhuttenfeest zouden de palmtakken wijzen die de mensen van de 
grotee schare, vermeld in Op 7:9, in de hand dragen. In de editie Nestle-Aland 
wordtt bij de (pOlviKeg, 'palmtakken', in 7:9 niet alleen verwezen naar Lv 
23:40,433 en maar ook naar 2 Makk 10:7. Laatstgenoemd vers wordt echter 
ookk aangehaald door hen die niet geloven in de verbinding tussen Op 7 en 
Loofhutten;; zij zien in het zwaaien met palmtakken een viering van de over-
winning:: 'Daarom zongen ze, met thyrsusstaven, bloeiende twijgen en palm-
takkenn in de hand voor Hem, die de reiniging van zijn eigen heilige plaats zo 
voorspoedigg had doen verlopen'. In het vorige vers, 2 Makk 10:6, wordt het 

633 W. Bauer, Das Johannesevangelium (HNT 6), Tubingen 1925, 108, acht deze zinspeling 
hoogstt twijfelachtig; het waterplengen als onderdeel van het feestritueel is ons eerst uit de 
Talmoedd bekend en komt niet voor in het OT. Ook C.K. Barrett, The Gospel according to 
StSt John, London 1958, 270-271, twijfelt aan de zinspeling. Heel positief is daarentegen J. 
Jeremias,, TWNTÏV, s.v. Xtüog, 281-282: 'Es kann kaum fraglich erscheinen, dass Jesu 
Aufruf,, bei ihm Wasser zu schöpfen, an die Vorstellungswelt des Laubhüttenfestes an-
knüpft.'' Zo ook: J.P. Boendermaker en D. Monshouwer, Johannes. De evangelist van de 
feesten,feesten, Zoetermeer 1993, 120-130. 

644 C. Vitringa, 'AvctKpiaig Apocalypsios Joannis Apostoli I, (Franeker 1705) Amsterdam 
17192,, 295-319. 

655 J. Comblin, 'La liturgie de la nouvelle Jerusalem', ETL 29 (1953) 27-40. 
666 J.A. Draper, 'The Heavenly Feast of Tabernacles: Revelation 7.1-17', JSNT 19 (1983) 

133-147. . 
677 Jean Daniélou S.J., Bijbel en liturgie, (vertaling van Bible et Liturgie), Brugge/Utrecht 

1964,, 483. (Volgens Daniélou heeft Gregorius van Nyssa een poging ondernomen om het 
Joodsee Loofhuttenfeest te verbinden met het christelijke kerstfeest, o.c. 486-491). 

688 John Sweet, Revelation, Londen/Philadelphia 1979/1990, 151-152. Sweet meent ook, dat 
'dee kroon des levens', Op 2:10, mede zinspeling is op de feestelijke 'kronen', gedragen op 
hett Loofhuttenfeest, zie blz. 86. 
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Loofhuttenfeestt wel expliciet genoemd69, maar het gaat in 2 Makk om een 
nieuww bevrijdingsfeest, dat gemodelleerd was naar het Loofhuttenfeest, maar 
gevierdd werd vanaf 25 Chislew™. 
Hett woord OKT|VÓa) zou tot de sfeer van het Loofhuttenfeest behoren. In 
7:155 staat van God: OKTjvoSoei èn' amovq, 'Hij zal zijn tent over hen uit-
spreiden*.. Nu komt ÖKT|VÓ(0, 'wonen in een tent', vaker voor in de Apo-
kalyps71,, reden voor Michaelis om een relatie tussen het woord GKT|VG>oet 
inn 7:15 en het Loofhuttenfeest te ontkennen72, omdat met OKTJVÓG) in Open-
baringg steeds een duurzaam wonen zou worden aangeduid. Toch lijk t mij 
eenn zinspeling in Op 7:15 op het Loofhuttenfeest beslist niet uitgesloten, 
gezienn de constructie van OKTjvcDoei CTT' COJTOIJC;. Verder wordt ook het 
water-motieff  in 7:17 genoemd als zinspeling op dit Joodse feest, dat blijk-
baarr voor Johannes niet heeft afgedaan. 
Niett alle exegeten zijn het dus eens met de veronderstelling dat Openbaring 
77 verwijzingen naar het Loofhuttenfeest bevat. De noemde reeds Wilhelm 
Michaelis.. De zinspelingen op het Loofhuttenfeest worden eveneens ontkend 
doorr grote exegeten als Bousset, Charles, Lohmeyer, Wikenhauser. Hoe is 
dezee tweespalt der meningen te verklaren? Nu is er bijna geen passage in 
Openbaringg waarover niet verschillend wordt gedacht. Voor de kwestie van 
dee zinspelingen op het Loofhuttenfeest werd echter een goede oplossing 
aangedragenn door Hikan Ulfgard in zijn dissertatie Feast and Future. Ulf-
gardd wijst erop dat het in de pericoop 7:9-17 niet in de eerste plaats gaat om 
zinspelingenn op Loofhutten, maar om Exodus-typo\og\z, aan het boek Exo-
dusdus georiënteerde taal of aan Exodus gerelateerde tradities, die als een con-
sistentt patroon de achtergrond vormen van de Apocalyps73. Met 'Exodus' 
duidtt Ulfgard de geschiedenis aan van Israels fundamentele ervaring van 
goddelijkee uitredding en bescherming, het gehele bijbelverhaal van Israels 

699 2 Makk 10:6 luidt: 'Met grote vreugde vierden ze acht dagen feest op de wijze van het 
Loofhuttenfeest,, terwijl zij gedachten hoe ze nog kort tevoren tijdens het Loofhuttenfeest 
inn de bergen en spelonken als de dieren hadden geleefd.' (Vert.: Tussen Oud en Nieuw. 
DeuterokanoniekeDeuterokanonieke ofapokriefe boeken, NBG, Arasterdam 1975). 

700 J. W. van Henten, The Maccabean Martyrs as Saviours of the Jewish People: A Study of 2 
andand 4 Maccabees [JSJSup 57], Leiden 1997, 29, 38-39, 44-46. 

711 Op 12:12; 13:6, in de betekenis van wonen in de hemel, en 21:3 waar verkondigd wordt 
datt God bij de mensen zal wonen. Het woord OKT|VT] komt voor als woonplaats van God, 
Opp 13:6 en 21:3, en als 'tent der getuigenis in de hemel', Op 15:5. Cf. 2 Makk 14:35, 
r|i>öÓKT|oa<;; vaóv xf\q of\$ OKTIVCÓOEOX; év r^ ïv ytvéatcci, 'het heeft U behaagd, 
datt er een tempel zou zijn, waarin Gij onder ons woont' (vert. NBG-'75). 

722 W. Michaelis, TWNT VII , s.v. OKTivóto, 388 n. 9. 
733 Ulfgard verwijst hiervoor onder andere naar J.S. Casey, Exodus Typology in the Book of 

Revelation,Revelation, onuitgegeven dissertatie verdedigd aan de Southern Baptist Theological Se-
minary,, Louisville 1981. 
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bevrijdingg uit Egypte tot de intocht in het Beloofde Land. De lofprijzingen, 
diee de 'grote schare' van 7:9-17 zong, refereren mogelijk aan het feest dat 
plaatss vond na de Uittocht, cf. Ex 5:1, 'Zo zegt de HEER, de God van Israël: 
laatt mijn volk gaan om te mijner ere in de woestijn een feest te vieren'74. Op 
dee woestijntocht zinspeelt Op 7:17, waar het Lam de functie van herder 
vervult.. De schildering van de grote schare van hen die stonden voor de 
troonn van God met palmtakken in hun hand moet allereerst worden verstaan 
tegenn de achtergrond van de beeldtaal die Johannes ontleende aan Exodus. In 
datt kader mogen wij aannemen dat bovengenoemde voorbeelden als de 
palmtakkenn en de waterplenging allusies zijn op het Loofhuttenfeest, die, 
alduss Ulfgard, goed passen in de 'Exodus imagery of the scene'75. Deze zin-
spelingenn op het Loofhuttenfeest tekenen de auteur van Openbaring als een 
Jood,, voor wie dat feest van groot belang is. 

2.77 J O H A N N E S' AFKEER VAN VERTOON VA N NAAK T 

Voorr Johannes' getrouw zijn aan de Thora pleit ook zijn afkeer van vertoon 
vann naakt, een afkeer die zeker mede gebaseerd is op een verbod uit de 
Thora:: 'Ook moogt gij niet langs een trap naar mijn altaar opklimmen, opdat 
daaropp uw schaamte niet zichtbaar worde', Ex 20:26. Van die afkeer getuigt 
eenn drietal teksten uit Openbaring, 3:18, 16:15 en 17:16. Aan de leden van 
dee gemeente te Laodicea houdt Johannes voor dat zij, hoewel zij menen aan 
nietss gebrek te hebben, naakt zijn. 3:18: 'Ik raad u aan van Mij te kopen ... 
wittee kleren, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zicht-
baarr worde'. De naaktheid van de Laodicensers is overdrachtelijk bedoeld, 
getuigee de tegenstelling tot het eschatologische beeld van de witte kleren76. 
Ookk Paulus gebruikt 'naakt zijn' als negatief beeld, 2 Kor 5:2-4, en hij riep 
zijnn lezers op 'zich met Christus te bekleden', Rom 13:14, en Gal 3:27. 
Johanness en Paulus konden van het naakt zijn en bekleed worden als beeld-
taall  gebruik maken, omdat er in Israël een schroom bestond tegenover naakt-
heidd in tegenstelling tot de volken, waar de Hellenistische cultuur floreerde 
enn kampspelen naakt werden beoefend. De auteur van 2 Makkabeeën sprak 
zijnn afschuw uit over de priester Jason, die een yv\ivaoiov liet bouwen in 

744 Ulfgard, Feast. 40. 
755 Ulfgard, Feast, 151. Aune bekritiseert Ulfgard, omdat hij de zinspeling op Exodus te vaag 

vindt,, Revelation II, 449-450. 
766 Zie A.G. Soeting, 'Hemelse feestkledij', Schrift 165 (1996) 100-103. 

46 6 



Jeruzalem,, een oefenplaats, waar naakt sport bedreven werd77. Daarom is het 
opvallendd dat Paulus in zijn brieven voorbeelden geeft die zinspelen op de 
sportbeoefening,, zoals in 1 Kor 9:24-27 en 3:1478. Johannes doet dit niet, 
integendeel.. Mogelijk speelde in het vermaan, gericht tot de gemeente te 
Laodicea,, een verwijt mee vanwege hun interesse voor sportbeoefening79. 
Inn Op 16:15 citeert Johannes een woord van de Heer: 'Zalig hij, die [...] zijn 
klerenn bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien 
worde'80.. 'Naakt wandelen' heeft hier waarschijnlijk de betekenis van 'in het 
gerichtt veroordeeld worden'81. Hoe het beeld ook is gebruikt, het is geba-
seerdd op de in het wetsgetrouwe Jodendom bestaande associatie van naakt-
heidd en schande. Zo ook in Op 17:16, waar Johannes profeteert dat vijanden 
dee stad Rome, aangeduid als hoer, naakt zullen maken, een beeld voor 
schaamtee en vernedering, dat verscheidene malen wordt gebruikt door Jesa-
ja,, Jeremia, Ezechiël en andere profeten82. Johannes' afkeer van naakt ty-
peertt hem als een mens die ook op dit punt afkerig is van Hellenistische 
invloed. . 

2.88 JOHANNES, PROFEET 

Vann de Joodse auteur van Openbaring kan nog iets worden gezegd. Hij 
noemtt zich niet apostel, al is hij daar eeuwen lang voor gehouden, noch 
profeet.. Dit laatste zegt op zichzelf nog niets. De profeet Amos ontkende 
zelfss profeet te zijn83. Toch zinspeelt Johannes op zijn hoedanigheid van 

777 2 Makk 4:17-20. M.A. Beek: '...men [d.i. het wetsgetrouwe deel der Joden, AGS] vatte 
voorall  de naaktheid van de mededingers in de wedstrijd als een overtreding van de thora 
op',, De geschiedenis van Israël, Zeist/Arnhem/Antwerpen 1964, 124. 

788 Zie ook 2 Tim 4:7, Heb 12:1; cf. V.C. Pfitzner, Paul and the Agon Motif (NovTSup 16), 
Leidenn 1967. 

799 Zo U.B. Muller, Die Offenbarung des Johannes, Gütersloh/Würzburg 1984, 137: 'Hier 
liegtt wohl Polemtk gegen die griechische Sitte vor, sich in den Gymnasien nackt zu 
bewegen.. Anscheinend waren die anpassungswilljgen Christen Laodizeas dazu bereit. 
Johanness jedoch steht in jiidischer Tradition, die in Abgrenzung von hellenistischem 
Brauchtumm gerade dies in Verscharfung atl. Kultvorschriften verwirft (Jub 3,31 und Ex 
20,26)'. . 

800 Sommigen menen dat de woorden van 16:15 thuis horen tussen 3:3a en 3:3b, zo Charles, 
RevelationRevelation II, 49, en Lohmeyer, Offenbarung, 133. 

811 Zo Preisker, 7TWvTIII, s.v. KAEUTG), 755 n. 7. 
822 Js 47:2-3, gericht tot Babel, Jr 13:22, Ez 16:37,39 en 23:25-29, gericht tot Jeruzalem, Hos 

2:22 van Israël gezegd, Nah 3:5 over Nineve. Cf. Charles, Revelation II, 73, ad Op 17:16: 
'Thee author of this source must have had Ezek xxiii.25-29 before him, but not the LXX' . 

833 Am 7:14, 'Ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon...' Cf. vs 15 'Maar de HEER 
tott mij: ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël.' Een ander voorbeeld: Polycarpus, 
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profeet.. Dat doet hij evenwel niet expliciet, maar, naar sommige exegeten 
menen,, door het gebruik van het woord öo€Xo<;. Zó noemt Johannes zich, al 
inn de eerste regel van zijn boek: öoüAog, slaaf, van Jezus Christus84. Slaaf, 
dienstknecht,, kan daarbij uiting zijn van nederigheid, maar ook, evenals het 
woordd 'minister' in het Nederlands en het Engels, uiting van een hoedanig-
heid,, aanduiding van een ambt. In Op 1:1 kan bij de zelfaanduiding van 
Johannes,, ÖOÖAog, van beide schakeringen in betekenis sprake zijn. Johan-
ness noemt zich in Op 1:1 een 'dienstknecht' die de 'Openbaring van Jezus' 
moett doorgeven aan diens 'dienstknechten'. Johannes vereenzelvigt zich 
daarmeee met zijn hoorders/lezers85. Dit is een retorische conventie, bekend 
uitt de klassieke retorica. Johannes weet zich echter ook ó öoi)A.O£, dè 
dienstknechtt in bijzondere zin. Kraft ziet öouXog in Op 1:1 als een titel die 
dee drager ervan, Johannes, aanduidt 'als Inhaber des prophetischen Charis-
mas'86. . 
Nuu is het een omstreden kwestie of het gebruik van het woord öoöXcx; door 
Johanness als zelfaanduiding werkelijk een teken is van het feit dat hij zich-
zelff  als profeet beschouwt. Als dat zo is, ligt de mening voor de hand dat ook 
dee 'dienstknechten', aan wie hij zijn boodschap richtte, het profetenambt 
bekleedden.. Er zijn inderdaad auteurs, die dit beweren. Verschillende exege-
ten,, onder wie Bousset, zijn van mening, dat Johannes het woord öoüXog 
steedss in pregnante zin gebruikt87: met ÖOÖA.OI zou hij 'profeten' aanduiden, 
naarr analogie van Am 3:7, waar vermeld wordt dat God niets doet, zonder 
hett te openbaren aan 'zijn knechten, de profeten'88. 
Martinn Karrer echter ontkent ten stelligste dat Johannes zich met de zelf-
aanduidingg öoüAo<; de status van profeet zou hebben aangemeten89, want 

bisschopp van Smyrna, noemt zich in zijn brief aan de gemeente te Filippi nergens 
87UOK0710C,, maar hij was dat wel en hij schreef als zodanig. 

844 NBG-'51 geeft öouAoc in 1:1 en 22:3 weer met 'dienstknecht', in alle andere teksten in 
Openbaringg met 'knecht', behalve wanneer het woord gebruikt wordt in tegenstelling tot 
'vrijen'' en dan als 'slaaf is vertaald. 

855 D.E. Aune, 'The Social Matrix of the Apocalypse of John', BR 26 (1981) 16-32, 17. 
866 Kraft, Offenbarung, 21. Kraft vervolgt: 'Durch die Gabe der Prophetie ist Johannes zum 

Empfangg und zur Weitergabe der Offenbarung berufen'. 
877 Namelijk in 1:1 (bis); 7:3; 10:7; 11:18; 15:3; 19:2, 5; 22:3, 6. Zie Bousset, Offenbarung, 

177,, 181. Lohmeyer, Offenbarung, 5, 'öo0A,O<; tragt in der Apc wie vielleicht überhaupt 
imm NT den Nebensinn des Propheten (in atlichem Verstandnis)...'. 

888 De uitdrukking 'zijn (mijn) knechten, de profeten' komt dikwijls voor in het OT: 2 K 9:7; 
17:13,, 23; 21:10; 24:2; Ezra (LXX Esdrae II) 9:11; Jr 7:25; 25:4; 26:5; 29:19; 35:15; 44:4; 
Ezz 38:17; Da 9:6, 10; Am 3:7; Zach 1:6. 

899 M. Karrer, Die Johannesoffenbarung als Brief, Göttingen 1986, 100: 'Auch wenn er das 
vonn ihm geschriebene Werk dem Inhalt nach als 7tpo<pr|Teia versteht (1,3), verkündigt 
err diese nach 1,1-3 seinen Adressaten nicht in prophetisch-apostolischer Autoritat, sondern 
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öoöXoii  is volgens hem zowel in de Paulijnse traditie als in de Apocalyps de 
algemenee aanduiding van 'christenen'. Andere exegeten wijzen daarentegen 
opp de bovengenoemde oudtestamentische tekst, die Johannes voor ogen 
moett hebben gestaan: Am 3:7, waar Ö0OA.01 duidelijk geassocieerd wordt 
mett 7ipO(pT]Tai. Johannes gebruikt in 10:7 en 11:18 diezelfde uitdrukking: 
'zijnn knechten, de profeten'. Karrer bracht daar tegenin dat de 'wörtliche An-
klangee von Apk 1,1 an Amos 3,7' slechts gering zijn90 en dat Am 3:7 'ein in 
dass Amosbuch nachtraglich eingeschobener deuteronomistischer Lehrsatz' 
is91.. Tegen Karrer kan dan weer het volgende worden ingebracht: dat Am 3:7 
eenn latere toevoeging is zoals door meerdere exegeten wordt beweerd, is hier 
vann geen enkel belang, want de woorden kwamen stellig voor in de tekst van 
hett boek Amos, die Johannes kende. En zij die naar Am 3:7 verwijzen doen 
datt niet bij Op 1:1, maar bij 10:7 of 11:18. Volgens Karrer slaat echter ook 
inn Op 10:7 en 11:18 de aanduiding van de ontvangers van Gods openbaring 
mett de woorden van Am 3:7, 'zijn knechten, de profeten' op alle christe-
nen92.. Wat het profeet-zijn van Johannes betreft, als hij zich al profeet heeft 
gevoeld,, dan heeft hij bewust - aldus Karrer93 - van de titel van profeet 
afgezien,, mogelijk vanwege de in zijn dagen optredende heidense profeten. 
Datt laatste argument is vreemd, want in de gemeenten tot wie Johannes zich 
richtte,, was de aanduiding 'profeten' gebruikelijk. Karrer is ervan overtuigd 
datt de opvatting, volgens welke Johannes geen profeet heeft willen zijn, 
meerr en meer veld wint en beroept zich daarbij op de commentaar van Ul-
richh B. Muller94. Muller is echter later van inzicht veranderd95. 

Nuu is er in het boek Openbaring verschillende malen sprake van mannen die 
expliciett als 'profeten' worden aangeduid96. Ik noemde al 10:7, 'zijn knech-
ten,, de profeten', aan wie het geheimenis Gods is verkondigd. In 11:18 

trittt er lediglich als sich mit seiner eigenen Person verbürgender Zeuge für das Wort Gottes 
undd das Zeugnis Jesu Christi auf.' 

900 Karrer, Johannesoffenbarung, 100. 
911 Karrer, Johannesoffenbarung, 100. 
922 Karrer, Johannesoffenbarung, 101. 
933 Karrer, Johannesoffenbarung, 289. 
944 Muller, Offenbarung, 67. 
955 Karrer, Johannesoffenbarung, 38 n. 76: 'Seine Positionsanderung in Literarische Bestim-

mungmung 616 (vgl. Offenbarung 368, 370-371) ist bedauerlich.' Met Literarische Bestimmung 
iss bedoeld 'Literarische und formgeschichttiche Bestimmung der Apokalypse des Johan-
nes'' in D. Hellholm (red.), Apocalypticism in the Mediterranean World, Tubingen 1983, 
599-619. . 

966 Zo in 10:7; 11:10, 18; 16:6; 18:20; 22:6, 9. In Op 2:20 is sprake van de 'vrouw Izébel' die 
zichzelff  'profetes' noemt. 
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wordenn deze 'knechten, profeten' gesteld naast 'heiligen en Godvre-
zenden'97.. In de editie Nestle-Aland worden de 'profeten' als bijstelling ge-
noemdd bij 'knechten': 

.... om het loon te geven aan uw knechten [de**]profeten, 
enen aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, 
dede kleinen en de groten. 

Zoo wil ook Bousset lezen; hij noemt Op 11:18 de locus classicus voor het 
profeetschapp in Openbaring". U.B. Muller ziet echter de woorden 'aan uw 
knechten'' in zijn commentaar als 'Oberbegriff en leest: 

.... om het loon te geven aan uw knechten: 

aanaan de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen... 

Dann kunnen de 'knechten' niet met de 'profeten' vereenzelvigd worden. Op 
grondd van Op 10:7, 'gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd', 
iss de opvatting van Bousset te prefereren. Bousset ziet in de Ctyioi en 
(popoufievoii  respectievelijk 'Juden- und Heidenchristen'100. Hoe dit ook 
zij,, in de gemeenten tot wie Johannes zich richt, gemeenten die, sociologisch 
gezien,, uit verschillende groeperingen bestaan - de 'kleinen en groten' -, 
zijnn profeten werkzaam, profeten die mogelijk ook werden aangeduid als 
öouXoi,, dienstknechten. Het verschil tussen profeten en andere leden van 
dee gemeenten kan niet groot geweest zijn, zoals blijkt uit twee parallelle 
teksten,, Op 19:10, waar een engel zegt: 

IkIk ben een mededienstknecht (auvÖ0uA,0<;) van u en van uw broeders, 
diedie het getuigenis van Jezus hebben... 

enn 22:9, waar een engel tot Johannes zegt: 

977 Volgens Kraft, Offenbarung, 162, zijn het drie concentrische kringen, die volgens Op 
11:188 de structuur van de gemeente bepalen: ambtsdragers, gelovigen en de godvrezenden. 

988 NBG-'5I laat in de vertaling van TOig 7tpO(pf]Tavg het lidwoord weg en plaatst een 
kommaa tussen 'knechten' en 'profeten', mogelijk om aan te geven dat 'profeten' niet met 
'knechten'' vereenzelvigd moeten worden. 

999 Bousset, Offenbarung, 332. 
1000 'Heidenchristen', naar analogie van 'Godvrezenden', die sympathiseerden met het Joodse 

gelooff  en de samenkomsten in de synagogen bijwoonden. Contra: Akira Satake, Die 
GemeindeordnungGemeindeordnung in der Johannesapokalypse, Neukirchen-Vluyn 1966, 52, die meent dat 
inn Op 11:18 elk van de vier begrippen: SoüAoi, TtpocpTiTOti, ayioi en (poPoujievoi, 
zakelijkk hetzelfde uitdrukt, namelijk het geheel van de gemeente. 
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IkIk ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en 
vanvan hen die de woorden van dit boek bewaren. 

Naastt de profeten staan de gemeenteleden, die 'het getuigenis van Jezus 
hebben'' en 'die de woorden van dit boek bewaren'. Het gaat niet om de 
woordenn van Johannes, maar toch wel om de woorden die door bemiddeling 
vann Johannes, en door hem alleen, tot de gemeente komen. In Op 22:9 blijkt 
uitt de woorden die Johannes de engel in de mond legt, dat Johannes zichzelf 
alss profeet ziet, en wel: in unieke zin. Gemeenteprofeten staan eigenlijk op 
gelijkk niveau met gemeenteleden101. 
Davidd Hill meent102 dat op grond van de woorden 'die het getuigenis van 
Jezuss hebben', alle leden van de zeven gemeenten tot welke Johannes zich 
richt,richt, in principe of potentieel profeten zouden zijn, een mening die, zoals 
wee zagen, overigens al eerder was verkondigd103. Toch bestond er volgens 
Hil ll  wel een specifieke groep van profeten, hoewel die zich niet onderscheid-
dee als een geïnstitueerde orde104. Het was de taak van deze profeten de bood-
schapp van Johannes door te geven aan de gemeenten. Ook Aune is overtuigd 
vann het bestaan van groepen van profeten in de gemeenten van Johannes. 
Mett de woorden toïg öouAoig ocÜTOÖ in Op 1:1 en 22:6 worden volgens 
hemm Johannes' collega-profeten aangeduid die als gezanten de distributie 
vann Johannes' geschrift verzorgden en aan wie als 'voorlezer' de presentatie 
ervann was toevertrouwd. Aune geeft een uitgebreide exegese van Op 22:16, 

Ik,Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de 
gemeentengemeentenmm. . 

Aunee stelt daarin dat met 'ulieden', u^iiv, een andere groep wordt aange-
duidd dan met de woorden 'de gemeenten', TOCÏ<; ÉKKA.T]Oiai<;. Bij deze 
'i)|i€l<;'' moet gedacht worden aan 'profeten', die tevens hebben gefunctio-

1011 Satake, Gemeindeordnung, 60-64. Satake komt tot de uitspraak, blz. 60, 'Auf jeden Fall 
sindd oi izpotpiy^ax keineswegs Gestalten vom gleichen Rang wie der Verfasser'. 

1022 D. Hill , 'Prophecy and Prophets in the Revelation of St John', NTS 18 (1971/ 72) 401-418. 
1033 Cf. Strathmann, TWNTIV, s.v. uupTug KTA., 506. Schweizer, TWNT VI, s.v. nveOua 

KTA.,, 447 n. 816, 'Doch scheinen mir nach 19,10 alle Gemeindeglieder (mindestens 
potentiell:: Lohm Apk z 19,10) Propheten zu sein'. 

1044 Satake spreekt wel van 'ambten': 'Die einzigen Amtstrager sind die Propheten', 
Gemeindeordnung,Gemeindeordnung, blz. 60. 

1055 D.E. Aune, 'The Prophetic Circle of John of Patmos and the Exegesis of Revelation 
22,16',, JSNT37 (1989) 103-116. 
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neerdd als boodschappers en lectores bij de distributie en presentatie van 
Openbaringg aan de zeven kerken. 

Zoalss is gebleken, bestaat er veel verschil van mening over de vraag of met 
hett woord öoöAoi in Openbaring plaatselijke 'profeten' worden aangeduid 
off  gemeenteleden, gelovigen in het algemeen106. Het is mij echter te doen om 
dee vraag of, en zo ja, hoe Johannes zichzelf als 'profeet' beschouwde. David 
Hil ll  stelde vast dat er in Openbaring herhaaldelijk sprake is van profeten, 
maarr dat Johannes zelf een unieke positie zou hebben ingenomen als een 
profeett die, anders dan zijn broeders profeten, stond in de traditie van de 
profetenn uit het Oude Testament107. Met Johannes begon volgens Hill een 
herlevingg van de oudtestamentische profetie108. Hill s these is niet overtui-
gend.. Men kan hooguit zeggen dat Johannes zijn eigen optreden zag als 
voortzettingg van de grote profeten van Israël. Het feit dat Johannes zijn boek 
schreeff  in zijn hoedanigheid van öoCAoc, 'IIIOOIJ, is volgens Satake van 
groott gewicht: de auteur van Openbaring is öouXog in heel bijzondere 
zin109.. Hij geldt als profeet met een bijzondere autoriteit, wiens woorden 
bovenn discussie verheven zijn, naar analogie van de oude Israëlitische profe-
ten,, een mening die ook wordt voorgestaan door G. Friedrich, E. Schüssler 
Fiorenzaa en F.D. Mazzaferri110. 

1066 Voor 'plaatselijke profeten' kiezen onder anderen Charles, Wikenhauser en Aune, voor 
'gemeenteleden'' Karrer, Huss, Rengstorf, Satake en anderen. 

1077 Hill , 'Prophecy', 414, 'the prophet-author of the book ('John') appears to hold a unique 
position;; he stands in the tradition of the Old Testament and Jewish prophecy rather than 
off  Christian prophecy..', en biz. 415: 'he is a prophet of the New Testament era: but he is 
nott typical of church prophets, if indeed he can be classed among them at all'. 

1088 Hill grondt zijn hypothese vooral op Op 10:11, 'Er werd tot mij gezegd: Gij moet weder-
omm profeteren...', wederom, ndkiv, in de betekenis van opnieuw, of: nog eenmaal. 

1099 Satake, Gemeindeordnung, 96. Cf blz. 97: 'Offensichtlich stehen die Gemeinde und auch 
derr Verfasser unter dem Einfluss der alttestamentlich-jüdischen Tradition'. 

1100 G. Friedrich, TWNTVl, s.v. TCpo(pTÏTT|g KTX , 851: 'Der jüd. Prophetie am nachsten steht 
inn dieser Hinsicht der Prophet der Johannesapokalypse'; E. Schüssler Fiorenza, 'The Quest 
forr the Johannine School: The Apocalypse and the Fourth Gospel', NTS 23 (1977) 425. 
F.D.. Mazzaferri, The Genre of the Book of Revelation from a Source-critical Perspective, 
Berlijn/Neww York 1989, 374, 'At every turn and in every possible way John strives ear-
nestlyy to portray himself as a prophet of the classical school [...]. In particular Ezekiel's 
CN[== Call Narrative] is in mind, and John regards himself as inheriting his prophetic 
mantle,, as it were', en 383, 'John is not only a prophet, but a neo-classical one'. Cf. blz. 
330:: 'The evidence is all the more impressive in view of the fact that he can only be heard 
throughh public reading'. 
D.E.. Aune is het niet eens met David Hill ; hij droeg echter het artikel waarin hij Hills visie 
bestreed,, 'The Prophetie Circle of John of Patmos and the Exegesis of Revelation 22.16', 
JSNT31JSNT31 (1989) 103-116, aan David Hill op. 
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Johanness is 'de' profeet, zijn woord bezit profetische autoriteit. Niet de 
woordenn van andere profeten, maar alleen die welke door bemiddeling van 
Johanness tot de gemeente komen, zijn maatgevend. Alleen tot hem werd een 
engell  gezonden111, geen van de andere profeten ontving een openbaring év 
nvev\iaxi,nvev\iaxi, in de geest112. 

2.99 OP 2:9 EN 3:9, DE SYNAGOGE DES SATANS 

Inn een tweetal brieven, in de brief aan de gemeente te Smyrna en die aan de 
gemeentee te Filadelfia, fulmineert Johannes tegen de plaatselijke synagoge. 
Dee meen, dat wij hier van doen hebben met een intern Joodse kwestie113. 
Velee commentatoren menen echter, mijns inziens ten onrechte, dat Johannes 
gebrokenn heeft met het Jodendom. Zij wijzen daarvoor op Op 2:9 en 3:9, 
tekstenn waarin Johannes sprak van 'synagoge van de satan'. Volgens deze 
uitdrukkingg zou Johannes aan de kant staan van 'de christelijke gemeente', 
tegenoverr een vijandige Joodse gemeenschap. Zo schreef Foerster: 'Aktive 
Gegnerschaftt gegen die christliche Gemeinde ist wohl auch der Grund, 
warumm Apk 2,9; 3,9 Judengemeinden Synagogen des Satans genannt wer-
den'114,, en Caird: 'John regarded the Jews as the synagogue of Satan, and 
wass not interested in the preservation of their religious institutions'113. Ande-
renn menen dat Johannes de uitdrukking 'synagoge des satans' niet alleen 
heeftt gebezigd met betrekking tot de synagogen te Smyrna en Filadelfia, 
maarr tegen de Joden in het algemeen; deze opvatting wordt dikwijl s opge-
hangenn aan de uitleg van Op 11:1-2 of 11:8, zoals Caird deed, en Garrow, 
diee het bij zijn behandeling van 11:8 heeft over 'John's assessment of the 

1111 Satake, Gemeindeordnung, biz. 64. 
1122 Aldus Satake, Gemeindeordnung, 75. Satake is dus van mening dat óoöAoi, in het 

meervoud,, slaat op gemeenteleden in het algemeen, maar dat Johannes in Op 1:1 ó 
öoüAo<;; wordt genoemd, dat wil zeggen: dè profeet! Mazzaferri is het met die laatste 
uitspraakk eens: Genre, 312 n. 391. 

1133 Zo Bousset, Charles en Hadorn, die bij deze teksten aantekenen dat Johannes zijn uit-
spraakk doet als Joods christen. P.J. Tomson, 'Als dit uit de hemel is...': Jezus en de schrij-
versvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom, Hilversum 1997, 357, 
spreektt van 'een intern-joodse diabolisering van tegenstanders' (curs, van Tomson); het 
gaatt in Op 2:9 en 3:9 'over Joden die veroordeeld worden door een mede-Jood'. 

1144 Foerster, TWNT VII , s.v. accTdvag, 161. Dat leidde tot een antijudaïstische uitspraak in 
noott 50 op dezelfde pagina: 'Dass lange Zeit die Juden die treibenden Krafte von Verfol-
gungenn gewesen sind, sagt Pis 1 Th 2,15, das stellt die AG heraus u wird auch im Mart Pol 
12,2;; 13,1; 17,1 sichtbar...'. Het is zeer de vraag of deze teksten aangehaald kunnen 
wordenn ter verklaring van Op 2:9 en 3:9. 

1155 Caird, Revelation, 131. 
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Jewss as a "synagogue of Satan'"116. In Op 2:9 en 3:9 ontzegt Johannes echter 
dee naam 'Jood' aan de leden van de plaatselijke synagoge respectievelijk te 
Smyrnaa en Filadelfia117, om die naam blijkbaar op te eisen voor zichzelf en 
dee zijnen118. Het gaat hier om een plaatselijk conflict tussen twee Joodse 
gemeenschappen. . 

Nuu stellen exegeten als Bousset, Charles en Hadorn119 in hun commentaren 
datt alleen een Joods christen woorden als 2:9 en 3:9 kon schrijven. Bousset 
spreektt van 'Judenchrist', Charles heeft het over 'a Jewish Christian' en 
Hadornn over 'ein judenchristlicher Verfasser'. Het is echter de vraag of 
Johanness en de leden van zijn gemeenten zichzelf met de naam 'christenen' 
zoudenn willen aanduiden120. De naam 'joods-christelijk' is hier al te alge-
meenn en te ongenuanceerd, omdat hij een breuk aanduidt met het Jodendom, 
diee stellig door Johannes niet is gewild121. 
Eenn veel voorkomende opvatting, geformuleerd onder anderen door Wilfred 
J.. Harrington O.P., is dat christenen zich blijkens 2:9 en 3:9 de naam 'Joden' 
toeëigendenn omdat zij zich de ware erfgenamen voelden van de beloften aan 

1166 Garrow, Revelation, 74. Om nog een voorbeeld te noemen van ouder datum: 'Die Juden 
sindd für ihn [Johannes] eben so völlig abgetan wie flir  das Johannesevangelium', E. 
Meyer,, Urgeschichte des Christentums. Ursprünge und Anfange, Stuttgart z.j. (1921), I, 
381. . 

1177 Volgens Schrage, TWNT VII , s.v. Hwayoiyi), 827, is het niet uit te maken of het in 2:9 
enn 3:9 gaat om Joden in Smyrna en Filadelfia, of om Joden in het algemeen; de praepositie 
ÈKK voor xfjg ouvaYtoyfjs TOÜ oaxava in 3:9 staat in de plaats van een genitivus 
partitivuspartitivus en zou daarom op een 'Gesammtheit' kunnen duiden. Het ligt echter mijns 
inzienss voor de hand dat Johannes de locale Joodse gemeenschappen van Smyrna en 
Filadelfiaa op het oog heeft, omdat hij alleen in de 'brieven' aan deze gemeenten over 
spanningg met de synagogen schrijft. 

1188 Ook Bousset meent dat uit 2:9 blijkt, dat Johannes zelf Jood is, Offenbarung, 209. 
1199 Bousset, Offenbarung, 209; Charles, Revelation I, 57; Hadorn, Offenbarung, 46. 
1200 De naam xpioxiavÓ<; die in het NT slechts voorkomt in Hnd 11:26; 26:28 en 1 Pe 4:16, 

iss volgens Grundmann 'offensichtlich Selbstbezeichnung der altesten Christenheit', TWNT 
IX,, s.v. XP^W KTA., 529, hoewel deze naam in eerste instantie door buitenstaanders te 
Antiochiêê is gegeven, toen de 'christenen' aldaar geen deel meer uitmaakten van de 
Joodsee gemeenschap. Grundmanns 'Selbstbezeichnung' gaat slechts op voor een deel van 
dee 'christelijke' kerk. Ignatius noemt de leden van de gemeente te Efese aan wie hij 
schrijftt 'christenen', Ignatius, Ef. 11,2, maar er spreekt blijkbaar polemiek mee in zijn 
uitspraakk 'Als men ons een andere naam dan 'christen' geeft dan stamt die niet van God', 
Ignatius,, Magn. 10,1 (vert. Klijn), cf. 10,3, 'Het is misplaatst te spreken van Jezus Christus 
enn als Jood te leven.' 

1211 Dit werd terecht gezien door K.H. Kroon, die opmerkte dat als wij Johannes een christen-
joodd noemen, wij daar iets anders onder hebben te verstaan dan er vandaag de dag van 
gemaaktt wordt: 'Jochanan is niet een jood, die geacht wordt zijn geschiedenis, zijn ver-
bondenheidd met het jodendom verloochend te hebben, omdat hij naar een "ander geloof' is 
"overgegaan".. Jochanan zit niet op twee stoelen; "hij is voluit jood".' K.H. Kroon, Open-
baring.baring. Hoofdstuk 1-11. Verklaring van een bijbelgedeelte, Kampen z.j., 62. 
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Israël;; hierop zouden dan de ethnische Joden van Smyrna boos hebben 
gereageerd.. Dan zouden de gemeenten van Johannes geheel of gedeeltelijk 
uitt niet-Joden hebben bestaan. Dit laatste is ook de opvatting van Martin 
Karrer.. Daartegenover ontkent Gutbrod dat de naam Joden hier in Op 2:9 en 
3:99 werd opgeëist door 'christenen', die zich dan als de echte Joden, als het 
waree verbondsvolk, zouden beschouwen122. Over de aard van de gemeenten 
tott wie Johannes zich richtte zal in het volgende hoofdstuk worden gespro-
ken.. Wat de auteur van Openbaring zelf betreft kan worden gesteld: Johan-
ness was een Jood en wel een wetsgetrouwe Jood, die leiding gaf aan een 
Joodsee gemeenschap123 waarin Jezus als Israels Messias werd beleden en die 
zichh afzette tegen andere groeperingen, die volgens hem afweken van de 
rechtee weg, tegen Nicolaïeten, 2:6 en 2:15, aanhangers van 'de leer van 
Bileam',, 2:14, en de volgelingen van 'de vrouw Izebel', 2:20, wat genoemde 
groeperingenn ook mogen hebben beweerd en gedaan. 

2.100 CONCLUSIE 

Johannes'' taalgebruik, zijn Joodse wijze van lezen van de Joodse bijbel, zijn 
positievee instelling ten opzichte van Jeruzalem en de tempel aldaar, zijn 
afkeerr van vertoon van naakt en zijn zinspelen op een bij uitstek Joods feest 
alss het Loofhuttenfeest, doen tezamen een beeld voor ons oprijzen van de 
auteurr als wetsgetrouwe Joodse man, die vasthoudt aan de zeden van zijn 
volk.. Hij heeft mogelijk in Jeruzalem gewoond en moet daar tot de voorna-
mee stand hebben behoord. Waarschijnlijk is hij gevlucht tijdens de Joodse 
oorlogg van 66-70 en heeft hij zich, naar de traditie wil, in Efeze gevestigd. 
Johanness bezat profetische autoriteit, die door een aantal gemeenschappen in 
Klein-Aziëë werd erkend. 
Uitt de vele beelden die hij ontleent aan de tempel en de tempeldienst te 
Jeruzalemm kunnen wij opmaken dat hij goed bekend moet zijn geweest met 

1222 Volgens Gutbrod, TWNTIII,  s.v. 'IopccrjA, 384, moet de naam 'Iouöaïoi in Op 2:9 en 
3:99 in positieve zin worden verstaan als aanduiding van hen die zich met God verbonden 
enn zich aan zijn wil gebonden weten; hij werd echter, aldus Gutbrod, als zodanig niet 
opgeëistt door 'christenen', die zich dan als de echte 'Joden' zouden beschouwen. 

1233 Zo Helmut Koster, 'Gnomai Diaphoroi: Ursprung und Wesen der Mannigfaltigkeit in der 
Geschichtee des frühen Christentums', in: H. Koster und J.M. Robinson, Entwicklungs-
linienlinien durch die Welt des frühen Christentums, Tubingen 1971. Koster spreekt op blz. 143-
1444 respectievelijk van 'ein prophetischer Konventikel' en 'ein juden-christlicher Konven-
tikel'' dat onder leiding stond van de profeet Johannes. 
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hett  tempelritueel en de muziek en zang die in zijn dagen nog moet hebben 
weerklonkenn (zie hfst. 4). 
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HOOFDSTUKK 3 

DEE GEADRESSEERDE GEMEENTEN 

3.11 INLEIDING 

Johanness richtte zich met zijn geschrift tot gemeenschappen, verspreid over 
zevenn steden in Klein-Azië. Het is niet zeker of hij met het noemen van 
zevenn steden een symbolisch aantal bedoelde - het getal zeven speelt een 
grotee rol in Openbaring - of dat hij alleen met deze steden in relatie stond. 
Dee genoemde steden zijn gelegen aan wegen die een soort cirkel vormen1. 
Mogelijkk heeft Johannes gemeenschappen uitgekozen in zeven van de voor-
naamstee steden langs genoemde wegen. In elk van deze steden bestond in de 
eerstee eeuw van onze jaartelling een Joodse gemeenschap2. Tijdens of na de 
Eerstee Oorlog met Rome zullen vele Joden uit Israël zich in de steden van 
Klein-Aziëë hebben gevestigd3. Het christendom heeft er al vroeg ingang 
gevonden4,, maar er zal in de eerste eeuw nog geen strak georganiseerde 
organisatiee zijn geweest. Er was eerder sprake van groepen van verschillende 
snit,, verdeeld over huisgemeenten. Het lijk t mij daarom minder juist dat 

W.M.. Ramsey, The Letters to the Seven Churches, Londen 19092; D.H. French, 'The 
Romann Road-System of Asia Minor', ANRW117 7,2,698-729, spec. blz. 707. 
Voorr een overzicht van de gegevens betreffende de Joodse gemeenschappen in de zeven 
stedenn door Johannes genoemd, zie E. Schürer, The History of the Jewish People in the 
AgeAge of Jesus Christ (175 B.C.-A.D. J 35). A new English Version, revised and edited by G. 
Vermes,, F. Millar and M. Goodman, Edinburgh 1986, Vol. 3/1, 17-23; C.J. Hemer, The 
LettersLetters to the Seven Churches of Asia in their Local Setting [JSNTSup 11], Sheffield 1986; 
P.R.. Trebilco, Jewish Communities in Asia Minor [SNTSMS 69], Cambridge 1991; W. 
Thiessen,, Christen in Ephesus [TANZ 12], Tubingen 1995,13-17. 
Volgenss Walter Bauer is door de emigratie van vele Joden naar Klein-Azië ten gevolge 
vann de oorlog het 'judenchristliche Element' in de kerken aldaar bijzonder versterkt 
geworden,, Rechtglëubigkeit und Ketzerei im altesten Christentum, Tubingen 19622, 89-92. 
Bauerr wijst op het feit dat christenen in Klein-Azië in de tweede eeuw aan de Joodse 
Paasdatumm vasthielden en wellicht aanvankelijk ook de sabbat hielden, cf. Ignatius Magn. 
9,1. . 
S.E.. Johnson, 'Asia Minor and Early Christianity', in J. Neusner (red.), Christianity, 
JudaismJudaism and other Greco-Roman Cults, Part Two, Early Christianity, Leiden 1975, 77-
145. . 
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Hemerr spreekt van 'de' kerk van Efeze, die na de val van Jeruzalem het 
hoofdkwartierr werd van de gehele kerk5. 
Efezee was een grote stad, de belangrijkste in het westen van Klein-Azië. In 
dee eerste eeuw na Chr. kwam de stad tot grote bloei, een bloei die zijn hoog-
tepuntt bereikte in het midden van de tweede eeuw. De stad had toen bijna 
100.0000 inwoners en waarschijnlijk woonden er nog evenveel mensen op het 
territoriumm van de stad6. In deze metropool woonde de groepering van gelo-
vigenn tot wie Johannes zich in de eerste plaats richtte met een zendbrief, Op 
2:1-7.. Het lijk t mij van belang iets naders te weten van de groepen gelovigen 
inn de zeven gemeenten van Johannes, om daardoor de Apocalyps beter te 
kunnenn verstaan. 

Hett is dikwijl s moeilijk, zo niet onmogelijk, om aan de hand van een literaire 
tekstt die in een ver verleden geschreven is, de oorspronkelijke intentie van 
dee auteur exact vast te stellen. De auteur van de Apocalyps zal rekening 
hebbenn gehouden met wat leefde in de harten en hoofden van de geadres-
seerden.. Wij mogen aannemen dat de door Johannes bedoelde hoorders van 
zijnn tekst de betekenis daarvan hebben verstaan. G.B. Caird stelde terecht: 
'Whetherr they [i.e. the first readers, AGS] had formerly been Jews or pa-
gans,, they would read the language of myth as fluently as any modern reader 
off  the daily papers reads the conventional symbols of a political cartoon'7. 
Nuu is het de vraag of 'pagans' zo vloeiend 'the language of myth' van Jo-
hanness hebben kunnen lezen8, afgezien nog van de kwestie dat het bij Johan-
nes'' boek niet allereerst gaat om geïntendeerde lezers, maar hoorders. Deze 
'hoorders'' zijn voor ons onderzoek van groot belang, want kennis van de 
achtergrondd van deze 'hoorders' kan ons helpen de bedoeling van de auteur 
tee verstaan9. Helaas bestaat er onder de hedendaagse exegeten geen eenstem-

55 Hemer, Letters, 39. B.H. Streeter noemt voor de periode 70-200 na Chr. drie centra van het 
jongee christendom: Antiochië, Efeze en Rome, in The Primitive Church, Londen 1930, 55. 

66 Aldus H. Roozenbeek, 'Ephese en het Artemisium', Hermeneus 66 (1994) 131-139. G. 
Mussies,, 'Pagans, Jews and Christians at Ephesus', in P.W. van der Horst en G. Mussies, 
StudiesStudies of the Hellenistic Background of the New Testament [Utrechtse Theologische 
Reekss 10], Utrecht 1990, 177-194. 

77 Caird, Revelation, 126. Cf. 'The Greek of Rev 1:3 implies that the original readers of 
Revelationn were intended to understand its basic message without difficulty', Jon Paulien, 
DecodingDecoding Revelation's Trumpets, 5. 

88 Dat was ook de vraag voor C.J. Hemer, die aannam dat toen Openbaring werd geschreven, 
dee Johanneïsche gemeenten reeds lange tijd van de strenge synagogale gemeenschappen 
warenn gescheiden; Hemer begreep daarom niet waarom Johannes toch uitdrukkingen uit de 
Joodsee traditie als 'de boom des levens', Op 2:7, gebruikte, zie Letters to the Seven Chur-
ches,ches, 55. 

99 '...it is necessary to attempt to establish, as far as possible, the original intended receiver's 
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migheidd betreffende de aard van de gemeenten waaraan Johannes zijn Apo-
calypss heeft toegezonden10. Het gaat om de vraag of bij de leden van de 
zevenn 'kerken', waaraan Johannes zijn boek zond, een Joodse achtergrond of 
eenn 'heidense' herkomst verondersteld moet worden, en indien er sprake is 
vann een Joodse achtergrond, in welke mate hun Jood-zijn een rol speelde in 
hunn gemeenten. Het antwoord op deze vraag is van belang voor de vaststel-
lingg van de aard van de muzikale beelden in het boek Openbaring: hebben 
diee een Joodse, of een Hellenistische achtergrond? Er zijn geleerden die 
menenn dat de bedoelde zeven gemeenten Joodse groeperingen vormden, 
waarvann de leden vasthielden aan hun Jood-zijn. Zo Bornkamm, die stelde 
datt er sprake was van bijzondere Joods-christelijke gemeenschappen die 
Johanness bij het schrijven voor ogen had". Zij die menen dat Johannes ge-
bruikk maakte van beelden uit de Hellenistische cultuur van zijn dagen, gaan 
err daarentegen van uit dat de gemeenten tot wie Johannes zich richtte, ge-
mengdee gemeenschappen waren bestaande uit Joodse en niet-Joodse volge-
lingenn van Jezus. Vanwege de beoogde niet-Joodse lezers zou Johannes 
veelvuldigg gebruik gemaakt hebben van voorstellingen en uitdrukkingen uit 
dee Hellenistische cultuur. Een van degenen die pleiten voor laatstgenoemde 
opvattingg is Martin Karrer. 

perceivedd meaning, since this is the meaning that is likely to approximate most closely to 
thee author's intended meaning', aldus A.J.P. Garrow, Revelation, 2. 

100 A.F.J. Klij n en W.G. Kümmel zwijgen in hun 'Inleidingen' over de achtergrond van de 
geadresseerdee gemeenten. 

111 G. Bornkamm, TWNT VI, Art. TïpeoPuTÉpiov KXX., 669-670. Zo ook Helmut Koster, 
'Gnomaii  Diaphoroi: Ursprung und Wesen der Mannigfaltigkeit in der Geschichte des 
friihenn Christentums', in: H. Koster und J.M. Robinson, Entwicklungslinien durch die Welt 
desfrühendesfrühen Christentums, Tubingen 1971. Het is de vraag, of men voor de tijd van Johan-
ness wel kan spreken van 'Joods-christelijk', en van 'Joodse christenen'. Volgens Hnd 
11:266 werden volgelingen van Jezus in Antiochië 'christenen' genoemd, - als 'Selbstbe-
zeichnung'' volgens Grundmann, TWNT IX, 529, maar dat is niet zeker, zoals ik in het 
vorigee hoofdstuk, § 2.9, stelde. Het is evenmin zeker of de benaming XpiOTiavóg in 1 
Pee 4:16 zelfaanduiding is van volgelingen van Jezus, of dat die naam destijds nog alleen 
doorr buitenstaanders werd gebruikt, zoals L. Goppelt veronderstelt in zijn Der Erste 
Petrusbrief,Petrusbrief, Göttingen 1978, 309. Tacitus sprak van een 'vulgus Christanos appellabaf, 
'eenn volk dat men christenen noemt', Annates, 15, 44. Er is echter geen enkel bewijs, dat 
ookk Joodse volgelingen van Jezus zichzelf in de eerste eeuw 'christenen' hebben genoemd. 
Wijj  zitten met het probleem, dat wij over geen andere, meer exacte aanduiding beschik-
ken. . 
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3.22 DE VISIE VAN MARTIN KARRER 

M.. Karrer stelt in zijn proefschrift12 dat Johannes' Openbaring als brief 
gezondenn is naar gemeenten in paulijnse missiegebieden in Klein-Azië13 en 
gerichtt 'an heidenchristlich-hellenistischen Adressaten'14. Elders heeft Kar-
rerr het over de 'impliziten hellenistischen Lesern/Hörern der Apk' en 
'Adressatenn hellenistischer Pragung'15. Als bewijs voor zijn stelling noemt 
Karrerr onder andere de in het boek Openbaring gedane aankondigingen van 
eenn locaal bepaalde komst van Jezus. Daarmee werd volgens hem Openba-
ringg als brief goed verstaan in de Hellenistische wereld, waar van oudsher 
gebedenn werden gezegd met betrekking tot 'das innerzeitliche Kommen 
einess Gottes zur Erde', gebeden die werden ingeleid door woorden als èXtlé 
off  ëpxoi)16. Daarbij past dat Johannes in 22:20 de Griekse woorden epxou 
Kijpi ee gebruikt in plaats van het Aramese maranatha17. De overeenkomst in 
vormenn van gebeden of de inhoud daarvan, waarop Karrer wijst, is echter 
nogg geen bewijs van afhankelijkheid van de ene tekst aan de andere. De 
Grieksee vertaling van Aramese woorden in een Grieks geschrift is daarbij 
bepaaldd niet zo opvallend dat daarin bewijsgrond gevonden kan worden 
betreffendee het Hellenistische karakter van de geadresseerden. 
Dee andere bewijzen die Karrer aanvoert voor het Hellenistische karakter van 
dee gemeenten waaraan Johannes zijn boek zond, zijn evenmin overtuigend. 
Karrerr ziet het door Johannes zevenmaal gebruikte woord imo|lovfj, vol-
harding,, als bewijs van Johannes' bedoeling zich op niet-Joodse lezers te 
richten.richten. 'Sein bislang stets beobachtetes Bemühen, kommunikations-
eröffnendd die nichtjüdisch-griechische Pragung der überwiegenden Mehrheit 
seinerr Adressaten zu beachten und doch jüdisch-traditionelle - hier apoka-
lyptischee - Vorstellungen, die ihm wichtig sind, im Zuge seiner Leser-
führungg einzubringen, bestatigt sich von neuem', namelijk door Johannes' 
gebruikk van het woord Ü7EO|J,Ovfj, en Karrer vervolgt met de conclusie: 
'Dannn führt aber auch dieser Begriff die Apk wieder zunachst nicht ins 
Judentum,, sondern in den griechischen Raum, wo er ethisch gelaufig die 

122 Martin Karrer, Die Johannesoffenbarung als Brief, Göttingen 1986. 
133 Karrer, Johannesoffenbarung, 86, 97, 100. Daartegen Bornkamm: 'Ebs sicher ist es, dass 

diee Struktur der Gemeinden in der Apk nichts mit Pis selbst zu tun hat', TWNT VI, 669. 
144 Karrer, Johannesoffenbarung, 66. 
155 Karrer, Johannesoffenbarung, 103 en 105. 
166 Johannes laat Christus tot zevenmaal zeggen: ép%o\ia\. 
177 Op blz. 83 spreekt Karrer van 'die vertiefte religionsgeschichtliche Einbettung der implizi-

tenn Adressaten in eine hellenistische Umwelt, die eine Übersetzung sogar des Maranatha in 
22:200 verlangt.' 
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Tugendd bezeichnet, einer feindlichen Macht tapfer standzuhalten'18. Hier-
tegenn kan worden aangevoerd dat, hoezeer tmonovii een vooraanstaande 
plaatss inneemt in de Griekse deugden, het een woord is dat veelvuldig voor-
komtt in de LXX. Zo kon Hauck terecht beweren: 'Die i)7TO|iOvri als Grund-
haltungg des Frommen, wie sie im AT und im Spatjudentum herausgebildet 
ist,, fïndet in dem eschatologisch ausgerichteten Denken des NT seine natur-
gemassee Fortsetzung'l9. Volharding tegenover de weerstand van een vijan-
digee en ongelovige wereld is, aldus Hauck, 'eine Grundhaltung auch des 
Christen'.. Met andere woorden: ÜTTOp-OVT] is niet een begrip dat ons per se 
inn 'griechischen Raum' verplaatst20. 
Karrerr stelt, als gezegd, dat Johannes zich met de Openbaring tot gemeenten 
richt,, die gelegen waren in een gebied waar Paulus heeft gewerkt. Hij be-
strijdtt met deze stelling Kraft en anderen, volgens wie de zeven gemeenten 
eenn verband vormden van gemeenten, dat alleen de autoriteit van Johannes 
erkende.. Karrer wijst op het feit dat Johannes in de subscriptio van zijn brief 
geenn aanspraak maakt op bijzondere autoriteit, ja, alle kentekenen van een 
bijzonderee relatie tussen Johannes en de aangeschreven gemeenten ontbre-
ken21.. Dit laatste lijk t mij wel zeer voor tegenspraak vatbaar. Hoe zou Johan-
ness gemeenten kunnen prijzen en laken, als er geen enkele band bestond 
tussenn hem en die gemeenten en de auteur van de brief geen enkele autoriteit 
bezat?222 Johannes zou zich volgens Karrer op enkele punten nauw hebben 
aangeslotenn bij het spraakgebruik van Paulus en zo van de laatste afhankelijk 
zijn,, bijvoorbeeld in de adressering. 'Im Briefformular liegt also ein für die 
Apkk untypischer Wortgebrauch vor, der vollends in der speziflschen Kombi-
nationn von xdpic, mit eipT]vr| 1,4 zwingend auf die Übernahme vorgege-
benerr paulinischer Briefkonvention weist'23. En met het eerste woord van 
zijnn brief, &7TOK<xA,ui|n(;, zou Johannes teruggrijpen op 'eine terminologi-

188 Karrer, Johannesoffenbarung, respectievelijk blz. 189 en 190. 
199 F. Hauck, TWNTTV, s.v. \iévdi KTX., 589. Het woord i>no\LOVT) heeft in Openbaring een 

eigenn accent; het heeft de zin van 'heilige Ungeduld', Kraft, Offenbarung, 56. 
200 J.W. van Henten wijst op de martyrologische achtergrond van de passages, waarin 

Ü7ïop,ovtii  voorkomt, in Op en in 4 Makk in 'Zum Einfluss jüdischer Martyrien auf die 
Literaturr des friihen Christentums I. Das Neue Testament', te verschijnen in ANRW. 

211 Karrer, Johannesoffenbarung, 74 en 77. 
222 Kraft is van mening dat 'duren Abfassung, Versendung und Sammlung von sieben Briefen 

ökumenischee Autoritat von dem und für den Verfasser beansprucht wird', omdat het getal 
77 in Openbaring de aanduiding is van volkomenheid, Johannesoffenbarung, 44. Cf. G. 
Friedrich,, TWNTVl, Art. 7tpo<prJTr|<;, 851, over de auteur van de Openbaring: 'Der Seher 
nimmtt eine Autoritat für sich in Anspruch, die nur mit der der Ap zu vergleichen ist.' 

233 Karrer, Johannesoffenbarung, 74. 
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schee Pragung der von ihr bei ihren impliziten Adressaten vorausgesetzten 
paulinischenn Tradition'24. 
Hiertegenn valt op te merken dat niet alleen Paulus de woorden X&P1**  en 

£ÏpT]vr|| in de brief groet gebruikt. We vinden de combinatie van beide be-
grippenn ook in 1 en 2 Pe. Lohmeyer meende dat de paulijnse groet-formule 
terugg zou gaan op een voorpaulijnse, liturgische formule25. Het ontbreken 
vann lidwoorden voor %dpi(; en eipT]VT) zou op een liturgische stijl wijzen. 
Indienn dit het geval is, zou de combinatie van beide woorden door Johannes 
kunnenn zijn overgenomen uit een liturgische traditie26. Het woord (XTTO-
KCcA,u\|n<;; komt inderdaad verscheidene malen bij Paulus voor, maar ook in 
hett Magnificat, Lc 2:32, en driemaal in 1 Pe. Er is dus geen enkel bewijs dat 
Johanness dit woord uit de paulijnse traditie zou hebben overgenomen. 
Hett is overigens heel wel mogelijk, ja, zelfs waarschijnlijk, dat Johannes 
brievenn van Paulus heeft gekend. Het is dan wel de vraag, hoe Johannes op 
dezee brieven heeft gereageerd. Karrer zelf haalt Lindemann aan, die meent 
datt het boek Openbaring 'von Paulus offenbar überhaupt nicht berührt war', 
enn U.B. Muller, die stelt dat er sprake is van 'Ignorierung oder Ablehnung 
dess Paulus'27. Het kan echter niet worden ontkend dat er hier en daar opval-
lendee parallellen bestaan tussen teksten in Paulus' brieven en Openbaring, 
bijvoorbeeldd tussen Op 2:2 en 1 Tes 1:328. Voor ons betoog zijn deze over-
eenkomstenn echter van geen enkel belang, want als wij al zouden moeten 
aannemenn dat Johannes hier in directe zin is beïnvloed door een brief van 
Paulus,, is daarmee nog niet gezegd, dat Johannes' lezers de kennis hiervan 
voorr een goed begrip van zijn woorden nodig zouden hebben. De gesigna-
leerdee overeenkomst is in geen enkel opzicht bewijs dat Johannes hier aan 
eenn gemeente schrijft die door Paulus is gevormd. 

244 Karrer, Johannesoffenbarung, 97. 
255 E. Lohmeyer, 'Briefliche Grussüberschriften', ZNW 26 (1927) 158-173, in het bijzonder 

blz.. 161-162. 
266 Conzelmann, TWNT IX, 384; Lohmeyer werd bestreden door G. Friedrich, 'Lohmeyers 

Thesee über das paulinische Briefpraskript kritisch beleuchtet', TLZ 81 (1956) 343-346. 
277 Karrer, Johannesoffenbarung, 66-67; A. Lindemann, Paulus im altesten Christentum, 

Tubingenn 1979, 396; U.B. Muller, Zur frühchristlichen Theologiegeschichte, Gütersloh 
1976,, 82. F.C. Baur meende dat Johannes zich antithetisch opstelde tegenover paulijnse 
christenen,, die van vlees afkomstig van afgodenoffers zouden eten, Op 2:14, 20; met 'hen 
diee zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn', 2:2, zouden Paulus en de zijnen 
bedoeldd zijn, zie Das Christenthum und die christliche Kirche der drei er sten Jahrhunder-
te,te, Tubingen 18632, 80-83. Baurs visie in dezen wordt door weinigen meer gedeeld. 

288 Volgens W. Thiessen, Christen in Epkesus, 352, is er overeenkomst tussen Johannes' 
reactiee op zijn tegenstanders en die van de auteur van de Pastorale Brieven. 
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Volgenss Karrer heeft Johannes zich in het algemeen gericht tot de christenen 
inn de steden die hij noemt in 1:11 en in de aanhef van de zeven boodschap-
penn in hfst. 2 en 3. Zo typeert Karrer Openbaring als 'Kommunikation mit 
paulinischenn Gemeinden'29, gemeenten die bestonden uit Joodse en niet-
Joodse,, sterk door het Hellenisme gevormde christenen. De ben echter van 
meningg dat de geadresseerden, zoals Bornkamm en Koster stelden, behoor-
denn tot een aparte groep, een groep van Joodse volgelingen van Jezus Chris-
tus,, die zich formeerden naast paulijnse gemeenten. Koster onderscheidt ten 
minstee vier, met elkaar rivaliserende christelijke groepen in de stad Efeze: 
naastt de oorspronkelijk door Paulus gestichte kerk een door Koster niet 
naderr aangeduide joods-christelijke 'school', een heretische groepering van 
Nicolaïetenn (Op 2:6, 16) en het conventikel dat onder leiding van Johannes 
stond30.. Koster voert geen bewijzen aan voor het bestaan van de vier groepen 
diee hij onderscheidde. Er zijn echter wel degelijk aanwijzingen voor het 
bestaann van een Joodse groepering, waartoe Johannes zich richtte. Mijns 
inzienss biedt het veronderstelde apperceptie-materiaal van de geadresseerden 
eenn dergelijke aanwijzing, en ook het concept van de gemeentelijke structuur 
datt uit de brieven aan de zeven gemeenten kan worden geconstrueerd. Er is 
ookk een externe aanwijzing: de brief van Ignatius aan de gemeente te Efeze. 
Dee meningen van de exegeten ten aanzien van de geadresseerde gemeenten 
lopenn overigens sterk uiteen, want er zijn ook commentatoren die menen dat 
Johanness zich door het noemen van zeven gemeenten zich tot de gehele kerk, 
waarr ook op aarde, richt31. 

3.33 HET APPERCEPTIE-MATERIAAL VAN DE LEDEN DER GEADRESSEERDE 

GEMEENTEN N 

Eenn literaire tekst is ontworpen met het oog op een lezer, het boek Open-
baringg echter in eerste instantie met het oog op hoorders. Johannes richtte 
zichh tot met name genoemde gemeenten, die hij dus gekend moet hebben. 
Omm de geadresseerden met zijn boodschap te kunnen bereiken, moest de 
auteurr van Openbaring rekening houden met het apperceptie-materiaal van 
dee veronderstelde toehoorders. Wij kunnen stellen dat deze geïntendeerde 
hoorders,, om de voorgedragen tekst te kunnen verstaan, een behoorlijke 
kenniss van de Thora en de Profeten gehad moeten hebben. Ik ben van me-

299 Karrer, o.c, o.c, 83. 
300 Koster, 'Gnomai Diaphoroi', 144. 
311 Zo Steve Moyise, The Old Testament in the Book of Revelation, Sheffield 1995, 24. 
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ning,, dat een dergelijke kennis alleen kan worden verondersteld bij mensen 
diee van jongs af aan de Schriften hebben bestudeerd, en mogelijk zelfs ten 
delee uit het hoofd hebben geleerd. Deze kennis kan in het algemeen niet 
verwachtt worden van Grieken die op latere leeftijd tot het Jodendom of het 
christendomm zijn overgegaan. De eerste hoorders van Johannes' geschrift 
moetenn Joden zijn geweest. Alleen Joden konden 'op het eerste gehoor' 
Openbaringg verstaan. Openbaring bevat vele zinspelingen op Joodse symbo-
liekk en op teksten uit de Psalmen en de Profeten, die door de hoorder moes-
tenn herkend kunnen worden, wilden zij de bedoeling van het gehoorde kun-
nenn begrijpen32. Johannes moet bij het schrijven van zijn boek hoorders voor 
ogenn hebben gehad die de daarvoor benodigde kennis bezaten33. Hieronder 
geeff  ik enkele voorbeelden van teksten, die meer dan algemene kennis ver-
genn om onmiddellijk begrepen te worden. 

3.3.13.3.1 Op 1:14, 'en zijn hoofd en zijn haren waren wit als wol' 

Inn het openingsvisioen, Op 1:10-20, wordt van Christus gesproken als van 
'eenss mensen zoon', 1:13, en wordt van Hem gezegd, vs 14, 'en zijn hoofd 
enn zijn haren waren wit als witte wol'. Alleen Joodse hoorders zullen bij het 
aanhorenn van deze woorden onmiddellijk gedacht kunnen hebben aan de 
wonderlijkee gestalte waarvan sprake is in het boek Daniël, die zou komen op 
dee wolken des hemels, Da 7:13. Wie Daniël met deze 'mensenzoon' ook 
voorr ogen had, Joodse volgelingen van Jezus zagen Daniels woorden als 
profetiee aangaande de Messias. Deze 'mensenzoon' begaf zich volgens Da 
7:133 tot de "Oude van dagen", een uitdrukking, die waarschijnlijk 'de Eeu-
wige'' of 'de Eeuwig Blijvende' betekent en waarmee God zelf werd aan-
geduid34.. Zijn hoofdhaar, zegt Da 7:9, was 'blank als wol'35. Wat door Da-
niëll  van God gezegd werd, betrekt Johannes op Christus. Als de hoorders dit 
niett onmiddellijk hadden begrepen, zou de voorlezing van de beschrijving 
vann Christus geen zin gehad hebben. 

322 'The purpose of symbols is that they should be immediately understood...', aldus Austin 
Fairer,, Rebirth, 20. 

333 Mazzaferri: 'John reveals few secrets to the casual reader', Genre, 331. 
344 Zie Norman W. Porteous, Das Danielbuch (ATD 23), Göttingen 1962. Cf. parallelle 

tekstenn in Ethiopische Hen 46:1, 'I saw the One to whom belongs the time before time. 
Andd his head was white like wool, and there was with him another individual, whose face 
wass like that of a human being' (vertaling van E. Isaac in OTP). De tekst uit Henoch is 
afhankelijkk van Daniël. 

355 LXX: KOCI TO xpix^M-a TT)<; Ke<paXf|g aÓToG cboei ëpiov AeuKOV Kaöapóv, Op 
1:14:: -q Öè KetpaXf) autoC K<U ai xpi'xe? XeuKOCi tóe Épiov A-EUKÓV. 
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3.3.23.3.2 Op 2:10, 'gij zult een verdrukking hebben van tien dagen' 

Eenn tweede voorbeeld: Wat zou het voorlezen van woorden als Op 2:10, 'gij 
zultt een verdrukking hebben van tien dagen', voor zin hebben als de hoor-
derss daar niet onmiddellijk een verwijzing in hoorden? Wij zijn met J.G. 
Schomerus366 van mening dat Johannes hier zinspeelde op het verhaal in Da 
1,, waar driemaal de periode van 'tien dagen' wordt genoemd als periode 
waarinn Daniël en zijn vrienden beproefd zouden worden. In het noemen van 
'tienn dagen' als periode van verdrukking door Johannes was zeker een be-
moedigingg gelegen, als deze periode werd verstaan als verwijzing naar Da 
1:122 en 1:14, waar de uitkomst zo gelukkig was. 

3.3.33.3.3 Op 14:1, '.. zie, het Lam stond op de berg Sion' 

Dee noem Op 14:1 als derde voorbeeld. Bij Op 14:1, 'En ik zag en zie, het 
Lamm stond op de berg Sion' speelt Ps 2:6 op de achtergrond mee: 'Ik heb 
immerss mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg'. Het gaat in Op 
14:11 niet om een localisatie, maar om een proclamatie, om de intronisatie 
vann de Zoon, cf. Ps 2:7, 'Mijn zoon zijt gij'. Psalm 2 speelt een grote rol in 
Johannes'' boek: Ps 2:9 wordt tot driemaal toe geciteerd, in Op 2:26, 27; 12:5 
enn 19:1537. Het is natuurlijk niet bewijsbaar dat Johannes ook bij het schrij-
venn van Op 14:1 aan de woorden van Psalm 2 dacht, maar 14:1 is voor wie 
eenn verband met Psalm 2 niet ziet, niet duidelijk. Bij Joodse toehoorders zou 
dee associatie met Psalm 2 zeker verondersteld mogen worden. 
Err bestond in Johannes' dagen nog niet zoiets als de ene ongedeelde kerk 
vann Efeze. Efeze was een bijzonder grote stad. In die wereldstad kwamen 
verschillendee groepen christenen bijeen. Er zijn groepen geweest, die ge-
sticht,, althans gevormd zijn door Paulus, de apostel der heidenen. Deze 
bestondenn voornamelijk uit niet-Joodse christenen - zie Gal 2:9, waar Paulus 
berichtt aangaande de afspraak dat hij en Barnabas zending onder de heide-
nenn zouden bedrijven, en de apostelen Petrus en Johannes onder Joden. Deze 
Joodsee gemeenschappen stonden open voor de apocalyptische taal van de 
auteurr van Openbaring. In Openbaring worden groeperingen genoemd waar-
inn de geadresseerden zich moeten hebben herkend; zo in Op 7 en 12. 

366 J. Schomerus bewerkte *den Beleg- und Verweisstellenapparat am ausseren Rand' van de 
editiee Nestle-Aland. 

377 Zie J.W. van Henten, 'Schriftgebruik in de Openbaring van Johannes' in B. Siertsema 
(red.),, Visioen en Visie, Kampen 1999,40-48. 
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3.3.43.3.4 Op 7, de honderdvierenveertig duizend verzegelden 

Inn Op 7:3 is sprake van 'knechten Gods', die een zegel aan hun voorhoofd 
kregen.. Wie worden met deze verzegelden bedoeld? Het beeld van de ver-
zegelingg aan het voorhoofd is door Johannes overgenomen uit Ez 9:1-7. De 
zienerr 'hoort' vervolgens dat het aantal van de verzegelden 144.000 be-
draagt,, die behoren 'tot alle stammen van de kinderen Israels'. Bijna alle 
commentatorenn zijn het erover eens, dat deze 144.000 een beeld vormen van 
dee ongedeelde kerk. Johannes zou dit beeld, waaraan een Joodse eschatolo-
gischee verwachting ten grondslag ligt, hebben gebruikt en overgedragen op 
dee kerk als het nieuwe Israël38. Slechts enkelen, onder wie Bousset en Kraft, 
zijnn van mening dat de 144.000 Israëlieten uit Op 7:4 een aanduiding zijn 
vann Joden39. Een allegoriserende 'Umdeutung', waarbij de 'kinderen Israels' 
gezienn worden als christenen in het algemeen, acht Bousset niet geoor-
loofd40.. Volgens Kraft vormen de 144.000 de 'heilige Rest Israels'41. Het 
standpuntt van Kraft wordt door U.B. Muller 'unbegründet' genoemd42 en 
doorr O. Böcher 'kurzschlüssig'43. De vraag waarom de 144.000 hier een 
beeldd zouden vormen voor de kerk als het nieuwe Israël, wordt echter ner-
genss afdoende beantwoord. Te denken zou zijn aan het feit dat het beeld van 
dee twaalf stammen ook in Jak 1:1 wordt gebruikt: 'Jacobus [...] groet de 
twaalff  stammen in de verstrooiing'. Het is echter niet geheel zeker of in de 
Brieff  van Jacobus sprake is van een auteur die zich tot her en der verspreide 
christelijkee gemeenschappen richt of tot 'Joods-christelijke' gemeenten in de 
Diaspora44.. Uit Jak 1:1 zou kunnen blijken dat de idealisering van het getal 
twaalff  in christelijke kringen reeds vroeg gebruikelijk was45. Ook is wel ge-
dachtt dat het zegel, waarvan in Op 7:3 sprake is, de vorm zou hebben van 
eenn kruis, vanwege het feit dat in de Hebreeuwse tekst van Ez 9:4 het teken 
waarmeee mensen aan hun voorhoofd verzegeld moesten worden, de vorm 

388 Volgens Charles en anderen, onder wie Bousset, ligt er aan 7:4-8 een Joodse bron ten 
grondslag.. 'Thus Jewish particularism was the central idea of this section', Charles, Reve-
lationlation I, 193; Bousset, Offenbarung, 283-284. 

399 Bousset, Offenbarung, 283, 287; Kraft, Offenbarung, 126-127. 
400 Bousset, Offenbarung, 283. Het kunnen volgens Bousset Joden zijn, of Joodse christenen, 

o.c,o.c, 287. 
411 Kraft, Offenbarung, 126. Kraft houdt overigens Op 7:1 -8 voor een interpolatie. 
422 U.B. Muller, Offenbarung, 178. 
433 'Das neue Israel, in heilsgeschichtlicher Kontinuitat mit dem alten Israel und deshalb 

gteichfallss ein Volk aus zwölf Stammen, umfasst Juden- und Hetdenchristen', O. Böcher, 
DieDie Johannesapokalypse, Darmstadt 19883, 62-63. 

444 K.L. Schmidt, TWNTII, s.v. öiaaTtopd, 102-103, laat beide mogelijkheden open. 
455 Aldus Chr. Maurer, TWNTIX, s.v. <px>Xr\, 245. 
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hadd van de letter Tl. Deze letter werd in zijn archaïsche vorm geschreven als 
eenn liggend kruis. Het ligt dan voor de hand om te denken dat 'verzegelen' 
mett het teken van een kruis op een christelijk gebruik zou wijzen, maar het is 
well  zeer de vraag of in Op 7:3 van een dergelijk 'verzegelen' sprake is. 
Genoemdee punten kunnen niet als bewijs beschouwd worden voor de stel-
lingg dat met de 144.000 Israëlieten uit Op 7:4 de kerk bedoeld zou zijn, 
evenminn overigens voor de visie dat het hier zou gaan om 'Joodse christe-
nen*. . 
Dee keuze om bij de 144.000 verzegelden de aanduiding 'kinderen Israels' 
letterlijkk te nemen en deze verzegelden dus als Joden te zien, lijk t mij het 
meestt acceptabel. Johannes heeft in zijn visioen, beschreven in 7:1-8, zijn 
eigenn Joodse volk voor ogen. Wij moeten de verzen 7:4-8 verstaan tegen de 
contextt in Op 7:9-17. Na het bericht over de verzegeling van de 144.000 Is-
raëlietenn vervolgt Johannes: 'Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die 
niemandd tellen kon...', Op 7:9. De kwestie bij deze tekst is of deze schare al 
dann niet identiek is met de 144.000 'verzegelden' uit Op 7:4-8. Degenen die 
dee 144.000 Israëlieten uit 7:4 als beeld zien van de totaliteit der kerk, kunnen 
dee grote schare van 7:9 niet als een andere groepering interpreteren. De 
woordenn 'METCC TOCÜTCG' waarmee vers 9 aanvangt, wijzen weliswaar op 
eenn nieuwe situatie, maar dat geldt volgens hen alleen in temporele zin: de 
passagee 7:1-8 zou slaan op de tijd waarin Johannes schreef, en de verzen 9-
177 hebben dan betrekking op het eschaton*6. Men wijst ook op verschil in 
lokalee zin: het vermelde in 7:1-8 speelt zich af op de aarde, 7:9-17 in de 
hemel.. Voor de hemelse lokatie van 7:9-17 zijn wel aanwijzingen te vinden, 
bijvoorbeeldd in de witte gewaden waarin de ontelbare menigte als in hemels 
feestkledijj  is gehuld, maar anderzijds ligt de hemelse vreugde nog in 't 
verschiet:: het Lam zal de schare weiden [óÖTiyiicTei, futurum] naar water-
bronnenn en God zal hun tranen afwissen [è£aA.6U|/ei], 7:17, al zijn deze 
toekomstigee handelingen zich, volgens de voorstelling van Johannes, reeds 
aann het voltrekken. 
Dee meningen van de interpreten worden op dit punt vaak bepaald door die 
dogmatischee vooringenomenheid volgens welke Johannes alleen de kerk op 
hett oog had toen hij sprak van de 144.000 en de grote schare die niemand 
tellenn kan. Er staat toch duidelijk, dat de 144.000 verzegelden afkomstig zijn 
'uitt alle stammen der kinderen Israels', terwijl daarna sprake is van een grote 

466 Garrow karakteriseerde de twee visioenen van caput 7 als: 'one before the judgements and 
onee after', Revelation, 21. Cf. H. Ulfgard: 'The two "scenes" of Rev 7 speak of the people 
off  God as ecclesia militans (7:4-8) and ecclesia triumphans (7:9-17)', Feast and Future, 
156. . 
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scharee 'uit alle volk en stammen en natiën en talen'47. Johannes moet hier de 
vervullingg hebben geschouwd van de profetieën over de volken die eenmaal 
delenn zullen in het heil dat Israël is toegezegd: Js 25:6, 49:6, Zach 8:20-23, 
14:16,, etc. Zach 14:16 is hier in het bijzonder van belang: uit de volken die 
gewelddadigg tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen er nu jaarlijks naar Jeru-
zalemm komen - als pros-elieten, letterlijk: de erbij-komenden - 'om zich neer 
tee buigen voor de Koning, de HEER der heerscharen, en het Loofhuttenfeest 
tee vieren'. In Op 7:9-17 zijn, zoals in het vorige hoofdstuk is opgemerkt, 
zinspelingenn te vinden op het Loofhuttenfeest48. Ook deze zinspelingen 
kondenn alleen door ingewijden, i.e. Joodse hoorders, zijn opgemerkt. 
Johanness geeft met de woorden van het zevende hoofdstuk aan de geadres-
seerdenn te kennen, dat er nog 144.000 Joden verzegeld zijn en dat nu de tijd 
gekomenn is waarin de profetieën van Jesaja en andere profeten tot vervulling 
komen.. Dit bericht heeft de meeste zin, als wij ons kunnen voorstellen dat de 
geadresseerdenn tot het Joodse volk behoorden. 

3.3.53.3.5 Op 14:1, 'en met Hem honderdvierenveertig duizend' 

Inn Op 7:4-8 is mijns inziens sprake van een aanduiding van het volk Israël. 
Naa deze positiekeuze rijst de vraag naar de identificatie van de 144.000 die 
genoemdd worden in 14:1. Van hen staat niet de afkomst vermeld, wel dat zij 
aann hun voorhoofden verzegeld zijn, zij dragen daar althans de naam van het 
Lamm en die van zijn Vader, dit in tegenstelling tot anderen die de naam van 
hett 'beest' als merkteken op voorhoofd of hand dragen, Op 13:16. Het ligt 
voorr de hand, de 144.000 uit Op 14:1 gelijk te stellen met die van 7:4 en 
dezee identificatie wordt ook door zeer velen geaccepteerd49. Er is echter een 
verschil:: in Op 7:4 worden de 144.000 zonder lidwoord genoemd, in 14:1 
mett een lidwoord. Dit suggereert volgens Aune dat het in 14:1 gaat om een 

477 De opsomming 'alle volk en stammen en natiën en talen' komt zevenmaal voor in Openba-
ring,ring, maar de volgorde der woorden is iedere keer verschillend. Het woord (puAt] wordt in 
10:111 vervangen door PaaiAeug, en in 17:15 door Ö̂ A-Cx;. NBG-'51 vertaalt daarbij 
XaóqXaóq tweemaal door 'volk' en vijfmaal door 'natie' en, omgekeerd, ëövog tweemaal 
doorr 'natie' en vijfmaal door 'volk'. De opsomming is afkomstig uit Daniël, Da 3:4,7; 4:1; 
5:19;; 6:26 en 7:14 , '[gij] volken, natiën en talen'. 

488 Zo J.A. Draper, 'The Heavenly Feast of Tabernacles: Revelation 7.1-17', in: JSNT 19 
(1983)) 133-147 en vooral de dissertatie van H. Ulfgard, Feast and Future, Lund 1989. 

499 Hadorn, Offenbarung, 149: 'Kein Leser des Buches konnte zweifeln, dass Joh von den 
gleichenn 144000 rede, deren Versiegelung er 7,4 berichtete'. Charles, die het zelf eens was 
mett deze identificatie, berichtte echter dat 'the above identification of the 144,000 in vii. 4-
88 and xiv. 1-5 is apparently rejected by every modern scholar', Revelation II, 5, - een van 
dee vele voorbeelden van verdeeldheid tussen de commentatoren van Openbaring. 
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groep,, verschillend van die genoemd in 7:4 . Het gaat in 14:1 om de volge-
lingenn van Jezus die volhouden tot het einde. 
Dann dringt zich echter de vraag op: wordt met de 144.000 in 14:1 het totaal 
derr uitverkorenen bedoeld of is er hier sprake van een deel van het geheel? 
Wijj  zullen daarbij 14:4 niet letterlijk moeten nemen, want dan zouden er 
bijvoorbeeldd geen vrouwen tot de 144.000 kunnen behoren. Die laatsten 
zoudenn dus een deel van het geheel vormen, een elite, 'die Kerntruppe des 
Gottesvolkes',, die gekenmerkt wordt door 'das echte Heldentum der Berufe-
nen',, zoals Stauffer in 1933 schreef51. Anderen spraken van 'eine bestimmte 
Einzelklassee der Glaubigen'52 en zelfs van 'das Kultpersonal des oberen 
Jerusalem'53.. De 144.000 zijn dan deel van de totaliteit, maar naar Stauffer, 
Kittell  en Delling beweren, een deel van de totaliteit van de kerk. Het woord 
&7tapxiii  in 14:4 zou daarvoor een aanwijzing vormen. Met dit woord 
dirapxii,, door NBG-'51 weergegeven met 'eerstelingen', is de eerste vrucht 
bedoeldd van de opbrengst, 't zij van de oogst, 't zij jonge dieren van een 
kudde54.. Paulus sprak van een zekere Epénetus, als 'eersteling voor Christus 
uitt Asia', Rom 16:555. Philo gebruikte CtTiapX î echter voor het Joodse 
volk56.. Ook Paulus gebruikt in Rom 11:16 èl.Tiapx'f] in die betekenis57. In 
Jakk 1:18, 'Hij heeft ons voortgebracht [...] om in zekere zin eerstelingen te 
zijnn onder zijn schepselen', heeft <X7tapXli dezelfde Joodse achtergrond. Het 

500 Aune, Revelation II , 804. Zo ook Bousset, Offenbarung, 380. 
511 E. Stauffer, TWNTI, s.v. ya^iéto, 651 n. 29. 
522 G. Kittel, TWNTl, s.v. aicoXouüéa) KTA,., 215. 
533 G. Delling, TWNT I, s.v. (hcapx!], 484. 
544 Charles, Revelation II, 5-7, 9, wees erop dat het 'eerstelings-karakter' van aizapxA 

betrekkelijkk is. Het woord is in de LXX slechts negentienmaal weergave van Jl>\yN*l, 
'eerstelingenoffer',, tegenover veertigmaal van noTlJl dat 'offer', 'heffing' in algemene 
zinn betekent. 'AnapxA 's alleen 'eerstelingengave' in de desbetreffende bepalingen van 
dee Thora: Dt 18:4 etc, en in Neh 10:37-39. Maar n ö l lH hoeft niet in tegenstelling gezien 
tee worden tot Iï>\yN"l, zie Ez 20:40, LXX: éiuaKétjronai tag arcapxac. v\iG>\ 
[ÜD^JraVlïTON]]  KCCI rat; aTtapxag TWV a<popiojia>v üuwv [TP^NTÏINT 
DD T̂ONVyjO].. In zekere zin heeft elk ceremonieel offer het karakter van 'eersteling*. 
Charless ontkende het 'eerstelings-karakter' van a7tapXT). omdat hij niet wilde accepteren 
datt de 144.000 in 14:1 een deel zou aanduiden van het geheel der kerk. Hij vertaalt: 'a 
sacrificee to God'. De NRSV heeft, contra Charles: 'as first fruits for God...'. 

555 Epénetus is dus als het ware het eerstelingenoffer, dat door de provincie Asia aan Christus 
iss gebracht. Zo G. Delling, TWNTl, s.v. ai tapx ,̂ 484, en W. Grundmann, TWNTIX, s.v. 
Xpicoo KTX , 544. Paulus gebruikte het woord anapxii ook in geheel tegenovergestelde 
zin:: God schenkt aan mensen het nveOuoc als dnapx^ R<>m- 8:23. 

566 Philo, De Specialibus Legibus 4, 180, opgave Bauer-Aland, WNT, s.v. ctTïapxil. 
577 'Arcapxii zou volgens G. Schrenk, TWNTW, s.v. \el\L\ia, 218 n. 49, betrekking hebben 

opp de aartsvaders die het begin vormden van de geschiedenis van het volk Israël; evenzo 
Chr.. Maurer, TWNT VI, s.v. piCa, 989 en E. Kasemann, An die Romer, Tubingen 743, 
298.. Paulus noemt in 1 Kor 15:14 Christus als dnapxil-
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woordd dcTrapxil is dus geen aanwijzing hiervoor dat Johannes de 144.000 in 
14:1-55 ziet als deel van het geheel der kerk, zoals Stauffer en anderen be-
weerden,, maar een 'Erstlingsschar'58 uit zijn eigen, Joodse volk. Ook van Op 
14:1-55 geldt, om het te zeggen met de woorden van K.H. Kroon: 'Hij [i.e. 
Johannes]]  droomt van zijn volk, onder het lot waarvan hij gebukt gaat'59. 
Dezee 'droom' impliceert Joodse geadresseerden, want alleen geadresseerden 
mett een Joodse achtergrond zouden een dergelijk visioen hebben geappre-
cieerd. . 

3.3.63.3.6 Op 12, de vrouw met de hemelse attributen 

Johanness zelf heeft over de gemeente als zodanig geschreven in het beeld 
vann de vrouw, getekend met hemelse attributen, Op 12. De meeste exegeten 
interpreterenn Johannes' tekening van deze vrouwelijke gestalte die een kind 
terr wereld brengt, terecht als een aanduiding van het volk Israël, of zoals 
Traugottt Holtz zich in zijn dissertatie uitdrukte, van de 'Joodse heilsgemeen-
te'60.. De vraag is echter of de duiding van de vrouw als 'Joodse heils-
gemeente'' voor het gehele twaalfde hoofdstuk geldt. Holtz meent van niet61. 
Naa de geboorte van haar Kind moet de vrouw volgens Holtz aanduiding zijn 
vann de christelijke gemeente, die de enige legitieme opvolgster zou zijn van 
dee gemeente van het Oude Verbond. Israël zou volgens Johannes, zo meent 
Holtz,, als volk van het verbond hebben afgedaan62. 'Das historische Israel ist 
zurr Synagoge des Satans pervertiert'63. Holtz' visie wordt door vele exegeten 
gedeeld.. Een probleem waarover de meningen echter verdeeld zijn, wordt 
gevormdd door Op 12:17. De vrouw werd achtervolgd door een draak. Toen 
zijj  ontkwam, wendde de draak zich af 'om oorlog te voeren tegen de overi-
genn van haar nageslacht, die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van 
Jezuss hebben'. Er zijn commentatoren die bij de vrouw na de geboorte van 

588 Aldus Hadorn, Offenbarung, 150. 
599 K.H. Kroon, Openbaring, Hoofdstuk 12-22, Kampen z.j., 63. 
600 T. Holtz, Christologie, 104. 
611 Holtz, Christologie, 104: '1st die Deutung der y\i\r\ v. If auf die jüdische Heilsgemeinde 

richtig,richtig, so stellt sich die Frage, ob diese Bestimmung für das ganze c. 12 auch nach der 
Geburtt und Entriickung des Christus gilt. Wir glauben das nicht.' 

622 Holtz, Christologie, 104-105: 'die jüdische Gemeinde, die sich nicht bekehrt hat, ist in 
Wahrheitt die Synagoge des Satans (2,9; 3,9) und hat mit dem Heilsvolk nichts mehr zu 
schaffen.' ' 

633 Holtz, Christologie, 105. Exegetisch gezien is deze op zich antijudaïstische uitspraak 
onjuist.. Johannes spreekt in 2:9 en 3:9 over lokale synagogen, namelijk die van Smyrna en 
Filadelfia,, als van 'synagoge des satans', omdat Johannes de kringen in genoemde plaatsen 
waaraann hij zijn boek richtte, voor de ware synagogen hield. 
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haarr Kind denken aan het 'Joods-christelijke' deel der gemeente, waarbij de 
woordenn 'de overigen van haar nageslacht', vs 17, worden gezien als te slaan 
opp de christenen uit de heidenen. Daarvan wil Holtz echter niet weten. Er is 
voorr Johannes, zo stelt hij, geen onderscheid tussen christenen uit de Joden 
enn die uit de heidenen. Er is slechts één, ongedeelde, gemeente, zoals ook 
Pauluss reeds leerde. Maar anders dan Paulus zou Johannes het lot van het 
Joodsee volk niet meer als probleem zien. 'Der völkische Gesichtspunkt, die 
geschichtlichee Gebundenheit der Verheissungen an das Volk Israel, ist für Jo 
nichtt vorhanden'64. Holtz beseft, dat er een moeilijkheid ontstaat bij de 
tweevoudigee interpretatie van de vrouw. Als beeld voor de Joodse heilsge-
meentee zou zij de moeder van de Messias zijn, maar als zij vervolgens beeld 
iss van de christelijke gemeente moet zij volgens Op 19 zijn bruid wezen. Die 
moeilijkheidd 'wird man ertragen mussen'65. 
Hett probleem wordt dus gevormd door de woorden 'de overigen van haar 
geslacht',, oi Xoxndi TOV O7iépii0CTO<; ocvrfjc;, 12:17. De door Holtz 
gewraaktee opvatting, die in 'de overigen' de christenen uit de heidenen ziet, 
wordtt inderdaad door de meeste exegeten voorgestaan, zo door Bousset, 
Charles,, Kraft, Lohse66 en Sweet, om enkelen te noemen. Schultz meent dat 
Opp 12:17 slaat op 'christelijke martelaren'67, maar staat daarin voor zover ik 
weett alleen. Voor het standpunt van Schultz zou gewezen kunnen worden op 
eenn parallelle tekst, Op 14:12, 'Hier blijkt de volharding der heiligen, die de 
gebodenn Gods en het geloof in Jezus bewaren', waarin het woord 'heiligen' 
parallell  staat met 'de overigen van haar zaad', en 'heiligen' worden vaak als 
'vervolgden'' aangeduid, zo in 13:768; zij lopen in ieder geval het gevaar van 
vervolging.. De appositie bij de uitdrukking 'de overigen van haar geslacht', 
'diee de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus hebben' is, zoals 
Strathmannn terecht opmerkte, als een pleroforische uitdrukking samengevat 
naa één lidwoord69, en daarmee is dus één groepering aangeduid. Het woord 
XoiTtoii  wijst echter op een scheiding: naast de vrouw zijn er anderen, de 
overigen. . 

644 Holtz, Christologie, 106. 
655 Holtz, Christologie, 107. 
666 Kraft, Lohse en anderen schrijven in zo algemene zin over 'Glaubigen' als zij 'christenen' 

bedoelen,, dat men zich afvraagt of het hun ontgaat dat ook Joden 'geloven' en dus als 
'Glaubigen'' en Trommen' kunnen worden aangeduid, al willen zij geen christen zijn. 

677 S. Schultz, TWNT VII , s.v. onéppa, 545. 
688 Zie voor de term oi ayioi, zie A. Satake, Gemeindeordnung, 26-37. 
699 Oi TnpouvTes T&<; éviroA&c TOÖ öeoö KCCI EXOVT6<; TT]V nccptupiav 'Inooü; H. 

Strathmann,, TWNTIV, s.v. jidpTix; KTA.., 506. 
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Hett is niet goed voor te stellen dat Johannes met het beeld van de vrouw na 
dee geboorte van haar kind een andere gemeenschap voor ogen zou hebben 
gehadd als die van de vrouw vóór haar bevalling. Als met de vrouw in eerste 
instantiee het Joodse volk is bedoeld, dan moet mijns inziens dat beeld wor-
denn aangehouden70. Met 'de overigen' zouden dan heidenen zijn aangeduid, 
diee als 'Jodengenoten' erbij komen en het getuigenis van Jezus aanvaarden71. 
Hett gaat niet aan om in het beeld van de vrouw na de geboorte van haar zoon 
plotselingg een aanduiding van 'de christelijke gemeente' als de algemene 
christelijkee kerk te willen zien. Johannes heeft de Joodse gemeente op het 
oog,, uit wier midden de Messias is geboren. Ik ben van mening dat Traugott 
Holtz,, in het voetspoor van zovele vooral Duitse theologen, ten onrechte 
uitgaatt van de gedachte dat het Joodse volk na de kruisiging van Jezus als 
verbondsvolkk zou hebben afgedaan. Wij kunnen in het boek Openbaring 
daarvann geen spoor van bewijs vinden. Integendeel. De meen dat de gemeen-
schappenn waartoe Johannes zich richtte, uit Joden moeten hebben bestaan. 

3.44 HET ONTBREKEN VAN AMBTEN IN DE JOHANNEÏSCHE GEMEENTEN 

Voorr de opvatting, dat de gemeenten waartoe Johannes zich richtte, Joodse 
groeperingenn waren, gelden nog de volgende aanwijzingen. 
Inn de gemeenten die door Paulus werden gesticht en georganiseerd, werden 
ambtsdragerss aangesteld. In Openbaring lezen we van geen enkel ambt dan 
datt van profeet72. 
Dee boodschappen aan de zeven gemeenten in de hoofdstukken 2 en 3 zijn 
gerichtt tot de engelen van de gemeenten. Helaas is nooit een overtuigende 
parallell  gevonden waarmee de duistere uitdrukking 'engel der gemeente' 
verklaardd kan worden. De twee voornaamste interpretaties betreffende de 
ayytkoc^ayytkoc^ xfj<; £KKAT|oiag in Openbaring zijn de volgende73: 

700 Zo ook M. Rissi: 'Meines Erachtens greifen die meisten Ausleger vorschnell zu einer 
Vereinfachungg des Dargestellten, indem sie die Mutter mit der christlichen Kirche identifï-
zieren.. Es liegt viel naher, an der Identitat der Person vor und nach der Geburt festzuhal-
ten,, 'Das Judenproblem im Lichte der Johannesapokalypse', TZ 13 (1957) 241-259 citaat 
blz.. 254. 

711 E. Vischer, Die Offenbarung Johannis, 30, meent dat na de geboorte van de zoon, 12:5, 
mett oi AOITIOI , de overige op aarde levende Israëlieten, zonen van de vrouw, worden 
aangeduid.. Vischer zag echter de woorden KOCI i%ovxz$ rf)v jiapTüpiav 'ITJOOU als 
christelijkee interpolatie in een Joods geschrift. 

722 Bornkamm, 7WVT VI, 669, 'Von Episkopen, Diakonen, Lehrern, Hirten, Gemeinde-
Altestenn ist nirgends die Rede.' 

733 Zie voor een uitgebreid overzicht Excursus IC: The "Angels" of the Seven Churches in 
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Dee 'engel der gemeente' zou een hemels wezen zijn; het woord aYYE^-°C 
wordtt nu eenmaal in Openbaring nergens gebruikt voor mensen. Dit is al-
thanss een mogelijke opvatting. In het boek Daniël komt een engel voor als 
representantt van het volk. Naar analogie daarvan zien velen de 'engel der 
gemeente'' als hemelse representant van de plaatselijke gemeente. 
Bijj  een tweede opvatting wordt onder <XYYe °̂S een mens verstaan, meestal 
eenn ambtsdrager. Kraft en anderen betogen dat het weinig zinvol is de 'engel 
derr gemeente' als hemelse gestalte te zien. Dan zou immers Christus, zelf 
eenn hemelse persoon, aan een mens, Johannes, opdracht geven zeer aardse 
brievenn te schrijven aan hemelse figuren74. Kraft wijst op Mal 3:1, 'Zie, Ik 
zendd mijn bode (TÖv OLyytXov, LXX) , die voor mijn aangezicht de weg 
bereidenn zal'. Wie Maleachi ook heeft bedoeld met deze &YY e^0<» ~ waar-
schijnlijkk zichzelf75 - in Mc 1:2, waar Mal 3:1 wordt geciteerd, is deze 
ÖLyyz\o$ÖLyyz\o$ etn zeer aards wezen, namelijk Johannes de Doper. In Mal 1:1 las 
dee LXX geen naam, maar vertaalde év XeiP^ ctYY^ou auTOO. Enkele 
handschriften,, namelijk K en A hebben een subscript: 7Tpo<pTiTT|̂  ayyz-
Xo<;Xo<; j iaXaxiag. In genoemd profetenboek wordt met ctYYe^0G een men-
selijkk persoon aangeduid. Volgens Kraft76 betekent dit voor Op 2:1 etc: 'TCO 
ayyéktyayyékty ist zu übersetzen und zu verstenen 'für den Boten' oder 'durch den 
Boten'.. De laatste vertaling lijk t ons echter niet juist. Dan zou Johannes 
veeleerr bVayyéXov hebben geschreven77. Ta> ayyékto moet vertaald 
wordenn als 'aan de bode' of 'aan de engel'. Reichelt wijst op een mogelijk 
verbandd tussen Op 1:16 en vs 17: in vs 16 heeft Christus de sterren in zijn 
rechterhandd en in vs 17 legt Hij zijn rechterhand op Johannes. De rechter-
handd van Christus symboliseert bescherming. Johannes richtte zich tot zijn 
'deelgenotenn in de verdrukking' (1:9), dat zouden de 'sterren in zijn rechter-

Aune,, Revelation I,108-112. 
744 Karrer meent een parallel gevonden te hebben van een brief, overgebracht door een mense-

lij kk wezen aan engelen in het Boek der Reuzen, waarvan een fragment gevonden is onder 
dee DSS, namelijk 4QEnGiants" (= 1Q23), fragment 8. In de vertaling van Garcfa Martïnez 
enn Van der Woude luidt dit fragment: 'Het boe[k van . . . ]2 ONBESCHREVEN [...]3 Kopie 
vann de tweede tafel van de br[ief van . . . ]4 in het handschrift van Henoch, de beroemde 
schrijverr [... Wachter]5 en heilige, aan Semichaza en al [zijn] me[tgezellen ...], De Rollen 
vanvan de Dode Zee 2, 366. 

755 Zo Karl Elliger, Das Buch der zwölf Kleinen Propheten, II (ATD 25), Göttingen 1950, 
195. . 

766 Fraft, Offenbarung, 52. 
777 Cf. Spr 26:6, ó anoaxEikas bx'ayyékoxt a<ppovo<; A.Ó70V, wie een boodschap zendt 

doorr een dwaas, lett: door een dwaze bode; cf. Nu 24:12 (LXX) TOÏ£ ayyéXoxt;, (ge-
sproken)) tot de boden; 1 S 11:7 (LXX) (dKÉOTeiAev) év XeiP*  ayyêXuiv, (hij zond) 
doorr middel van boden (zo ook in 2 K 19:23); 11:9 TOÏ<; dyyéAoK;, (zij zeiden) tot de 
boden,, etc. Jr 34 (27):3 év %epO"\v dyyéXtóV, (zend) door bemiddeling van gezanten. 
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hand'' zijn, die echter ook deelgenoten zijn aan het koninkrijk, dat wil zeggen 
aann de koningsheerschappij, en zo kunnen zij, mensen, als engelen worden 
aangesproken™.. Reichelt geeft een groot aantal voorbeelden van mensen die 
alss engelen fungeren79. 

Err kan echter nog iets meer gezegd worden. U.B. Muller heeft in verschillen-
dee geschriften80 voorgesteld om de conceptie van de 'engel der gemeente' te 
beschouwenn als een literaire fictie, door Johannes toegepast om een adresse-
ringg van vertegenwoordigers of ambtsdragers van de officiële, althans de 
paulijnsee gemeenten te omgaan, te 'ignorieren'. Deze suggestie lijk t mij, na 
afwegingg van alle andere mogelijkheden, de meest waarschijnlijke. Is Mül-
lerss interpretatie juist, dan hebben wij ook hier een argument voor ons plei-
dooii  voor de 'conventikel-theorie'. Zekerheid omtrent de uitleg van 'engel 
derr gemeente' is er echter niet. 

3.55 DE BRIEF VAN IGNATIUS VAN ANTIOCHIË AAN DE EFEZIËRS 

Toenn bisschop Ignatius van Antiochië vanuit Smyrna zijn brief schreef aan 
dee gemeente te Efeze, noemde hij daarin niet alleen de naam van de apostel 
Paulus,, maar stelde uitdrukkelijk: èaxe [...] ÜCCOXOD au| i | i i )öTai, 'U bent 
medeingewijdenn van Paulus' (12,2). Ignatius noemt in deze brief de naam 
vann Johannes niet81. Hieruit zouden wij kunnen opmaken, dat er in dezelfde 
stadd naast de gemeente waarin Paulus heeft gewerkt, ook een andere, in casu 
eenn Johanneïsche gemeenschap heeft bestaan, een groep die door Ignatius in 
zijnn brief niet als geadresseerde is begrepen, omdat deze gemeenschap in 
Ignatius'' tijd, begin tweede eeuw, niet meer als zodanig bestond of omdat 
Ignatiuss als voorstander van het monarchisch episcopaat het bestaan van een 
dergelijkee groepering, die zich onttrok aan het gezag van de bisschop, niet 
waardeerde82.. Ignatius noemt in zijn brief aan de gemeente te Efeze One-

788 H. Reichelt, Angelus Interpres, Frankfurt a.M. 1994, 168-169. 
799 Reichelt, Angelus interpres, 170, n. 312. Reichelt meent, dat Christus in Op 22:16 Johan-

ness aanduidt als 'mijn engel'. 
800 Theologiegeschichte, 33-34, Literarische Bestimmung, 616-617, Offenbarung, 87-89. 
811 Klij n wijst op de mogelijkheid, dat Ignatius aan Paulus èn Johannes denkt in 11:2, 'Efe-

ziërs,, christenen, die altijd al met de apostelen in overeenstemming waren in de kracht van 
Jezuss Christus', zie zijn Apostolische Vaders, dl. 1, Baarn 1966, 83, n. 20. Deze veronder-
stellingg mist mijns inziens alle grond. Cf. Polycrates' brief aan Victor in Eusebius, 
Hist.eccl.Hist.eccl. 5,24,2-5, waarin wel Johannes wordt genoemd, maar Paulus niet. 

822 In de Johanneïsche gemeenten bestond, als boven gesteld, slechts het 'ambt' van profeet. 
Akiraa Satake, leerling van G. Bornkamm, onderzocht 'Die Gemeindeordnung in der 
Johannesapokalypse'' en kwam op grond van zijn onderzoek tot de conclusie: 'Wenn man 
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simuss 'uw bisschop in het vlees' (1,3) en hij stelt de bisschop hoog; het 
moestt hen bekend zijn 'dat zij tot de bisschop moeten opzien als tot de Heer' 
(6,1).. En er zijn blijkens Ignatius' brief mensen in Efeze, hoogmoedigen, die 
dee bisschop weerstaan en de altaarruimte (üuoiaaTTpiov) niet bezoeken 
(5,2-3).. Zijn met deze mensen de leden van de Johanneïsche kring bedoeld? 
Hett bestaan van een dergelijke kring wordt door velen aangenomen, zo door 
R.. Schnackenburg, die aannam dat er in het grote territorium van de stad 
Efezee zich verschillende groepen aanhangers van Jezus Christus vestigden 
enn een betrekkelijk zelfstandig bestaan leidden83. 

3.66 DE KRITIEK OP HET JOODSE KARAKTER VAN DE APOCALYPS 

Hett Joodse karakter van Openbaring is onderwerp van kritiek geweest, niet 
alleenn bij een reformator als M. Luther, maar reeds in de tweede eeuw. 
Marcionn verwierp de Apocalyps op grond van zijn Joods karakter84. Het 
Joodsee karakter van Openbaring wordt bevestigd door het feit dat dit Joodse 
karakterr onderwerp was van kritiek. Uit het feit dat het boek Openbaring een 
Joodss karakter heeft, kan men niet opmaken dat de beoogde hoorders van de 
Apocalypss Joodse hoorders waren. Wel mag men verwachten dat een zo bij 
uitstekk Joods boek was bedoeld om mensen aan te spreken die zelf ook in 
eenn Joodse sfeer leefden. 
Ikk noem nog enkele theologen uit de twintigste eeuw, die kritiek hadden op 
ditt Joodse karakter van de Apocalyps: C.H. Dodd is van mening dat de door 
Johannes'' intense verwachting van de komende heerlijkheid, het centrum 
vann het christelijk geloof, namelijk het reeds volbrachte verzoeningswerk 
vann Christus, in zijn boek op de tweede plaats is gesteld85. Bultmann karakte-

diee bisher betrachteten Tatbestande übersieht, liegt es sehr nahe, dass die Gemeinden der 
Apokalypsee von Judenchristen gegründet worden sind, die aus Palastina ausgewandert 
waren,, und dass ihre Gemeindeordnung im frühesten Stadium der palastinensischen 
Urgemeindee ihre Wurzel hat', Gemeindeordnung, 193. Die conclusie is in overeenstem-
mingg met wat Grundmann stelde in zijn artikel TtpéoPtx; KXX., TWNT VI, 669-670: de 
Apocalypss vertoont het beeld 'einer pneumatisch-prophetisch geleiteten nicht nach festen 
Amternn verfassten Gemeinde'. 'Der Ort, an dem sich die von der Apk reprasentierte 
Gemeindeideee erhielt, diirfte [...] in besonderen judenchristlichen Konventikeln zu suchen 
sein'. . 

833 R. Schnackenburg, 'Ephesus: Entwicklung einer Gemeinde von Paulus zu Johannes', BZ 
355 (1991) 41-64. Zo eveneens E. Schüssler Fiorenza, 'The Quest for the Johannine School: 
Thee Apocalypse and the Fourth Gospel', NTS 23 (1977) 402-427, in het bijzonder blz. 
426. . 

844 Tertullianus, Adv.Marc. 3,14; 4,5. 
855 C.H. Dodd, The Apostolic Preaching and its Developments, London (1936) 19568, 40-41. 
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riseerderiseerde de inhoud van Openbaring als 'ein schwach christianisiertes Juden-
turn'86.. Hiertegenover kan gesteld worden, dat naast de eschatologie in het 
boekk Openbaring de christologie breed is uitgewerkt87. Het is mij in deze 
paragraaff  echter alleen te doen om te wijzen op de bestaande kritiek, die niet 
alleenn het feitelijke van de Joodse achtergrond van de Apocalyps aanstipt, 
maarr die ook kan worden beschouwd als aanwijzing voor de Joodse achter-
grondd van de geadresseerden. 

3.77 CONCLUSIE 

Hett bij de geadresseerden veronderstelde apperceptie-materiaal, het noemen 
vann de 144.000 Israëlieten in Op 7, het beeld van de 'vrouw' in Op 12, het 
ontbrekenn van enige aanduiding van een ambt anders dan dat van profeten en 
dee brief van Ignatius aan de gemeente te Efeze, bieden evenzovele aanwij-
zingenn dat de gemeenten waartoe Johannes zich richtte, in eerste instantie 
werdenn gevormd door Joodse groeperingen. De muzikale symboliek, die 
Johanness in zijn boek gebruikt, zal dus allereerst in Joodse zin verstaan 
moetenn worden. 
Dee visie van Karrer en anderen, die menen dat Johannes schreef aan leden 
vann 'christelijke gemeenten', gemeenten bestaande uit Joden, maar vooral uit 
'christenenn uit de heidenen', acht ik onjuist. 

866 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tubingen 19849, 525. Cf. E. Lohse, 'Die 
apokalyptischenn Vorstellungen, in denen der Verfasser der Offb. spricht, entstammen einer 
vergangenenn Zeit und gehören nicht unabdingbar zum Inhak christlicher Verkündigung', 
Offenbarung,Offenbarung, 121. 

877 Zie G.R. Beasley-Murray, 'How Christian is the Book of Revelation?', in: R. Banks (red.), 
ReconciliationReconciliation and Hope. New Testament Essays on Atonement and Eschatology (presen-
tedd to L.L. Morris), Exeter 1974, 275-284. E. Lohse verdedigt het 'christelijk' karakter van 
Openbaringg door te wijzen op punten van overeenkomst met de brieven van Paulus, 
waarvann de belangrijkste is: de heilsbetekenis van de dood van Christus, en op het gebruik 
vann de christologische 'Hoheitstitel' door Johannes, 'Wie christlich ist die Offenbarung des 
Johannes?'' NTS 34 (1988) 321-338. 
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HOOFDSTUKK 4 

DEE DATERIN G VAN 
DEE OPENBARING VAN JOHANNES 

4.11 INLEIDING 

Inn de laatste twee decennia is de discussie over de datering van Openbaring 
opnieuww actueel geworden. Adela Yarbro Collins schreef een aantal artike-
lenn betreffende de datum van het laatste bijbelboek. Zij verdedigde een door 
velee andere exegeten voorgestane datering van de Apocalyps in een der 
laatstee jaren van keizer Domitianus, dat wil zeggen omstreeks het jaar 95 
n.Chr.. A.A. Bell Jr., J.A.T. Robinson, J.Chr. Wilson en R.B. Moberly voer-
denn daarentegen een pleidooi voor een datum vóór het jaar 70'. 
Eenn dergelijke discussie heeft eveneens plaatsgevonden aan het eind van de 
negentiendee en aan 't begin van de twintigste eeuw. F.J.A. Hort noemde de 
opvattingg dat Openbaring was geschreven in de laatste jaren van Domitia-
nus'' regeringsperiode de 'traditional' of 'common view'. Er was echter 
volgenss hem een 'general tendency of criticism', die voorkeur had voor een 
dateringg in de jaren zestig van de eerste eeuw2. Hij was het met laatstge-
noemdee datering eens. De twee andere leden van het 'Cambridge triumvi-
raat',, B.F. Westcott, en J.B. Lightfoot, stonden aan zijn kant. Holtzmann 
noemdee zestien geleerden, die een datering vóór het jaar 70 voorstonden3. 

11 A. Yarbro Collins, 'Dating the Apocalypse of John', BR 26 (1981) 33-45; 'Myth and 
Historyy in the Book of Revelation: The Problem of its Date', in: Traditions in Transfor-
mation.mation. Turning Points in Biblical Faith, B. Halpern and J.D. Levenson (red.), Winona 
Lakee (Indiana) 1981, 377-403; Crisis and Catharsis: The Power of the Apocalypse, Phila-
delphiaa 1984, Chapter n, 'When was Revelation written?', 54-83; deze drie studies van A. 
Yarbroo Collins zijn wat de inhoud betreft nagenoeg gelijk. 
Eenn 'pre-70 dating' staan voor: J.A.T. Robinson, Redating the New Testament, Londen 
1976,, Chapter VTII, 221-253; A.A. Bell, 'The Date of John's Apocalypse: The Evidence of 
Somee Roman Historians Reconsidered', NTS 25 (1979) 93-102; R.B. Moberly, 'When was 
Revelationn Conceived?', Bib 73 (1992) 376-393; J.C. Wilson, 'The Problem of the Domiti-
anicc Date of Revelation', NTS 39 (1993) 587-605. 

22 F.J.A. Hort, The Apocalypse of St John l-lll,  The Greek Text with Introduction, Commen-
tarytary and Additional Notes, Londen 1908, biz. IX-XII . 

33 H.J. Holzmann, Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in das Neue Testament, 
Freiburgg i.B. (1885) 18923,404. 
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Dee vroege datering is zelfs, zoals J.A.T. Robinson opmerkte, een van de 
weinigee punten waarover de conservatieve bisschop Lightfoot het eens was 
mett de radicale Tübinger theoloog Ferd. Chr. Baur4. Sir William Ramsay, 
W.. Bousset, A. Harnack en andere geleerden kozen echter voor een latere 
datering.. De discussie laaide in Engeland op naar aanleiding van de verschij-
ningg van de commentaar van H.B. Swete, Regius Professor te Cambridge5. 
Dr.. F.H. Chase, bisschop van Ely, las in Swete's commentaar het hoofdstuk 
overr de datering van de Apocalyps - Swete stond de 'traditional view' voor 
-- en herinnerde zich de colleges van Hort, die hij in het voorjaar van 1889 
hadd bijgewoond. Chase schreef een artikel, waarin hij een notitie uit zijn 
collegedictaatt publiceerde6. In hetzelfde jaar 1907 schreef William Sanday, 
hoogleraarr te Oxford, eveneens naar aanleiding van Swete's commentaar een 
artikel,, waarin hij de hoop uitsprak dat de 'lectures', die Hort in 1889 had 
gehoudenn en waarvan hij meende dat ze nog bestonden, zouden worden 
gepubliceerd7.. Zijn wens ging het jaar daarop in vervulling: Horts 'lectures' 
werdenn gedrukt met behulp van de collegedictaten van de bisschop van Ely 
enn anderen8. 
Swete,, die aanvankelijk niet op de hoogte was van het bestaan van Horts 
'lectures',, voegde na de publicatie daarvan in de derde druk van zijn com-
mentaarr een postscriptum toe aann zijn hoofdstuk over de datering om uiteen 
tee zetten dat het hem, ondanks de lezing van Horts 'lectures', niet mogelijk 
wass zijn visie, de 'traditional view', op te geven. Sanday was op zijn beurt, 
naa lezing van Swete's commentaar dat hij overigens hogelijk prees, niet 
bekeerdd tot de 'traditional view' die Swete voorstond. 
Err is thans sprake van een 'academische consensus'9: Swete's visie heeft 
zichh gedurende de twintigste eeuw gehandhaafd10. 'An der Entstehung in den 
letztenn Jahren Domitians, also etwa 95 n.Chr. sollte nicht mehr gezweifelt 

44 J.A.T. Robinson, Redating, 225, n. 25. 
55 H.B. Swete, The Apocalypse of St John. The Greek Text with Introduction, Notes and 

Indices,Indices, Londen (1906) 19093. 
66 F.H. Ely, 'The Date of the Apocalypse: The Evidence of Irenaeus', JTS 8 (1907) 431-435. 
77 W. Sanday, 'The Apocalypse', JTS 8 (1907) 481-499. 
88 In het 'Preface' van deze editie bericht W. Sanday 'that the volume represents notes of 

lecturess delivered first in Emmanuel College in 1879 and then revised for a course of 
Professor'ss Lectures in the May Term 1889'. 

99 De uitdrukking is van Paula Fredriksen, 'Apocalypse and Redemption in Early Christia-
nity.. From John of Patmos to Augustine of Hippo', VC 45 (1991) 151-183; de woorden 
'thiss is academic consensus' op biz. 168, n. 5. 

100 Slechts een enkele theoloog bleef de vroege datering voorstaan, zo W. Hadorn, Die Offen-
barungbarung des Johannes [THKNT], Leipzig 1928, en C.C. Torrey, The Apocalypse of John, 
Neww Haven/Londen (1958) 19592. 
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werden',, schreef Otto Böcher apodictisch, maar hij kon zich beroepen op 
geleerdenn van naam als W. Bousset, R.H. Charles en E. Lohmeyer11. Eduard 
Lohsee besloot zijn argumentatie ten gunste van dezelfde datum met woorden 
vann eendere strekking: 'Daher besteht kein Anlass, das Datum, das Irenaus 
fürr die Zeit der Abfassung der Offb. angibt, in Zweifel zu ziehen'12. Ook in 
Engelandd leeft die vaste overtuiging: 'there is no outstanding reason to doubt 
thiss Domitian date'13. 
Ditt meerderheidsstandpunt is het gevolg van de acceptatie van een voor de 
handd liggende opvatting, die echter als zodanig toch object mag zijn van 
wetenschappelijkee twijfel. Deze opvatting is gebaseerd op een getuigenis uit 
dee Oudheid zelf: Irenaeus berichtte dat Johannes zijn visioenen zag 'bijna 
tijdenss onze generatie, tegen het einde van de regering van Domitianus'14. 
Voorr geen enkel ander bijbelboek beschikken we over een zo oude en op het 
eerstee gezicht zo duidelijke aanwijzing voor de datering. De vervolgingen 
vann Domitianus, de keizer die voor zichzelf op goddelijke verering aan-
spraakk maakte, beantwoordden, zo veronderstelde men, aan de situatie die 
alss achtergrond voor het boek Openbaring moet worden aangenomen. Het 
ligtt dan voor de hand aan te nemen dat de Apocalyps is geschreven om-
streekss het jaar 95 na Christus. Inmiddels heeft men echter ingezien dat in 
Grieks-Romeinsee bronnen 'eine von Domitian selbst getriebene Christenver-
folgungg (in Kleinasien) nicht nachweisbar ist'15, maar dat heeft bij de meeste 
geleerdenn niet tot wijziging van hun standpunt geleid. Toch is er nog altijd 
eenn aantal onderzoekers dat vasthoudt aan een vroege datering van Openba-
ringring omstreeks of zelfs vóór het jaar 7016. Voorstanders van een vroege 
dateringg vormen weliswaar een minderheid, maar het zou wel eens kunnen 
wezenn dat de aanhangers van het minderheidsstandpunt zich beter reken-
schapp geven van de feiten dan zij die uitgaan van de opinio communis. Paula 

111 Otto Böcher, Die Johannesapokalypse [EdF 41], Darmstadt 19883,41. 
122 E. Lohse, Die Offenbarung des Johannes [NTD 11], Göttingen 1988,7. 
133 Barclay Newman, 'The Fallacy of the Domitian Hypothesis', NTS 10 (1963/64) 133-139, 

citaatt blz. 138. 
144 Irenaeus, Adv.haer., 5,30,3. 
155 Ulrich B. Muller, Offenbarung, 41. Evenzo: L.L. Thompson, The Book of Revelation: 

ApocalypseApocalypse and Empire, New York/Oxford 1990, 174-185. 
166 Er zijn in de twintigste eeuw ook steeds classici geweest, die vasthielden aan een vroege 

dateringg van de Openbaring van Johannes. J.A.T. Robinson noemt een viertal, Redating, 
225.. Thompson houdt in zijn Book of Revelation vast aan een late datering, maar Wilson 
beweert:: 'In my own further conversation with Thompson after the SBL session [AGS.: 
thee Southeastern sectional meeting of the Society of Biblical Literature in Atlanta, 1991] 
Thompsonn displayed genuine openness to the possibility of a pre-70 date*, 'The Problem 
off  the Domitianic Date of Revelation', 597, n. 49. 
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Fredriksen,, die sprak van een 'academische consensus', voegde daaraan toe: 
'thoughh the dating is uncertain'17. Enige twijfel ten aanzien van de 'opinio 
communis''communis'' is dus wel gerechtvaardigd. Een juiste datering kan van belang 
zijnn voor de exegese van de verschillende teksten. Hieronder ga ik daarom in 
opp een aantal van de voornaamste argumenten, aangedragen door verschil-
lendee commentaren. De externe getuigenissen pleiten sterk voor een datering 
onderr Domitianus. Zij zijn echter niet onverdeeld. De noem als eerste het 
getuigeniss van Irenaeus, en dan nog enkele getuigenissen die pleiten voor 
eenn vroegere datering van het boek Openbaring. 

4.22 HET UITWENDIG GETUIGENIS 

4.2.14.2.1 Irenaeus' uitspraak 

Hett oudste getuigenis omtrent de datering van de Apocalyps van Johannes 
wordtt geleverd door Irenaeus, in diens Adversus haereses: 'want die werd 
niett lang geleden gezien, bijna tijdens onze generatie, tegen het einde van de 
regeringg van Domitianus'18. Deze woorden van Irenaeus staan aan het eind 
vann een beschouwing over het getal 666 uit Op 13:18. Irenaeus besteedde 
eenn lange paragraaf aan de verdediging van de lectio 666 tegen de lezing 
616.. De lezing 666 is de lectio die volgens Irenaeus lin omnibus antiquis et 
probatissimisprobatissimis et veteribus scripturis' voorkomt. Hij noemt de verschrijving 
eenn 'zonde der afschrijvers'. Blijkbaar waren in Irenaeus' dagen de hand-
schriftenn van de Openbaring van Johannes lang genoeg in circulatie om een 
afwijkendee lezing te doen ontstaan. Die afwijkende lezingen en het bestaan 
vann zeer oude afschriften zijn in strijd met Irenaeus' bewering, dat de Apo-
calypss niet lang geleden, axeööv érci rfjg TpETÉpaq yeveag, 'bijna in 
onzee generatie' zou zijn gezien. Welke naam met het getal 666 wordt aan-
geduidd is in de dagen van Irenaeus niet meer bekend. Irenaeus weet dat er 
velee suggesties in omloop zijn; zelf noemt hij 'Euanthas', een naam die hij 
afwijst,, en 'Lateinos', die hij mogelijk acht. Hij voelt echter meer voor de 
naamm 'Teitan', d.i. Titan. Maar, voegt Irenaeus hieraan toe, als het nodig was 
datt deze naam werd genoemd, dan zou dat wel gebeurd zijn 'door de apostel 
zelf,, die ook de Openbaring heeft gezien' en dan volgt, als terloops, de 

177 Zie noot 9. 
188 Irenaeus, Adv.haer., 5,30,3; de Griekse tekst is overgenomen door Eusebius in diens 

Hist.eccL,Hist.eccL, 3,18,3 en 5,8,6. 
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opmerkingg 'want die werd niet zo lang geleden gezien...'. Het pronomen 
'die'' in deze vertaling slaat naar algemeen wordt aangenomen op de openba-
ringring die Johannes ontving, en niet op de persoon van Johannes zelf, al heb-
benn we ten aanzien daarvan geen volstrekte zekerheid, want in het Grieks 
staatt geen subject bij èo>pdÜT|. Hierop moet Hort tijdens zijn colleges in 
meii  1889 geattendeerd hebben. Hort refereerde blijkens de notities, die F.H. 
Chasee tijdens deze colleges maakte en die hij publiceerde19, aan een artikel 
vann MJ. Bovon20. Bovon suggereerde dat het subject van écopdÖT|, 'werd 
gezien',, niet door r\ a7COK<xA,uij/i<; werd gevormd, maar door ó TTJV 

&7tOKaA.ui|nvv ècDpctKüig, 'hij die de openbaring had gezien', d.w.z. Johan-
ness zelf. Chase betoogde dat de zin 'want (die) is niet lang geleden gezien' 
meerr betekenis krijgt wanneer we Irenaeus' opmerking laten slaan op de 
persoonn van Johannes; het woordje yccp, 'want', krijgt zo ook meer zin. 
Dee betekenis is dan als volgt. Irenaeus schreef over het getal 666; de naam 
doorr dat getal aangeduid is niet bekend. Als Johannes het nodig had gevon-
den,, zou hij die betekenis wel hebben verteld, 'want hij is nog niet zo lang 
geledenn gezien', dat wil zeggen hij heeft nog lang na de uitgave van zijn 
boek,, Openbaring, geleefd, lang genoeg om hem ernaar te vragen. Hij werd 
nogg in het laatste regeringsjaar van keizer Domitianus 'gezien'21. Volgens 
Eusebius'' beschrijving placht Johannes van de ene gemeente naar de andere 
tee reizen. Na 95 zou hij zich hebben teruggetrokken, hij werd niet meer 
'gezien',, maar hij leefde nog, Tcapqieive, tot na het jaar 9822, aldus 
Chase23. . 
Chasee kreeg weinig of geen steun, zelfs niet van medestanders van een 
vroegee datering24. G.J. Weyland, die eveneens een vroege datering voor-
stond,, wees er in zijn proefschrift op dat de wending oi)öè y&P rcpö TTOA,-

XovXov écopdÜT], 'want die werd niet lang geleden gezien', voorafgegaan 

199 Zie noot 6; Hort, Apocalypse, blz. xxxii, en Swete, Apocalypse, blz. cvi. 
200 M.J. Bovon, 'Hypothese de M. Vischer sur 1'origine de 1'Apocalypse', Revue de Théologie 

etet de Philosophic, Lausanne 20 (1887) 329-362, in het bijzonder 358-359. 
211 Chase gaf een aantal voorbeelden van Irenaeus' gebruik van het woord Ópdco: Adv.haer. 

3,, 3,4: 'Polycrates, die verkeerde met velen die de Christus hebben gezien', èupccKÓaiv; 
'diee ook wij in onze vroegste jeugd hebben gezien', èa)pdKa|iev. 

222 Irenaeus, Adv.haer., 2, 22,5 en 3, 3,4, 'maar ook de kerk te Efeze, die door Paulus is 
gesticht,, en waar Johannes verbleef tot aan de tijden van Trajanus, is een waarachtige 
getuige'. . 

233 De Latijnse vertaling van Adv.haer. 5, 30,3 luidt: 'Neque enim ante multum temporis 
visumvisum est'. Ook hier ontbreekt een subject. Het vreemde is daarbij de vorm 'visum'; zou dit 
woordd slaan op de openbaring, dan was 'visa' vereist, want 'apocalypsis' is ook in het 
Latijnn vrouwelijk. Zou de vorm op Johannes slaan, had er 'visus' moeten staan. 

244 Ook M. Karrer, Johannesoffenbarung, 18 n. 6, meent dat Johannes als onderwerp van 
è<i)pdftr)) moet worden gezien. 
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wordtt door TT)V anoK&Xvtyiv éopctKÓTog, 'hij die de Apokalyps heeft 
gezien';; het zou dan wel vreemd zijn als het werkwoord Ópctco, dat twee 
maall  achtereen wordt gebruikt, op twee verschillende objecten zou slaan25. 
J.A.T.. Robinson noemde het voorstel van Bovon en Chase 'very dubious' en 
deedd het af in een voetnoot26. Hort echter verwierp Bovons suggestie niet27, 
all  gaf hij toe: 'If external evidence alone could decide, there would be a clear 
preponderancee for Domitian'28, maar, zo zwakte hij het oordeel over Irenae-
us'' getuigenis weer af, de traditie aangaande de ontstaanstijd tijdens Domiti-
anuss was toch ook niet unaniem. Op dit laatste wees ook Hadorn, volgens 
wiee Irenaeus geen 'ganz zuverlassiger Zeuge' was. Irenaeus had waarschijn-
lij kk gehoord van verbanningen naar eilanden, die plaats hadden gevonden op 
bevell  van Domitianus en zo zou Irenaeus dit ook voor Johannes hebben 
aangenomen...29.. De voorstanders van een vroege datering wijzen op vergis-
singenn die Irenaeus elders in zijn boek heeft gemaakt. Er is bovendien een 
tegenspraakk tussen Irenaeus' woorden 'bijna tijdens onze generatie' en 
'tegenn het einde van de regering van Domitianus': Domitianus stierf in 96 en 
Irenaeuss schreef omstreeks 170. 

4.2.24.2.2 Epifanius 

Err zijn getuigenissen uit de Oudheid die Irenaeus' bericht weerspreken. 
Epifaniuss (  315-403), bisschop van Salamis, vermeldde dat Johannes 'pro-
feteerde',, 7tpo(pT)T£i)oavT0<;, d.i. naar wij mogen aannemen: 'het boek 
Openbaringg schreef, tijdens de regeringsperiode van Claudius (41-54). Nu is 
Epifaniuss geen betrouwbaar getuige. Hort noemde hem 'a careless and 
confusedd writer'30 en elders wordt hij 'ungenau, flüchtig, weitscheifig und 
formlos'' genoemd31. Hij heeft echter vele gegevens uit oude bronnen over-
geleverd.. In zijn Panarion (= Haereses) schreef hij: 'na zijn [= Johannes'] 
terugkeerr van Patmos, die plaats vond onder KAccuöiOU KOCl'oapog, Clau-
diuss Caesar...', en 'toen hij [Johannes] profeteerde in de tijden van keizer 

255 G.J. Weyland, Omwerkings- en compilatie-hypothesen toegepast op de Apokalypse van 
Johannes,Johannes, Groningen 1888,99. 

266 J.A.T. Robinson, Redating, 221, n. 5. 
277 Hort, Apocalypse, blz. xxxii. 
288 Hort, Apocalypse, blz. xx. 
299 Hadorn, Offenbarung, 222. 
300 Hort, Apocalypse, blz. xviii . 
311 B. Altaner en A. Stuiber, Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenvöter, Frei-

burg/Bazel/Wenenn 1978s, 315. 
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Claudius,Claudius, en eerder, toen hij op het eiland Patmos was' . Maar een der 
namenn van Claudius was, zoals J.A.T. Robinson aanvoerde, Nero, evenals 
Nero'ss tweede naam Claudius was. Epifanius kan zich dus in de interpretatie 
vann zijn bron hebben vergist. Die onbekende bron kan dus betrekking heb-
benn gehad op keizer Nero33. Zo zijn er nog enkele externe aanwijzingen voor 
eenn vroege datering van Openbaring. In de titel van de Syrische vertaling 
vann de Apocalyps34 wordt gezegd dat keizer Nero Johannes naar Patmos 
verbande.. Dit wordt eveneens vermeld in de Syrische Apocriefe Handelin-
gengen van Johannes, door Hort geciteerd35. Het bericht van Irenaeus wordt tot 
opp heden als het sterkste uitwendig getuigenis beschouwd voor een datum 
omstreekss het jaar 9536. De meen echter dat het getuigenis van Irenaeus om-
trentt de datering van de Apocalyps niet zo'n betrouwbaar bewijs vormt als 
doorgaanss wordt gedacht. Adela Yarbro Collins, die fervent vasthoudt aan 
dezee datum, geeft dit toe: 'Irenaeus is not reliable on figures of the first 
century'37.. Het argument van vele auteurs, dat het boek Openbaring zo goed 
zouu passen in de tijd van Domitianus vanwege de christenvervolgingen die 
onderr zijn regering zouden hebben plaatsgevonden, is vervallen nu wij weten 
datt Domitianus niet systematisch christenen heeft vervolgd. Het ontstaan van 
Openbaringg kan dus heel goed gedacht worden in de periode kort na de dood 
vann Nero, al ontbreken hiervoor bewijzen in strikte zin. 

4.2.34.2.3 Openbaring als verzetsliteratuur 

Adelaa Yarbro Collins betoogt in verschillende artikelen dat Johannes Open-
baringg niet geschreven zou hebben als 'verzetsliteratuur*  of als troostboek in 
tijdenn van grote nood. Johannes zou op profetische wijze de door hem be-
schrevenn crises zelf hebben gecreëerd, als een waarschuwing en niet als 
troost.. Zij meent dus dat Johannes zijn boek niet heeft geschreven als reactie 
opp rampzalige gebeurtenissen38. De meen daarentegen dat dit wel het geval is, 

322 Epifanius, Panarion, 51,12 en 51,33. 
333 Zo Hort, Apocalypse, blz. xviii . 
344 The Apocalypse of StJohn in a Syriac Version hitherto Unknown, ed. by John Gwynn, 

Dublin/Londenn 1897,1. 
355 Hort, Apocalypse, blz. xix. 
366 'The strongest external evidence for the date of Revelation is the testimony of Irenaeus', 

alduss Wilfri d J. Harrington, Revelation, 9. 
377 A. Yarbro Collins, Crisis and Catharsis, 55. 
388 Cf. A.J. Beagley, The 'Sitz im Leben' of the Apocalypse, 1, Berlijn/New York 1987, 'With 

veryy few exceptions, the commentaries which have appeared so far have sought to under-
standd the Book of Revelations against the background of the supposed violent persecution 
off  Christians by Rome, in the person of Domitian'. Beagley is van mening dat het in 
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enn dat Hort gelijk had, die beweerde dat bij de heftige commotie, die het 
boekk Openbaring weerspiegelt, gedacht moet worden aan de tweede helft 
vann de jaren zestig: in 64 vond de heftige christenvervolging plaats te Rome, 
waarbijj  duizenden christenen op gruwelijke wijze om het leven werden 
gebrachtt en leidende figuren als Petrus en Paulus, die beiden goed bekend 
geweestt waren in Asia, zijn terechtgesteld. Dit moet een ontzettende schok 
gegevenn hebben onder de christenen van die tijd. Het was echter ook een 
dramatischee tijd voor de Joden. In het jaar 66 brak de Joodse oorlog uit. Het 
landd Israël werd bezet door Romeinse legioenen; Jeruzalem werd belegerd. 
Inn het jaar 67/68 verbleef Nero in Korinte, niet ver van die plaatsen waarmee 
dee auteur van Openbaring in betrekking stond, het eiland Patmos, en de stad 
Efeze39.. In 68 pleegde Nero zelfmoord. Ook die gebeurtenis bracht een 
schokk te weeg. Met Nero's dood kwam een einde aan het roemruchte huis 
vann Augustus, dat bijna 100 jaar had geregeerd, en daarmee kwam tevens 
eenn eind aan de Pax Romana. Er brak een burgeroorlog uit. In één jaar be-
klommenn vier keizers de troon te Rome. Het eind van de jaren zestig was 
voorr christenen, Joden en Romeinen een 'apocalyptische' tijd. Het boek 
Openbaringg kan beter gezien worden als een weerspiegeling van deze jaren 
dann van de tijd van Domitianus40. De vele zinspelingen in het boek op Nero 
(ziee onder) vormen een sterke aanwijzing dat Johannes de Apocalyps heeft 
geschrevenn als een reactie op de gebeurtenissen in die tijd. Ook voor A.A. 
Belll  Jr vormen de gebeurtenissen na de dood van Nero het decor waartegen 
hett boek Openbaring is geschreven. De sleuteltekst is voor Bell Op 3:10, 
overr een ure der verzoeking, die over de gehele wereld, 8711 xfj<; OIKOU-
\iévr\Q\iévr\Q 6Xr\c„ zal komen. Johannes zag blijkbaar het einde van het Romein-
see rijk voor ogen, en hij was niet de enige, getuige Tacitus' woorden bij de 
brandd van het Capitool: 'nihil aeque quam incendium Capitolii, ut finem 
imperioimperio adesse crederent impulerat'Ai. De dood van Nero werd aanvankelijk 
niett overal geloofd. Vandaar het succes van de valse Nero die volgens Taci-
tuss een oproer bewerkstelligde in Asia en Griekenland42. 

Johannes'' Openbaring hoofdzakelijk gaat om het feit dat vele Joden weigerden Jezus als 
dee beloofde Messias te accepteren. Dat roept het oordeel over hen af. Voor de christenen 
biedtt de Apocalyps echter troost in hun lijden. 

399 Stauffer wijst op de bronzen munt die bij deze gelegenheid is geslagen. Deze munt ver-
toontt aan de voorzijde de kop van de jonge keizer als beeldenaar, bekranst met de lauwer-
kranss van Apollo, en aan de rugzijde het vlaggeschip van Nero met het opschrift Adventus 
Augusti:Augusti: Nero liet zich te Korinte als de geïncarneerde Apollo vereren, E. Stauffer, Jeru-
salemsalem und Rom im Zeitalter Jesu Christi, Bern 1957, 35-36. 

400 Zo Hort, Apocalypse, blz. X. 
411 Tacitus, Hist. 4,54. 
422 Tacitus, Hist. 2,1. Dat de Nero redivivus mythe een product is van een latere tijd en onder 
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Mett laatst genoemde argumenten, die van het 'passen in de tijd', ben ik 
gekomenn aan de behandeling van de interne gegevens43. 

4.33 HET INWENDIG GETUIGENIS 

Voorstanderss van een late datering wijzen op verschillende teksten die beter 
zoudenn passen in de tijd van keizer Domitianus dan in die daarvoor. Toch 
zijnn er geen stringente bewijzen aan te voeren uit de inhoud van het boek 
Openbaringg zelf voor een datering omstreeks het jaar 95. De ben het eens met 
Hadorn,, die in zijn commentaar stelt44 dat het 'Selbstzeugnis' van het boek 
opp een vroege datering wijst. Het zou te ver voeren alle teksten te behande-
lenn die in de verschillende commentaren worden aangehaald bij de bewijs-
voeringg voor een vroege of late datering. Ik beperk mij tot de volgende 
tekstenn die op een vroege datering zouden kunnen wijzen: Op 9:11; 13:18; 
14:8;; 17:10 en 18:22. 

4.3.14.3.1 Op 9:11, de engel van de afgrond 

ZijZij  hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in 
hethet Hebreeuws Abdddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. 

Wijj  kunnen in dit vers een zinspeling zien op Nero45. Het Hebreeuwse 
woordd 1VT1N, 'dodenrijk' [van 11H, 'te gronde gaan',/?/, en hi.: 'vernieti-
gen']]  komt in Job 28:22 ook gepersonifieerd voor. Deze personificatie leidde 
tott Johannes' voorstelling van een demonische gestalte. 'ATTOAXTJCOV is een 
zinspelingg op Apollo46 en daarmee op keizer Nero, want Apollo gold als 

keizerr Domitianus zijn verspreiding kreeg, wordt door Bell bestreden: de valse Nero's uit 
799 en 88, waarover Dio Cassius 66,19 bericht en Suetonius, Nero 57,2, baarden nauwelijks 
enigg opzien en hadden weinig succes, zeker vergeleken met de valse Nero uit het begin 
vann het jaar 69. 

433 Andrew Helmbold noemt nog een extern getuigenis voor een vroege datering van Openba-
ring.. Hij dateert het gnostische Apocryphon Johannis in een artikel 'A Note on the Au-
thorshipp of the Apocalypse', NTS 8 (1961) 77-79, omstreeks het jaar 150 en voegt aan zijn 
betoogg de volgende opmerking toe: 'If the early dating of the Apocryphon is accepted, it 
willl  be a powerful argument for the early date of the biblical work.' 

444 Hadorn, Offenbarung, 222. 
455 Over de Apollo-mythe en over de toepassing daarvan in de keizerlijke propaganda zie J.W. 

vann Henten, 'Dragon Myth and Imperial Ideology in Revelation 12-13', in E.H. Lovering 
(red.),, SBL 1994 Seminar Papers, Atlanta GA 1994, biz. 496-515. 

466 Dit is volgens Charles, Revelation I, 246 reeds beweerd door Hugo de Groot. 
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Nero'ss schutspatroon. 'ATCOAAIXOV wordt in 9:11 koning van de sprinkha-
nenn genoemd en Apollo had de sprinkhaan als attribuut47. 
Neroo heeft de verering van Apollo bevorderd. Volgens Suetonius heeft Nero 
Apolloo aan het hoofd van het pantheon geplaatst48. Nero gaf een munt uit 
mett de beeltenis van zichzelf op de voorzijde en die van Apollo op de achter-
zijde.. Volgens Grant was het haar, dat Nero van achteren erg lang droeg, 
opzettelijkk 'Apollonisch'49. De zinspeling op Apollo is wel heel negatief 
bedoeld,, want 'ATIOAAUCOV betekent 'hij die ten gronde richt'. Johannes 
gebruiktt de vorm 'ATCOAAIJCOV in plaats van (XTioAAug; in het Koinè wor-
denn athematische verba vaak vervoegd als thematische50. Aeschylos leidde 
'Apollo'' reeds af van OLTlóXX\)\i\ in zijn tragedie Agamemnon (1081). De 
Vulgaatt heeft in 9:11 nog een toevoeging, 'et Latine habet nomen Extermi-
nans',nans', exterminans, d.i. 'hij die verbant'. 

4.3.24.3.2 Op 13:18, het getal 666 

HierHier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, 
wantwant het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesen-
zestig. zestig. 

Hett gematrisch getal 66651 is volgens de meeste auteurs een zinspeling op 
Nero52.. Het Griekse woord voor 'beest', ör^piov, heeft, in Hebreeuwse let-
terss geschreven, de getalswaarde 666, en de woorden kaisar Nero eveneens: 
IVpIVp )M), nrwn qsr. Aanvulling met klinkers levert dan Nerown Kesar op. 
Dee vorm ~)Op p")}  kwam voor, want hij is gevonden in een handschrift53. 
'Johnn must be following a method of doing gematria which was accepted in 
thee circles which produced the Jewish and Jewish Christian apocalypses', 

477 Zo Bousset, Offenbarung, 301. Ook de Kifrdpa, de lier, is een der attributen van Apollo. 
488 Suetonius, Nero, 25,2; 53. 
499 M. Grant, Roman History from Coins, Cambridge 1968, 32. 
500 L. Radermacher, Neutestamentliche Grammatik, Tubingen 19252, 96-97; BDR, § 101, 58. 
511 Onder gematria verstaat men de getallensymboliek, die berust op het feit dat in het He-

breeuwse,, Griekse en Latijnse alfabet elke letter een bepaalde getalswaarde heeft. Zo kan 
menn een woord aanduiden door middel van een getal. In de apocalyptiek en later kabbalis-
tiekk heeft men veelvuldig gebruik gemaakt van dergelijke cryptogrammen. 

522 Slechts een enkeling staat een andere oplossing voor. Kraft meent in het getal 666 een 
aanduidingg van keizer Nerva te zien, Offenbarung, 222. 

533 R. Bauckham, The Climax of Prophecy. Studies on the Book of Revelation, Edinburgh 
1993,, 388. Bauckham wees erop, dat ook in de Griekse Apocalyps van Baruch een gema-
triaa voorkomt waarbij een Grieks woord met Hebreeuwse letters geschreven een bepaalde 
letterwaardee oplevert. 
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alduss Bauckham54. Wie echter de duizelingwekkende mathematische be-
schouwingg leest, die Bauckham aan het getal 666 wijdt, beseft dat de eerste 
hoorderss van het boek Openbaring Bauckhams zingeving van het getal 666 
nooitt al luisterend hebben kunnen raden. Zij moeten die betekenis reeds 
gekendd hebben, of er moet een betekenis van het getal 666 zijn die onmid-
dellijkk is verstaan. Een dergelijke oplossing is er ook: De naam 'IT|OOU<; 

heeftt als letterwaarde 888 [i'=10; r|=8; o'=200; o'=70; u'=400; C=200; deze 
cijferss leveren bij optelling het getal 888]55. Het cijfer 7 duidt een volheid of 
zelfss volmaaktheid aan; 777 is dus een intensivering van 7. Het getal 888, de 
aanduidingg voor Jezus, overstijgt dit volmaakte getal, terwijl 666 een geïn-
tensiveerdee aanduiding is van het onvolmaakte, een drievoudig 7-1, waarmee 
hett tegenbeeld van Jezus bedoeld kan zijn. Een dergelijke betekenis van het 
getall  666 als symbolische aanduiding van een onvolkomenheid, een te kort 
schietendee satanische macht, zou door een luisterend gehoor in de eerste 
eeuww onmiddellijk begrepen kunnen zijn56. Wellicht hebben verschillende 
oplossingenn gelijke geldigheid. 

Hett is voor mijn doel niet nodig in te gaan op alle teksten die door commen-
tatorenn zijn genoemd als passende in de tijd van keizer Domitianus. De ga 
alleenn in op de belangrijkste ervan. 

4.3.34.3.3 Op 14:8, 'Gevallen, gevallen is het grote Babyion'51. 

Voorr Adela Yarbro Collins is het gebruik van de naam Baby Ion voor de stad 
Romee in Op 14:8, 16:19,17:5 en 18:2, 10,21 de meest duidelijke aanwijzing 
datt het boek geschreven is na het jaar 7058. Johannes kon die aanduiding van 
Romee pas gebruiken nadat de Romeinen Jeruzalem en de tempel hadden 
verwoest,, omdat Babylon in het verleden ook de stad Jeruzalem had ingeno-
menn en de tempel verwoest. Yarbro Collins noemt in haar artikelen de studie 

544 Bauckham, Climax, 389. 
555 Cf. Sib.or. 1,328-329, Tor eight units, and equal number of tens in addition to these, and 

eightt hundreds will reveal the name', vert. J.J. Collins, OTP 1,342. 
566 Zo ook J.L. Resseguie, Revelation Unsealed, Leiden/Boston/Keulen 1998, 54-57. O. 

Böcherr noemt laatstgenoemde mogelijkheid, die door Joodse hoorders onmiddellijk kan 
zijnn begrepen niet in zijn overzicht van verklaringen van het getal 666, Johannesapo-
kalypse,kalypse, 84-87. 

577 Op 14:8, ëneoev ÉTieoev BaPuXwv f\ neydÂ  is een profetische uitspraak die is 
gebaseerdd op Js 21:9, uénxu>Ke\ BapuAciv. 

588 Adela Yarbro Collins, Crisis and Catharsis, 57-58, in het bijzonder blz. 77; cf. Wilfri d J. 
Harrington,, Revelation, 9: 'The clearest internal evidence is the use of the name "Babylon" 
forr Rome.' En: 'Its use indicates a date after 70 C.E.' 
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vann Hunzinger, 'Babylon als Deckname für Rom'59: Rome zou in de Joodse 
literatuurr niet vóór het jaar 70 als Babyion zijn bestempeld. Het artikel van 
Hunzingerr is mijns inziens volledig weerlegd door Thiede60. Thiede toont 
aann dat reeds in de tweede eeuw voor Christus de naam Babylon in Rome 
zelff  symbool was voor overdadige luxe en decadentie. Ook in de Satyrica 

vann C. Petronius, ontstaan in het jaar 61 n.Chr., wordt het weelderige leven 
inn Rome vergeleken met dat van Babyion. Het is dus niet vreemd als in een 
geschriftt vóór, of omstreeks 70, toen bovendien de val van Jeruzalem reeds 
dreigdee of inmiddels had plaats gevonden, Rome met de naam Babyion werd 
aangeduid.. Het gebruik van de naam Babylon in Openbaring hoeft dus een 
vroegee datering volstrekt niet uit te sluiten. 

4.3.44.3.4 Op 17:10, De zeven koningen 

OokOok zijn (de zeven koppen) zeven koningen: vijfervan zijn gevallen, een 
isis er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt moet 
hijhij  korte tijd blijven. [11] En het beest dat was en niet is, is zelf ook de 
achtste,achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. 

Overr de zeven koningen - dat wil toch hoogst waarschijnlijk zeggen: Ro-
meinsee keizers - is bijzonder veel en spitsvondig geschreven. Iedere auteur 
diee over de datering van Openbaring schrijft, betrekt de verzen 17:10-11 in 
zijnzijn betoog. De meningen over deze verzen zijn echter verdeeld. Lohmeyer 
verwerptt iedere poging tot tijdhistorische verklaring, ook bij deze verzen, en 
meentt met een mythologische voorstelling van doen te hebben61. Er zijn 
geleerdenn die menen dat met de zeven keizers een totaliteit is bedoeld van de 
keizerss die van het begin van het keizerrijk hebben geregeerd. Daarbij ont-
staatt echter onmiddellijk onenigheid over de vraag, wanneer het keizerrijk is 
begonnen,, bij Julius Caesar, of bij diens opvolger, Caesar, keizer, Augustus. 
Anderee geleerden, waaronder Adela Yarbro Collins, menen dat het getal 
zeven,, dat in het boek Openbaring zo'n grote rol speelt, hier niet slaat op een 
volledigee reeks van keizers die in een aaneengesloten periode hebben gere-
geerd,, maar op zeven keizers die, te beginnen bij Caligula, zichzelf als god-

599 Claus-Hunno Hunzinger, 'Babyion als Deckname für Rom und die Datierung des 1. 
Petrusbriefes',, in: H.G. Reventlow [red.], Gotteswort und Gottes Land: Hans-Wilhelm 
HertzbergHertzberg zum 70. Geburtstag, Göttingen 1965, 67-77. 

600 C.P. Thiede, 'Babyion, der andere Ort: Anmerkungen zu 1 Petr 5, 13 und Apg 12, 17', 
BibBib 67 (1986) 532-538. 

611 Lohmeyer, Offenbarung, 140-141. 
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heidd hebben laten vereren en daarom voor Johannes anti-goddelijke machten 
vertegenwoordigen62.. Bousset meende, dat Op 17:10-11 een bron was uit de 
tijdd van Vespasianus, maar bewerkt in de tijd van Domitianus...63. Johannes 
schreef,, Op 17:9, 'Hier is het verstand, dat wijsheid heeft...', dat wil zeggen: 
hierr is de sleutel. Helaas, wij hebben die sleutel niet meer. Men heeft gesteld 
datt het werkwoord êmoav zou slaan op die keizers die door moordenaars-
handd de dood hebben gevonden; TTITTTO) kan echter ook 'sterven', beteke-
nen,, 'ten onder gaan'64. 
Dee eenvoudigste oplossing komt mij het meest aannemelijk voor: tel de 
eerstee zeven koningen/keizers als volgt, te beginnen bij Augustus: 1 Augus-
tus,, 2 Tiberius, 3 Gaius, 4 Claudius, 5 Nero, 6 Galba die er nog is, en de 
zevendee die nog komen moet, Otho. Johannes voorzag dat deze Otho spoe-
digg keizer zou worden, maar Johannes verwachtte niet dat hij het keizerschap 
langdurigg zou bekleden, 'wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven'. De 
achtstee zou dan Nero redivivus zijn, de antependant van de verrezen Chris-
tus65.. Openbaring zou dan exact gedateerd kunnen worden: tijdens het korte 
keizerschapp van Galba, 8 juni 68 tot 15 januari 69, of iets daarna, want het 
zall  toch even geduurd hebben voordat Johannes hoorde van de dood van 
Galba66. . 

4.3.54.3.5 Op 18:22, De citer spelers van Rome 

EnEn geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers of bazuinbla-
zerszers zal meer in u [d.i. de stad Rome] gehoord worden... 

Mogelijkk is ook in dit vers een toespeling vervat op Nero, want die is dik-
wijl ss als KlfrapcpÖóg, 'citerspeler', opgetreden. In 60 stelde hij de Neronia-
nana in, vijfjaarlijkse spelen, waarin ook zang en muziek beoefend werden. 
Volgenss Suetonius was Nero zelf daar in 65 als Kifrctpcoöóg opgetreden67. 
Wellichtt vond een dergelijk optreden ook plaats tijdens de Isthmische spelen 
tee Korinte, waar Nero in 67/68 verbleef. De teksten Op 9:11; 13:18; 14:8; 

622 Yarbro Collins, 'Dating the Apocalypse', 35-36. 
633 Bousset, Offenbarung, 'Exkurs', 410-418, in het bijzonder biz. 417. 
644 W. Michaelis, TWNTVl, s.v. TÏITÏTO), 163. 
655 Nero zou dan in 13:3 aangeduid worden als een der koppen van het beest uit de zee, 'als 

tenn dode gewond', d)g éo<pccYJiévT|V eig üdvaxov, tegenover het Lam in 13:8, dat 
geslachtt is, xó apviov xö èocpaynévov, cf. 5:6 apviov èoxrjKÖ<; ax; éotpay^évov. 

666 Ook A.A. Bell Jr., J.Chr. Wilson en J.A.T. Robinson komen op een datering tijdens of kort 
naa de regering van keizer Galba. 

677 Suetonius, Nero, 21,1. 
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17:100 en 18:22 zinspelen met grote waarschijnlijkheid alle op Nero. Deze 
zinspelingenn wettigen de veronderstelling dat zij niet lang na Nero's dood 
zijnn geschreven. 

4.44 DE 'UITGAVE' VAN OPENBARING 

Dee kwestie van de datering van de Apocalyps is gecompliceerd. Deze date-
ringring is namelijk niet alleen afhankelijk van externe en inwendige getuigenis-
sen,, maar ook van het antwoord op de vraag of het boek als een geheel is 
geschrevenn of als een aaneenschakeling van tekstgedeelten is gepubliceerd. 
Velenn zijn ervan overtuigd dat de Apocalyps 'aus einem Guss' is geschre-
ven,, ook al zou de auteur bij het schrijven van zijn tekst van bronnen gebruik 
hebbenn gemaakt. Onder hen bevinden zich geleerden als Wilhelm Bousset, 
diee meer dan honderd jaar geleden lovende woorden schreef over deze com-
positie68,, en iemand uit onze tijd, Richard Bauckham69, die in zijn lofprijzing 
overr de eenheid van compositie niet voor Bousset onderdoet. Deze eenheid 
wordtt bevestigd door het linguïstische onderzoek van G. Mussies70. Mussies 
kwamm tot de conclusie dat de vele grammaticale bijzonderheden en eigenaar-
dighedenn in de tekst van de Apocalyps regelmatig zijn verspreid over het 
gehelee boek. Dit schijnt de mogelijkheid uit te sluiten dat Openbaring is 
samengesteldd uit twee of meer grote delen, die van oudere datum zouden zijn 
dann de door de schrijver, of beter door de 'redacteur' gevormde eindtekst. De 
onderzoekerss die, reeds aan het eind van de negentiende eeuw, op grond van 
hunn onderzoek naar de bronnen van de tekst van de Apocalyps tot een derge-
lijk ee compilatie-theorie kwamen71, schijnen door het onderzoek van Bauck-
hamm en Mussies en anderen in het ongelijk gesteld te worden. 

688 Bousset, Offenbarung, 147, 'Kein Werk der jüdischen Apokalyptik ist so straff und kunst-
volll  komponiert, in keinem hat der Verfasser des Ganzen den eingearbeiteten Fragmenten 
undd dem übernommenen Material eine so einheitliche Farbung und Tendenz zu geben, wie 
inn diesem Buch'. 

699 Bauckham, Climax, 1, n. 1, 'The more Revelation is studied in detail, the more clear it 
becomess that it is not simply a literary unity, but actually one of the most unified works in 
thee New Testament. The evidence discussed in this chapter should be sufficient to refute 
theoriess which divide the book into disparate sources.' 

700 G. Mussies, The Morphology of Koine Greek as used in the Apocalypse of St. John, Leiden 
1971,350-351. . 

711 Om enkele onderzoekers en hun werken te noemen: E. Vischer, Die Offenbarung Johan-
nis.nis. Eine jüdische Apokalypse in christlicher Bearbeitung, Leipzig 1886; G.J. Weyland, 
Omwerkings-Omwerkings- en compilatie-hypothesen toegepast op de Apokalypse van Johannes, Gro-
ningenn 1888; D. Völter, Das Problem der Apokalypse, Freiburg/ Leipzig 1893. 
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Davidd Aune heeft echter onlangs weer een lans gebroken voor een bronnen-
scheiding72.. Aune meent twaalf, relatief onafhankelijke eenheden in de tekst 
tee kunnen onderscheiden, die onafhankelijk van de latere literaire context 
zoudenn zijn geschreven, maar die - en dat is het nieuwe in de visie van Aune 
-- wel door dezelfde hand zouden zijn vervaardigd. Aune meent dat de Apo-
kalypss in twee fasen haar huidige vorm heeft bereikt. In eerste instantie 
bestondd de Apocalyps uit 1:7-12a en 4:1-22:5. Daar kwam dan in een tweede 
'editie'' de titel bij, bestaande uit 1:1-3, het briefhoofd en de doxologie, 1:4-
6,, de opdracht aan Johannes door de verrezen Christus en diens proclamaties 
aann de zeven kerken, l:12b-3:22, ten slotte een epiloog en het briefslot, 22:6-
21.. En natuurlijk zouden in deze tweede editie ook bepaalde secties van de 
oorspronkelijkee 'uitgave' zijn bewerkt en uitgebreid. De oudste gedeelten 
vann de Apocalyps hebben een sterk Joods karakter. Aune noemt de perico-
penn Op 7:1-8; 11:1-13; 19:11-16. Deze zouden door de auteur nog in Jeruza-
lemm geschreven kunnen zijn in de jaren vijfti g en het begin van de jaren 
zestigg van de eerste eeuw73. Aune stelt zich voor dat deze auteur bij het 
uitbrekenn van de Joodse Oorlog omstreeks het jaar 66 is uitgeweken naar 
Klein-Azië,, waar hij zich te Efeze zou hebben gevestigd74. Op een niet be-
kendd tijdstip van zijn leven moet deze auteur zich hebben geschaard onder de 
volgelingenn van Jezus. Sommige pericopen uit Openbaring moeten reeds 
voorr deze overgang zijn ontstaan. Omstreeks het jaar 70 zou hij de eerste 
editiee van de Apocalyps hebben vervaardigd op basis van de eerder door 
hemm geschreven teksten. Een tweede editie zou dan door de auteur zijn 
bewerktt in het laatste decennium van de eerste eeuw of in het begin van de 
tweedee eeuw. In deze editie heeft de auteur, aldus Aune, de persoon van 
Christuss meer op de voorgrond geplaatst en zelfs titels en attributen die in 
hett Jodendom aan God zelf worden toegekend op Christus toegepast. 

722 Aune, Revelation I, cxviii-cxxxiv. 
733 Voor een vroege verspreiding van delen van de Apocalyps pleit het volgende: In Pompeji 

werdd een cryptogram gevonden waarin viermaal de woorden rotas opera tenet voorkomen. 
F.. Grosser ontdekte in 1925 dat het rofcu-cryptogram bij omwisseling van letters tweemaal 
dee woorden Pater noster oplevert, als men die woorden tenminste in kruisvorm schrijft 
mett de 'n' als middelpunt. Daarbij houdt men tweemaal de letters A en O over. Als deze 
oplossingg juist is - er is nooit een betere gevonden - betekent dit dat de tekst Op 1:8 in het 
jaarr 79 n.Chr. reeds in Pompeji bekend moet zijn geweest, uitgaande van de hypothese dat 
Johanness zelf de letters A en Q via Zach 12:10 in verband heeft gebracht met de naam van 
God,, zie boven § 2.3.2. Cf. A.G. Soeting, 'De "rotas-rebus" in Pompeii en de Openbaring 
vann Johannes', Mededelingen Prof.dr G. van der Leeuw-stichting 67 (1992) 6197-6205. 

744 Dit is niet alleen het standpunt van Aune. Ook anderen zijn van mening, dat Johanness in de 
jarenn zestig of kort daarna moet zijn uitgeweken van Jeruzalem naar Efeze, zie J.W. van 
Henten,, 'Schriftgebruik in de Openbaring van Johannes', in B. Siertsema (red.), Visioen en 
Visie,Visie, Kampen 1999, 40-48, in het bijzonder 41, 
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4.55 CONCLUSIE 

Dee externe gegevens voor een vroege datering zijn, zoals Hort opmerkte, 
niett sterk. Toch zijn er in deze gegevens geen dwingende argumenten te 
vindenn die een vroege datering uitsluiten. 
Hett inwendig getuigenis geeft evenmin uitsluitsel. De vroege datering is en 
blijf tt een hypothese, maar de datering omstreeks het jaar 95 berust evenzeer 
opp een veronderstelling. Het bewijs dat Irenaeus' tekst levert voor laatstge-
noemdee hypothese is niet zo sterk als gewoonlijk wordt aangenomen. 
Ikk heb getracht in het bovenstaande de hypothese aannemelijk te maken dat 
Openbaringg in eerste instantie geschreven is in de uiterst donkere tijd aan het 
eindd van de jaren zestig, of begin jaren zeventig, door een Joodse man, 
Johannes,, wiens hart bij Jeruzalem was. Zijn werk was gericht aan Joodse 
groeperingenn in de Romeinse provincie Asia die in de Diaspora aan hun 
Jood-zijnn wilden vasthouden, die Jezus van Nazaret als de Messias be-
schouwdenn en die zij als de verrezen Heer goddelijke eer bewezen. Beiden, 
dee auteur en de hoorders/lezers, hadden nog scherpe herinneringen aan 
Jeruzalemm en de tempeldienst die aldaar plaats vond. 
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HOOFDSTUKK 5 

HEMELSEE STEMMEN EN HEMELSE KLANKEN 

Inn dit hoofdstuk wil ik de vele stemmen en klanken die genoemd worden in 
hett boek Openbaring aan de orde stellen. Eerst wil ik echter ingaan op het 
begripp 'horen', dat onlosmakelijk verbonden is met de begrippen 'stemmen' 
enn 'klanken' en dat in de bijbel een belangrijke plaats inneemt. 

5.11 HET BIJBELSE BEGRIP 'HOREN' 

'Horen**  is een belangrijk bijbels begrip. G. Kittel kenschetst de godsdienst 
vann Israël als 'die Religion des gehörten oder zu horenden Wortes''. Israels 
godsdienstt staat daarmee in tegenstelling tot de Griekse mysteriën en de 
Oostersee gnosis, waarin de nadruk gelegd wordt op de CTiOTiTeia, het 
schouwenn van de godheid. Dit laatste was in Israël niet mogelijk2. God sprak 
tott Mozes: 'Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal 
Mijj  zien en leven'3. Maar ook de woorden van God hebben een gevaarlijke 
lading,, cf. Ex 20:19, 'En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, dan zullen 
wijj  horen; maar God spreke niet met ons, opdat wij niet sterven'. In Dt 5 is 
sprakee van het feit dat het volk de stem van God had gehoord vanaf de berg, 
tee midden van een vuur, en toch in leven was gebleven. Maar, zo riepen ze 
uit:: 'als wij nog langer de stem van de HEER, onze God, horen, zullen wij 
sterven',, Dt 5:25. Deuteronomium 5 is een hoofdstuk waarin de dominantie 
vann het 'horen' wordt benadrukt. Mozes maakte aan Israël Gods inzettingen 
enn verordeningen bekend en begon aldus: 'Hoor, Israël'. Het gaat daarbij om 

11 G. Kittel, TWNTl, s.v. CCKOUCO, 218. 
22 Israels profeten kenden weliswaar visioenen, maar het ging daarbij om woorden die God in 

hunn droomgezichten tot hen sprak, zie Nu 12:6, 'Toen zei Hij, Hoort nu mijn woorden. 
Indienn onder u een profeet is, dan maak Ik, de HEER, Mij in een gezicht aan hem bekend, 
inn een droom spreek Ik met hem'. 

33 Ex 33:20. Volgens Ex 24:10 zagen Mozes, Aaron, Nadab en Abihu en zeventig van de 
oudstenn de God van Israël. Dat deze woorden al in de Oudheid een probleem vormden, 
blijktt uit de LXX, die de tekst van Ex 24:10 aldus interpreteerde: eïÓov xóv TÓTCOV, OU 
eiaT'T|Keii  éicei ó üeog TOC 'IapanA, 'zij zagen de plaats waar de God van Israël 
stond'. . 
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dee woorden die de HEER tot de gehele gemeente heeft gesproken, Dt 5:22. In 
hoofdstukk 6 volgt dan de tekst die later deel zou uitmaken van de dagelijkse 
eredienstt in Israël, het Sjema Jisraeel, 'Hoor, Israël'. De openbaring van de 
Godd van Israël is een woord-openbaring4. In zijn rede tot het volk sprak 
Mozes:: 'Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de 
HEER,, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren', Dt 18:15. God zelf 
sprakk over deze profeet: 'Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal 
alless tot hen zeggen, wat De hem gebied', Dt 18:18. Deze teksten zijn door de 
eerstee christelijke gemeente betrokken op Jezus, zoals blijkt uit de toespraak 
vann Petrus, gehouden in de Zuilengang van Salomo, Hnd 3:22. 
Inn het verhaal van de Verheerlijking op de berg, in de synoptische evange-
liën,, klonk een stem uit een wolk 'Deze is mijn Zoon [...], hoort naar Hem'5. 
Inn het Nieuwe Testament wordt het begrip 'horen' bepaald door genoemde 
oudtestamentischee achtergrond. De openbaring in het Nieuwe Testament 
wordtt eveneens bepaald door het woord dat gehoord wordt, of gehoord moet 
worden.. Het belang van het 'horen' wordt in het Nieuwe Testament sterk 
benadrukt.. In Heb 2:3 worden de discipelen van Jezus (XKOUoavTEt; ge-
noemd,, 'zij die het gehoord hebben'6, namelijk het heil dat door de Heer is 
verkondigd. . 

5.1.15.1.1 Het begrip 'horen' in de Apocalyps 

Ookk in het boek Openbaring neemt het 'horen' een belangrijke plaats in, 
zozeerr dat David Barr kon schrijven: 'the orality of the Apocalypse is an 
essentiall  element of its hermeneutic'7. De eerste hoorders van de Apocalyps 
moetenn al luisterend de ervaring hebben beleefd van een nieuwe realiteit, van 
hett ingaan tot een ander universum8. Al dadelijk aan het begin van het boek 
wordtt de lector gezegend, Op 1:3. Dit is volgens Barr een literaire kunst-

44 G. Kittel, TWNT I, s.v. &KOUG> KiX., 219, 'In diesem Tatbestand der Pravalenz des 
Horenss driickt sich das tiefste Wesen der biblischen Religion aus. Sie ist Religion des 
Wortes...'. . 

55 Mc 9:7, Mt 17:5, Lc 9:35. 
66 Cf. het woord aKouoTffc, dat 'hoorder' of 'leerling' betekent; de leerlingen van de school 

vann Pythagoras werden ccKOUO^atiKOi genoemd, LSJ, s.v. &KOUOIQ. 
77 David L. Barr, 'The Apocalypse of John as Oral Enactment', Int 40 (1986) 243-256, citaat 

243.. Cf. E. Schüssler Fiorenza: 'Revelation as a whole makes quite a different impression 
whenn it is heard or when it is analyzed. The hearer of the text is impressed by its rhythmic 
andd archaic language, by the repetition of sounds and words, and by the [...] voices [...]', 
'Compositionn and Structure of the Book of Revelation', CBQ 39 (1977) 344-366, citaat 
biz.. 345. 

88 Barr, 'Apocalypse', 249. 
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greep,, waardoor deze lector als het ware de persoon van de auteur, Johannes, 
konn aannemen. Bij de woorden van Jezus in het tweede en het derde hoofd-
stukk neemt de lector dan de persoon aan van Jezus. Zo is Jezus present ge-
steld9.. In dit tweede en derde hoofdstuk klinkt het tot zevenmaal: 'Wie een 
oorr heeft, die hore wat de Geest tot de gemeente zegt'10. In zoverre is Open-
baringg geen unicum in het Nieuwe Testament. Ook in de Evangeliën worden 
aann Jezus dezelfde woorden in de mond gelegd: 'Indien iemand oren heeft 
omm te horen, die hore'11. 
Hett is moeilijk te zeggen of het 'horen' belangrijker is dan het 'zien'12, maar 
waarr er sprake is van een zekere samenhang van 'horen' en 'zien' lijk t het 
eerstee begrip het belangrijkst. 'Horen' kan verbonden worden met het woord 
'zien':: pAÉTiexe Tl CtKOUETe, 'ziet toe, wat gij hoort'13. Het woord voor 
'zien'' heeft hier de betekenis van 'goed acht geven op', namelijk op wat het 
belangrijkstt is: wat gehoord wordt14. Ook in het Oude Testament vinden we 
somss een nauwe verbinding tussen 'zien' en 'horen', waarbij het begrip 
'zien'' ondergeschikt is aan het 'horen'. In Gn 12:7; 17:1 en 26:2 komt een 
vormm van het werkwoord 'zien' voor als inleiding tot wat gezegd gaat wor-
den,, in de LXX de aoristus passivus van ópao), G>(pfrr|: 'Toen verscheen 
(c5(pÖT|)) de Heer [...] en zei'. In Jr 38(31):3 ontbreekt bij een soortgelijke zin 
zelfss het woord voor 'zeggen': Kupioq uóppwftev wcpür] ai>T<i> 'Van 
verree is de Heer hem verschenen* en dan volgt een zin in de directe rede, 
zodatt dÜKpÜT] de betekenis heeft gekregen van 'komen om te zeggen'. 
'wQ(pür|| zeigt den Beginn der Wortoffenbarung an', aldus W. Michaelis15. 
Hett gaat om deze 'Wortoffenbarung', niet om wat gezien wordt. 

5.1.25.1.2 De relatie tussen 'horen' en 'zien' 

Inn het boek Openbaring is hier en daar sprake van een merkwaardige relatie 
tussenn 'horen' en 'zien'. Volgens Op 13:11 ziet Johannes een beest opkomen 
uitt de aarde. Het dier heeft horens als een lam. De bijstelling 'als een lam' 

99 Ban: 'There is a kind of secondary - or rather tertiary - incarnationalism in the reading of 
thee Apocalypse.' '...the public reader stands in the place of the prophet and makes him 
(andd Jesus) present', 'Apocalypse', 252. 

100 Cf. Op 13:9, 'Indien iemand een oor heeft, hij hore.' 
111 Mc 4:9; 4:23; Lc 8:8. Cf. Mt 11:15 en 13:9, 'Wie oren heeft, die hore!' 
122 Kittel, TWNTI, s.v. CCKOUG) KTA,., 220: im ganzen NT ist das Horen stark, teilweise fast 

starkerr betont als das Sehen'. 
133 Mc 4:24. Cf. Lc 8:18, pXértETe oüv Ttd>g &KOÏ)£T£, 'Ziet dan toe, hoe gij hoort'. 
144 Michaelis, TWNTV, s.v. Ópdco KTA., 343 n. 153. 
155 Michaelis, TWNTV, s.v. ópriü) KTA.., 333. 
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bepaaltt het uiterlijk van het dier: het lijk t op een lam, maar zijn stem verraadt 
hem,, die is als die van de draak. Lohmeyer noemt dit 'johanneischer Gepflo-
genheit':: volgens deze is een gestalte eerst dan in haar totaliteit weergege-
ven,, als haar elöog en haar (pcovfj, dat wil zeggen haar uiterlijk en haar 
innerlijkk is aangegeven16. De eïöoq bepaalt de verschijningsvorm, is de 
vormm van het lichamelijke, en de <pü)VT| is de uitdrukking 'des beseelenden 
Geistes',, van de innerlijke werkelijkheid. Lohmeyer verwijst naar Joh 20:14-
16,, waar Maria van Magdala Jezus in de tuin zag, maar zij herkende Hem 
pass toen zij zijn stem hoorde. Resseguie stelt in zijn dissertatie Revelation 
unsealed,unsealed, dat wat Johannes hoort, interpretatie is van wat hij ziet11. Ook 
Resseguiee is van mening dat wat gezien wordt de uiterlijke verschijning 
beschrijft,, maar dat wat gehoord wordt de innerlijke werkelijkheid, 'the inner 
reality,, the spirit and the essence', weergeeft van wat wordt gezien18. Deze 
stellingg gaat echter niet altijd op. Ook het tegengestelde komt voor. In Op 
5:55 hóórt Johannes spreken over een leeuw19, maar als hij opkijkt ziet hij een 
Lam.. Hier wordt wat Johannes hoort, geïnterpreteerd door wat hij ziet20. In 
dee meeste gevallen gaat echter de stelling, dat het gehoorde interpreteert wat 
wordtt gezien, duidelijk op. In Op 17:1-6 werd Johannes de vrouw getoond 
diee zat op een scharlakenrood beest. Bij vers 7 volgt dan de uitleg van de 
angelusangelus interpres: 'Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen'. 
Ookk de hymnen, die Johannes hoort zingen, bijvoorbeeld de hymnen in hfst. 
521,, zijn interpretaties van wat hij in zijn visioenen ziet. 

166 Lohmeyer, Offenbarung, 113. 
177 James L. Resseguie, Revelation unsealed, Leiden-Boston-Keulen 1998, 8, 9, 32-34 en 36. 
188 Zie Sweet, Revelation, 125: 'What is heard, the "voice", represents the inner reality, the 

spirit;; what is seen, the "appearance" represents the outward, the flesh'. 
199 Het noemen van een leeuw geeft associaties met de bestaande Messiasverwachting. De 

voorstellingg van de 'leeuw' vindt zijn oorsprong in Gn 49:9, waar Juda met een leeuw 
wordtt vergeleken, 'Een leeuwenwelp is Juda, [...] hij legt zich neder als een leeuw...', en is 
laterr tot aanduiding van de Messias geworden, zie 2 Esdras, NRSV, [= 4 Ezra] 12:31-32, 
'Andd as for the lion whom you saw rousing up [...] this is the Messiah whom the Most 
Highh has kept until the end of days, who will arise from the offspring of David, and will 
comee and speak with them'. (4 Ezra komt wel voor in de Apocriefe boeken in de Staten-
vertaling,vertaling, echter niet in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, Tussen Oud 
enen Nieuw. Deuterokanonieke ofapokriefe boeken, Amsterdam 1975.) 

200 Caird, Revelation, 73: 'What John hears is couched in the traditional messianic imagery of 
thee Old Testament; what he sees constitutes the most impressive rebirth of images he 
anywheree achieves'. 

211 Op 5:9-10; 5:12 en 5:13. 
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5.1.35.1.3 Op 7:4, 'En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren' 

Inn Op 7:1-3 vinden we een beschrijving van een visioen aangaande een 
aantall  engelen. Vier engelen aan de vier hoeken der aarde houden de winden 
vastt en een andere engel, komend uit het Oosten, beveelt aan de eerst ge-
noemdee engelen vooralsnog geen schade toe te brengen aan de aarde en de 
zee,, want eerst moeten de knechten van God verzegeld worden. Dan hóórt 
Johanness volgens 7:4 het getal van hen die verzegeld zijn, 144.000, uit alle 
stammenn der kinderen Israels. Wat Johannes hoort in Op 7:4-8 is interpreta-
tiee van datgene waarom het gaat in het visioen dat beschreven is in 7:1-3. 
Resseguiee gebruikt echter de stelling dat het 'horen' het 'zien' interpreteert 
tenn onrechte om aan te tonen dat de 144.000 verzegelden uit Op 7:4 identiek 
zijnn aan 'de grote schare die niemand tellen kan' van vs 9. Nu is het inder-
daadd opvallend dat Johannes 'het getal van de verzegelden' hóórt, en dat hij 
'dee grote schare' ziet. De ontelbare schare is volgens Resseguie de 'outward 
reality',, terwijl de 144.000 de innerlijke waarheid representeren. Het lijk t mij 
echterr vreemd dat Johannes in Op 7:4 gaat interpreteren wat pas volgt in Op 
7:9.. Het 'horen van het getal van de verzegelden', 7:4, staat volgens mij in 
relatiee tot de reeds genoemde vier engelen, die hij volgens 7:1 zag22. Het 
horenn van het aantal der verzegelden in Op 7:4 refereert aan Israels uitver-
kiezing.. 'Het heil is uit de Joden', Joh 4:22, maar daarnaast komt naar de 
beloften,, geboodschapt door de profeten, de ontelbare schare uit de volken23. 
Hadornn meent terecht, dat de optelling van de twaalf stammen in Op 7:4-8 
gezienn moet worden als het herstel van het oudtestamentische verbondsvolk 
inn de komende eindtijd. De bijeenbrenging van de twaalf stammen behoort 
tott de Joodse toekomstverwachting24, overigens ook tot de christelijke, zie 
Mtt 19:28, waar Jezus zijn twaalf discipelen voorzegde eenmaal op de twaalf 
tronenn te zitten om over de twaalf stammen van Israël te heersen; en Jak 1:1, 
waarr de geadresseerde gelovigen begroet worden als 'de twaalf stammen in 
dee verstrooiing'. In Hadorns voetspoor ziet Kraft in de 144.000 een aandui-
dingg van Joden, 'der heilige Rest Israels'25. De grote schare van Op 7:9 zou 
dann de verlosten uit de volken vertegenwoordigen26. 

222 Ook in Op 9:16 is sprake van 'horen van een aantal', nadat in het voorafgaande sprake is 
vann een viertal engelen, die overigens een andere functie hebben dan de vier in Op 7; 1. 

233 Js 25:6-8; 56:1-8; Zach 8:20-23; 9:10, etc. 
244 Hadorn, Offenbarung, 92-93. 
255 Kraft, Offenbarung, 126. 
266 Krafts voorganger Lohmeyer zag echter in de naam Israël in Op 7:4 'ein Ehrentitel der 

urchristlichenn Gemeinschaft', en sloot daarmee het Jodendom uit, Offenbarung, 66. De 
uitdrukkingg 'kinderen Israels' is daarentegen juist een bewijs voor het feit, dat het hier om 
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5.22 DE OPDRACHT VAN DE VERHEERLIJKTE CHRISTUS 

5.2.15.2.1 Op 1:10, de stem als van een bazuin 

Bijj  het eerste visioen van Johannes is al dadelijk sprake van een belangrijk 
auditieff  aspect. Johannes 'kwam in vervoering des geestes', kyz\6\ix\\ év 
irveufiaxi,, en hoort achter zich een stem27. Johannes draaide zich om, ten 
eindee de stem te zien. Dit 'zien' van een stem is niet zo vreemd als het lijkt , 
wantt in de Tenach komt dit tweemaal voor: Ex 20:18 (LXX) , KOU TÜCCC; ó 
XOLOC,XOLOC, èoSpa Tf]V cpcov^v, 'en al het volk zag de stem'28, en ook in het voor 
Opp 1:9-20 zo belangrijke hoofdstuk Da 7: éftecópouv lóxe TTJV qxovrjv, 
'toenn zag ik de stem', 7:1129. De stem die Johannes hoorde was luid, 'als van 
eenn bazuin'. Bij de woorden 'een stem als van een bazuin' is niet alleen 
sprakee van een literaire vergelijking, de woorden vormen de opmaat van een 
epifanie,, die het karakter heeft van een theofanie. Op de achtergrond speelt 
hett begrip "IDVJH t>Tp, 'het geluid van de sjofar', mee. Het motief van de 
bazuin,, de sjofar, komt regelmatig voor in het kader van theofanieën, zo in Jl 
2:1:: 'Blaast de bazuin op Sion'30. Vele commentatoren verwijzen bij Johan-
nes'' metafoor, 'de stem als van een bazuin', naar de beschrijving van de 
theofaniee op de berg Sinaï. Toen God zich aan Mozes op de berg openbaar-
de,, was er sprake van de klank van 'zeer sterk bazuingeschal', Ex 19:16, 
'eenn geluid dat gaandeweg sterker werd', Ex 19:19. Deze teksten vormen 
medee de achtergrond van Johannes' visioen en dragen ertoe bij het karakter 
vann de theofanie te versterken. 

Jodenn gaat, cf. Aune, Revelation II, 460, '"Israel" was normally the self-designation of 
Jewss in postbiblical Jewish literature'. Zie boven § 2.3.2. 

277 Het visioen, beschreven in Op 1:10-20, kan op verschillende wijzen worden onderver-
deeld,, ruwweg in a) een auditief gedeelte, 1:10-12a, en b) een visionair gedeelte, 12b-20. 
Hett auditieve gedeelte wordt in het Duits en in het Engels, natuurlijk met verschillende uit-
spraak,, 'Audition' genoemd; helaas is het Nederlandse 'auditie' hier niet geschikt. 

288 Volgens Philo, Decal. 46-47, werd de bij de Sinaï gehoorde stem zo duidelijk waargeno-
men,, dat men meende het gesprokene meer te zien dan te horen, cf. P. Kuhn, Offenba-
rungssümmenrungssümmen im Antiken Judentum. Untersuchungen zur Bat Qol und verwandten Phano-
menen,menen, Tubingen 1989, 168: 'der Vorrang des Gesichtssinns vor dem Gehörsinn ist 
algemeiness griechisches Gedankengut, das Philo zustimmend aufnimmt'. 

299 Ook in Mc 4:24 wordt 'zien' in verband gebracht met 'horen': PAÉTCexe xi OCKOUEXE. 
Hierr heeft pAéneiv echter de betekenis van 'opmerkzaam zijn', 'opletten'. J.H. Charles-
worthh wees op een tekst uit Shakespeare's A Midsummer Night's Dream, waar Pyramus 
zegt:: 'I see a voice; now will I to the chink / To spy an [= if] I can hear my Thisby's face', 
'Thee Jewish Roots of Christology: The Discovery of the Hypostatic Voice', SJT 39 (1986) 
19-41,, citaat biz. 21. 

300 Aune, Revelation I, 84-85. 
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Johanness hoort het geluid 'achter zich', Op 1:10. De beide laatste woorden 
verbindenn Johannes' verslag met woorden, gehoord in het visioen van Eze-
chiël,, waarin God de profeet opdracht gaf zich tot de ballingen in Babylonië 
tee begeven. Na deze opdracht werd Ezechiël weggevoerd: Ez 3:12, 'Toen 
hieff  de Geest mij op, en ik hoorde achter mij het geluid van een geweldig 
gedruis'.. Dit 'gedruis' werd veroorzaakt door het geruis van de vleugels van 
dee cherubim, cf. Ez 1:24, en van 'het geratel der raderen' die naast en vóór 
dee cherubim voortwentelden, cf. Ez 1:15; 10:1931. In Ez 3 is sprake van een 
theofanie:: Ezechiël hoort de woorden die God tot hem spreekt, Ez 2:2, maar 
volgenss 1:26-28 zag hij God, althans Degene die op de hemelse troon geze-
tenn is, 'in de gedaante als van een mens'. De zinspeling in Op 1:10 op Ez 
3:122 versterkt de suggestie dat het visioen beschreven in Op 1:10-11 het 
karakterr heeft van een theofanie32. 
Dee stem 'als van een bazuin' is geen onbestemd geluid, maar een stem die 
woordenn spreekt33. Verschillende vertalingen werken de moeilijkheid die 
gelegenn is in een zichtbare stem weg door te vertalen in de geest van de 
Willibrord-vertaling:Willibrord-vertaling: 'En ik keerde mij om om te zien wie mij had aange-
sproken'34.. Vele commentatoren vragen zich af, aan wie de stem behoort. Er 
zijnn verschillende mogelijkheden: de stem kan zijn van Christus, die in het 
vervolgg van het visioen getekend wordt als 'iemand als eens mensen zoon'35, 
vann God zelf, van een engel of van een onbekend wezen. De stem kan wor-
denn geïdentificeerd met die genoemd in Op 4:1, 'en de eerste stem, die ik 
gehoordd had, alsof een bazuin met mij sprak, zei...'. Aangezien Christus in 
hett voorafgaande hoofdstuk 3 aan het woord was, kan men stellen, dat de 
stemm in 4:1 aan een ander toebehoort dan aan Christus. Bijgevolg kunnen we 

311 Ezechiël hoorde achter zich een ̂ TT5 YĴ H !?lp, letterlijk: 'de stem van een groot gedruis'. 
Ditt 'gedruis' kan slaan op hett geruis van de vleugels van de cherubim, zoals de NBG-'5J 
enn de NRSV het opvatten. Het woord VJy*l kan ook zinspelen op een aardbeving, zie Ez 
38:19,, 'Waarlijk te dien dage zal een zware aardbeving (\yy*l) het land van Israël teiste-
ren'.. De LXX vertaalt Ez 3:12: rjicouacc KOCTÓiuoüév |iou <pü)vf|v aeiouoü 
[leyaXov,[leyaXov, ik hoorde achter mij de stem van een grote aardbeving. De Willibrord-verta-
lingling vertaalt WVT ten onrechte met 'geroep'. 

322 Ez 3:12-15 is het slot van een theofanie, B. Maarsingh, Ezechiël I, Nijkerk 1985,40. 
333 Op 1:11 begint met het woord AeyouoT) ,̂ 'zeggend', in de genitivus, een woord dat terug 

gaatt op oakii\yyo<; in vs 10, niet op 'de luide stem'. Cf. 4:1, (bg odknxyyoq 
A.aA.oi5or|gg |IET' éuoü, 'als een trompet die met mij sprak'. 

344 Zo NRSV: 'Then I turned to see whose voice it was that spoke to me'. 
355 Volgens Bousset, Offenbarung 193, is de stem van Op 1:10 die van de Mensenzoon. Zo 

ookk Charles, Revelation I 108, die toegeeft dat de stem genoemd in 1:10 mogelijk van een 
onbekendee engel zou kunnen zijn. Voor een karakterisering van de stem als die van de 
Mensenzoonn pleit, dat de stem in Op 1:10 een schrijfopdracht geeft, en ook de Mensen-
zoonn draagt Johannes op, het in zijn visioen geschouwde op te schrijven 1:19. 

99 9 



vaststellenn dat ook in 1:10 sprake is van een andere stem dan die van Chris-
tus.. Daarbij komt nog dat de stem van de Mensenzoon in Op 1:15 anders 
wordtt gekarakteriseerd. Het valt evenmin aan te nemen dat Johannes in 1:10 
Godss stem heeft gehoord. In Op 4:1 begint het troonvisioen, en het is niet 
waarschijnlijkk dat het God zelf is die het visioen van God introduceert. Het is 
waarschijnlijkerr dat dit troonvisioen door een engel wordt geïntroduceerd. 
Dee stem die tot Johannes spreekt in 4:1, belooft hem een en ander te zullen 
tonen.. Dat wijst op de stem van een engel. Dan zou dus ook de stem, ge-
noemdd in 1:10, die van een engel zijn36. Het zou kunnen gaan om de angelus 
interpres,interpres, de 'revealing angel', genoemd in Op 1:137. Dat geldt dus ook voor 
dee stem, die wordt gehoord in Op 4:1. 
Dee openbaring die God aan Christus gaf, wordt volgens Op 1:1 aan Johannes 
meegedeeldd door bemiddeling van een engel. Engelen zijn overbrengers van 
eenn goddelijke boodschap en geven daarbij uitleg, zo in Zach 1:9, 'en de 
engell  die met mij sprak, zei tot mij: Ik zal u tonen, wat dit betekent'. In de 
Apocalypss komt een dergelijke angelus interpres pas expliciet in functie in 
17:1,, 'En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, sprak met 
mij,, zeggende, Kom hier, ik zal u tonen...'. Ook in 21:9 spreekt een van de 
schaal-engelen:: 'Kom hier, ik zal u tonen...'. Over de angelus interpres 
wordtt alleen gesproken in Op 1:1 en 22:6, 'de Heer [...] heeft zijn engel 
gezondenn om zijn knechten te tonen...'. De eerste hoorders van de Apocalyps 
moetenn hebben begrepen, welke engel Johannes bedoelde, want de engel 
wordtt in beide teksten met een bepalend lidwoord aangeduid, 1:1, old TOO 
Ó£YY^ouu OtÜTOl)38. 
Johanness begint zijn visioen, Op 1:10, met de vermelding van de 'stem'. 
Daarmee,, en door de metafoor die hij met deze stem verbindt, verheft hij de 
Gestaltee die hij in het vervolg van zijn visioen schouwt, tot goddelijke waar-
digheid.. Charlesworth neemt aan dat de cpa>VT], de stem, in 1:10 meer is dan 
dee stem van een engel. Deze stem is volgens hem niet 'de stem van iemand', 
maarr zij is zelf een goddelijk wezen, een hypostatisch wezen zoals de Wijs-
heid,, Sophia, en Memra, het Woord, en de Sjechina, de goddelijke aanwe-
zigheid.. Deze Joodse concepten ontwikkelden zich van metafoor tot personi-

366 Lohmeyer, Offenbarung, 14: 'Die Slimme ist nach 4:1 die eines Engels; er ist also Mittler 
derr Christusvision, wie 1:2'. Zo ook Holtz, Christologie, 110 n. 3. 

377 P.R. Carrell, Jesus and the Angels. Angelology and the Christology of the Apocalypse of 
John,John, Cambridge 1997, 122-123. Zo ook H. Reichelt, Angelus interpres, Leipzig 1992, 
147-151. . 

388 Vele openbaringen in de Apocalyps worden echter doorgegeven door stemmen van ande-
ren:: door God zelf, door Christus, door een van de vier Có>a of een van de 24 TïpeoPÓ-
xepoi. . 
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ficatiee en vervolgens tot hypostasis. De Joodse conceptie van een hypostati-
schee Stem zou door Johannes gechristianiseerd zijn tot de Mensenzoon39. 
Charlesworthh geeft een aantal voorbeelden van teksten met deze voorstel-
ling,, die ongeveer uit de tijd van de Apocalyps van Johannes dateren40. Er is 
geenn aanwijzing dat Johannes door een van deze teksten is beïnvloed, maar 
zijj  zouden volgens Charlesworth aantonen, dat aan het einde van de eerste 
eeuww in Joodse gemeenschappen aan het bestaan van een hemels wezen 
werdd geloofd, dat zij de Stem noemden. Charlesworth meent meerdere hypo-
stasesstases in Openbaring te kunnen onderkennen: üdvctTog, de Dood, Op 6:8; 
9:6;; aör|g, het Dodenrijk, 6:8; yq, de Aarde, 12:16. Charlesworth identifi-
ceertt dus de hypostatische stem met de Mensenzoon, maar dat is uit de 
pericoopp Op 1:10-13 niet op te maken. De stem van Op 1:10-11 is, zoals 
bovenn gesteld, die van de angelus interpres. Ook de hypostatisering van 
begrippenn als de dood, het dodenrijk en de aarde mist een duidelijke onder-
bouwing.. Men kan daarbij hoogstens spreken van een personificatie van 
begrippen.. Johannes personifieert eveneens het woord 'amen'41. Een tweede 
puntt van kritiek is het feit dat Charlesworth in zijn artikel een onterecht 
onderscheidd maakt tussen Jood en christen: 'The author of the Apocalypse of 
Johnn was, therefore, clearly a Christian, and not a Jew as some critics have 
contended'42. . 
Charlesworthh ziet in de stem van Op 1:10 een hypostasis. Hij noemt zijn 
visiee een ontdekking. Merkwaardigerwijs gaat hij niet in op de vele andere 
ongeïdentificeerdee stemmen in Openbaring en het blijf t dus de vraag, of hij 
dezee eveneens hypostases noemen wil. De zou echter liever in het voetspoor 
vann Peter Kuhn willen spreken van 'openbaringsstemmen'. Daarover gaat 
hett in § 5.3.2 van dit hoofdstuk43. 

399 J.H. Charlesworth, 'The Jewish Roots of Christology: The Discovery of the Hypostatic 
Voice',, SJT39 (1986) 19-41. 

400 Apocalyps van Sadrach 2:2, 3, 'And Sedrach said, "What (is it) my Lord?" And the Voice 
saidd to him, "I was sent to you...'" (vert. S. Agourides, OTP I, 610); Martyrium Jesajae 
9:2,, 'Behold! From there another Voice which was sent out has come, and he says...', 
(vert.. M.A. Knibb, OTP II, 168); Apocalyps van Abraham 9:3, 'And he (the Voice) said, 
"Behold,, it is I. Fear not, for I am Before-the-World...*" (vert. R. Rubinkiewicz en H.G. 
Lunt,, OTP II, 693). 

411 In Op 3:14 wordt Christus 'de Amen' genoemd. 
422 Charlesworth, 'Jewish Roots', 38. 
433 Een bovenaardse stem die weerklonk en een bericht aan hoorders overbracht, heeft in de 

Rabbijnsee geschriften een naam gekregen: de Bat Qol. De Rabbijnen stelden zich de Bat 
QolQol voor als een substituut van het profetenwoord, dat in hun tijd niet meer weerklonk. De 
BatBat Qol werd echter niet beschouwd als een gelijkwaardige vervanging van profetische 
uitspraken,, want de Bat Qol is slechts een middellijke openbaring, waartegenover bij het 
profetenwoordd sprake is van een onmiddellijke. De Bat Qol werd opgevat niet als de stem 
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5.2.25.2.2 Op 1:13, 'iemand als eens mensen zoon' 

Inn de aanduiding van het goddelijke wezen in Op 1:13, 'iemand als eens 
mensenn zoon', is een duidelijke zinspeling te zien op de gestalte uit Da 7:13, 
diee eveneens vergeleken wordt met een 'mensenzoon'. Op deze verschijning 
werdd al gepreludeerd in Op 1:7, 'Zie, Hij komt met de wolken'. De stem van 
dezee 'mensenzoon' in Op 1:15 wordt door een andere metafoor omschreven 
dann de stem van Op 1:10. De metafoor van 1:15 luidt: 'zijn stem was als het 
geluidd van vele wateren', een zinspeling op Ez 1:24, waar het geruis van de 
vleugelss van de cherubim vergeleken wordt met 'het gebruis van vele wate-
ren'' en Ez 43:2, waar het komen van de heerlijkheid van de God van Israël 
gepaardd gaat met een geluid 'als het gedruis van vele wateren'44. Mogelijk 
hadd Johannes eveneens Ps 93:4 in gedachten, 'boven de stemmen van vele 
waterenn [...] is de HEER, geweldig in den hoge'. Door deze metafoor wordt 
dee stem van de 'Mensenzoon' verheven tot de waardigheid van een godde-
lijk ee stem. De metafoor 'als een geluid van vele wateren' komt nog voor in 
Opp 14:2 en 19:645. 
Hett blijkt in het visioen van Johannes, Op 1:12-20, te gaan om een Chris-
tofanie46.. De epifanie van Christus wordt in 1:12-20 getekend in een gestalte, 
diee in apocalyptische geschriften niet ongewoon is bij een angelofanie, een 
verschijningg van een engel. Zo wordt in de Apocalyps van Abraham47 11:2 
vann de engel Jaoel gezegd dat het haar van zijn hoofd was als sneeuw, wat 
overeenkomtt met de beschrijving van hoofd en haren van de mensenzoon in 
Opp 1:1448. In de Apocalyps van Sefanja49, 6:11-17, beschrijft Sefanja een 

vann God, maar als een echo daarvan. Er kon zelfs geen autoritaire betekenis aan worden 
gehecht.. Zie Str.-B. I, 125-134, ad Mt 3:17. 

444 Cf. Ez 1:24 LXX, ox; <p(ovf)v CÖOCTO<; 7ÏOAA.OÜ, als weergave van D">n D>>3 !?1p3, 
'alss het gebruis van vele wateren'. Hiermee wordt het geluid aangeduid van de vleugels 
vann de cherubs die zich bevinden onder het uitspansel, een geluid dat vergeleken wordt 
mett een stem die weerklonk boven het uitspansel (de stem van God?). De vergelijking in 
Ezz 1:24 wordt nog versterkt door de toevoeging 'als de stem des Almachtigen'. Ook in Ez 
10:55 wordt het geruis van de vleugels van de cherubs vergeleken met 'de stem van God, de 
Almachtige,, wanneer Hij spreekt'. 

455 Cf. 2 Esdr. (= 4 Ezr) 6:17, 'and behold, a voice was speaking, and its sound was like the 
soundd of many waters' (vert. B.M. Metzger, in: OTP I, 535). Ook deze plaats is afhan-
kelijkk van Ez 1:24 en 43:2, evenals: Apocalyps van Abraham 17:1, 'and a voice was in the 
firefire like a voice of many waters, like a voice of the sea in its uproar', en 18:1, 'And I heard 
aa voice like the roaring of the sea' (vert. R. Rubinkiewicz, in: OTP 1,696,698). 

466 De mensenzoon zegt van zichzelf, Op 1:18, 'Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot 
inn alle eeuwigheden'. Hij wordt in 2:18 nader gekwalificeerd als 'de Zoon Gods'. 

477 De Apocalyps van Abraham is volgens R. Rubinkiewicz geschreven aan het einde van de 
eerstee eeuw, na het jaar 70 n. Chr., OTP 1,683-685. 

488 In Da 7:9 wordt van de 'Oude van dagen', dat is van God, gezegd dat zijn hoofdhaar blank 
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grotee engel waarvan in vs 11 wordt gezegd dat zijn aangezicht lichtte in zijn 
heerlijkheidd als zonnestralen, en in vs 12 dat hij met een gouden gordel over 
zijnn borst was omgord en dat zijn voeten waren als in vuur gloeiend brons, 
eenn beschrijving die wij terugvinden in die van de mensenzoon, Op 1:13-
1550.. Wij kunnen verder stellen dat de Christofanie van Op 1:12-20, op 
grondd van de karakterisering van de stem van de mensenzoon en de beschrij-
vingg van zijn haar, trekken heeft van een theofanie51. Carrell wijst er echter 
terechtt op, dat de gestalte van de mensenzoon, zoals Johannes die beschrijft, 
sterkk afwijkt van die van God. De verschijningsvorm van Christus wordt vrij 
gedetailleerdd geschetst en totaal verschillend van die van God. Van God 
wordtt alleen in Op 4:3 zeer beknopt gezegd: 'En die [op de troon] gezeten 
was,, was van aanzien de diamant en sardius gelijk'52. 

Johanness ziet een gestalte 'als' van een mensenzoon, maar hier is het ad-
jectieff  ö^ioiog, gelijkend op, gelijk aan, gebruikt om de vergelijking aan te 
duiden,, in plaats van het partikel cbg, dat gebruikt is in de metaforen 'als een 
bazuin'' en 'als een stem van vele wateren'. Als ö|iOiO£ in absolute zin 
wordtt gebruikt, wordt het meestal verbonden met de dativus, soms met de 
genitivus,genitivus, maar in Op 1:13 en 14:14 is ö^ioiog verbonden met een woord in 
dee accusativus, uidv. Mussies veronderstelt, dat Öjioiog in 1:13 en 14:14 
alss adjectief is getrokken bij zijn component uióv, dat als object functioneert 
enn zo zelf onder invloed van zijn component in de accusativus staat53. In de 
grammaticaa van Blass-Debrunner-Rehkopf wordt deze constructie een 'Solö-
zismus',, een taalfout, genoemd54, maar het kan niet toevallig zijn, dat Johan-
ness ook in 14:14 deze accwsafivM.s-constructie gebruikt in de uitdrukking 

iss als witte wol. Van de mensenzoon in Op 1:14, 'en zijn hoofd en zijn haren waren wit als 
wittee wol, als sneeuw'. 

499 De Apocalyps van Sefanja dateert uit de periode 110 V.-175 n.Chr., maar waarschijnlijk 
vóórr het jaar 70 n.Chr, zie O.S. Wintermute, OTP1,500-501. 

500 De teksten uit de Apocalyps van Abraham en die uit de Apocalyps van Sefanja worden als 
voorbeeldenn van angelofanieën genoemd door Carrell, Jesus and the Angels, 58-60, en 
doorr Reichelt, Angelus interpres, 152-155 (Reichelt verwijst echter ten onrechte naar hfst. 
99 van de Apocalyps van Sefanja in plaats van naar hfst. 6). 

511 Carrell, Jesus and the angels, 145, 'The appearance of the risen Jesus in Apocalypse 1.13-
166 apparently mixes both angelophanic and theophanic elements'. 

522 Carrell, o.c, 147, 'This conclusion is consistent with the observation that the form of Jesus 
appearss to be sharply distinguished from the form of God in Apocalypse 4.3. Yet we have 
noo reason to question our supposition that Jesus Christ in the Apocalypse is divine...'. 

533 G. Mussies, The Morphology of Koine Greek, Leiden 1971, 139. 
544 BDR, § 182, 6. Swete, Apocalypse of St. John, 15, sprak van een 'strange defiance of 

grammar'. . 
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ÖjioiOVV uióv avÜpÓTTOu55, terwijl hij overal elders, reeds in 1:15, 
ö^ioiogg grammaticaal correct verbindt met de dativus56. Volgens Charles 
zijnn er geen verschillen tussen ON; en Öjioicx;57. Van ax; stelt hij: 'it does not 
affectaffect the case of the noun which follows it'. Dit zou dan ook moeten gelden 
voorr o^oiog, want Ö|loio<; is in het algemeen synoniem met (!)<; wat betreft 
betekenis,, cf. 4:6, Ó|i0iot KpuoTdXA.G) en 22:1, GN; KpuOTCtAAov, maar 
öfioiogg zou volgens Charles in 1:13 en in 4:14 ook nog met clx; synoniem 
zijnn in constructie, omdat ö|ioiog in deze beide teksten met de accusativus 
iss verbonden. Ik meen dat de auteur, Johannes, een speciale bedoeling heeft 
gehadd om Ö^LOICN; in de uitdrukking öjioiov uióv te verbinden met de ac-
cusativus™,cusativus™, mogelijk om aan te geven dat het hier niet zozeer gaat om een 
vergelijking,, als wel om een aanduiding59: Johannes z£g reeds in zijn visioen 
Hemm die hij identificeerde met degene die door Daniël omschreven werd 
doorr de woorden 'gelijk een mensenzoon', Da 7-A360, een gestalte die in 
Johannes'' dagen als de te verwachten Messias werd beschouwd61. Deze, de 
verheerlijktee Christus (1:18), herhaalt de opdracht aan Johannes om op te 

555 Ook Beckwith, Apocalyps of John, 437, meent dat door Johannes bewust een vreemde 
grammaticalee constructie is gebruikt. Zo eveneens Traugott Holtz: 'Zumindest einige der 
Solözismenn der Apk sind sicher absichtliche sprachliche (Fehl-)Bildungen und wollen 
sinntragendd sein ([...] ö^oiov uióv ... 1,14; 14,14 [...])', 'Literator zur Johannesapoka-
lypsee 1980-1996', TRu 62 (1997), 368^*13, citaat blz. 374. 

566 "Op.oio<; wordt soms ook door andere schrijvers wel verbonden met de accusativus, zie 
LSJ,LSJ, s.v. Ö^IOICN;, 1225. 

577 Charles, Revelation I, 27, 35-37. 
588 Zowel de LXX als Theod. hebben in Da 7:13 ö><; uiög avüptónou; Aram.: WH 123. 
599 C. Colpe meent dat door het woord ö^oiog het apokalyptische 'Geheimnischarakter' van 

dee mensenzoon wordt aangeduid, TWNT Vin, uió^ TOÖ dvüpcÓTtou, 467. H. Ulfgard 
citeertt met instemming Turner in Peake's Commentary on the Bible: Johannes 'may have 
beenn feeling his way towards a kind of diction more suitable than the normal kind to the 
impressivee nature of the subject', Feast and Future, 69 n. 280. 

600 Het is opmerkelijk, dat bij de woorden uióv ocvftpcÓTiou, in 1:10 en in 14:14 het (bepa-
lend)) lidwoord ontbreekt. Dat duidt op nauwe aansluiting bij Da 7:13, waar overigens 
zowell  door de LXX als door Theodotion &C, wordt gebruikt in plaats van Öp.oiog: o><; 
uiögg avüpomou. 

611 Holtz: '... er [Johannes] hat, wie das ganze spatere Judentum, den Mensensohn von Dan 7 
messianischh gedeutet', Christologie, 14. Cf. Von Rad: 'so kann doch kein Zweifel sein, 
dasss bei dem Menschensohn von Dan.713 zunachst an eine messianische Gestalt im weite-
renn Sinne des Wortes gedacht ist', Theologie II, 335. J. Schneider, 'Für Johannes ist 
önoiogg i)io<; dvftpcÓTtou Messiasbezeichnung. Der Messias ist hier der erhöhte Christus 
inn göttlicher Majestat', TWNT\, 188. U. Vanni, 'Liturgical Dialogue as a Literary Form 
inn the Book of Revelation', NTS 37 (1991) 348-372, 'For the author, these anomalous 
structuress are a stylistic means of emphasizing and transmitting something more than what 
thee text expressly says', citaat blz. 354. 
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schrijvenn wat hij in zijn visioen heeft gezien: 'hetgeen is en hetgeen na deze 
geschiedenn zal' (1:19). 

5.33 STEMMEN UIT DE HEMEL 

5.3.15.3.1 De stem van God 

Johanness hoort herhaalde malen een goddelijke boodschap, maar slechts op 
tweee plaatsen is aangegeven dat het God zelf is die spreekt, aan het begin en 
hett einde van Openbaring: Op 1:8, 'Ik ben de alpha en de omega, zegt de 
HEREE God', en 21:5-8, 'En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak 
allee dingen nieuw...'. Het is echter de vraag of Johannes in Op 1:8 God wel -
inn alle eerbied gesproken - sprekend ten tonele voert. De woorden 'Ik ben de 
alfaa en de oméga' vormen een algemene uitspraak, door Johannes opge-
schrevenn vanwege de associatie met het vorige vers. In 1:7 citeert Johannes 
Zachh 12:10. Dit citaat roept voor hem de letters 'alfa en oméga' op, waarin 
hijj  een aanduiding ziet van God62. De woorden van Op 21:6-8 zijn echter 
weergegevenn als een citaat van woorden tot Johannes gesproken: 'En Hij 
sprakk tot mij'. 
Hett is mogelijk dat ook in andere teksten sprake is van een spreken van God, 
datt dan verhullend wordt aangeduid door een passivum divinum, een passie-
vee werkwoordsvorm, gebruikt om de naam van God te vermijden63, zo in Op 
9:4,, KCii éppéür] oci)Taï<;64, of, in 10:11, door een derde persoon pluralis, 
KOUU Xêyovoiv |loi, lett.: 'en zij zeiden tot mij', NBG-'51: 'en er werd tot 
mijj  gezegd'. 
Johanness hoort verschillende malen een (pa)vf|V éx xov oüpotvoü, een 
'stemm uit de hemel', zo in 10:4, 8; 11:12; 14:2, 13; 16:1, 17 en in 18:4. De 
sprekerr van deze 'stem uit de hemel' wordt niet nader aangeduid. Het gaat 
omm een 'openbaringsstem'. 

622 Zie boven § 2.3.3. 
633 BDR, § 130, 1. J. Jeremias, 'Es ist bezeichnend, dass die Johannes-Apokalypse Gott stets 

durchh Boten handeln lasst oder das Passivum divinum verwendet...', Neuteslamentliche 
Theologie,Theologie, 24 n. 20. Cf. Str.-B. I, 443: 'Diese Ausdrucksweise zur Vermeidung des 
Gottesnamenss ist im NT ungemein haufig'. Jörns, Evangelium, Exkurs I: Gottes Handeln 
inin der Apokalyps, 42-43. 

644 In 8:2 wordt gezegd van engelen 'die voor God staan': KOU éöófrnaav aÜTOÏc 'en hun 
werdenn gegeven' namelijk zeven bazuinen. In 16:8 staat van de zon: KCCI éÖofrf] CCUTÜ), 
'enn haar werd gegeven'. Ook bij de woorden éöóÜT] en eppeurj in Op 6:11 is sprake van 
eenn passivum divinum. 
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5.3.25.3.2 De Openbaringsstem 

Onderr een openbaringsstem moet worden verstaan een transcendente stem, 
diee als openbaringsmedium aan de ontvanger van de openbaring te kennen 
geeftt hetgeen deze uit eigen kennis niet kan weten65. Dat althans pretendeert 
dee tekst waarin sprake is van een openbaringsstem. In het OT is meermalen 
sprakee van het horen een stem, zonder aanduiding van de spreker66. Meestal 
iss uit de context duidelijk, dat het daarbij gaat om de stem van God, zo in Nu 
7:89,, 'Wanneer nu Mozes de tent der samenkomst binnenging om met Hem 
tee spreken, dan hoorde hij een stem die tot hem sprak van boven het verzoen-
deksel,, dat op de ark der getuigenis was'67. In het boek Daniël wordt een 
'stemm uit de hemel' genoemd, allereerst in 4:31 (MT 28), 'Nog was dat 
woordd in des konings mond, toen er een stem weerklonk uit de hemel'. Voor 
ikk nader inga op de 'stem' van Da 4:31 stel ik het roepingsvisioen van Eze-
chiëll  aan de orde, dat van grote invloed is geweest op de auteur van Openba-
ring. . 

5.3.35.3.3 Het roepingsvisioen van Ezechiël 

Inn het roepingsvisioen van Ezechiël, Ez 1:28, hoorde de profeet 'de stem van 
Een,, die sprak'68. Deze stem wordt niet onmiddellijk geïdentificeerd, maar 
uitt het verband blijkt duidelijk dat het hier gaat om de stem van God en in 
feitee is er hier dus niet sprake van 'openbaringsstem' in eigenlijke zin, al-
thanss niet volgens de bovengenoemde definitie. Toch is de hemelse stem die 
Ezechiëll  noemt, voor ons van belang: Johannes is bij het noemen van de 
'stemm uit de hemel' beïnvloed door de beschrijving ervan in Ezechiël. Er zijn 
verschillendee overeenkomsten tussen beider visioenen. 

655 Deze definitie is ontleend aan Peter Kuhn, Offenbarungsstimmen, 1. Het gaat om teksten 
'inn denen eine Stimme unerwartet ohne sichtbaren Sprecher ertönt und in denen - dies war 
dass auffalligste und entscheidende Kriterium - dieser Sprecher auch nicht genannt wird, 
sondernn oft in geheimnisvoller Unbestimmtheit bleibt'. Het woord 'openbaringsstem' als 
weergavee van 'Offenbarungsstimme' is door mij gebruikt naar analogie van woorden als 
openbaringsboek,, openbaringsgeloof en dergelijke, zie Van Dale, Groot Woordenboek der 
NederlandseNederlandse Taal j-r, Utrecht/Antwerpen 19993, 2354. 

666 Aune noemt een aantal voorbeelden van openbaringsstemmen in Joods-apocalyptische 
literatuur,, Revelation II, 561 ad Op 10:4a. 

677 Andere teksten van deze aard zijn Dt 4:12, 5:23-27, 1 K 19:12, Ez 1:28. Zie Kuhn, Offen-
barungsstimmen,barungsstimmen, 6-7. In Js 40:3 is sprake van een stem die roept: 'Bereidt in de woestijn 
dee weg des HEREN', waarbij het gaat om een stem die roept in opdracht van God, niet om 
dee stem van God zelf. 

688 In Ez 1:25 is reeds sprake van 'een stem [die] klonk van boven het uitspansel'. Deze stem 
zouu een latere invoeging zijn, zie Kuhn, Offenbarungsstimmen, 11 n. 14. 
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Ezechiëll  had een extatische ervaring van de kabod van JHWH, de 'heer-
lijkheidd des HEREN'. Overweldigd door die ervaring viel hij op zijn aan-
gezicht,, Ez. 1:28. Ook Johannes viel neer, 'als dood', bij zijn eerste visioen, 
Opp 1:17. Wij laten daarbij in het midden in hoeverre bij Johannes in zijn 
beschrijvingg van zijn visioenen alleen sprake is van literaire fictie, of in-
derdaadd van extatische beleving69. Tot beider ervaring behoorde het horen 
vann 'de stem van Een die sprak', een bovenaardse stem. Het bijzondere van 
dee stem wordt in Ezechiël ook nog uitgedrukt door de zeldzaamheid van de 
vormm van het werkwoord 'spreken'. In Ez 2:2, 'en ik hoorde Hem die tot mij 
sprak',, staat de vorm *ll*T) 3 (hithpa. van "111, spreken), die hier voorkomt 
enn dan nog alleen in Nu 7:89 en Ez 43:6™. De stem die Ezechiël hoort, is -
zoo wordt door deze vorm impliciet uitgedrukt - dezelfde als de Godsstemm die 
Mozess mocht vernemen: 'Wanneer nu Mozes de tent der samenkomst bin-
nengingg om met Hem te spreken, dan hoorde hij een stem, die tot hem 
sprak...',sprak...', Nu 7:89. In Ez 1:1 verhaalt de profeet, dat hij zijn visoenen zag, 
toenn 'de hemel geopend werd'. De stem die Johannes voor het eerst hoorde, 
sprakk een tweede maal 'toen er een deur geopend was in de hemel', Op 4: l71. 
Ookk Jesaja wordt geroepen door een stem, maar die stem wordt aangeduid 
alss 'de stem van de HEER', JS 6:8. Een ander verschil tussen het roepings-
berichtt van Ezechiël en dat van Jesaja is de plaats van waar de stem weer-
klinkt.. Zowel in Jesaja als in Ezechiël is de stem afkomstig van Hem die op 
dee troon is gezeten, maar in Js 6 is die troon nog in de tempel van Jeruzalem 
gedacht.. Ten tijde van Ezechiëls visioen was de tempel verwoest, Ezechiël 
dachtt zich de troon van God boven het uitspansel72. Bij Johannes, de auteur 
vann Openbaring, staat de troon van God in de hemel, Op 4:2. Zo zijn er 
belangrijkee overeenkomsten tussen de visioenen van Ezechiël en die van 
Johannes,, een bewijs dat Johannes diepgaand door Ezechiël is beïnvloed, 
ookk bij de beschrijving van auditieve gewaarwordingen. 

699 Verschillende geleerden nemen aan, dat de berichten over visioenen bij Ezechiël teruggaan 
opp diens persoonlijke, extatische belevingen, zo G. Fohrer, S. Mowinckel en Th.H. Robin-
son,, aldus Kuhn, Offenbarungsstimmen, 10, n. 8. 

700 Ook nog in een v.l. 2 S 14:13. 
711 Ook de berichten aangaande de doop van Jezus spreken van een stem uit de geopende 

hemel:: Mc 1:10-11, 'toen [...] zag Hij de hemelen scheuren [...]. En een stem kwam uit de 
hemelen',, en de parallelle teksten Mt 3:16-17, Lc 3:21-22. Cf. het visioen van Petrus, Hnd 
10:11-16,, 'en hij zag de hemel geopend' (vs 11). 'En er kwam een stem tot hem' (vs 13). 

722 In het visioen van het herstel van de tempel hoort de profeet de HEER weer vanuit de 
tempell  spreken, Ez 43:6. 
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5.3.45.3.4 Openbaringsstemmen in het boek Daniël 

Dee noemde reeds 'de stem uit de hemel' in Da 4:31 (MT vs 28), de stem die 
gesprokenn werd tot koning Nebukadnessar. De koning was gewaarschuwd 
doorr een droom, die geduid werd door Daniël. De stem die weerklonk wordt 
inn het geheel niet geïdentificeerd. Het is een openbaringsstem73. Nu is er in 
Daa 4:13 sprake van een engelgestalte, een 'wachter74, een heilige', die luide 
riep,riep, maar deze 'engel' mag niet gelijk gesteld worden met de spreker van de 
stemm uit 4:31. Kuhn wijst op een drievoudige relatie in de teksten van Daniël 
4:: het verband tussen deze openbaringsstem en de droomuitlegging van 
Daniël,, Da 4:19-27, en de Geest, die de droomuitlegging mogelijk maakt. 
Diee droomuitlegging is als profetie op zichzelf ook openbaringsmedium. En 
vann de heilige Geest is volgens Kuhn sprake in Da 4:8 (MT 4:5). NBG-51 
vertaaltt weliswaar: 'Daniël, in wie de geest der heilige goden woont', cf. vs 
4:9,, 18; 5:11, 14. Elohim, 'goden', kan echter ook in het enkelvoud worden 
weergegeven75.. Kuhn meent dat de drievoudige relatie openbaringsstem, 
profetiee en Geest, in verschillende openbaringsteksten te onderkennen is, 
ookk in de 'doopberichten', Mc 1:10 en parallelle teksten. Hij had ook Op 
14:133 kunnen noemen: 'En ik hoorde een stem uit de hemel'. Dan volgt een 
opdrachtt en een openbaringsbericht, dat wordt bevestigd door de woorden: 
'Ja,, zegt de Geest [...]'. 

Vann een 'openbaringsstem' is ook sprake in Da 8:16, 'en ik hoorde een 
menselijkee stem', D*TN t?lp, over de Ulai. Deze stem behoorde aan iemand, 
'diee er uitzag als een man'. Deze beschrijving is beïnvloed door het 
roepingsvisioenn van Ezechiël. De profeet zag allereerst vier wezens, 'zij 
haddenn de gedaante van een mens', Ez 1:5, en mensenhanden, 1:8, en, 
gedeeltelijk,, het gezicht van een mens, 1:10. Belangrijker nog is Ez 1:26, 
waarr sprake is van de hemelse troon. Op deze troon zat 'een gedaante, die er 
uitzagg als een mens'. De menselijke stem van Da 8:16 is niet de stem van 
God,, maar wij mogen aannemen dat de stem woorden spreekt namens God. 
Wijj  hebben dan in Da 8:16-17 te maken met een zelfde viervoudige geleding 

733 Kuhn, Offenbarungsstimmen, 36, 'Das Danielbuch ist mit grosser Wahrscheinlichkeit das 
erstee sicher datierbare literarische Werk des antiken Judentums, in dem wir das Phanomen 
derr Offenbarungsstimme antreffen'. 

744 Zie over de 'wachter' Bousset-Gressmann, Religion des Judentums, 322, n. 2. De LXX 
vertaalt:: ayye^og, 'engel'. 

755 De NRSV geeft als mogelijke vertaling: 'a holy, divine spirit'. Ook Hulst stelt dat elohim 
hierr heel goed in de singularis kan worden weergegeven: 'spirit of the holy God'. Hulst 
verwijstt daarbij naar Montgomery, Daniel (I.C.C.), 225, die de vertaling in de singularis 
prefereert,, Old Testament Translation Problems, 224. 
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alss in Op 1:1. In Da 8:16: God - iemand als een mens - een engel (Gabriël) -
Daniël.. In Op 1:1: God - Christus - een engel - Johannes. De geheimvolle 
'menselijkee stem' in Da 8:16 kan niet worden geïdentificeerd. Het is een 
openbaringsstem.. Deze stem sprak tot de engel: 'Gabriël, doe deze het 
gezichtt verstaan'. Vervolgens wendde de engel zich tot Daniël. Ook bij dit 
visioenn viel de ontvanger van het visioen ter aarde, en werd deze bezwijmde 
ontvangerr aangeraakt door de gestalte die hij in zijn visioen zag, evenals 
Johanness in Op 1:17. De engel Gabriël, die hier in Da 8:16 voor het eerst in 
dee Joodse Bijbel bij name wordt genoemd, functioneert als angelus 
interpresinterpres1616. . 
Inn Da 10:4-19 is sprake van een visioen, waarin Daniël een man zag 'in 
linnenn klederen gekleed'. Er is enige overeenkomst met de beschrijving van 
dee mensenzoon in Op 1:13-15. De man in Da 10 had ogen 'als vurige fak-
kels'' en zijn armen en voeten waren 'glanzend van gepolijst koper'. Het 
geluidd van zijn woorden waren 'als het gedruis van een menigte', cf. Op 
19:1,, waar een stem in de hemel weerklinkt 'als een luide stem ener grote 
schare'77.. De stem die Daniël hoort in Da 10 is echter geen openbaringsstem, 
maarr die van de angelus interpres, Gabriël. De beschrijving van niet nader 
geïdentificeerdee stemmen, openbaringsstemmen, in het boek Daniël is van 
grotee invloed geweest op Johannes. Ook in de Apocalyps is veelvuldig 
sprakee van niet nader geïdentificeerde stemmen. 

5.3.55.3.5 Op 6:6, Ik hoorde 'als een stem'... 

Inn Op 6:6 hebben wij te maken met een stem die Johannes hoorde, een stem 
diee vanuit het midden van de vier 'dieren' kwam. Er wordt op geen enkele 
wijzee aangegeven aan wie deze stem behoort. Charlesworth had deze stem 
kunnenn noemen als voorbeeld voor wat hij zag als een hypostatisch wezen. 
Volgenss de definitie van Peter Kuhn kunnen wij van een openbaringsstem 
spreken.. Aune veronderstelt dat het hier gaat om de stem van God, omdat 
Godd gezeten is op zijn troon te midden van de vier dieren. Anderen denken 
aann de stem van Christus78, maar reeds Düsterdieck wees erop, dat de auteur 

766 Daniël zag in zijn droomgezicht het gevecht tussen een ram en een bok. Daniël ontvangt 
vann Gabriël de uitleg: met de ram is het Perzische Rijk bedoeld, en met de bok het Griekse, 
dat,, zo kunnen wij aanvullen, onder leiding van Alexander de Grote het eerstgenoemde rijk 
versloeg. . 

777 Psalmen van Salomo 8:2, 'een stem van veel volk', <fKovf| XctoC TtoAAoü. 
788 Zo G.K. Beale, The Book of Revelation (NIGTC], Grand Rapids (Michigan)/Cambridge 

(U.K.)) 1999,381. 
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dee identiteit van de spreker bewust in het midden laat79. Dit laatste zou blij-
kenn uit de vreemde constructie met d>Q in 6:6. Wij stuiten hier op een eigen-
aardigheidd in de stijl van Johannes, waarbij hij het partikel cog voegt bij een 
substantieff  dat dienst doet als subject of object, h.l. 'ik hoorde als een stem'. 
Volgenss Aune is dit gebruik van (!)<; typerend voor apocalyptische visioenen. 
Hett mysterieuze en raadselachtige van het geschouwde wordt erdoor bena-
drukt80.. De constructie komt voor in boeken waarvan Johannes zich zozeer 
hett taaieigen heeft eigen gemaakt, bijvoorbeeld in Ez 1:27, waar aan het 
objectt k*, 'als', is toegevoegd: t>)l\yn pV3 H1H\ lett.: 'en ik zag als de 
aanblikk van blinkend metaal' (NBG-'51: 'En ik zag iets schitteren als me-
taal');; LXX: KCU eïöov cóg öijnv liAÉKTpou, lett.: 'ik zag als de aanblik 
vann glanzend metaal'81. En Da 7:13, waar het subject is voorzien van een 
voorvoegsel,, DDK VJ3N "113, lett.: 'als een mensenzoon komend' (NBG-
'51:'51: '... kwam iemand als een mensenzoon'); LXX: clx; uiög ctvftpcÓTiou 
rjp%exo,, lett: 'als een mensenzoon kwam'. 

NBG-NBG- '51 heeft de vreemde constructie soms in de vertaling gehandhaafd: Op 
4:6,, 'En voor de troon was als een glazen zee'; 6:6, 'En ik hoorde als een 
stemm te midden van de vier dieren zeggen'; 19:1, 'Hierna hoorde ik als een 
luidee stem van een grote schare...'; 19:6 'En ik hoorde als een stem van een 
grotee schare'. In Op 15:2 is correct het woord 'iets' tussen ronde haken 
geplaatstt om aan te geven dat 'iets' geen weergave is van een woord in de 
grondtekst,, maar dat het ter wille van het Nederlands is opgenomen: 'En ik 
zagg (iets) als een zee van glas'. In 8:8 is de constructie in de vertaling weg-
gewerkt:: 'en er werd iets als een grote berg in de zee geworpen' - 'iets' had 
tussenn haken moeten staan, evenals in 9:7, 'en op hun koppen waren kransen 
alss van goud', lett.: 'en op hun hoofden waren als kransen gelijk aan goud'. 

5.3.65.3.6 Op 10:4, 8, de stem uit de hemel 

Inn Op 10:4 en 8 krijgt Johannes van een openbaringsstem een verbod te 
horenn en een opdracht: 'ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel 

799 Aangehaald door Bousset, Offenbarung, ad Op 6:6, 267. 
800 Aune, Revelation II, 870, ad Op 15:2. Zo ook Bousset: 'Diese standige Einfügung eines 

o><;; gehort zum apokalyptischen Sprachgebrauch, duren den das Geheimnisvolle der 
Redeweisee gesteigert wird', 248, ad Op 4:6. Traugott Holtz waarschuwde echter, vrij 
overbodig:: 'Dieses apokalyptisches (bg darf sachlich nicht überwertet werden. Es ist 
Stilmittel...',, Christologie, 15. 

811 Cf. Kuhn, Offenbarungsstimmen, 41, spreekt eveneens van 'das apokalyptische "wie"', zie 
n.. 71, 'Dieses 13 [...] stammt aus der Sprache der Theophanie von Ez 1, wo es insgesamt 
zwölfmall  begegnet. 
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[...]]  en schrijf niet [...]', vs 4, en 'de stem, die ik gehoord had uit de hemel, 
(hoordee ik) wederom tot mij spreken [...]: Ga heen [...]', vs 8. Er zijn enkele 
exegetenn die hier denken aan de stem van Christus, zo Bousset en Charles82. 
Voorr deze opvatting is echter geen duidelijke aanwijzing. Wij moeten eerder 
denkenn aan een ongeïdentificeerde stem als die in Da 4:31, *... toen er een 
stemm weerklonk uit de hemel'. Dan zouden wij kunnen spreken van een 
'openbaringsstem'.. Deze stem heeft echter zozeer de autoriteit van de stem 
vann God, dat hij soms daarvan niet is te onderscheiden. In de Pseudepigrafï-
schee geschriften komt de term 'stem' dikwijls voor als omschrijving van de 
naamm van God83. 
Inn Op 10:3-4 krijgt Johannes dus een verbod om op te schrijven wat hij heeft 
gehoord.. Aune wijst bij zijn behandeling van deze verzen op een merkwaar-
digee conventie in de openbaringsliteratuur, een conventie die iets van de 
achtergrondd van deze verzen schetst: in een geschrift, waarin tal van openba-
ringenn worden vermeld, is dikwijl s sprake van één geheim, dat niet onthuld 
wordt.. Dat zou dan voor Op 10:4 gelden: 'verzegel hetgeen de zeven don-
derslagenn gesproken hebben en schrijf het niet op'. Het verbod tot openba-
ringg versterkt volgens Aune de geloofwaardigheid van wat wél wordt ge-
openbaard.. Ook de positie van de auteur als openbaringsbemiddelaar wordt 
versterkt.. Hij weet iets meer over de bovennatuurlijke werkelijkheid dan zijn 
lezers/hoorders84. . 

Dee openbaringsstem van Op 10:4 spreekt weer in 10:8. Ook de daarop vol-
gendee verzen hebben openbaringskarakter, wat blijkt uit de werkwoords-
vormen.. In 10:11 komt een merkwaardig meervoud voor: KCU Aéyouoiv 
fioi ,, 'en zij zeggen (zeiden) tot mij', een vorm vergelijkbaar met die in Lc 
6:38:: öcooouoiv, 'zij zullen geven', een omschrijving voor God als sub-
ject85.. De vertaling van de plaats in Op 10:11 luidt in NBG-'51: 'en er werd 
tott mij gezegd'. Hier mag zeker worden gedacht aan de stem van God86. 

822 Bousset, Offenbarung, 309; Charles, Revelation I, 262. 
833 Aune, Revelation II, 561. 
844 Aune, Revelation II, 562-563. 
855 'Diese die Nennung des Gottesnamens vermeldende Konstruktion ist im Rabbin, sehr 

haufig',, Str.-B. II , 221. Deze pluralis divinitatis ook in 12:6, Tpétpoooiv. 
866 Contra: Charles, 'Probably it is simply the plural of indefinite statement, Revelation I, 269. 

Cf.Cf. Da 4:31 (MT 28), 'U wordt aangezegd, o koning', V*1ÖN, pluralis. Volgens Kuhn is 
dee pluralis hier niet zo 'simpel': deze anonieme pluralis versterkt 'den geheimnisvollen 
Charakterr der Stimme', Offenbarungsstimmen, 33. 
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5.3.75.3.7 Op 11:12, een luide stem uit de hemel 

Ookk in hoofdstuk 11 worden woorden gesproken door een ongeïdentificeer-
dee stem. Dat is reeds in Op 11:1 aan de orde. In 11:1 komt een participium 
voor,, zonder aanduiding van een subject: Xéyu>v, 'zeggend', NBG-'51: 'met 
dee woorden'. Dit actieve participium volgt op het passivum eOofrp, '(mij) 
werdd gegeven'. Dit woord komt eveneens voor in vs 3, '(de voorhof) is 
gegevenn (aan de heidenen)'. Mogelijk is in beide verzen de passieve vorm 
gebruiktt om aan te geven dat God of Christus zo al niet de handelende Per-
soonn is, maar dan toch degene die de opdracht tot de handeling geeft. Er is 
hierr dus sprake van een passivum divinum, dat het handelen van God verhul-
lendd aanduidt. Terecht geeft NBG-'51 het pronomen personale 'De' in vs 3 
weerr met een hoofdletter: 'En De zal mijn twee getuigen last geven...', want 
hett is God of Christus die hier spreekt. 

Inn vers 12 volgt de opdracht dvdpaxe a)öe, 'klimt hierheen op', een op-
drachtt gegeven door 'een luide stem uit de hemel'. Deze woorden herinneren 
aann Op 4:1, & vetpot oöe, 'klim hierheen op', gesproken tot Johannes door 
dezelfdee stem, die in het eerste visioen, Op. 1:10, tot hem sprak. De stem van 
1:100 is op zijn beurt mogelijk de stem van de 'revealing angel' van Op 1:1, 
zoalss ook Carrell en Reichelt menen. Wellicht kan de 'luide stem' van Op 
11:122 daarom worden geïdentificeerd als de stem van de angelus interpres, 
genoemdd in Op 1:187. 

5.3.85.3.8 Op 14:2, een gecompliceerde stem 

Dee stem uit de hemel die Johannes beschrijft in Op 14:2, 'En ik hoorde een 
stemm uit de hemel...', wordt gekarakteriseerd door drie metaforen: hij klonk 
alss de stem van vele wateren en als de stem van zware donder, en als die van 
citerspelers.. Laatstgenoemde metafoor behandel ik in een subparagraaf van 
hett volgende hoofdstuk, 'de stem ah van citerspelers\ § 6.4.4. Het is de 
vraagg of in Op 14:2a bij de 'stem uit de hemel' sprake is van een stem van 
iemandd die spreekt, c.q. een openbaringsstem, of dat 14:2a betrokken moet 
wordenn bij het geluid van de zingende schare in 14:3, 'en zij zongen een 
nieuww gezang'. In het laatste geval zou (pa)vr\ beter vertaald kunnen worden 

877 Zie boven, § 5.2.1. Cf. Kraft, Offenbarung, ad Op 11:12, 'Die laute Stimme gehort einera 
ann Gottes Stelle redenden Engel', 159. Harrington schrijft echter over dezelfde stem: 
'surelyy that of their Lord', Revelation, 122. 
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mett 'ge lu id. De pleit echter voor de eerste mogelijkheid: de 'stem uit de 
hemel'' als individuele stem. De eerste metafoor komt ook voor bij de be-
schrijvingg van de stem van de Mensenzoon in 1:15, 'en zijn stem was als het 
geluidd van vele wateren'89, de metafoor die Johannes ontleent aan Ez 1:24 en 
43:2.. Deze metafoor zou dus een aanwijzing kunnen zijn dat het bij de stem 
uitt de hemel in Op. 14:2 gaat om een enkelvoudige stem, ware het niet dat 
dezelfdee metafoor ook wordt gebruikt 19:6, 'en ik hoorde als de stem van 
eenn grote schare90 en als een stem van vele wateren en als een stem van 
zwaree donderslagen'. Maar het zou ook in 19:6 om een spreekstem kunnen 
gaan. . 
Hett is dus de vraag of de derde metafoor van 14:2b, 'en de stem, die ik 
hoordee was als van citerspelers, spelende op hun citers', wel bij de stem uit 
dee hemel uit 14:2a hoort. Het handschrift P47, de oudste getuige van de tekst 
vann Openbaring, biedt de tekst van 14:2b niet als een metafoor bij de stem 
vann 14:2a, maar begint een nieuwe zin: (pcovf|v TJKOUOOC 0)<; <pG)vf)v 
Kifrapcpöövv KiöapiCóvTcav év Taig Kiüdpaig ai)TG)v, 'en ik hoorde 
eenn geluid als het geluid van citerspelers, spelende op hun citers', waarbij er 
duss sprake is van een geluid naast 'de stem uit de hemel'. P47 staat met dit 
getuigeniss weliswaar bijna alleen91, maar het gaat hier wel om het oudste 
getuigenis.. En als de derde metafoor, het geluid als van citerspelers, niet bij 
dee stem van 14:2a hoort, dan hebben we in 14:2a te maken met een typisch 
Johanneïschee uitbreiding van de metaforen bij de stem uit de hemel92: 

1:155 vele wateren 
14:22 vele wateren - zware donder 
19:66 grote schare - vele wateren - zware donderslagen. 

Dee tweede metafoor, 'als de stem van zware donder', pleit als zodanig niet 
voorr de interpretatie van de 'stem uit de hemel' als openbaringsstem, maar is 
ookk geen argument contra deze lezing. In Op 6:1 wordt de stem van het 

888 Zie Aune, Revelation II, 784: 'The term (pwvt) here must be translated "sound" since it 
cannott be a "voice" as the NRSV renders it, because "voice" must refer to the sound made 
byy an individual, not a group'. Het is echter de vraag of het hier gaat om de stem van een 
individuu of de klank van een zingende groep. 

899 NBG-'5I vertaalt (pwvf] üöcCTtov noXX&v in Op 1:15 door het 'geluid' en in 14:2 door 
dee 'stem' van vele wateren. Cf. ApocAbr. 17,1, 'and a voice was in the fire like a voice of 
manyy waters, like the voice of the sea in its uproar' (vert. R. Rubinkiewicz, OTP I, 696). 

900 De metafoor 'als een stem van een grote schare' komt reeds voor in Op 19:1. 
911 P47 wordt gesteund door Oecumenius2033 uit de zesde en Andreas van Kreta uit de achtste 

eeuw,, Aune, Revelation II, 784. 
922 Zie § 5.4.9 van dit hoofdstuk: 'Onbestemde geluiden'. 
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eerstee 'dier' vergeleken met de donder, d)g (po>vf| ppovTTJt;. Als er werke-
lij kk sprake is van een uitbreiding, c.q. intensivering van de metaforen, dan 
pleitt dit voor de veronderstelling, dat het in Op 14:2a gaat om een openba-
ringsstem.ringsstem. Mogelijk gaat het, gezien de eerste metafoor, om de stem van 
Christus,, maar dat is niet uit te maken93. Ook het feit dat er in hoofdstuk 14 
nogmaalss sprake is van een 'stem uit de hemel' en ditmaal onomstotelijk van 
eenn individuele stem, namelijk in 14:13, pleit voor de interpretatie van de 
stemm uit 14:2 als een openbaringsstem. 

5.3.95.3.9 Op 14:13, een schrijfopdracht 

Inn hoofdstuk 14 is nogmaals sprake van een 'stem uit de hemel', een stem 
diee een schrijfopdracht geeft en een makarisme uitspreekt, 14:13, 'En ik 
hoordee een stem uit de hemel zeggen: 'Schrijf: Zalig de doden...'. De stem 
is,, bewust, ongeïdentificeerd. Kraft spreekt van: '[eine] die Stimme Gottes 
vertretendee Himmelsstimme'94. Het is dus een openbaringsstem. 
Dee eerste stem die Johannes hoorde, Op 1:10, had opdracht gegeven om op 
tee schrijven, wat hij schouwt in zijn visioen: ypatj/ov ei<; PipAlov, 'schrijf 
hett op in een boek'. In hoofdstuk 1 krijgt Johannes nogmaals een 
schrijfopdracht,, nu van de Mensenzoon, 1:19, 'Schrijf dan hetgeen gij gezien 
hebtt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal'. Dan volgt in hoofd-
stukk 2 zevenmaal de opdracht om aan de betreffende gemeenten te schrijven, 
waarbijj  Christus de opdrachtgever is. 
Aunee wijst erop dat een bovennatuurlijk bevel om de inhoud van een godde-
lijkee openbaring in een boek op te schijven, heel gewoon is in Griekse en 
Romeinsee teksten en hij geeft voor deze bewering in zijn commentaar vele 
voorbeelden95.. Aune geeft echter toe dat de achtergrond van de schrijfop-
drachtt aan Johannes wordt gevormd door Js 30:8, volgens de LXX: 
ypatjiovv ... TOCÜTOC ... ei<; pipAiov, 'schrijf het in een boek'. Er hoeft hier 
duss geen sprake te zijn van Grieks-Romeinse invloeden. 
Naastt de zevenvoudige schrijfopdracht in de hoofdstukken 2 en 3 - de op-
drachtt tot het schrijven van de zeven 'brieven' - komt er nog vijfmaal een 
dergelijkee opdracht voor: Op 1:11; 1:19; 14:13; 19:9 en 21:5. In Op 1:11 
gaatt het om de opdracht, gegeven door een stem, mogelijk die van de an-

933 L.T. Stuckenbruck, Angel Veneration and Christology (WUNT 2. Reihe 70), Tubingen 
1995,, 223, 'In contrast to the opening vision (1:15) the Lamb is not directly identified in 
14:1-55 with the "voice out of heaven as a sound of many waters'". 

944 Kraft, Offenbarung, 195. 
955 Aune, Revelation I, 86. 
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gelusgelus interpres, tot het schrijven van een boek, een opdracht die herhaald 
wordtt door de Mensenzoon in 1:19. In 14:13 en 19:9a geeft een stem de 
opdrachtt tot het opschrijven van een zaligspreking. In 14:13 is het een 'stem 
uitt de hemel', een openbaringsstem. Maar de stem in Op 19:9 is wel identifi-
ceerbaar.. Op 19:9 begint met woorden: 'En hij zei tot mij', zonder dat is 
aangegeven,, wie met die 'hij' is bedoeld. De meen echter, dat deze 'hij' 
dezelfdee is als degene die de hymnische woorden in 19:1 en 2 en die in 19:6-
88 spreekt, beide keren na het 'Halleluja'96. Volgens 19:10 noemt deze spre-
kerr zich 'mededienstknecht' van Johannes en diens broeders. In Op 22:6 
staatt vermeld dat het een engel is die deze woorden uit. De opdrachtgever in 
Opp 19:9 is bijgevolg een engel, mogelijk de angelus interpres uit Op 1:1. In 
21:55 geeft God zelf de opdracht tot het opschrijven van zijn woorden, met de 
motiveringg 'want deze woorden zijn getrouw en waarachtig'. Een dergelijke 
motiveringg komt ook voor in Op 19:9b 'En hij zei tot mij: Dit zijn de waar-
achtigee woorden van God'. 
Inn 10:4 verbiedt een ongeïdentificeerde stem uit de hemel aan Johannes om 
opp te schrijven wat hij heeft gehoord (zie boven § 5.3.6). De schrijfopdrach-
tenn en het schrijfverbod worden gegeven respectievelijk door de stem van de 
angelusangelus interpres, 1:11, door een stem uit de hemel, een openbaringsstem, 
14:13,, en in 19:9 weer door een engel. Het is niet uitgesloten dat het drie-
maall  gaat om eenzelfde stem, die van de angelus interpres van 1:1. Het 
behoortt bij het openbaringskarakter van de stemmen, dat identificatie niet 
duidelijkk is. Het gaat om een goddelijke stem, 'eine die Stimme Gottes ver-
tretendee Himmelsstimme', zoals Kraft formuleerde97. 

5.3.105.3.10 Op 16:1,17, een stem uit de hemelse tempel 

Inn hoofdstuk 16 iss tweemaal sprake van 'een luide stem uit de tempel\ 16:1 
enn 17. Johannes gebruikt hier het woord 'tempel' in plaats van 'hemel', 
omdatt in het voorafgaande, 15:5-8, sprake is van de geopende tempel in de 
hemel.. Vele commentatoren menen dan ook dat hier sprake is van de stem 
vann God en verwijzen hiervoor naar Js 66:6, 'Het klinkt uit de tempel, de 
stemm van de HEER...'. In 16:17 wordt van de 'luide stem uit de tempel' nog 
gezegd,, dat hij weerklinkt 'van de troon'. Dat is op zichzelf nog geen bewijs 
datt het hier gaat om het spreken van God, want in Op 19:5 wekt een stem, 

966 Het 'Halleluja' wordt blijkens de pluralis in vs 3, door een menigte van stemmen geroe-
pen:: Kcci 8euTepov eïpT|Kav, NBG'51, 'En zij zeiden - beter was: riepen, of zongen -
tenn tweede male'. 

977 Kraft, Offenbarung, 195. 
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'diee uitging van de troon' op tot de lofzang: 'Loof onze God, al zijn knech-
ten...!'98.. De stem van 16:17 zegt echter: yéyovev, 'het is geschied', zoals 
inn 21:6" en daar is wel degelijk sprake van God Zelf die spreekt. Van de 
stemm in Op 16:1 kan nog worden gezegd dat hij opdracht geeft aan de zeven 
engelen,, mogelijk aartsengelen. Het is dus een stem met een goddelijke 
autoriteit,, een openbaringsstem met zoveel autoriteit dat er nauwelijks onder-
scheidd is tussen deze stem en die van God zelf. En hetzelfde geldt voor de 
stemm in 16:17. Deze stem komt 'van de troon' en zegt: 'Het is geschied'. 

5.3.115.3.11 Op 16:15, een woord van Christus 

Eenn merkwaardige tekst wordt gevormd door de woorden van Op 16:15, 

Zie,Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, 
opdatopdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 

Nadatt in de voorafgaande verzen verteld wordt van de draak en zijn trawan-
tenn en van hun voornemen om de koningen der aarde te verzamelen tot de 
oorlogg 'op de grote dag van de almachtige God', klinken, zonder mededeling 
omtrentt de spreker, woorden die kennelijk gesproken worden door Christus: 
'Zie,, Ik kom als een dief...' Vers 16 vervolgt dan de mededeling van vers 14: 
'Enn hij verzamelde hen...'100. Het ligt voor de hand om vers 15 als een inlas 
tee beschouwen101. Anderzijds kan worden gesteld dat vers 15 de woorden 
vann de derde 'zaligspreking' bevat. Zonder Op 16:15 zouden er geen zeven 
zaligsprekingenn zijn, en het aantal zeven zal toch wel tot het oorspronkelijke 
conceptt van de auteur hebben behoord102. In vers 14 is er sprake van gebeur-

988 Van wie deze stem 'die uitging van de troon' is, wordt niet vermeld. Wel is het merkwaar-
dig,, dat in het voorafgaande vers 19:4 wordt gezegd, dat God op de troon gezeten is. We 
zullenn dan aan iemand uit de omgeving van de troon moeten denken, aan een van de 
presbyterss of een van de cherubijnen, of aan het Lam, dat immers de troon met God deelt. 

999 In Op 21:6 staat weliswaar de vorm yéyovav, maar die heeft dezelfde betekenis. 
1000 De vertaling van NBG-'51, 'En hij verzamelde', geeft geen zin. Aune, Revelation II, 858, 

neemtt terecht bij het werkwoord ouvr|YaYev ds onderwerp de Tiveuuata öai^io-
vi'wv,, de 'geesten van duivelen' van vs 14. Verschillende hss, waaronder N, geven in 
plaatss van de enkelvoudige vorm ouv^yaYev een meervoudsvorm: auviiyayov. 

1011 Cf Aune: 'V 15 is therefore an interpolation derived from 3:3, which has a parenetic 
characterr and belongs to the Second Edition of Revelation, i.e. to the framework in 1:3-14, 
2:1-3:22;; 22:5-21', Revelation II, 896. 

1022 Beale, Book of Revelation, 836, ziet Op 16:15 als een vermaning in de zin van 13:9, 
'Indienn iemand een oor heeft, hij hore...' en hij beschouwt 16:15 daarom niet als interpola-
tie. . 
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tenissenn op 'de grote dag van de almachtige God . Op het noemen van die 
woordenn wordt onmiddellijk gereageerd door woorden van Christus betref-
fendee het onverwachte van zijn komst op die Grote Dag, en zo is er een 
logischh verband tussen vers 15 en vers 14. De waarschuwing komt abrupt, 
maarr benadrukt daarom des te meer de plotselinge komst van het komende 
gericht.. Om die reden zou ik niet met Aune van een interpolatie willen spre-
ken.. De opeenvolging van de verzen in de betreffende pericoop vergt wel 
eenn groot opnemingsvermogen van de hoorders! 

5.3.125.3.12 Op 18:4, een andere stem uit de hemel 

Inn Op 18:4 hoort Johannes 'een andere stem uit de hemel'. In 18:2 roept een 
engell  die grote macht had en die neerdaalde uit de hemel 'met sterke stem'. 
Dann volgt in vs 4 'een andere stem uit de hemel'. De woorden, in vers 4 
gesprokenn door de 'andere stem', schijnen die van God te zijn: 'Gaat uit van 
haarr [i.e. Babylon], mijn volk...'. Het is waarschijnlijk dat 18:4 gevormd is 
naarr Jr 51:45: Trekt eruit weg, mijn volk', woorden, weergegeven als ge-
sprokenn door God, die verder het oordeel uitspreekt over Babel. In datzelfde 
verss wordt echter in de derde persoon over God gesproken, namelijk over de 
'toornn des HEREN'. De meningen der exegeten lopen ook hier uiteen. Bous-
set1044 en Charles105 menen dat in 18:4 mogelijk sprake is van de stem van 
Christus.. Kraft houdt het op de stem van een engel106. Beale zegt laconiek 
datt de stem van God, van Christus of van een engel kan zijn107. De stel: het 
gaatt om een openbaringsstem. 

5.3.135.3.13 Op 19:5 en 21:3, de stem van de troon 

Inn Op 19:5 en 21:3 worden woorden vermeld die uitgaan 'van de troon'108. 
Inn 19:5 roept 'de stem van de troon' op tot het prijzen van God. Het kan dus 
niett gaan om de stem van God. We moeten eerder denken aan woorden van 

1033 Daarvan is ook sprake in Op 1:10. 
1044 Bousset, Offenbarung, 419, 'gemeint ist nach dem folgenden die Stimme Christi oder 

Gottes'. . 
1055 Charles, Revelation II, 97. 
1066 Kraft, Offenbarung, 228. Beale houdt in zijn commentaar, Book of Revelation, 898, alle 

driee mogelijkheden: stem van God, van Christus of van een engel, open. 
1077 Beale, Book of Revelation, 898. 
1088 Volgens Op 16:17 'klonk er een luide stem uit de tempel, van de troon", dat is de stem die 

dee zeven schaal-engelen opdracht gaf. 
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hett Lam, dat volgens Op 22:3 de troon met God deelt - zie boven § 3.3.5 -
off  aan een engel, een troonengel of de angelus interpres. 
Ookk de 'luide stem van de troon' in 21:3 spreekt over God. Het moet een 
stemm zijn van iemand met grote autoriteit. Wij zullen weer moeten conclude-
ren:: het behoort tot het karakter van de openbaring, dat de identificatie van 
dee stem niet duidelijk is, ja, bewust in het vage wordt gehouden. We kunnen 
daaromm ook hier het beste spreken van 'openbaringsstemmen'. 

5.3.145.3.14 Op 22:6-21, de stemmen die het boek besluiten 

Dee pericoop Op 22:6-21 is opgebouwd uit een aantal uitspraken, gedaan 
doorr verschillende personen. Bij sommige citaten is het moeilijk uit te ma-
kenn wie als spreker is gedacht. Op 22:6 begint met de woorden Ka\ eiTtev 
|ioi,, 'en Hij zei tot mij'. NBG-'51 drukt het subject af met een hoofdletter109 

enn ziet dus Christus als degene die de volgende woorden uitspreekt. Op 
grondd van de context zouden we inderdaad kunnen aannemen dat in 22:6 
Christuss als spreker moet worden gezien, vanwege de woorden in een vol-
gendd vers, 22:7, 'Zie, Ik kom spoedig', woorden die kennelijk door Christus 
gesprokenn worden110. Toch zou in 22:6 heel goed een engel als spreker 
bedoeldd kunnen zijn. Dat zou dan in dit geval een van de zeven schaal-
engelenn wezen, die in 21:9 het woord neemt en nog weer genoemd wordt in 
21:155 en 22:1. Deze 'schaal-engel' fungeert als angelus interpres, zie 21:9, 
'enn hij sprak met mij'; vers 10, 'en hij toonde mij', cf. 21:15, 'En hij die met 
mijj  sprak...'. De overgangen van de woorden van de ene spreker naar die 
vann een andere vinden in hfst. 22 heel abrupt plaats. Er komen in de peri-
coopp 22:6-21 verschillende 'sprekers' voor: Johannes, een engel, Christus, 
dee Geest en de 'bruid', dat is de gemeente. Het is echter moeilijk de spreek-
stemmenn te onderscheiden. Niet alleen ten aanzien van 22:6 maar ook van 
22:100 lopen de meningen van de commentatoren uiteen en worden zowel 
Christuss als een engel als sprekers gedacht. De woorden van vs 18 worden in 
verschillendee commentaren als woorden van Christus, maar in andere als die 
vann Johannes beschreven. Ook de verschillende bijbelvertalingen verschillen 
vann elkaar in het plaatsen van aanhalingstekens die de citaten moeten aan-

1099 In tegenstelling tot de NRSV: 'And he said to me'. 
1100 Hadorn, Offenbarung, 216, 'Nur moge man diesen steten Wechsel des redenden Subjekts 

nichtt mechanisch auffassen! Es ist ein Prophet, der im Namen eines Höheren spricht und 
gewisss nicht bloss "zitiert", wenn er dieses iöoi) ëpxouai Taxu ausruft. Der Leser und 
Hörerr wussten genau, von wessen Kommen die Rede ist. [...] So ist denn auch irrelevant, 
wemm der Makarismus, v 7b = 1,3, in den Mund zu legen ist.' 'Irrelevant', maar bijbelverta-
lerss moeten nu eenmaal beslissingen nemen! 
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duiden.. De Willibrord-vertcUing gaat heel ver met het plaatsen van zes kop-
jess in de pericoop 22:6-21H1. Verschillende exegeten spreken van 'liturgi-
schee dialogen' die zouden corresponderen met het liturgische gebruik van de 
vroeg-christelijkee gemeente112. Vanni meent te kunnen constateren dat de 
gemeentee respondeerde tijdens de lezing van het boek Openbaring, zo in 
22:177 waar de 'bruid', dat is: de gemeente, het woord neemt en 'Kom!' 
roept.. Vanni veronderstelt dat de dialogen zich op twee niveau's afspelen: 
eenn geïdealiseerd niveau waarop de sprekers, Christus en de engelen, niet 
werkelijkk verschijnen, maar gerepresenteerd worden door de lector. Zijn 
stembuigingenn en de inhoud van de tekst zouden het voor de hoorders moge-
lij kk maken de geïntendeerde sprekers te herkennen en te identificeren113. Van 
dee lector werd, aldus Vanni, een grote bekwaamheid gevergd. Hij moest een 
bepaaldee declamatie-stijl ontwikkelen114. Op een tweede, realistisch niveau 
zouu er een wisseling van stem plaats vinden tussen de lector en de hoorders. 
Hoorderss zouden, als vermeld, responderen in vs 17d met het woord 
"Epxou,, 'Kom!' en in vs 20c met 'Ap-i^v, ëpxoi), Kupie Triooü, 
'Amen,, kom, Heer Jezus''15. 
Hett is echter de vraag of er wel van een dialoog gesproken kan worden. Bij 
eenn dialoog is er sprake van woord en antwoord, van stem en tegenstem. 
Daarvann is in hfst. 22 geen sprake. Hfst. 22 bevat een verzameling uitspra-
ken.. Sommige worden ingeleid door een aanduiding van de spreker, andere 
niet.. Dat bemoeilijkt de analyse van de spreekstemmen. Maar van een wer-
kelijkee dialoog is geen sprake en het lijk t mij dan ook niet juist van een 
'liturgischee dialoog' te spreken. De enige relatie tussen het boek Openbaring 
enn de liturgie is, dat het boek is bedoeld om te worden voorgelezen in de 
samenkomstt van gemeenten. Er is geen enkele reden om daarbij een 'samen-
spraak'' te veronderstellen, al zullen er mogelijk tijdens de lezing exclamaties 
hebbenn geklonken als 'amen' en 'halleluja'. Dat laatste is echter niet meer 

1111 Boven vs 6 'De engel der openbaring'; boven vs 7 'Christus'; Johannes vervolgt het 
verhaall  in 22:8 en vertelt wat de engel tot hem zei. Het kopje luidt: 'De ziener en de 
engel'.. Het kopje 'Christus' staat boven de verzen 12-16, en de woorden van vs 17 zouden 
zijnn gesproken door 'De Kerk'. 'De ziener' is, volgens de indeling van de Willibrord-
vertaling,vertaling, de spreker van de overige woorden van hfst. 22. 

1122 M.A. Kavanagh, Apocalypse 22:6-21 as Concluding Liturgical Dialogue, Rome 1984; U. 
Vanni,, 'Liturgical Dialogue as a Literary Form in the Book of Revelation', NTS 37 (1991) 
348-372. . 

1133 Vanni, 'Liturgical Dialogue', 364. 
1144 Vanni, 'Liturgical Dialogue', 371, 'We would expect this to be solemn, rich in pauses for 

reflectionn and with appropriate variations in the tone of voice'. 
1155 Zie boven, § 1.4.4. Vanni noemt l:5b-6 als een tekst, die zou zijn gesproken door de 

hoorderss van Openbaring. 

119 9 



dann een veronderstelling. Hoe die lezing heeft plaats gevonden, onttrekt zich 
aann onze beoordeling116. 

5.3.155.3.15 Zaligsprekingen 

Err komen zeven zaligsprekingen voor in Openbaring waarbij het bij de 
meestee niet duidelijk is door wie zij worden gesproken. 
1)) De eerste zaligspreking komt al dadelijk voor in het begin van het boek, 

Opp 1:3, 'Zalig hij die voorleest, en zij die horen de woorden der profetie...'117 

-- de auteur van de zaligspreking wordt niet genoemd. Zij kan een uitspraak 
zijnn van Johannes zelf. Deze eerste zaligspreking is gestructureerd als een 
enthymema,enthymema, een redenering die bestaat uit een protasis, een voorzin, 'zalig 
hijj  die voorleest...' en een apódosis, een nazin waarin de bewering vervat in 
dee voorzin, wordt beargumenteerd: 'want de tijd is nabij'118. 
2)) In 14:13 wordt de zaligspreking gesproken door een 'stem uit de he-

mel'119,, waardoor deze zaligspreking als het ware een legitimatie ontvangt: 
'zaligg de doden, die in de Heer sterven, van nu aan'. De laatste drie woorden 
zijnn een vertaling van air' apxi. Aune wil echter lezen: (XTtapTi120, een 
synoniemm van a\ir\v, en hij betrekt dat woord bij de volgende zin, vs 13b: 
'Truly,, says the Spirit, that they might rest...'121. Hij laat dan het woord vai, 
'ja',, in 13b weg. De lezing vai, 'ja', waarmee de editie Nestle-Aland 13b 
laatt beginnen, is inderdaad niet geheel zeker, het woordje ontbreekt in de 
handschriftenn P47 en de Sinaïticus, H*, maar belangrijke tekstgetuigen als de 
Alexandrinus,Alexandrinus, A, en de Ephraemi rescriptus, C, hebben val wel122. Aune 

1166 Aune acht de hypothese van Vanni en, in diens voetspoor, die van Kavanagh 'extremely 
speculative',, Aune, Revelation III , 1201, enn de paragraaf 'Theories of Liturgical Sequen-
ce',, 1206-1208, waarin Aune tot de conclusie komt: 'It must be concluded that the hypo-
thesiss that 22:6-21 is a liturgical dialogue [...] has not been proved', citaat biz. 1208. 

1177 Aune, Revelation I, 6, vertaalt fiaKCtpiô  met de woorden: 'How fortunate is...' en tekent 
daarbijj  aan: '[iaKdpiog means "happy, fortunate" rather than "blessed" in the sense that 
Godd has or will bless such a person'. Deze opvatting gaat in tegen die van Hauck, TWNT 
IV,, 369-373, die stelt dat het woord (iaKÓcplcx; duidt op een bijzondere, religieuze vreug-
de,, die voortvloeit uit het deelhebben aan het heil van Gods rijk. 

1188 Aune, Revelation 1,10-11. 
1199 Op 14:2 begint met een parallelle wending 'En ik hoorde een stem uit de hemel...'. 
1200 Aune, Revelation II, 788. ' ATiapTl' is een conjectuur van A. Fridrichsen, zie: A. Debrun-

ner,, 'Über einige Lesarten der Chester Beatty Papyri des Neuen Testaments', ConNT 11, 
inn honorem A. Fridrichsen (1947) 33-49. Zo ook BDR § 12,2,3, 'Für ct7i;' apxi "von nun 
an""  könnte auch a i tap tl (jon., zB Hdt.) "genau", "bestimmt" vorliegen in Apk 14,13'. 

1211 Aune, Revelation II, 783. 
1222 Voor de Apocalyps geldt hetgeen vermeld staat in de teksteditie Nestle-Aland, Einführung 

17*:: 'P47 ist der alteste Zeuge, dem Alter nach folgt K (01), aber A wie C [...] sind ihnen 
imm Textwert hier durchaus überlegen'. 
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meentt echter dat de woorden 'van nu aan' in de zaligspreking geen zin 
hebben123.. Als vai wordt geschrapt en an' ccpxi als &7iapxi bij 13b wordt 
betrokken,, 'Waarlijk, zegt de Geest...', dan zou dat betekenen, dat de Geest 
ookk de schrijfopdracht heeft gegeven, en zou de stem van de Geest gelijk 
zijnn aan 'een stem uit de hemel', in vs 13a124. Bij handhaving van de lezing 
an'an' ctpTi in de 'zaligspreking' van de 'stem uit de hemel' in 13a en de 
lezingg voci in 13b, hetgeen mij het meest acceptabel lijkt , geldt dat de Geest 
inn 13b door middel van dit woordje vcti instemt met de uitspraak gedaan 
doorr de hemelse stem in 13a125. Hetgeen in de zaligspreking wordt gesteld 
geldtt GLlV ctpTl, van nu aan. 
Johanness krijgt de opdracht van de 'stem uit de hemel', de zaligspreking op 
tee schrijven126. Hier wordt ook de Geest als sprekend opgevoerd127. 
3)) In 16:15 wordt de zaligspreking 'Zalig hij, die waakt en zijn klederen 

bewaart...'' voorafgegaan door de woorden 'Zie, Ik kom als een dief, woor-
denn die kennelijk door Christus zijn uitgesproken. De zaligspreking zelf zal 
dann door Christus of door zijn engel zijn gezegd128. Het volgende vers, 16: 
16,, begint met de woorden Kou ovvi\yayev aÜTOug, 'En hij (zij) ver-
zamelde)̂) hen...', waarbij niet meer aan Christus als spreker gedacht kan 
worden.. Christus is geen subject van ovvr\yoLy£v. Als subject moeten de 
onreinee geesten van 16:13-14 worden gezien, xct 7iveTJ|iaxa. %\)vi\ya,yEV 
moett daarom worden vertaald als 'zij verzamelden'129. 
4)) In 19:9 wordt de zaligspreking 'Zalig zij, die genodigd zijn tot het brui-

loftsmaall  des Lams' kennelijk uitgesproken door een engel, een 'mede-
dienstknecht'' van Johannes, 19:10. De zaligspreking wordt nader gekwalifi-
ceerd:: 'Dit zijn de waarachtige woorden van God'. Evenals bij de tweede 

1233 Aune, Revelation II, 788, acht om dezelfde reden de lezing dn' apTl in Mt 26:64 onjuist: 
'Dochh Ik zeg, van nu aan, dn' apTl, zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de 
rechterhandd der Macht...' en wil ook hier iezen dnap t i, 'waarlijk'. 'An' apxi is echter 
niett zonder zin. Zie Lc 23:43, waar eveneens een profetische uitspraak over de toekomst 
wordtt voorgesteld als plaatsvindend in het heden. Jezus sprak tot zijn mede-gekruisigde: 
'Voorwaar,, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn'. 

1244 Beale, Book of Revelation, 769. 
1255 Zo ook Bauer-Aland, WNT, s.v. voci, 2., 'in Zustimmungserklarungen zu d. Aussagen 

anderer'.. 'Hierher gehort wohl Apk 14,13'. Zie boven § 5.3.4. Over de Geest: onder § 
5.3.16. . 

1266 Ook de zaligspreking in 19:9 is vervat in een schrijfopdracht. 
1277 Cf Op 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22, 'Wie een oor heeft, hore wat de Geest tot de gemeente 

zegt',, en 22:17, 'En de Geest en de bruid zeggen: Kom!'. Zie Vanni, 'Liturgical Dialogue', 
366-367. . 

1288 Zie boven, §3.3.5. 
1299 Zie boven, § 5.3.11, noot 100. 
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zaligsprekingg krijgt Johannes in 19:9 opdracht deze vierde zaligspreking op 
tee schrijven. 
5)) De vijfde zaligspreking is te vinden in Op 20:6, 'Zalig en heilig is hij die 

deell  heeft aan de eerste opstanding'. De zin begint in het enkelvoud, 'hij die 
deell  heeft', maar vervolgt dan in het meervoud: 'over hen heeft de tweede 
doodd geen macht'. In dit vervolg wordt gesproken over God en Christus. Zij 
wordenn hier dus niet als sprekend voorgesteld. Deze zaligspreking staat in de 
tekstt als woorden van de auteur zelf, al mogen zij beschouwd worden als 
woordenn die aan de auteur zijn geopenbaard. 
6)) De zaligspreking 'Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek 

bewaart',, Op 22:7, staat onmiddellijk na Jezus' woorden 'En zie, Ik kom 
spoedig'.. Deze constructie is dus gelijk aan die van 16:15, waarin eveneens 
eenn zaligspreking weerklinkt onmiddellijk na woorden van Christus. Moge-
lij kk is zij gesproken door Christus, of door zijn engel. 
7)) Ook de laatste zaligspreking, 'Zalig zij, die hun gewaden wassen', Op 

22:14,, wordt voorafgegaan door woorden van Jezus, als in 16:15 en 22:7. 
Ookk van deze zaligspreking kunnen wij slechts zeggen dat zij mogelijk door 
Christuss zelf is uitgesproken. 

Ikk neem aan dat Johannes bewust zeven zaligsprekingen heeft geconci-
pieerd130,, al vormen zij geen serie zoals in Mt 5:3-12131. Van de zeven zalig-
sprekingenn is er één gesproken door een openbaringsstem, een 'stem uit de 
hemel',, Op 14:13, en één door een engel, 19:9. Beide zijn vervat in een 
schrijfopdracht.. Drie andere zaligsprekingen staan in direct verband met 
woordenn van Christus, 16:15; 22:7 en 22:14, maar het is niet duidelijk of ook 
dezee zaligsprekingen bedoeld zijn als woorden door Christus gesproken. De 
tweee overige, Op 1:3 en 20:6 zijn opgenomen in de verteltekst en kunnen 
duss aan de auteur worden toegeschreven. 
Err zijn enkele parallellen op te merken. De eerste en de zesde zaligspreking, 
Opp 1:3 en 22:7, bevatten uitspraken over de 'woorden van de profetie van dit 
boek'' die bewaard moeten worden. Twee zaligsprekingen noemen kleren, 
16:155 en 22:14, die respectievelijk bewaard en gewassen moeten worden. De 

1300 Het zevental duidt op de volheid van het heil waaraan zij deelhebben voor wie de zalig-
sprekingenn gelden: zij die de woorden van de profetie horen en bewaren etc. Zie W. 
Bieder,, 'Die sieben Seligpreisungen in der Offenbarung des Johannes', TL 10 (1954) 13-
21,, in het bijzonder blz. 25. 

1311 Tegenover de zeven zaligsprekingen staat zevenmaal het 'wee-geroep', in 8:13 (driemaal); 
inn 9:12 is de eerste wee voltooid, twee worden er aangekondigd; in 11:14 is de tweede 
voltooidd en wordt de derde aangekondigd. In 12:12 wordt een 'wee' uitgeroepen over de 
aardee en de zee, enn 18:10, 16 en 18 over Babyion. 
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overigee handelen over het toekomstige leven: zalig de doden, 14:13; zalig 
diee genodigd zijn tot de bruiloft van het Lam, 19:9; en zalig hij die deel heeft 
aann de eerste opstanding, 20:6. 

5.3.165.3.16 Op 14:13 en 22:17, de stem van de Geest 

Enkelee teksten noemen de Geest als spreker. De zeven brieven in hfst. 2 en 3 
hebbenn alle aan het slot: 'Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de 
gemeentenn zegt'. Hier zou 'zeggen' de betekenis kunnen hebben van 'in-
geven'' en zou het dus niet letterlijk om 'spreken' gaan. Het gaat in de zeven 
brievenn om woorden van Christus, die gelijk gesteld worden met wat de 
Geestt ingeeft. Christus wordt hier dus voorgesteld als identiek aan de 
Geest132.. Maar in Op 14:13 worden woorden van de Geest in de directe rede 
weergegeven:: 'Ja, dat zij (de doden) rusten van hun moeiten, want hun 
werkenn volgen hen na'133. Ook in Op 22:17 spreekt de Geest, samen met de 
bruid,, een woord: 'Kom!'. Sommigen spreken hier van een identificatie van 
dee Geest en Jezus, anderen ontkennen dit134. Ik meen te mogen stellen dat 
ookk de Geest in de Apocalyps gepersonificeerd en als sprekende wordt 
opgevoerd. . 

5.44 STEMMEN VAN ANDERE HEMELINGEN 

5.4.15.4.1 Op 11:15 en 12:10, stemmen van lofprijzing 

Johanness vertelt dat hij op aarde stemmen hoort die komen uit de hemel135. 
Err zijn enkele teksten die handelen over stemmen die in de hemel weerklin-
ken.. In Op 12:10 spreekt een luide stem 'in de hemel' een hymnische lofprij-
zingg over God en zijn Gezalfde, 'En ik hoorde een luide stem in de hemel 
zeggen:: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze 

1322 E. Schweizer, TWNT VI, 448: 'Dieser Geist aber - und das ist entscheidend - ist kein 
andererr als der Erhöhte selbst (2,1 = 7.8 = 11 usw.), freilich der Erhöhte als der zur Ge-
meindee Redende. Nur als nvtv\ia ist er bei den Seinen'. 

1333 Beale is van mening dat de Geest de zaligspreking uitspreekt. Het zou dan niet gaan om de 
instemmingg van de Geest met de woorden, uitgesproken door 'een stem uit de hemel', zie 
bovenn § 5.3.15. 

1344 Zo Charles, Revelation II, 179. Beale, Book of Revelation, 1148, 'it is best to see it as 
simplyy the Holy Spirit'. Bousset, Offenbarung, 459, 'Der Geist ist der (eine) in den Pro-
prietenn redende Geist'. 

1355 Zie boven de §§ 5.3.6, 5.3.7, 5.3.10 en 5.3.12. 
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Godd en de macht van zijn Gezalfde...'. Deze lofprijzing staat in parallellie 
mett de hymne in 11:15, gesproken door 'luide stemmen in de hemel': 'Het 
koningschapp over de wereld is gekomen aan onze Heer en zijn Gezalfde'. 
Hett valt op, dat in 11:15 en 12:10 niet het voorzetsel £K, 'uit', is gebruikt, 
maarr év, de lofzang weerklinkt in de hemel136. De lofzang van 11:15 wordt 
aangehevenn na het blazen van de laatste, de zevende bazuin en de hymne van 
12:10-122 na de overwinning van de engel Michael op de draak, de satan. De 
lofzangg van 11:15 wordt ingeleid door het participium Xéyovxeq, en die 
vann 12:10 door Xéyovoav. Beide participia worden in de vertaling NBG-
'51'51 weergegeven met 'zeggende'. Het gaat hier in feite om hymnen, lofzan-
gen,, die in de hemel aangeheven worden ter ere van God en zijn Gezalfde en 
tott Hen zijn gericht. Hier kunnen wij dus niet spreken van 'openbaringsstem-
men'.. Engelen spreken ook tot God, bijvoorbeeld in Op 16:5-6, 'En ik hoor-
dee de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij...' Deze woorden 
vormenn eveneens een 'lofzegging' of 'lofzang'. In hoofdstuk 6 ga ik nader 
opp deze lofzangen in. 

5.4.25.4.2 De luide stemmen van engelen 

Werdd de openbaringsstem in Op 1:10 vergeleken met 'die van een bazuin', 
volgenss Op 6:1 hoorde Johannes een der vier hemelingen die als Ccpa wor-
denn aangeduid, spreken meteen stem 'als van een donderslag'137. In Op 14:2 
hoortt Johannes een stem uit de hemel, die gekarakteriseerd wordt als de stem 
vann zware donder, zie boven, 5.3.8138. De stem van God wordt in het Oude 
Testamentt dikwijl s vergeleken met het geluid van de donder139. De vergelij-
kingg van de stem met een 'donderslag' is niet alleen aanduiding van het 
bovenaardsee karakter van de stem, maar doet uitkomen dat de spreker van de 
stemm goddelijke autoriteit bezit. Hij spreekt namens God. 

1366 Ook in Op 19:1 is sprake van een lofzang, gezongen in de hemel. 
1377 Op de (cpcc ga ik in § 6.2 uitvoerig in. 
1388 In Op 19:6 hoort Johannes een hymne 'als een stem van zware donderslagen'. Blijkens 

19:11 wordt deze hymne in de hemel gezongen. 
1399 Zo in 2 S 22:14; Job 37:2-5; Ps 18:14; 29:3; Js 29:6. Bij de theofanie op de Sinai was 

eveneenss sprake van 'donderslagen', Ex 19:16. 
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Engelen,, die Johannes hoort, roepen meest 'met luider stem', 5:2140; 7:2; 
10:3;; 14:7, 9, 15, 18; 18:1-2; 19:17. Johannes varieert het bijbehorende 
werkwoord:: 15:2 KT|puooeiv, 'uitroepen', in 14:7 en 9 Xêytw, 'zeggen', 
Kpd£eiv,, 'roepen' in 7:2; 10:3; 14:15; 18:2 en 19:2, en (pwveiv, 'roepen', 
inn 14:18141. Na een vorm van een van deze werkwoorden volgt een objects-
zin,, waarin is uitgedrukt wat wordt geroepen, uitgezonderd in Op 10:3 waar 
CKpa^evv in absolute zin voorkomt en dus beter met 'schreeuwde' of 'brul-
de'' vertaald kan worden142. 
Dee uitdrukking 'met luider stem', (pcovfj \xeydXr\, die Johannes twintig 
maall  gebruikt143, is heel gangbaar in de LXX, meestal als weergave van het 
Hebreeuwsee ^Mï t n p l. Deze uitdrukking komt ook in de Griekse teksten 
vann de Pseudepigrafen voor144. Het adjectief \Lsy&Xx\, groot, 'luid', onder-
streeptt het bovenaardse karakter van de stem. Carrell noemt de 'luide stem' 
onderr de 'theophanic associations' van de angelofanie145. De intensiteit van 
hett geluid wijst op het belang van de woorden die gesproken worden. Ze 
brengenn een goddelijke boodschap over. 

5.4.35.4.3 Op 10:3, een stem als van een brullende leeuw 

Dee stem van de engel die volgens Op 10:3 uit de hemel neerdaalde, kreeg 
nogg een nadere bepaling: 'hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult', 
&onep&onep Aéwv fiUKCtxai. MUK&GÜOU is een hapax in het Nieuwe Testa-
ment,, het woord komt in de LXX in het geheel niet voor. De vergelijking 
komtt als zodanig wel voor in Hos 11:10, maar wordt daar gebruikt als aan-
duidingg van de stem van God: ^NVP JTHND, 'als een leeuw zal Hij 

1400 Volgens Aune, Revelation I, kunnen de vss 5:2-5 worden weggelaten, zonder dat daarbij 
dee gang van het verhaal wordt verstoord. Dit zou volgens Aune kunnen betekenen, dat 
dezee vss naderhand zijn ingevoegd; JÖrns daarentegen ziet Op 5:2-5 als een authentieke, 
maarr wel aparte pericoop, die ten doel heeft om het Lam als de Messias te identificeren, 
doorr middel van een uitdrukking als 'de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids', 
eenn uitdrukking die alleen door Joden of 'von jüdischen Vorstellungen gepragte' christe-
nenn konden worden verstaan, Evangelium, 44-47. 

1411 De vertalingen van de Griekse woorden zijn die van NBG- '51. 
1422 In 7:2; 14:18; 18:2 en 19:17 wordt het werkwoord aangevuld met XéycóV, dat door NBG-

'51'51 in 7:2 en 19:27 is weergegeven met 'en (hij) zeide' en in 14:18 en 18:2 met 'zeggen-
de'.. Kpd£eiv <p(ovn neyttAi] Aéywv wordt verder nog gebruikt door 'de zielen onder 
hett altaar' in 6:10, en door de grote schare die niemand tellen kan in 7:10. 

1433 In Op 18:2 gebruikt Johannes de term év io^upa qxovfl, 'met sterke stem'. 
1444 Aune, Revelation I, 347, noemt zeven plaatsen. Aan zijn opsomming kan nog worden 

toegevoegdd Testament van Job 3,1, |xeydAn <pü>vii. 
1455 'Thus the loud voice of the angel may be linked to the thundering voice of the Lord*  (1 S 

7:10),, Carrell, Jesus and the angels, 132. 
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brullen'1466 (LXX: ó)g Aécov épei5£exai)147. Het gaat om de stem van een 
engel,, maar toch is in de beschrijving van de engel in Op 10 sprake van 
associatiess met een theofanie148. Deze worden nog versterkt door de attribu-
tenn van de engel: hij is 'bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn 
hoofd,, zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur'. 
Dee engel van Op 10:3 vertoont overeenkomst met de engelgestalte uit Da 
10:5-6,, die zich volgens Da 12:7 'boven het water van een rivier' bevond en 
diee 'zwoer bij Hem die eeuwig leeft' - zoals de engel in Op 10:7. De engel 
vann Da 12:7 hief zijn handen naar de hemel - Johannes' engel hief zijn 
rechterhandd op naar de hemel. Men heeft in de 'sterke' engel van Op 10 wel 
dee engel Gabriël willen zien - Gabriel betekent 'sterke man Gods'149 - maar 
Johanness zelf wilde blijkbaar deze hemelse gestalte ongeïdentificeerd laten. 
Bovenn wees ik erop dat Christus getekend werd met attributen van God zelf. 
Datt geldt ook voor de engel uit Op 10. Kuhn stelt terecht dat in apocalyp-
tischee geschriften dikwijl s geen scherp onderscheid wordt gemaakt tussen 
Godd en zijn engel en dat geldt in het bijzonder voor de 'stem', die bij een 
openbaringg wordt gehoord150. Daardoor is het vaak niet mogelijk de identiteit 
vann de in een openbaring sprekende persoon, al of niet in engelgestalte, vast 
tee stellen151. 

1466 Hos 11:10 bevat zelfs twee woorden voor 'brullen'. De weergave van de LXX wijkt sterk 
aff  van de Hebreeuwse tekst: (i)<; Aécov èpeu^ETai, ÖTI amöq wpuoETai, 'omdat Hij 
zelff  zal brullen, zoals een leeuw zal brullen'. 'Epeuyou-cci kan 'zich uiten, verkondigen' 
betekenenn (zo in Mt 13:35), maar in Hos 11:10 betekent het 'brullen', zie Homerus, Ilias 
XXX 403, 'hij (een gewonde held) brulde zoals een stier brult'. 

1477 Het woord ÏHV), 'brullen', wordt vijfmaal met betrekking tot God gebruikt; het wordt in 
dee LXX verschillend weergegeven: Hos 11:10 door epeuyeouat, Jl 3:16 door 
dvaKpdCeiv,, in Am 1:2 door (pftéyyEoffax, in Job 37:4 door Poctv; in Jr 25:30 [= 
LXXX 32:30] is het 'brullen' weggewerkt: Kupiog a<p' i>i|rnA.oG xpr||iaTieï, 'de Heer 
zall  uit den hoge optreden, handelen'. (In Jr 2:15 gebruikt de LXX voor 'brullen' het woord 
ópueoüa i:: én' aötöv cópuovto A-éovtec;, 'waarover leeuwen brullen'.) 

1488 Carrell, Jesus and the angels, 132. 
1499 Gabriël, van m i l } , (Aram.), sterkte, kracht. Er wordt echter van verschillende engelen 

gezegd,, dat zij iaxvpóc,, 'sterk', zijn: de engel in Op 5:2 (zonder lidwoord) en die in 
18:211 (met het telwoord eïg als lidwoord). Ook de Here God wordt iaxupóg genoemd, 
Opp 18:8. 

1500 Kuhn, Offenbarungsstimmen, 115. 
1511 Cf. Kuhn, Offenbarungsstimmen, 115: 'Zum andern soil wohl in vielen Fallen die Identitat 

dess Sprechers der Stimme verborgen bleiben. Das Geheimnisvolle ist ja ein Grundelement 
derr Apokalyptik; es kommt gerade auch in der geheimnisvollen Herkunft der Stimmen zur 
Geltung.' ' 
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5.4.45.4.4 Op 14:6-11, engelen die zich richten tot de aardbewoners 

Herhaaldelijkk wordt Johannes aangesproken door een engel. Engelen spre-
kenn in Openbaring met een mens afzonderlijk, namelijk met Johannes, maar 
zijj  spreken ook hun boodschap tot alle mensen op de gehele aarde, zoals de 
engelenn in de pericoop 14:6-11. Johannes noemt in Op 14:6 de eerste van de 
driee een ccAAov ctYYe^0V> <een andere engel', hoewel niet eerder in ge-
noemdee pericoop een engel is genoemd152. Volgens sommigen zinspeelt 
Johanness hier op Op 8:13, want hij beschrijft in 14:6 de activiteit van de 
engel,, die vloog in het zenith, 7teT<5|ievov év ^ieooupavT)jiaxi, op de-
zelfdee wijze als die van de arend die hij eerder zag en hoorde vliegen, 
rceTOnévourceTOnévou év jieooupaviiiiaTi, 8:13153. Het lijk t mij onjuist te denken 
datt ctAAog ayyzkoq, in Op 14:6 zou refereren aan de adelaar in 8:13. Vol-
genss anderen gebruikt Johannes ctAJLoc; hier als een stijlmiddel, om de han-
delendee personen, de zes engelen in Op. 14:6-20, als aparte dramatis perso-
naenae te onderscheiden154. Het zou dus bij het akkoc, in Op 14:6 niet gaan om 
eenn referentie aan een engel in de voorafgaande tekst. Van Schaik gaat nog 
verder155.. Volgens hem refereert een engel, die als akkoQ &YY e^°S wordt 
aangeduid,, aan de profeten als Jesaja en Jeremia, die een boodschap van 
Godswegee aan Israël brachten. Dat doet de akkoc, &yy£ko<; opnieuw, in 
dee taal van die vroegere profeten. Hij actualiseert hun woorden en geeft ze 
hunn uiteindelijke betekenis en toepassing. De &kko<; ayytkoq, is, volgens 
Vann Schaik, 4eine neue Erscheinung der Stimme Gottes aus dem AT', 'die 
aktualisierendee Stimme Gottes'156. De uitdrukking eïöov akkov ayytkov 
kêy(x>vkêy(x>v (A-CYOVTa), 'ik zag een andere engel, zeggende' is zo een inlei-
dingsformulee geworden en wordt ook dan gebruikt als er geen betrekking is 
tott een eerder genoemde engel. Deze uitdrukking heeft dezelfde functie als 
dee formule in de profetenboeken: TCtöe kéytx Kupiog (ó üeóg), 'zo 
spreektt de Heer (God)'. Er is echter geen enkel bewijs voor de opvatting van 

1522 Ook in Op 10:1 is sprake van 'een andere sterke engel' zonder een onmiddellijk vooraf-
gaandee 'sterke engel'. Een eerdere 'sterke engel' wordt genoemd in 5:2. 

1533 Andreas van Caesarea veranderde in 8:13 dexoO in ceyYÉAou, zodat het dAXov in 14:6 
konn terugslaan op 8:13. Men heeft blijkbaar reeds in de Oudheid akkot; in 16:6 als een 
probleemm gezien. In enkele hss, waaronder de oude getuige P47, wordt ÖA.A.OV weggelaten 
(&AA.OVV is in ieder geval de lectio difficilior). 

1544 Zo Lohmeyer, Offenbarung, 121. Lohmeyer vertaalt: 'Und wieder san ich einen Engel'. 
Zoo ook Van Schaik in zijn commentaar, Openbaring, 163, 'Toen zag ik opnieuw een 
engel'. . 

1555 A.P. van Schaik, '"AAAog ÖYY£*o<; in Apk 14', in J. Lambrecht (red.), L'Apocalypse 
johannique,johannique, 211-22S. 

1566 Van Schaik,' * AAAo<; ayye^cx;', 222. 
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Vann Schaik waarbij de <xAA,Oi dyY8^01 de opvolgers zouden zijn van de 
oudtestamentischee profeten157. Het blijf t merkwaardig dat Johannes hier het 
woordd akkoc, gebruikt zonder antecedent waaraan wordt gerefereerd. Ik ga 
err met Lohmeyer van uit, dat het woord aXXoc, in Op 14:6-20 een stijlmid-
dell  is, maar niet om de genoemde &A.A.OI avyeAoi  e  ̂ in n un eigenheid te 
karakteriseren.. Dat is niet nodig, want van elk der zes engelen wordt iets 
apartss vermeld. In zekere zin verbindt het woord &AAo<; de groep van zes 
engelen.. Deze zes engelen die het oordeel over de aarde en haar bewoners 
aankondigen,, vormen een groep engelen van hoge rang, vergelijkbaar met de 
groepp van zes engelen in de Ethiopische Henoch 20, waarvan de namen 
wordenn genoemd: Suru'el, Rafael, Raguel, Michael, Saraqa'el en Gabriel. In 
hett midden van de zes engelen in Op 14 wordt in vs 14 een hemelse gestalte 
getekendd 'als eens mensenzoon'158. 

Dee engel uit 14:6, en de twee engelen die hem volgen, worden voorgesteld 
alss zo luid sprekend, dat iedereen op aarde hun boodschap159 kan verstaan160. 
Dee intensiteit van de stemmen van deze engelen versterkt niet alleen het 
bovenaardsee karakter ervan, maar heeft hier ook praktische zin. Alle bewo-
nerss der aarde moeten immers deze stemmen kunnen horen161. 

5.4.55.4.5 Engelen spreken met elkaar 

5.4.5.15.4.5.1 Op 7:2, de engel uit het oosten 

Engelenn spreken ook met elkaar, brengen elkaar een boodschap over van 
Godswegee - zoals in 7:2, waar Johannes een engel ziet opkomen uit het 
oosten.. Deze engel roept met luider stem een bevel tot vier eerder genoemde 
engelen.. De engel spreekt namens God, hij is in het bezit van het zegel van 

1577 Aune, Revelation II, 825, verwijst in zijn commentaar naar de uitleg van Van Schaik, 
waarbijj  hij niet duidelijk maakt of hij het er al of niet mee eens is. 

1588 Over de aanduiding 'iemand als eens mensen zoon' zie onder, § 5.4.5.2. 
1599 'Boodschap', zi>a."<{yiX\o\, m o et volgens verschillende exegeten worden gezien in een 

Joodsee context, als vertaling van miVJX Op Joods taalgebruik zou ook het inwendig 
objectt wijzen in de uitdrukking evayyeXiCEiv EÜayYÉ^iov, zo Aune en Muller, die 
hiervoorr verwijzen naar P. Stuhlmacher, Das paulinische Evangelium, I, Vorgeschichte 
(FRLANTT 95), Göttingen 1968, 212-213. 

1600 Van een hemelse stem, die zo luid weerklinkt dat iedereen op aarde die kan verstaan, is 
eveneenss sprake in 4 Ezr 6:13-16. 

1611 De uitdrukkingen 'zij die op de aarde gezeten zijn', KaÜT|UÉvoi, en 'zij die op de aarde 
wonen',, KaTOlKo0vTE<;, komen in de Apocalyps steeds voor in malam partem als 
aanduidingg voor ongelovigen. 
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God,, en hij komt 'van de opgang der zon', dat is van de kant waar men zich 
Godss troon dacht162. 

5.4.5.25.4.5.2 Op 14:14-20, de mensenzoon en 'andere engelen' 

Ookk in de pericoop Op 14:14-20 roepen engelen tot elkaar. In 14:15 roept 
eenn 'andere engel' tot 'iemand als eens mensen zoon gezeten op een witte 
wolk'.. Bij de benaming öjioiov uiöv avfrpcÓTïOU, 'als eens mensen zoon', 
rijstt de vraag of het hier om dezelfde Persoon gaat als in 1:13, waar de aan-
duidingg wordt gebruikt voor Christus. Het zou ook om een engel kunnen 
gaan.. De meningen zijn verdeeld. Lastig is dat zowel in Op 1:13 als in 14:14 
hett lidwoord ontbreekt, Johannes heeft het over 'een' mensenzoon. In Op 
1:133 gaat het blijkens de context wel degelijk om Christus. Velen zien in de 
mensenzoonn van 14:14 dezelfde Persoon als die in 1:13. Dan is de uitdruk-
kingg ö|ioiog uióg &vüpa>7iou in Op 1:13 èn 14:14 wel degelijk 'Messias-
bezeichnung',, zoals Schneider het uitdrukte163. Ook volgens Traugott Holtz 
heeftt Johannes de uitdrukking in 14:14 'messianisch gedeutet'i64. Anderen 
plaatsenn hier een vraagteken165. Bousset166 meent dat de oorspronkelijke 
auteurr in 14:14 wel de Messias heeft bedoeld, maar een bewerker heeft de 
Messiaansee gestalte gedegradeerd tot een engel. Ook Aune is van mening dat 
inn 14:14 sprake is van een engelgestalte167, en niet van de Messias; 14:14 zou 
niett zozeer teruggaan op Da 7:13 als wel op Da 10:16 'iets als een menselij-
kee gedaante', in Da 10:18 omschreven als 'hij die er uitzag als een mens'. 
Aunee meent dat het adjectief aAAog, 'een ander', in CLXXOQ &YY e^°C vs 

1622 Zo Bousset, Offenbarung, 280, en vele anderen; daartegenover Charles, Revelation, 204: 
'Whyy the angel ascends from the east cannot be determined'. Bousset en Charles noemen 
beidenn K. Erbes, Die Offenbarung Johannis, Gotha 1891, 51 n. 1, die verwijst naar de 
SibillijnseSibillijnse orakels, 3, 652-653, 'And then God will send a King from the sun, who will 
stopp the entire earth from evil war' (vertaling J.J. Collins, OTP I, 376). Die Koning is 
geïnterpreteerdd als de Messias; in Op. 7:2 gaat het echter niet om de Messias, maar om een 
engel.. Tegen de juistheid van de verwijzing naar de Sibillijnse orakels spreekt Op 16:2: in 
16:22 komen de koningen, die verzameld worden door de geesten van duivelen van de 
opgangg der zon. 

1633 J. Schneider, TWNT\, 188, s.v. öuoio?. 
1644 Holtz, Christologie, 14-19. 
1655 Zo J. Coppens, 'La mention d'un Fils d'homme angélique en Ap. 14,14', in J. Lambrecht 

(red.),, L'Apocalypse johannique, 229. 
1666 Bousset, Offenbarung 388: 'Es kann wohl kaum ein Zweifel sein, dass die hier beschrie-

benee Gestalt nach dem ursprünglichen Sinn des Stückes der Messias sein soil'. 
1677 Aune, Revelation II, 841: 'The context suggests that the l)iö<; ocvfrpÓTtou is a reference 

nott to the exalted Jesus, but rather to an angelic being*; 849: 'the "one like a son of man" 
inn v 14 [...] is an angelic figure, not the Messiah or (more specifically) the exalted Christ, 
thoughh the same allusion in Rev 1:13 is clearly used of the exalted Christ'. 
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15,, suggereert dat de vorige persoon, waaraan &kXo<; refereert, eveneens 
eenn engel moet zijn. Hiertegen kan worden aangevoerd dat in 14:6 ook 
sprakee is van 'een andere engel', zonder dat duidelijk is waaraan 'ander' 
refereert,, want in het onmiddellijk voorafgaande komt geen engel voor. Ik 
sluitt mij hier aan bij Van Schaik, die stelt dat 'dAAog aYYe^og', de 'ande-
ree engel', geen antecedent behoeft te hebben, waaraan het woord 'ctAAoq' 
refereert.. Volgens Van Schaik gaat het in 14:14 bij de als 'mens' verschij-
nendee figuur om Christus, als de Rechter van de eindtijd. 'Mensenzoon' is 
daarbijj  geen hoogheidstitel, maar, zoals Van Schaik zegt, 'ein literarisches 
Elementt aus der Epiphanieterminologie'. Het gaat bij de term 'Mensenzoon' 
ookk in Op 14:14 om 'Christophanie'168. 

Inn de pericoop 14:6-20 is derhalve sprake van zeven hemelingen: achtereen-
volgenss drie engelen die zich richten tot de inwoners der aarde, dan van de 
Messias,, en ten slotte opnieuw van drie engelen169. Van deze laatste drie 
engelenn wordt nog verteld vanwaar zij komen. De eerste engel van de twee-
dee serie van drie roept een bevel tot de Mensenzoon - volgens Aune een 
argumentt voor de mening dat de gestalte op de witte wolk uit vs 14 niet de 
Messiass kan zijn. Er wordt echter ook gezegd dat de engel van vs 15, die de 
instructiee geeft, 'uit de tempel' kwam. Dit impliceert dat het bevel niet van 
dezee engel zelf afkomstig is, maar van Godswege gegeven werd170. Ook van 
dee engel, in vs 17 genoemd, staat dat hij 'uit de tempel' kwam, echter met 
eenn toevoeging, 'de tempel die in de hemel is'. Met de tempel in vs 15 is 
eveneenss de hemelse tempel bedoeld. In beide verzen gaat het bij de aandui-
dingg van de afkomst om de goddelijke autorisatie van de opdracht. De engel 
vann vs 18 komt 'uit het altaar'171. Volgens Bousset moet hier worden gedacht 
aann het hemelse brandofferaltaar, waarover een 'vuur-engel' is aangesteld'72. 

1688 A.P. van Schaik, '*AAXo<; ayyekoq', in: J. Lambrecht (red.), L'Apocalypse johannique, 
223.. Zo eveneens Carrell, die een heel hoofdstuk wijdde aan Op 14:14, Jesus and the 
angels,angels, blz. 175-195 en daarbij tot de conclusie komt dat het in Op 14:14 wel degelijk gaat 
omm een verschijning van Jezus Christus. 

1699 Zie boven, § 5.4.4. 
1700 Aune, Revelation II, 842, 'That this angel emerges from the heavenly temple implies the 

divinee authorization of his command to the "one sitting on the cloud" to begin the harvest'. 
Volgenss Beale, Book of Revelation, 772, staat vaóg hier symbolisch voor de presentie van 
God.. Van Schaik, Openbaring, 169, wijst op de mogelijkheid dat de engel van vs 15 een 
angelusangelus interpres is, die de betekenis uitlegt van wat in vs 14 wordt gezien. 

1711 Bauer-Aland, WNT, wijst op de mogelijkheid, dat üuaiaoiriipiov in Op 14:18 de ruimte 
zouu bedoelen waarin het altaar is geplaatst. 

1722 Mogelijk is de 'vuur-engel' van Op 14:18 dezelfde als de engel uit 8:3. In TestAbr 13:11, 
Ree.. A wordt de aartsengel Purouel genoemd, 'die macht heeft over het vuur'. In de naam 
'Purouel'' treffen we het Gr. ïïCp, *vuur' aan (E.P. Sanders, OTP I, 890). Er is in Openba-
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Opp het hemelse altaar kom ik onder, § 5.4.8.1 en 2, terug. Charles en ande-
renn stellen terecht, dat Op 14:18173 refereert aan Op 6:9-11, de zielen van de 
martelarenn onder het altaar174. Hun getal is 'vol' geworden, hun gebed wordt 
nuu verhoord en hun bloed gewroken. 

5.4.65.4.6 Op 8:13, de stem van een arend 

Tott zover zijn Johannes' mededelingen over hemelse stemmen geheel be-
grijpelijkk binnen een Joodse context. In Op 8:3 ziet Johannes een arend. Ook 
hierbijj  kan gesproken worden van een Joodse context. Hij zegt erbij dat hij 
dezee arend 'hoort' vliegen, maar dit 'horen' zal betrekking hebben op de 
menselijkee woorden, die de arend 'met luider stem' zegt. Een sprekende 
vogell  - kan Johannes een dergelijk beeld hebben ontleend aan de bijbel of 
aann andere Joodse geschriften? 
Aunee denkt aan beïnvloeding door de Griekse mythologie. Hij wijst erop, dat 
dee aeTÓQ, de arend, werd beschouwd als Aiö<; &YY £ °̂G> D°de van Zeus. 
Hijj  verwijst daarvoor naar Sophocles' Electra 149. In deze versregel, öpvig 
aTuCo|j,éva,, Aio<; ÖLyyzXoQ, 'een schuwe vogel, bode van Zeus', is echter 
geenn sprake van een arend, maar van een nachtegaal175. De arend als bood-
schapperr komt wel voor in de Syrische Apocalyps van Baruch 77,20, 'And I 
[Baruch]]  called an eagle and said to him these words: ... (26) and do not 
deviatee to the right nor to the left, but fly and go straight away'176. In de 
IIapaA.ei7ró(i8vaa 'Iepe^iou 7:2 spreekt een adelaar tot Baruch met 
menselijkee stem en in 7:16 spreekt de arend tot Jeremia, 'and the eagle cried 
inn a loud voice, saying, "I say to you, ..'"177. De arend kan dus een functie 
vervullenn die meestal door engelen wordt volbracht. Er is een grote 
overeenkomstt tussen Op 8:13, waar de arend vliegt év |J.800UpavTi|J,aTi, 

ringg ook sprake van een 'water-engel', Op 16:5. In § 5.4,8.2 behandel ik de stem die 
weerklinktt uit het altaar, Op 9:13 en 16:7. 

1733 Charles, Revelation II, 21, laat vs 18 aansluiten bij vs 14, omdat hij de vss 15-17 als een 
interpolatiee ziet. 

1744 Ook Charles is van mening dat we hier te doen hebben met het brandofferaltaar, maar 
maaktt hierbij het volgende voorbehoud: volgens hem is er in het apocalyptische 'hemel-
beeld'' van Johannes slechts sprake van één hemels altaar, dat de karakteristieken bezit 
zowell  van het aardse brandoffer-, als van het reukoffer-altaar, Revelation I, 229. 

1755 De naam van de vogel wordt in vs 149 niet genoemd, maar uit het verband blijkt dat het 
gaatt om een nachtegaal. De vogel roept in vs 148 'Itys', dat is de naam van het zoontje van 
Proknee en Tereus. Prokne werd in een nachtegaal veranderd die in haar wanhoop om Itys 
roept. . 

1766 Syrische Apocalyps van Baruch, vert. A.F.J. Klijn, OTPI, 647. 
1777 napaAeiito^teva Iepeinou (= 4 Baruch), vert. S.E. Robinson, OTP II, 422. 
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inn het midden des hemels, en 14:6, waar 'een andere engel' vliegt év 
fieooupavTÏ^Lcm.. In de Hebreeuwse Henoch 44:5 is sprake van twee 
engelenn met lichamen als van arenden178. Het is daarom niet noodzakelijk 
omm bij Op 8:13 aan Griekse invloeden te denken. 

5.4.75.4.7 Op 10:3, de stemmen van de zeven Ppovtai 

Bpovxoti,, 'donderslagen' vormen vaak, in de context van andere verschijn-
selenn van noodweer, een aspect van een theofanie179. De theofanie op de 
Sinaï,, Ex 19:16-19, waarbij de donderslagen genoemd worden naast blik-
semstralen,, diende als model voor de beschrijving van latere theofanieën180. 
Inn Op 10:3-4 wordt echter aan zeven donderslagen een eigen identiteit toege-
kend.. Zij worden sprekend ten tonele gevoerd: zij 'spraken hun stemmen', 
staatt er letterlijk. Johannes hoorde en verstond die stemmen, want hij wilde 
opschrijvenn wat de PpoVTOU gesproken hadden, maar hem werd verboden 
datt te doen181. 

Hett is niet duidelijk wat met de aanduiding PpovTOti wordt bedoeld. In de 
editiee Nestle-Aland wordt in margine naar de zeven geesten verwezen in Op 
1:4,, maar de enige overeenkomst daarmee is gelegen in het aantal van 
'zeven'.. Beale en anderen zijn van mening, dat de zeven ppovicti refereren 
aann een ongenoemde serie van zeven plagen, omdat 'plagen' vaak worden 
geïnitieerdd door donderslagen182. Maar deze veronderstelling is niet erg 
waarschijnlijk,, want het gaat in Op 10:3 niet om donderslagen in het alge-
meen,, maar om sprekende ppovTtxi. Het lijk t mij meer zinvol te denken aan 
Pss 29, waarin zevenmaal sprake is van de stem van God183. In de Rabbijnse 
traditiee is sprake van een zevenvoudige stem van God, cf. Midrasj Ex R. 
28:6,, waar van Gods stem op de Sinaï wordt gezegd: 'It was one voice that 
dividedd itself into seven voices...'184 naar aanleiding van Ex 20:18, 'En het 

1788 'I saw that their faces looked like human faces, but their bodies were like eagles', He-
breeuwsebreeuwse Apocalyps van Henoch, vert. P. Alexander, OTP I, 295. 

1799 Aurte, Revelation I, 294. 
1800 Aune noemt Js 29:6, 'Gij zult door de HEER der heerscharen bezocht worden met donder, 

aardbevingg en geweldig gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam'. Zie verder Ps 
18:7-155 en Ps 78:17-19. 

1811 Zie over het schrijfverbod in Op 10:4 boven, § 5.3.6, 'de stem uit de hemel'. 
1822 Beale, Book of Revelation, 535. Beale noemt o.a. Ex 9:23, 'Toen strekte Mozes zijn staf uit 

naarr de hemel, en de HEER liet het donderen', waarna vervolgens de plaag van de hagel 
plaatss vond. 

1833 Cf. Ps 29:3, waar de 'stem' in deze psalm het eerst wordt genoemd: 'De stem des HEREN is 
overr de wateren, de God der heerlijkheid doet de donder weerklinken'. 

1844 Midrash Rabba, H. Freedman en M. Simon (red.), III Exodus, transl. by S.M. Lehrman, 
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gehelee volk was getuige van de donderslagen', lett.: 'zag de stemmen', 
ÏÏÏ^lpn 185.. De wijs er nog op, dat de 'zeven donderslagen' van Op 10:3 
genoemdd worden met een lidwoord. De aanduiding van de zeven ppovxai 
magg dus als zodanig bekend verondersteld worden bij de hoorders van Jo-
hannes.. Op grond van de Rabbijnse uitspraken kunnen we denken aan een 
uitingsvormm van goddelijk spreken. Aune noemt nog een aantal Koptische 
tekstenn waarin de uitdrukking de 'zeven stemmen' refereert aan de zeven 
Grieksee klinkers aer|i0UG>, die samen fungeren als aanduiding van de naam 
vann God186. Ook deze teksten vormen een aanwijzing dat er een traditie heeft 
bestaann van een zevenstemmig spreken van God. De zeven stemmen in Op 
10:33 zullen waarschijnlijk vanuit deze traditie, waarin de stem van God als 
zevenvoudigee stem omschreven wordt, verklaard moeten worden. 

5.4.85.4.8 Sprekende materie 

5.4.8.15.4.8.1 Op 9:13, de stem van de altaarhoornen 

Johanness vertelt in 9:13, dat hij na het horen van het geschal van de zesde 
bazuinn een stem hoorde 'uit de vier hoornen van het gouden altaar, dat voor 
Godd staat'. Wat voor een altaar is hier bedoeld? In Israels aardse heiligdom 
iss sprake van twee altaren, die ons bekend zijn uit de beschrijving van de 
bouww van de 'tabernakel': het brandoffer-altaar, dat met koperen platen was 
bekleedd en buiten de tent was geplaatst, en het reukoffer-altaar, dat met goud 
bekleedd was en binnen de tent stond187. Beide altaren waren aan de hoeken 
voorzienn van hoornen. Over de functie van de hoornen worden we geïnfor-
meerdd door Ex 30:10: 'Aaron zal met het bloed van het zondoffer der ver-
zoeningg éénmaal per jaar op zijn hoornen [h.l. die van het reukoffer-altaar] 
verzoeningg doen'. Het 'zondoffer' is een offer, gebracht voor overtredingen, 
diee onbewust of zonder opzet zijn begaan. In Lv 4:25 staat de handeling van 
dee offeraar beschreven: 'En de priester zal met zijn vinger een deel van het 
bloedd van het zondoffer nemen en dat strijken aan de horens van het brand-
offeraltaar'' . Bij het zondoffer gebracht voor een priester, of voor het gehele 

Londenn 1939. Zie Midrasj Ex R. 15:28. Betz verwijst nog naar een uitspraak van R. 
Tanchuma,, volgens welke de stem van God zich naar Ps 29 in zeven stemmen deelt, 
TWNTIX,TWNTIX, 281 n. 40, s.v. (pWVT]. 

1855 Het meervoud van !?1p, JTitnp, wordt vaak gebruikt om donderslagen aan te geven. 
1866 Aune, Revelation II, 560; id., 'The Apocalypse of John and Graeco-Roman Revelatory 

Magic',, NTS 33 (1987) 481-501, in het bijzonder biz. 489-491. 
1877 Zie Ex 27:2; 38:2 voor het brandoffer-altaar en Ex 30:2, 10; 37:25 voor het reukoffer-

altaar. . 
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volk,, wordt bloed gestreken aan de hoornen van het reukoffer-altaar, Lv 4:7, 
18,, bij een zondoffer voor iemand uit het volk, een leek, ook al was het een 
vorst,, werd het offerbloed gestreken aan de hoornen van het brandoffer-
altaar,, Lv 4:25, 30. Hieruit kunnen we opmaken dat de hoornen van het 
reukoffer-altaarr belangrijker geacht werden dan die van het brandoffer-
altaar. . 

Mogelijkk hadden de hoornen van de altaren een vrijplaats-functie. Daarover 
staatt in de Thora weliswaar niets vermeld188, maar op grond van twee teksten 
inn 1 Koningen mogen we dit aannemen: in 1 K 1:50 wordt verteld, dat de 
opstandelingg Adonia de hoornen van het altaar greep, om aan arrestatie en 
straff  te ontkomen. Datzelfde deed volgens 1 K 2:28 Joab. Joab werd echter 
tochh gedood. Uit de beschrijving van het gebeuren kunnen we opmaken, dat 
Joabb zich binnen de tabernakel bevond en dus de hoornen van het reukoffer-
altaarr had gegrepen. 
Omm welk altaar zou het nu in Op 9:13 kunnen gaan? Volgens Charles gaat 
hett om het hemelse reukoffer-altaar189. Noch in de Joodse, noch in de chris-
telijkee apocalyptiek is er sprake van twee altaren in de hemel190. De hemelse 
tempell  heeft immers geen voorhof buiten het heiligdom waar een brandoffer-
altaarr zou kunnen worden gelocaliseerd en er zijn zeker geen bloedige dier-
offerss die erop gebracht worden191. Charles geeft echter toe, dat hemelse 
altarenn soms trekken kunnen vertonen van het aardse brandoffer-altaar. Aune 
meent,, dat met het woord fruoiaaxr]plov, dat achtmaal in Openbaring 
voorkomt,, viermaal het hemelse tegenbeeld is bedoeld van het reukoffer-
altaar,, namelijk in 8:3 (2 x), 5 en 9:13, en viermaal het tegenbeeld van het 
brandofferaltaarr dat in de Voorhof der priesters stond: Op 6:9, 11:1192, 14:18 
enn 16:7193. Hoe dan ook, Aune denkt bij Op 9:13 eveneens aan een hemels 
reukoffer-altaar.. Kraft kiest in Op 9:13 echter toch voor een hemels 

1888 Ex 21:13 'Maar voor het geval, dat hij het er niet op toelegde [se. iemand te doden], doch 
datt God het zijn hand deed overkomen, zal Ik u een plaats doen toekomen, waarheen hij 
kann vluchten'. In Nu 35:13-14 en Dt 19:1-2 is sprake van zes 'vrijsteden'. In Dt 4:43 
wordenn drie van deze 'vrijsteden' genoemd. Zie C. Houtman, Het altaar als asielplaats. 
BeschouwingenBeschouwingen over en naar aanleiding van Exodus 21:12-14, Kampen 1990. 

1899 Charles, Revelation I, 227. 
1900 Cf. Ignatius, Magn 7,2: 'Komt allen als naar één tempel Gods, als tot één altaar', en Ignati-

us,, Phil 4: 'Er is immers (slechts) ev ftuoiaoxiipiov, één altaar...'. 
1911 Charles, betreffende Op 8:3b en 9:13: 'That these two references are to the altar conceived 

ass an altar of incense [...], there can be no question', Revelation I, 227. 
1922 Charles telt 11:1 niet mee in zijn opsomming van teksten waarin sprake is van een hemels 

altaar,, Revelation I, 227; ook volgens Aune, Revelation II, 405, en Bauckham, Climax, 16, 
slaatt 11:1 op het aardse heiligdom. 

1933 Aune, Revelation II, 511. 
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brandoffer-altaar,, omdat dit altaar ook van goud is194 en évtómov TOU 
fteou,fteou, 'voor het aangezicht Gods' staat. In het boek Leviticus staat echter 
juistt van het reukoffer-altaar vermeld, dat het staat 'voor het aangezicht des 
HERENN in de tent der samenkomst', Lv 4:7, 18. De meeste exegeten nemen, 
mètt Charles, aan dat het in 9:13 om het hemelse pendant van het reukoffer-
altaarr gaat . 
Johanness hoorde (pO)vf|V | l iav, en de meeste exegeten zijn het erover eens 
datt | i iav hier niet als telwoord is gebruikt maar als een onbepaald lid-
woord196.. Ook hier heeft Kraft een van anderen afwijkende mening, maar 
eenn terechte mening: volgens hem kan p-iav ook betekenen 'dass mehrere 
unisonoo sprechen', de vier hoornen spreken als met één stem. Kraft is echter 
verderr van mening, dat deze stem behoort aan de engel van Op 14:18, die uit 
hett altaar kwam en die 'macht had over het vuur'.197. 
Hett zijn de hoornen van het altaar, waaraan volgens de Thora verzoenende 
handelingenn werden verricht bij het zondoffer. Deze hoornen dienden als 
vrijplaatss voor mensen die zonder opzet zondigden. Het zijn de hoornen zelf, 
diee hier in Op 9:13 als sprekend worden voorgesteld198. Zij geven opdracht 
tott de massacre onder de mensen die willens en wetens hun boze daden 
bedrijven.. Het zijn de hoornen die spreken, al zal men tegelijk kunnen zeg-
gen,, dat het de angelus interpres is, die door middel van de hoornen spreekt. 

5.4.8.25.4.8.2 Op 16:7, het sprekende altaar 

Sprekenn in Op 9:13 de hoornen van het altaar tot een engel, volgens Op 16:7 
spreektt het altaar tot God. Dat het altaar als sprekend wordt voorgesteld, 
wordtt echter ontkend door Aune. Hij vertaalt de woorden KOCl TJKOUOCt TOÖ 
üuöiaOTT|piouu XeyovTOQ als volgt: 'Then I heard someone from the altar 
say'.. Hij meent, dat het hier niet om de personificatie van het altaar gaat, 
wantt de genitief-constructie xoC üuoiaorr|piou AéyovTOt; is volgens 

1944 Kraft, Offenbarung, 143, veronderstelt dat een hemels altaar altijd wel als een gouden 
altaarr zal worden gezien. 

1955 Zo ook Bousset, Offenbarung, 302. Cf. Bauer-Aland, WNT, s.v. ftumaoTifaiov: 'als 
Raucheraltarr scheint im Wesentl. auch d. himml. Altar d. Apk gedacht'. 

1966 Mussies, Morphology, 183. Volgens Charles, Revelation I, 247, wordt het gebruik van 
Uictvv hier het best verklaard door de Semitische stijl van de auteur. 

1977 Ook Beale denkt aan de stem van deze engel, maar houdt de mogelijkheid open dat het om 
dee stem van Christus gaat, Book of Revelation, 505, zonder voor deze suggesties bewijzen 
aann te voeren. Het gaat volgens Aune beslist niet om de stem van God, omdat gesproken 
wordtt van een stem uit de hoornen van 'een altaar, dat voor God staat', Revelation II, 536. 

1988 Aune, Revelation II, 536. 
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hemm een genitivus partitivus, 'iemand van het altaar'199. Dit laatste lijk t mij 
onjuist.. Bij (XKOueiv staat de persoon die men hoort spreken meestal in de 
genitivus,genitivus, waarbij dan meestal sprake is van de genitivus cumparticipio200, al 
zijnn er uitzonderingen op deze regel201. In hoofdstuk 16 staan enkele parallel-
lee constructies, 16:1 TJKODoa \itydXr\Q (pcovf); [...] Xeyovor\(;, 'ik hoor-
dee een luide stem zeggen'; en 16:5 rJKOuoa TOU &YYéA.oö TG>V üöaxcov 
AiyovTog,, 'en ik hoorde de engel der wateren zeggen'. Het is daarom niet 
aannemelijkk om met betrekking tot TJKOUOOC xoO üuoiaaTTipiou 
A-éyoviogg in 16:7 tot een afwijkende vertaling te komen en de woorden 
TOÜÜ ÖuaiaOTT|piou als genitivus partitivus op te vatten. In 16:7 is sprake 
vann een personificatie van het altaar dat als sprekend wordt voorgesteld, 
zoalss ook de hoornen van het altaar volgens 9:13 spreken. 
Ookk Kraft ontkent de personificatie van het altaar202. Hij meent dat evenals 
bijj  Op 9:13 de stem afkomstig is van 'de engel die macht had over het vuur' 
uitt Op 14:18. De vuur-engel zou dan in 16:7 instemmen met de woorden van 
dee water-engel uit 16:5-6. Deze suggestie mist een goede onderbouwing. Wij 
zullenn het altaar moeten laten spreken. Het 'sprekende' altaar zou dan sym-
booll  kunnen staan voor de zielen onder het altaar in Op 6:1020\ die instem-
menn met de hymnische woorden van de 'engel der wateren'. De stem van het 
altaarr begint met Nctï, waarmee de woorden van het altaar in combinatie 
mett Op 6:9-11 een antifonisch karakter krijgen204. 
Inn 16:7 is, zoals in Op 6:9-11, sprake van hymnische taal205. Men zou die taal 
ook,, gezien het feit dat het altaar als sprekend wordt voorgesteld, mytholo-
gischh kunnen noemen. Maar pogingen om dit mythologische taalgebruik te 
rationaliserenn zijn onterecht. De zeggingskracht ervan is zoveel sterker dan 
eenn rationele mededeling. In dit 'altaar' spreken de offers, de gebeden en de 
lofprijzingg van Israël mee, maar allereerst wordt in het spreken van het altaar 

1999 Aune, Revelation II, 888. 
2000 BDR, § 173. Cf. de NRSVOp 16:7, 'And I heard the altar respond'. 
2011 Vergelijk Op 14:13, fJKOUOCC q>ü>vf)<; ÈK TO£> oópocvoG AeYOUOTK 'en ik hoorde een 

stemm uit de hemel zeggen' met 12:10 fjicouoa (pwvfjv |J.EYCCA.T|V év TÜ oüpavw 
Aéyouaav,, 'en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen'. 

2022 Kraft, Offenbarung, 206. 
2033 Bousset, Offenbarung, 396, Charles, Revelation II, 123-124, en vele anderen brengen het 

sprekenn van het altaar in verband met het roepen van de zielen onder het altaar; in 16:6 
gaatt het immers over de heiligen en profeten, wier bloed vergoten is. 

2044 Jörns noemt de woorden van de 'waterengel', 16:5b-6 een 'eulogieahnlichen Strophentyp, 
datt in 7b wordt gevolgd door een 'antiphonische Entgegnung', met vai als 'antiphonisches 
Stilmittel',, Evangelium, 99, 136. 

2055 Jörns rekent 16:7 tot de 'hymnische Stücke', die zich door een bijzondere inleiding van de 
contextt onderscheiden, Evangelium, 19, 
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dee stem gehoord van de martelaren van Op 6:9, die instemmen met het 
oordeell  en het gerichtshandelen van God. Deichgraber noemt Op 16:7b dan 
ookk een 'Gerichtsdoxologie'206. 

5.4.95.4.9 «Eovoci als aanduiding van onbestemde geluiden 

Inn een aantal teksten komt het woord <po>vai voor in de zin van 'geluiden', 
tee midden van aanduidingen van andere geluiden en lichteffecten. Deze 
tekstenn zijn: 

4:55 En van de troon gingen uit bliksemstralen, stemmen en 
donderslagen. donderslagen. 

8:55 en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen 
enen aardbeving. 

11:199 ener kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen 
enen aardbeving en zware hagel. 

16:18:: En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, 
enen er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest 
is,is, sedert een mens op aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó 
grootgroot [...].  [21] En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit 
dede hemel [...], de plaag daarvan was zeer groot. 

Dezee series van klankaanduidingen en lichteffecten worden genoemd bij de 
beschrijvingg van de troon van God: Op 4:5; vóór en na de zeven bazuinpla-
gen:: 8:5 en 11:19; en daarna nog na de plagen opgeroepen door de zeven 
schaal-engelen:: \6:\&-2i2m. De vier series ondergaan successievelijk een 
intensivering:: In 4:5 ging om 'bliksemstralen, stemmen, en donderslagen'. In 
8:55 zijn de bliksemstralen en donderslagen ten opzichte van 4:5 van plaats 
verwisseldd - Johannes maakt bij herhalingen vaak gebruik van lichte altera-
tiess - en de serie heeft een uitbreiding ondergaan: er is een aardbeving bijge-
komen.. Aan het einde van de serie bazuinplagen, na de klank van de zeven-
dee bazuin, wordt de tempel Gods, die in de hemel is, geopend, 11:19. De 
volgordee van de eerste drie verschijnselen is weer gelijk aan die van 4:5, de 
uitbreidingg wordt gevormd door XcM-OtCot [itydkr],  zware hagel. 

2066 Deichgraber, Gotteshymnus, 56. 
2077 Bauckham stelt dat de drie series van zeven, die van de zegels, de trompetten en die van de 

schalen,, onderling worden verbonden door de frases met 'blikemstralen, stemmen en 
donderslagenn enz.', en de drie series tezamen via 4:5 met de troonscène van hfst. 4 en 5, 
ziee Climax, 7-8. 
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Naa de plaag, veroorzaakt door de zevende schaal-engel, is er sprake van een 
eenderee serie geluiden, 16:18. De aardbeving en de hagel worden echter 
bijzonderr geïntensiveerd. De uitbreiding van de frase geeft de intensivering 
aann van de oordelen, aangezegd in de drie series van de zeven zegels, trom-
pettenn en schalen208. 

Hett woord (pcavai is in de vier genoemde teksten door NBG-'51 terecht met 
'stemmen'' vertaald. De vraag rijst echter, wat hier met (pcovai is bedoeld. 
Aunee rekent de (po>vai tot de 'theophanic use of storm phenomena' en dat 
doenn ook andere commentatoren209. Oovai zou volgens Aune een syno-
niemm zijn van Ppovtai, want de serie aanduidingen ctOTpailcd KOU 
(pajvaii  KOU ppov tai komt vaker voor in theofanieèn210. In de Septuagint-
tekstt van het boek Esther komt een dergelijke opsomming voor, l:l d: 'En dit 
wass zijn droom: en zie, stemmen ((pcovai) en gedruis, donderslagen en een 
aardbeving,, beroering was op de aarde'211. Het boek Jubileeën, dat dateert uit 
dee tweede eeuw v.Chr., beschrijft in 2:2 dat God op de eerste scheppingsdag 
ookk ayyeAoi <pa>va>v, PpovTG>v, aaxpaitóiv, 'engelen van stemmen, 
donderslagenn en bliksemstralen', schiep212. Het is echter de vraag, of het 
woordd (pcovotl, dat in Openbaring en in Jubileeën voorkomt naast ppovxai 
enn <XOTpa7iai, wel geheel synoniem is met Ppovxai. Er lijk t hier in een 
triadischee opsomming toch geen sprake van een hendiadys te zijn. De oor-
spronkelijkee Hebreeuwse tekst van Jubileeën heeft Dl^lpD, en t ^p kan 
zowell  'stem' als 'donder' betekenen, maar de vertaling 'donder' heeft toch 
weinigg zin naast ppovrr], dat ook 'donder' betekent213. Daarom wil ik bij de 
genoemdee teksten uit Openbaring pleiten voor de vertaling 'stemmen'. Er is 
hierr weliswaar geen sprake van 'stemmen' in de zin van klanken met een 
taalkundigee betekenis, maar de <po)vai hebben wel degelijk een betekenis. 

2088 Zie boven § 1.2.4, Lambrechts 'structurering'. Lambrecht stelt dat het bij de herhalingen in 
Openbaringg altijd gaat om intensivering. 

2099 Aune, Revelation I, 294. Zie verder bijvoorbeeld Bauckham: 'the voices are phenomena of 
thee thunderstorm', Climax, 203. 

2100 Aune, Revelation I, 294: '... it is clear that (pcovai should be translated not "voices" (AV, 
RSV)) but rather "rumblings" <NIV, NRSV), a term synonymous with ppovroci'. 

2111 Est 1:1" (LXX) : 'Kofi TOÖTO ocuxoü TO EVUTCVIOV: Kal iöoi) <po>val KOCI üópuPcx;, 
Ppovxaii  KCCI aeio|ió<;, tdpaxo? éni yf\$'. 

2122 De Griekse tekst is overgeleverd door Epifanius; hier geciteerd naar Aune, Revelation I, 
294. . 

2133 Ook O.S. Wintermute neemt qxovcu, Jubileeën 2,2, in de betekenis van 'donder' en ver-
taaltt 'the angels of resoundings and thunder and lightning', OTPII, 55, n. 2d. Wintermute, 
o.c.o.c. 49, noemt het boek Openbaring overigens niet in zijn opsomming van nieuwtestamen-
tischee geschriften waaruit bekendheid blijkt met uitdrukkingen en ideeën uit Jubileeën. 
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Dee weergave 'geluid' miskent door zijn algemeenheid die betekenis. De 
(pcovcuu zijn weliswaar 'onbestemde geluiden', maar zij versterken het 
theofanie-karakterr van de PpOVTOCl en de CCOTpotTiai, die als zodanig 
normalee natuurverschijnselen zijn. De drie elementen refereren aan de ver-
schijnselenn bij de Sinaï, Ex 19:16-19, waar sprake is van donderslagen en 
bliksemstralenn en zeer sterk bazuingeschal. De 'stemmen' uit de triade in 
Openbaringg staan parallel met het bazuingeschal in Ex 19:16. God antwoord-
dee Mozes in de donder, Ex 19:19. De Septuagint heeft hier: ó Öe fteög 
drceKplvaxoo auxtï) (pOVfl, 'en God antwoordde hem met een <pG)vr], een 
stem'. . 
Inn Op 10:3-4 komt een personificatie voor van de PpOVTOCl: 'de zeven 
ppovTCtll  lieten hun stemmen, (povoci, horen'. Dan volgt in vs 4 nog twee-
maall  een mededeling dat de ppovxai gesproken hadden214. Deze personifi-
catiee versterkt de waarschijnlijkheid dat het woord <pG)VCU in de boven-
genoemdee serie teksten: 4:5; 8:5; 11:19 en 16:18 een meer geladen en preg-
nanteree betekenis heeft dan 'geluiden' zonder meer. Bij de aoTpoc7ioci KOCI 

(pcovaii  KOCI ppovxai in Op 11:19, die worden genoemd na de mededeling 
datt de tempel Gods die in de hemel is geopend werd, kan verwezen worden 
naarr Js 66:6 (LXX) , (pG)vf| Kpcc\)yr\q EK TióAeax;, (po>vf| éK vccou, 
<pa)vf|| KUplOD, letterlijk 'een stem van geschreeuw uit de stad, een stem uit 
dee tempel, een stem van de HEER'. Er worden onbestemde geluiden gehoord, 
maarr die worden in verband gebracht met de stem van de HEER. 

5.4.105.4.10 De stemmen in Op. 8:5 en de magrefa 

Dee PpovTCtl KOCI (pcovoci KOCI ócoTpocTroci in Op 8:5 hebben mogelijk een 
historischee achtergrond. De pericoop Op 8:3-5 vertelt namelijk dat een engel 
bijj  een altaar ging staan, met een gouden wierookvat. Bousset meent dat met 
ditt altaar een hemels equivalent van het brandofferaltaar is bedoeld, in tegen-
stellingg tot het altaar, dat in het vervolg van hetzelfde vers ter sprake komt en 
datt uitdrukkelijk 'het gouden altaar' wordt genoemd215. Dat laatste zou dan 
hett equivalent zijn van het reukofferaltaar. Hoe dan ook, de engel staat bij 
eenn altaar, met een 'AiPavoxdq'. Aipavwtóg betekent 'wierook'216, maar 
zouu in Op 8:3-5 gelijk aan XiPccvcoxpig, of üup,iaTTjpiov, een 'wierook-

2144 Zie boven, § 5.4.7. 
2155 Bousset, Offenbarung, 292-293. 
2166 AipavcoTÓc in de betekenis van 'wierook' komt voor in 1 Kr 9:29 (LXX) , als vertaling 

vann roil!?, en in 3 Makk 5:2. 
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vat'2'7.. Volgens Bousset moet de Xipavcoxög XPUÖ0^C in Op 8:3 worden 
geïnterpreteerdd als een rcupeïov, een 'vuur- of kolenpan', een 'schep'218. 
Hett woord nupeïov is in de Septuaginta de weergave van het Hebreeuwse 
nnn>D.. Bezaleël, de vervaardiger van de tabernakel, maakte volgens Ex 
38:33 'vuurpannen' van koper, maar Salomo liet ze voor de tempel van goud 
maken.. Boussets veronderstelling, die niet gedeeld wordt door Charles, wint 
aann waarschijnlijkheid, als wij als achtergrond van 8:5 het magrefa-ritueel 
veronderstellen,, waarvan sprake is in het Misjna-traktaat Tamied119. 
Hett woord magrefa220 betekent eveneens 'schep'. Een magrefa werd ge-
bruiktt om as en sintels van het brandofferaltaar te scheppen. In Misjna Ta-
miedmied 5:6 wordt vermeld dat tijdens het ritueel bij het brandofferaltaar voor 
hett tempelgebouw in Jeruzalem een van de priesters die dienst deed om 
wierookk te branden en de as van het altaar te verwijderen, de magrefa placht 
tee nemen om die dan met een harde klap neer te werpen op de stenen vloer 
tussenn het altaar en de ingang van het tempelgebouw. Het geluid van dit 
smijtwerkk zou tot in Jericho te horen zijn221. In Jeruzalem zou tijdens dat 
lawaai,, veroorzaakt door het gooien van de magrefa, geen mens meer zijn 
buurmann verstaan222. De plaats van dit gooi- en smijtwerk, de ruimte tussen 
hett altaar en de ingang van de tempel, was enkele malen ontwijd. Eenmaal 
gebeurdee dit door 'zonaanbidders', Ez 8:16, 'En zie, aan de ingang van de 
tempell  des HEREN, tussen de poort ['voorhal', NBG-'51] en het altaar, waren 
ongeveerr vijfentwintig mannen, met hun rug naar de tempel des HEREN en 
mett hun gezicht naar het oosten, en zij bogen zich in de richting van het 
oostenn neer voor de zon'. De zonde van de zonaanbidding werd als volgt 
bestraft:: Een man, 'in linnen gekleed', moest vuur scheppen van tussen de 
wielen,, van tussen de cherubs, die aan de rechterzijde van de tempel stonden. 
Hijj  moest de vurige kolen over de stad uitstrooien, Ez 10:2223. De man werd 

2177 Ouuiccnipiov, 'wierookvat' komt voor in 2 Kr 26:19, Ez 8:11 als vertaling van 
Jl lOpQ,, en in 4 Makk 7:11, 'our father Aaron, armed with the censer' (vert. H. Ander-
son,, OTP II, 552). In het NT komt het woord slechts eenmaal voor, namelijk in Heb 9:4, 
waarr NBG-'51 het met 'reukofferaltaar' weergeeft. Cf LSJ, 809, öop.iaTf)piov 1. censer; 
2.. vessel for fumigation. 

2188 Bousset, Offenbarung, 293. 
2199 Tamied = dagelijks offer. Het traktaat Tamied behoort tot de oudste van de Misjna en 

dateertt waarschijnlijk uit de eerste eeuw na Chr. 
2200 Cf Jl 1:17, n£)"fl)3 (mègraphah), 'schep', een hapax in het Oude Testament. 
2211 Misjna Tamied 3,8: 'From Jericho did they hear the sound of the shovel', vertaling Jacob 

Neusner,, The Mishnah, A New Translation, New Haven/Londen 1988, 866. 
2222 Misjna Tamied 5,6: 'No one in Jerusalem hears the voice of his fellow on account of the 

noisee of the shovel', Neusner, Mishnah, 870. 
2233 Bij het strooien van vuur over de stad spelen teksten mee als Gn 19:24, 'Toen liet de HEER 

zwavell  en vuur op Sodom en Gomorra regenen'; Ps 11:6, 'Hij regent op de goddelozen 
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daarbijj  geholpen door een cherub, die het vuur in zijn hand aanreikte, Ez 
10:7. . 
Naastt de zonde van de 'zonne verering' moet worden gedacht aan een pro-
fetenmoord:: Zekarja, de zoon van priester Jojada - van Berechja, schrijft 
Matteüss abusievelijk - werd gestenigd in de voorhof van de tempel, 2 Kr 
24:21.. Volgens Jezus' woorden vond deze moord plaats 'tussen het tempel-
huiss en het altaar', Mt 23:35, Lc 11:51. Het neerwerpen van de magrefa, 
waarvann sprake is in het Misjna-traktaat Tamied, moet worden verstaan als 
eenn symbolische handeling, die de herinnering levend hield aan Gods toorn 
enn straf over gruwelijke zonden in het verleden begaan224. 
Hett Misjna-traktaat werpt een verrassend licht op Op 8:3-5, zoals een verge-
lijkin gg van beide teksten doet zien: 

MisjnaMisjna Tamied 5,6: 
EenEen man nam de schep [magrefa] 
enen wierp die tussen de poort (van de tempel) en het altaar; 
geengeen mens in Jeruzalem kon de stem van zijn buurman horen door het 
geluidgeluid van de schep. 

Opp 8:5: 
EnEn de engel nam het wierookvat [AlpavcoTÓg] 
enen vulde die met het vuur van het altaar 
enen wierp die op de aarde; 
enen er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbe-
ving. ving. 

Inn Openbaring is de handeling van de man overgenomen door een engel, in 
dee hemel geprojecteerd en tot de hele wereld uitgestrekt. Op grond van de 
vergelijkingg van deze teksten kunnen we stellen dat er goede grond bestaat 
voorr de hypothese van Yoseph Yasser, volgens welke het ritueel van de 
magrephaa in de voorhof van de tempel de achtergrond vormt van de tekst Op 
8:5.. De A-lpavcoTÖg xpuooug in 8:3 moet dan, met Bousset, worden geïn-
terpreteerdd als een 7li)p£ÏOV, een 'vuurpan' of 'schep'. 

vurigee kolen en zwavel', enz. 
2244 Aldus Joseph Yasser, 'The Magrepha of the Herodian Temple: A Fivefold Hypothesis', 

JournalJournal of American Musicological Society 13 (1960) 24-42. 
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5.55 SAMENVATTING 

Inn hoofdstuk 5 hebben wij een aantal teksten de revue laten passeren, waarin 
sprakee is van stemmen of geluiden. Dieren, weerverschijnselen als donder-
slagen,, ja zelfs een altaar en zijn hoornen worden in de Apocalyps sprekend 
opgevoerd.. Wij 'horen' in het boek Openbaring van boodschappen of op-
drachten,, gegeven door een goddelijke stem. Verschillende malen wordt 
dezee stem door Johannes getypeerd als 'een stem uit de hemel'. Bij de identi-
ficatiee van deze stemmen gaan de commentaren dikwijl s uiteen, dat wil 
zeggenn er wordt gekozen, zij het vaak aarzelend, voor een van de drie opties: 
eenn bepaalde stem is van God, van Christus, of van een engel. Op zich is dit 
niett vreemd, de verschillen in keuze zijn verklaarbaar als wij letten op Op 
1:1.. Daar blijkt dat God de auteur is van de openbaring die aan Johannes en 
zijnn medebroeders wordt gegeven; Christus en 'zijn engel' zijn de media van 
dee openbaring. Er is dus sprake van een viervoudige geleding: God - Chris-
tuss - engel - Johannes. Johannes heeft deze geleding mogelijk aangebracht 
opp grond van Da 8:16-17, waar eveneens sprake is van een viervoudige 
geleding:: God - openbaringsstem - engel - Daniël. Op de plaats van Daniels 
'openbaringsstem'' is bij Johannes de gestalte van Jezus Christus gekomen. 
Wijj  zouden op grond van Op 1:1 logischerwijs kunnen veronderstellen dat 
allee openbaringen tot Johannes komen via de engel, maar wij mogen bij een 
visionairee figuur als Johannes natuurlijk geen rationele logica verwachten. 
Johanness voert naast de engel ook God, Christus en de Geest sprekend ten 
tonele. . 
Johanness schrijft in Op 1:1: 'zijn engel', - wiens engel, van God of van 
Christus,, dat is niet duidelijk, maar Johannes heeft, gezien het gebruik van 
hett lidwoord, een specifieke engel op het oog. Zijn hoorders zullen begrepen 
hebbenn welke engel hij bedoelde. Het is een angelus interpres, die de woor-
denn van God en van Christus overbrengt zo, alsof God of Christus ze zelf 
gesprokenn hebben. Daarom is vaak niet uit te maken welke stem Johannes 
bedoelt,, die van God, van Christus, of van een engel225, en leiden pogingen 
tott identificatie van de stemmen in de diverse commentaren vaak tot wille-
keurigee conclusies. Vele hemelse stemmen in de Apocalyps zijn bewust 
ongeïdentificeerd,, om het mysterieuze van de stemmen te accentueren. Het 
zijnn de stemmen die openbaringen van God en Christus aan Johannes door-
geven.. Daarom kunnen wij spreken van 'openbaringsstemmen'. 

2255 Ook in het OT is het dikwijls niet uit te maken wie spreekt, God of de engel van de Heer. 
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Dee constateer dat alle beschrijvingen van stemmen en geluiden, tot nu toe 
behandeld,, verklaard kunnen worden vanuit de Joodse bijbel of Joods apoca-
lyptischee geschriften. 
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HOOFDSTUKK  6 

HEMELSEE ZANGERS 

6.11 INLEIDING 

Hett vierde hoofdstuk van het boek Openbaring begint met het bericht dat 
voorr Johannes een deur naar de hemel geopend werd. Johannes geraakt 'in 
vervoeringg des geestes'. Het woord 'visioen' schiet tekort voor wat Johannes 
ervaart,, want hij 'schouwt' niet alleen, maar hoort ook gezang. Hij wordt 
echterr allereerst getroffen door de oogverblindende schittering van de troon 
vann God. Om deze troon zit en staat een hemelse hofhouding. Bij de be-
schrijvingg van deze hofhouding worden twee groepen van zingende heme-
lingenn genoemd, vierentwintig TïpeopUTepoi, 'oudsten', en vier ££>a, 
wezens,, - 'dieren' vertaalt NBG-'51l. Bij de zang van deze achtentwintig 
hemelingenn voegen zich nog koren van vele duizenden engelen. De vraag 
doett zich dan voor: zijn er aanwijzingen voor dat elementen van deze he-
melsee eredienst reflecties zijn van de toenmalige aardse eredienst, zoals 
Johanness die gekend heeft? Velen hebben die vraag bevestigend beantwoord 
enn menen dat het mogelijk is in de Apocalyps gegevens op te opsporen 
aangaandee de oudste christelijke eredienst. In een volgend hoofdstuk ga ik in 
opp dat probleem. 
Dee hemelingen zingen. Wat zij zingen wordt meestal aangeduid als 'hym-
nen',, hoewel het Griekse equivalent, ü^ivoi, niet in de Apocalyps voor-
komt2,, wel in de brieven van Paulus. Het ontbreken van het woord Üjivog in 
dee Apocalyps is mogelijk niet toevallig. De 'hymne' is een belangrijk on-
derdeell  van de religieuze cultussen en de staatscultus van het Romeinse Rijk. 

11 C<ï>ov = dier, maar  kan ook een afbeelding van een gestalte of figuur  betekenen en dan 
niett  alleen van een dierfiguur ; ook de tekens van de Dierenriem werden C<ï>&  genoemd. In 
II  Clem 20,4 worden naast de mensen en de dieren de C<ï>&  genoemd die op de aarde leven. 
Volgenss Bultmann, TWNTU, s.v. (,&& KTX. , 875, zou met het woord (<£a in I Clem 20,4 
eenn samenvatting van mensen en dieren bedoeld zijn. Het woord zou ook op bovennatuur-
lijk ee wezens kunnen slaan. David E. Aune geeft in zijn commentaar, Revelation I, 272, het 
woordd £<ï><x weer  met 'cherubim' . 

22 Johannes gebruikt wel het woord 4>ör), bijvoorbeeld o>óf| Mooüoéox;, het Lied van 
Mozes.. Ook de LX X spreekt in Ex 15:1 over  het lied dat Mozes zong van TTJV <i>Öf)V 
TCCÜTTJV ,, 'di t lied'. 
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Mogelijkk heeft dit gegeven Johannes weerhouden om het woord te gebrui-
ken3.. K. Berger is van mening dat men niet van nieuwtestamentische 'hym-
nen'' kan spreken, want in die gedeelten die als hymnen worden aangeduid, 
zoalss Fil 2:6-11 en Kol 1:15-20, is geen metrische structuur te onderkennen4. 
Menn zou dus van 'prosahymnen' moeten spreken. Maar Berger bespreekt de 
'hymnen'' onder het Hellenistische literaire genre Genos epideiktikon, het 
genree van de lofzangen5. T f ivo i zijn dié 'enkomia', lofzangen, die gericht 
zijnn tot de goden. Berger gebruikt hier een definitie ontleend aan de Apologie 
vann de filosoof Aristides uit Athene, geschreven in de tijd van keizer Hadria-
nuss (117-138). Lofliederen gericht tot het 'Lam', als die in Op 5:12, zouden 
duss geen 'hymnen' kunnen zijn, maar enkomia zoals die geschreven zijn op 
grotee mannen. Berger wil daarom spreken van Christus-enkomia. Het 
Christus-enkomionChristus-enkomion komt overigens wel in de nabijheid van de 'hymne', van-
wegee het streven 'Jesus in die Nahe Gottes zu rücken'6. Er zijn verschillende 
definitiess te geven van het begrip 'hymne'. De zou voor de hymnische ge-
deeltenn van Openbaring niet a priori  een definitie willen gebruiken, ontleend 
aann Hellenistische genres, zoals Berger doet. Berger geeft een overzicht van 
dee opbouw van de Griekse hymne, om dan in de Christus-enkomia 'hymnen-
artige'' elementen op het spoor te komen die overeenstemmen met elementen 
uitt pagane voorbeelden. Het Joodse karakter van de Apocalyps geeft geen 
aanleidingg tot het gebruik van een dergelijke methode. Ik gebruik het woord 
'hymne'' hieronder als aanduiding van een lofzang tot God en/of tot Christus, 
off  als een loflied dat de goedheid en de grootheid van God en/of Christus 
bezingt7. . 

Dee 7tpeopTJT£poi zijn in het visioen van Johannes gezeten op tronen, dra-
genn kronen en zijn bekleed met witte kleren8. De exegeten, die deze 'pres-

33 Ook bij de Apostolische Vaders komt up,vo<; betrekkelijk weinig voor; zie het artikel 
v\ivo<;v\ivo<; in TWNT VII I van de hand van G. Delling, 505. 

44 Zie ook G.P. Luttikhuizen, 'The Poetic Character of Revelation 4 and 5', in: J. den Boeft 
enn A. Hilhorst (red.), Early Christian Poetry. A Collection of Essays, Leiden 1993, 15-22, 
inn het bijzonder biz. 16. 

55 K. Berger, 'Hellenistische Gattungen im Neuen Testament', in: ANRW II, Principat 25/2, 
Berlijn/Neww York 1984, 1149-1169. 

66 Berger, 'Hellenistische Gattungen', 1151. 
77 H. Gunkel, Einleitung in die Psalmen, Göttingen (1933) 19662, gaf een dergelijke definitie 

vann hymnen. Hij zag die psalmen als hymnen, die Gods grote daden en zijn heerlijke 
eigenschappenn bezingen, 276. Zie F. Matheus, Singt dent Herrn ein neues Lied, Stuttgart 
1990,, 15-22. Luttikhuizen onderstreept de oudtestamentische achtergrond van de hymni-
schee passages in Openbaring; hij geeft de volgende bondige definitie van een hymne: 'a 
hymnn is a cultic song in which the emphasis is on the praise of God', 'Poetic Character', 
15-16. . 

88 In de NBG-'51 is althans in de Apocalyps î iCtTia vertaald met 'klederen', oxoAai met 
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byters'' willen identificeren, gaan uitvoerig in op de genoemde attributen: 
wittee kleding, kronen en tronen. De beide andere attributen, citers en gouden 
wierookschalen,, die worden genoemd in 5:8, krijgen in de commentaren 
nauwelijkss of geen aandacht9. Dat de citers weinig aandacht krijgen is 
vreemd,, want Johannes vermeldt als voornaamste functie van de presbyters 
datt zij zingen, 4:11 en 5:9-10, 11; 7:11-12.; 11:16-18; 19:4. Dat zingen en 
hett gebruik van hun muziekinstrumenten bestempelt hen tot hemelse 'zan-
gerss en speellieden', tot Kiöapo)öoi. 
Ikk ga onder (§ 6.3) nader in op de presbyters, maar behandel eerst de vier 
C<oct,, de 'wezens', 'cherubs'. 

6.22 DE C<Ï>CC 

Dee vier £coa worden in Op 4:6-9 beschreven als wezens, vol ogen van voren 
enn van achteren. Ook hun vleugels waren bedekt met ogen10. De voorstelling 
vann deze 'wezens' is door Johannes ontleend aan Ezechiël, waar de LXX in 
1:55 ook spreekt van C<ï>a- De NBG-'51 vertaalt het woord CGÏKX in Openba-
ringg met 'dieren', maar het Hebreeuwse TlVn in Ezechiël met 'wezens'. In 
Ezz 10 worden deze 'wezens' cherubs genoemd. Johannes verbindt in Open-
baringg de voorstelling van de vier-vleugelige cherubs uit Ezechiël met die 
vann de zes-vleugelige serafs uit Js 6. De 'wezens' uit Op 4 vormen volgens 
Boussett en Charles een klasse van engelen11, maar dan zijn zij engelen met 
eenn aards uiterlijk, want zij gelijken respectievelijk op een leeuw, een rund, 
eenn mens en een vliegende arend12. Het mag vreemd klinken dat deze 'we-
zens',, waarvan drie getooid zijn met een dierenkop, zingen konden, maar in 
apocalyptischee voorstellingen is veel mogelijk. P. Alexander wijst in zijn 
'Introduction'' bij de Hebreeuwse Henoch erop dat de vier koeien die de ark 

'gewaden';; er is echter geen kenbaar verschil in betekenis. 
99 Een gunstige uitzondering is de commentaar van D.E. Aune, Revelation, 
100 Als de woorden van 8b, KUicAóftev KOU êowüev YÉJIOUOIV ó(pöaA.nwv een zelf-

standigee zin vormen - zoals NBG- '51 deze woorden opvat, 'en zij waren rondom en van 
binnenn vol ogen' - zou het daarin gaan om een herhaling van het in 6c meegedeelde: C«a 
yénovxaa ó(püaA.|ia>v éjiftpooöev KCCI öiuafrev, NBG-'51: 'dieren, vol ogen van 
vorenn en van achteren'. Nu is het weinig zinvol om 'van binnen' ogen te hebben. Mogelijk 
slaatt 8b echter op het voorafgaande woord TtxépuYCu;; dan zou de betekenis zijn: 'zij, de 
vleugels,, hadden ogen van buiten en van binnen', dat wil zeggen aan de boven- en de 
onderkant.. Cf. de parallel in de Slavische Henoch 21:1, 'cherubim and seraphim standing 
alll  around his throne, six-winged and many-eyed', OTP 1,134, vert. F.I. Anderson. 

111 Charles, Revelation 1,119, 'apparently the highest, or one of the highest orders'. 
122 Ate in ApAbr. 18:5. 
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dess verbonds terugbrachten naar Israël, volgens een Rabbijnse glosse bij 1 S 
6:122 een hymne zongen13. Evenals de serafs van Jesaja zingen de 'wezens' in 
Johannes'' visioen het driemaal 'heilig'. Bij Johannes is het subject van 
heiligheidd 'de Heer God, de Almachtige', met als bijstelling 'die was en die 
iss en die komt'. In de tekst bij Jesaja is het subject van de zin 'de Heer der 
heerscharen',, waarna de woorden 'de ganse aarde is van zijn heerlijkheid 
vol'' volgen. De voorstelling dat hemelingen een lofprijzing zingen, te begin-
nenn met een driemaal herhaald 'heilig!', komt ook voor in de Ethiopische 
HenochHenoch 39:1214 en de Slavische Henoch 21:1! \ Volgens sommigen was dit 
'sanctus'' als een kedoesja reeds in Johannes' dagen een onderdeel van de 
synagogalee liturgie. Johannes vertelt dat de wezens bij hun lofzang 'dag 
nochh nacht' rust hadden, vs 8. Ook de eeuwigdurende lofzang heeft parallel-
lenn in de Ethiopische Henoch 71,7, waar de serafs en cherubs 'the sleepless 
ones'' worden genoemd. In 39,12 is verder sprake van hemelingen 'who do 
nott slumber', maar voor Gods troon staan en het driemaal 'heilig' zingen. De 
SlavischeSlavische Henoch 22,2 noemt de cherubs en de serafs 'and their never-silent 
singing'. . 

Dee £6)01 zingen, maar het is niet duidelijk of zij ook een instrument bespe-
len.. Er bestaat onenigheid over de interpretatie van Op 5:8 betreffende het 
antecedentt van de bijzin ëxovteg ëKCCOTO<; Kiddpav KTX , 'hebbende elk 
eenn citer'. Volgens de meeste uitleggers hebben alleen de presbyters een 
citerr in de hand. Zij houden het erop, dat ëxovTec alleen met de 7rpeapx5-
Tepoii  moet worden verbonden. Grammaticaal is het heel goed mogelijk dat 
ëxovT£<;; ook verbonden wordt met de (wet, en dan zouden ook zij in het 
bezitt zijn van een Kiüctpa. In ieder geval, de vier fcoa zingen. In het ver-
haall  van Johannes zingen zij als kwartet, 4:8, als wij het participium 
Aéyovxegg met 'zingend' mogen weergeven. Bauer-Aland geven weliswaar 
dezee betekenis van Aéyeiv niet in hun woordenboek, noch doen dit de 
auteurss van het lemma A-éyo) in 7TWVTIV; evenmin noemen Liddell & Scott 
dezee betekenis in hun Lexicon, maar dat kan liggen aan hun gebrek aan 
muzikalee interesse16. Alleen H. Schlier stelt dat Aeyeiv 'wenn auch verein-

133 OTP I, 231. De Rabbijnen lieten nnVJ>l komen van *l>\y, zingen, in plaats van 1W, 
rechtuitgaan. . 

144 077*1, 31, vert. E. Isaac. 
155 OTP 1,134, vert. F.I. Andersen. 
166 Dieter Wohlenberg beklaagt zich in zijn dissertatie Kultmusik in Israel. Eine forschungsge-

schichtlicheschichtliche Untersuchung (Hamburg 1967), 531-532, over de onkunde en de 'Ignoranz' 
vann theologen, uitzonderingen daargelaten, op muzikaal gebied en hun gebrek aan bereid-
heidd te rade te gaan bij de muziekwetenschap. Mogelijk geldt dit ook voor lexicografen. 
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zelt'' gelijk kan zijn aan aöeiv17. Ook het Latijnse dicere kan 'zingen' bete-
kenen,, getuige het bericht van Piinius, Epist. 10,96,6 over christenen die 
voorr dag en dauw samenkomen 'carmenque Christo quasi deo dicere secum 
inviceirt™.inviceirt™. All e hymnische gedeelten in Openbaring worden ingeleid met 
^éyovTegg of een andere vorm van kéyzx v19. Men kan daarbij toch moeilijk 
aannemenn dat bedoelde hymnen door spreekkoren zijn 'gezegd'. Nu zijn ze 
ookk niet gezongen in Westerse melodiestructuren. Veeleer hebben we ons 
eenn vorm van cantillatie voor te stellen. In 4:8 zingen de cherubs, als gezegd, 
inn een kwartet, in 5:12 zingen zij mee in het hemelse koor van miljoenen 
engelen,, in 5:14 responderen zij met het woord 'Amen', als bevestiging van 
dee gezongen lofzang waarmee alle schepselen in hemel en aarde hadden 
ingestemd.. Een dergelijke responsie zingen zij tezamen met de vierentwintig 
presbyterss in 19:4: 'Amen, halleluja!', met dezelfde woorden waarmee 'het 
volk'' respondeerde in Ps 106:48. 
Doorr de woorden van Op 4:9 schemert een doxologie, een korte lofprijzing 
diee door de Có>a zou zijn gezongen20. Een doxologie werd vaak gezegd of 
gezongenn aan het eind van een gebed of een hymne21. De doxologie is vervat 
inn een driedelige nominale zin, waarin a) de persoon voor wie de lof is be-
stemdd genoemd wordt in de dativus22, en b) een doxologisch predicaat waar-
inn het woord öó£a voorkomt23 en c) een eeuwigheidsformule24. Hierbij 
betuigenn aanwezigen hun instemming door een gezamenlijk gesproken of 
gezongenn 'amen'25. In 4:9 ontbreekt het 'amen', mogelijk omdat het 'amen' 
naa het zingen van de doxologie door anderen wordt aangeheven. Het 'amen' 
alss respons van een gemeente op de tekst, die door een voorzanger op ver-

177 H. Schlier, TWNTI,163, s.v. aö<o. 
188 lSecum invicem* kan vertaald worden als 'onder elkaar' of als 'in beurtzang'. 
199 Soms gaat een vorm van het werkwoord qcöeiv daaraan vooraf, zo in 5:9, KOCI qjöouoiv 

6>öf)VV Kccivfjv XcyovTeg, 'en zij zongen een nieuw gezang', en 15:3, KOCI ójöouoiv 
TT)VV cj)Öf|v Mcaüoéüx; [...] A,éyovTe<;, 'en zij zongen het lied van Mozes [...]'. Het 
participiumparticipium AéyovTê  functioneert, evenals ÖTi, als inleiding tot de directe rede en hoeft 
duss niet altijd vertaald te worden. 

200 Aune, Revelation I, 307. 
211 In Op 1: 5-6 staat de doxologie, 'Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwighe-

den!!  Amen', aan het eind van de groet. Cf. Deichgraber, Gotteshymnus und Christushym-
nusnus in der frühen Christenheit, Göttingen 1967, 34, '[In] Apk 1, 6 bildet sie [die Doxolo-
gie,, AGS] das Ende des feierlich formulierten Briefeinganges'. 

222 In Op 4:9 T(£ Kcd)r)̂ ÉV(ü ÉTÏI xcjj üpóvo>, 'Hem die op de troon gezeten is'. 
233 In Op 4:9 öó£av KCCI TIHTJV KCCI eüxapicmav, 'heerlijkheid, eer en dankzegging'. 
244 In Op 4:9 TW CWVTI eic; TOIN; ccióJvocg xo>v ocioóvwv, 'die tot in alle eeuwigheden 

leeft'. . 
255 Voor een beschouwing over de doxologie zie Deichgraber, Gotteshymnus, 24-40. 
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hoogdee toon werd gereciteerd, was bekend in de gemeenten van Johannes26, 
enn naar wij mogen aannemen ook in andere christelijke gemeenten. Het is 
ookk goed voor te stellen hoe een gemeenschap instemmend reageert op de 
schriftlezingg door een uitroep als 'amen'27. 
Opp 4:9 vertelt nog iets over de zang van de cherubs. Wanneer dezen zingen, 
ö iavv öcSaouaiv T& (a>a öó£av KTA., zullen de presbyters neerknielen 
(Tieooöviai)) en instemmen met de lofzang. Volgens Kraft moet ötctv + 
futurumm in 4:9 worden verstaan als een iterativum en zou dan vertaald moe-
tenn worden als 'telkens wanneer'28. Dat zou goed passen bij het responso-
rischh karakter van de zang van de 'cherubs' en dat van de presbyters. De 
'cherubs'' zouden dan fungeren als voorzangers en de presbyters zouden in 
wisselzangg antwoorden. De meningen lopen echter ook hier uiteen. Bousset 
leestt met codex K ÖTCCV ÖWOOJÖIV en ziet dan öoSocooiv als een onge-
wonee aor. coni. van ëÖGXJCC29, en als het om een aoristus gaat, kan er geen 
sprakee zijn van een iterativum'0. Ook volgens Lohmeyer zou het in vs 9 om 
eenn eenmalige gebeurtenis gaan en hij wordt daarin gevolgd door Mussies en 
Aune31.. Deze interpretatie lijkt mij de juiste te zijn. De betekenis van Op 4:9-
111 is dan aldus: wanneer de (cpa, de cherubs, een lofzang32 zullen zingen, 
dann zullen de presbyters op hun knieën vallen en het lied, genoemd in 4:11, 
zingen,, of, nauwkeuriger aangeduid, wanneer de cherubs hun lofzang heb-
benn beëindigd met een doxologie zullen de presbyters inzetten met het 
ct£io<;-lied,, 4:11. In Op 4:9-14 is dus wel sprake van responsoriale zang, 
maarr het iteratieve element, dat Kraft veronderstelde, is niet aanwezig. 
Inn 5:14 wordt eveneens vermeld, dat de presbyters op hun knieën vallen. 
Niett vermeld wordt echter dat zij dan ook zingen. Het verwachte ct^iog-lied 
wordtt niet genoemd. 

266 Zie Op 19:4 waar de CÓ)0C en de 7ipeaPuxepoi met 'amen' en 'halleluja' instemmend 
reagerenn op een lofzang. 

277 Cf. 2 Makk 1:23, 'De priesters spraken een gebed uit, terwijl het offer verteerd werd: de 
priesterss en allen die aanwezig waren; Jonatan begon en de anderen stemden in'. Wij 
moetenn ons hierbij waarschijnlijk voorstellen dat Jonatan de voorbidder was en dat de 
anderenn instemden met de gebeden door 'amen' te roepen. 

288 Kraft, Offenbarung, 100-101. Er zijn verschillende tekstvarianten, maar de lezing öcóoou-
aivv is stellig origineel, Mussies, Morphology, 343. 

299 Bousset, Offenbarung, 252. Zie echter L. Radermacher, Neutestamentliche Grammatik, 
Tubingenn 19252, 100, 'Eine einigermassen sichere Spur des Aorists ëöcooa fehlt'. 

300 Muller, Offenbarung, 147, laat het futurum öcóoouoiv slaan op het eschatologisch gebeu-
ren.. Dan zou ÖTOCV geïnterpreteerd moeten worden als: 'wanneer eenmaal'. 

311 Lohmeyer, Offenbarung, 47. Mussies, Morphology, 343-347. Aune, Revelation I, 273, 
307. . 

322 Met de lofzang van de cherubs is niet het driemaal 'heilig' van 4:8 bedoeld, vanwege het 
futurumfuturum ÖCÓGODQIV in 4:9. 
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Vann de £(001 uit Openbaring worden ook nog niet-muzikale activiteiten 
vermeld:: in Op 6 wordt verhaald dat zij elk, om de beurt, een roepsignaal 
geven,, waarbij telkens een ruiter verschijnt. En één van de vier 'wezens' -
welke,, wordt niet vermeld - overhandigt de 'schalen van Gods gramschap' 
aann zeven engelen, Op 15:7. In 14:3 zijn zij, mét de presbyters, toehoorders 
vann engelen, die het 'nieuw gezang' zingen33. 

6.33 DE npeopinepoi 

Velee commentatoren gaan in op de vraag: waaraan is Johannes' voorstelling 
vann de TipeoPuxepoi ontleend? Deze TipeopUTepoi zijn in Johannes' 
voorstellingg gezeten op tronen rondom de troon van God, maar waren zij ook 
oorspronkelijkk hemelse wezens, als engelen, of zijn zij vertegenwoordigers 
vann mensen? Er wordt door sommige uitleggers ingegaan op de betekenis 
vann het getal 24, zelfs op een hiërarchische verhouding van de TrpeoPuTe-
poii  tot de vier t&a, die voor het eerst in 4:6 genoemd worden. Slechts een 
enkelee commentaar wijdt woorden aan de betekenis van de citers, die in het 
bezitt zijn van de TipeoPuxEpoi. 
Dee exegeten verschillen sterk in hun opvattingen betreffende de herkomst 
vann Johannes' voorstelling van de npeopuxepoi. Eeuwenlang heeft men 
dezee presbyters gezien als 'verheerlijkte' mensen, meer speciaal de heiligen 
vann het Oude Verbond. Deze visie werd ook voorgestaan in de aantekenin-
genn bij de Statenvertaling34. De opvatting dat de presbyters oorspronkelijk 
mensenn waren, berust onder andere op de lectio van Op 5:9 in de Textus 
receptus:receptus: öxi èo(pdyr\q KOti r\yópaoac; xcp üea> rm-ccQ KTA., 'want Gij 
zijtt geslacht en hebt ons voor God gekocht...'. De presbyters danken bij deze 
lezingg hun heil aan het Lam en zijn dan als verheerlijkte mensen te duiden. 
Ditt T)|iCt(; wordt echter in moderne tekstedities weggelaten, omdat het niet 
strooktt met het OCÜTOTJI; in vs 10, 'en Gij hebt hen gemaakt tot...'. Toch heeft 
hett r\\i&(;  in vs 9 sterke getuigen. In feite ontbreekt het woord alleen in de 

333 Volgens Kraft zingen niet de engelen, maar de 144.00 gelukzaligen het nieuw gezang, 
Offenbarung,Offenbarung, 188. 

344 De Statenvertalers laten ook de mogelijkheid van een andere uitleg open: de 24 'ouderlin-
gen'' - zoals zij het woord TipeoPuTepoi weergeven - zouden vertegenwoordigers zijn 
vann 'de gehele kerk van het Oude en Nieuwe Testament', te weten de twaalf patriarchen en 
dee twaalf apostelen. 

151 1 



AlexandrinusAlexandrinus en in de Ethiopische versiones. Hoskier nam T\\iCLC, dan ook op 
inn zijn teksteditie van de Apocalyps35. 
Dee exegeten van de Godsdiensthistorische School zien daarentegen in de 
TCpeopuxepoiTCpeopuxepoi van hoofdstuk 4 en 5 over het algemeen 'engelen'. Zo Gun-
kel,, die meende dat Johannes de voorstelling van de vierentwintig 'oudsten' 
hadd ontleend aan andere apocalyptische voorstellingen, afkomstig uit de 
Babylonischee mythologie36. Het zou gaan om de vierentwintig sterrengoden 
vann de dierenriem, zoals die beschreven zijn door Diodorus Siculus37. Bous-
sett wees, ter verklaring van het getal vierentwintig, op het feit dat in de 
hemelsee hofhouding van de Perzische religie Ahura Mazda omgeven was 
doorr 24 Yazata's, die op tronen gezeten waren. Babylonische of Perzische 
voorstellingenn zouden dus de achtergrond vormen van Johannes' vierentwin-
tigg TTpeopuxepoi, waarbij de oorspronkelijke zin is verbleekt; de vroegere 
godenn zijn engelen geworden38. Dat is eveneens de mening van Charles, die 
eropp wijst dat een eventuele oorspronkelijke betekenis niet gelijk hoeft te 
zijnn aan de betekenis die Johannes in Op 4:4 aan de vierentwintig Ttpeo-
pUTepoii  gaf39. Stonehouse zag de TtpeoPutepoi als een klasse van he-
melsee figuren van een superieure rang, verheven boven de engelen40. Dat is 
ookk de mening van Satake: 'Vielleicht stellen sie eine höhere Engelklasse 
dar'' . Toch wijzen enkele latere onderzoekers de opvatting dat de Tïpeo-
P^Tepoii  engelgestalten zouden zijn, van de hand, zo Michl in een uitvoeri-

355 H.C. Hoskier, Concerning the Text of the Apocalypse, Vol. I, Londen 1929. Hoskier 
meendee de weglating van T|p.ag in 5:9 te kunnen verklaren: de woorden HTOPAEAS 
TQQ 0EQ vormen de laatste woorden van een kolom, de nieuwe kolom begint met EN 
TQQ AIMAT I EOT, waarbij de afschrijver het woord HMAE moet hebben vergeten. De 
lezingg T)\ICLQ vormt in ieder geval de lectio durior. Aune, Revelation I, 325, meent dat 
rjU&gg is toegevoegd, omdat een object werd gemist. Ook Metzger, Textual Commentary 
onon the Greek New Testament, Stuttgart/New York 19942, 666, houdt r)fid<; voor een 
toevoeging. . 

366 H. Gunkel, Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit: Eine religionsgeschichtliche 
UntersuchungUntersuchung iiber Genesis I undAp. Joh. 12, Göttingen 19212, 302-308. 

377 Griekse tekst van Diodorus Siculus, II, 31, bij Bousset, Offenbarung, 247, en Charles, 
RevelationRevelation I, 131. 

33 8 Bous set, Offenbarung, 247. 
399 Charles, Revelation I, 128-133. Zie verder O. Schmitz, TWNT lil,  166, s.v. ftpóvog, 'die 

Altestenn in Apk 4,4, unter denen wohl auch Engelmachte zu verstenen sind'; en in navol-
gingg van hem G. Bornkamm, TWNT VI, 668, s.v. itpêa^vc; KTX , 'Nichts deutet darauf, 
dasss diese Altesten als erlöste und verkiarte Menschenwesen vorzustellen sind'. 

400 N.B. Stonehouse, 'The Elders and the Living-beings in the Apocalypse' in: Arcana Reve-
latalata (feestbundel voor F.W. Grosheide), Kampen 1951,135-148. 

411 A. Satake, Gemeindeordnung, 137-150. Citaat: 149. 
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gee studie42. Hij werd gevolgd door Feuillet43 en Prigent44, en de commentato-
renn Kraft, Sweet, Chilton en Harrington, om enkelen te noemen. Het voor 
henn doorslaggevende feit is dat nergens engelen 7lpeopUTepoi worden 
genoemd. . 
Bijj  de identificatie zijn, als gezegd, de drie attributen van de presbyters in het 
geding:: a) zij zijn gehuld in witte kleren, b) zij zijn gezeten op tronen, en c) 
zijj  dragen kronen. De witte kleren dragen niet bij tot hun identificatie, want 
vann engelen zowel als van verheerlijkte mensen wordt gezegd dat zij witte 
klerenn dragen. De kronen en tronen van de presbyters zouden wijzen op hun 
menselijkee afkomst. In de Hemelvaart van Jesaja worden tronen en kronen 
beloofdd aan de rechtvaardigen vanaf Adam, die gekleed zijn in witte kle-
ren45.. In Op 3:21 wordt hun die standhouden toegezegd te mogen zitten op 
dee troon van Christus. Het zitten op tronen wordt als bewijs aangevoerd voor 
dee menselijke afkomst van de presbyters, want zelden wordt van engelen 
gezegdd dat zij op tronen zitten. Feuillet weet natuurlijk van een klasse van 
hemelingenn die üpóvoi wordt genoemd, zo in Kol 1:16, maar hij vermoedt 
datt deze klasse van engelen zo heet, omdat zij dicht rond de troon van God 
staan.. Mogelijk valt bij deze dpóvoi echter ook te denken aan engelen die 
opp tronen waren gezeten46. In ieder geval worden in de Apocalyps van Sefan-
jaja engelen genoemd die troonzetels hebben in de hemel47. De tronen van de 
presbyterss zijn dus geen sterke aanwijzing voor de identiteit van laatst ge-
noemden. . 
Dee presbyters dragen kronen. En de getrouwe gelovigen wordt de kroon des 
levenss beloofd, Op 2:10. Als zij volharden, zal niemand hun die kroon ont-
nemen,, 3:11. Het woord crcé(pavog, in Openbaring vertaald door 'kroon', 
betekentt echter allereerst 'krans'. De engelen in de Apocalyps van Sefanja 
dragenn 'diademen'. Feuillet, die in de presbyters geen engelgestalten wil 
zien,, noemt zelf een tekst als argument, die zijn eigen mening weerspreekt: 
ApocalypsApocalyps van Abraham 11,3, waar een engel getooid is met een KiöapK, 
eenn tulband als van de hogepriester in Ex 28:4 (LXX) 48. De drie attributen 

422 J. Michl, Die 24 Altesten in der Apokalypse des heiligen Johannes, München 1938. 
433 A. Feuillet, P.S.S., 'Les vingt-quatre vieillards de 1'Apocalypse', RB 65 (1958) 5-32. 
444 P. Prigent, Apocalypse et Liturgie (Cahiers Théologiques 52), NeuchStel/Parijs 1964. 
455 Zie de vertaling van M.A. Knibb, 'Martyrium Isaiae', 9,12, OTPII, 170. 
466 Zo O. Schmitz, 7WJVTIII, 167, s.v. öpóvoc,. 
477 Zie het citaat in Clemens van Alexandria, Stromata, 5,11,77, vert. O.S. Wintermute, OTP 

I,, 508, 'And I saw angels who are called "Lords", and the diadem was set upon them in the 
Holyy Spirit, and the throne of each of them was sevenfold more (brilliant) than the light of 
thee rising sun'. 

488 Zie de beschrijving van de engel in de Apocalyps van Abraham 11:2-3 in OTP 1,694, vert. 
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vann de presbyters kunnen ook attributen van engelen zijn en vormen dus 
geenn sterke argumenten voor de menselijke afkomst van de presbyters in 
Openbaring. . 
Err zijn echter andere argumenten te noemen die wijzen op een aardse af-
komstt van de hemelse up-vwÖoi49. Deze zijn gelegen in teksten die bij Jo-
hanness een rol gespeeld kunnen hebben bij zijn conceptie van de vierentwin-
tigg Ttpeoptrcepoi. Een belangrijke tekst, waarnaar vele uitleggers verwij-
zen,, is in dit verband Js 24:23: 

DanDan zal de blanke maan schaamrood worden, 
enen de gloeiende zon zal zich schamen, 
wantwant de HEER der heerscharen zal Koning zijn 
opop de berg Sion en in Jeruzalem, 
enen er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten. 

Fekkes50,, die in zijn dissertatie uitvoerig de vraag behandelt of Johannes' 
voorstellingg van de npeoPuTEpoi al of niet teruggaat op Js 24:23, beant-
woordtt die vraag bevestigend. Zowel Op 4 als Js 24:23 refereren aan een 
eschatologischh bepaalde groep van personen in Gods aanwezigheid, die 
7ipeoPl)Tepoii  worden genoemd, en beide teksten hebben een verbinding 
mett Ex 24:9-10: 

EnEn Mozes klom op met Aaron, Nadab en Abihu 
enen zeventig van de oudsten van Israël. 
100 En zij zagen de God van Israël 
enen het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, 
alsals de hemel zelf in klaarheid. 

Fekkess acht deze tekst van groter belang voor het verstaan van Op 4:4 dan Js 
24:2351.. Maar 'Even if Exodus 24 was primarily in mind, Isa. 24.23 may 
havee played a supporting role, by means of which the earthly elders of Exo-

R.. Rubinkiewicz, 'The appearance of his body was like sapphire, and the aspect of his face 
wass like chrysolite, and the hair of his head like snow. And a kidaris (was) on his head...'. 

499 Het woord üiiva>5oi komt niet in de bijbel voor, wel het werkwoord tijivwöeïv, 1 Kr 
25:66 7iavT£<; OUTOI [...] i)|ivcoÖoi)VTe<;, 'die allen namen deel aan het gezang...'. 
Josephuss noemt de Levieten Ï)|1V(A>ÖOI \nAnt. 7,14,7. 

500 Jan Fekkes III , Isaiah and Prophetic Traditions in the Book of Revelation, Visionary 
AntecedentsAntecedents and their Development (JSNTSup 93), Sheffield 1994,141-143. 

511 Cf. het 'plaveisel van lazuur' in Ex 24:10 met Op 4:6, 'en voor de troon was als een glazen 
zee,, kristal gelijk'. 
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duss 24 were given a more permanent celestial capacity, and through which 
furtherr eschatological motifs could be drawn into the basic theophany tradi-
tion'52.. Fekkes noemde nog enkele argumenten die aannemelijk maken dat 
Johanness ook de woorden van Js 24:23 in gedachten gehad zou kunnen 
hebben.. Voor ons is het van belang vast te stellen dat Johannes' voorstelling 
vann de vierentwintig ouderlingen tegen de door Fekkes veronderstelde ach-
tergrondd geïnspireerd lijk t te zijn op teksten uit de Tenach en niet teruggaat 
opp Babylonische of Perzische mythologie. Daarvoor spreekt ook het getal 24 
-- zie onder -, al dragen vertegenwoordigers van de Godsdiensthistorische 
Schooll  als Bousset en Lohmeyer nog zoveel gegevens aan uit andere gods-
diensten. . 

Hett getal 24 is waarschijnlijk een zinspeling op de vierentwintig priester- en 
Levietenklassenn die worden vermeld in het boek Kronieken53. I Kr 24 han-
deltt over de indeling van de priesters in vierentwintig klassen en hoofdstuk 
255 over de zangers die eveneens in vierentwintig klassen worden in-
gedeeld54.. Deze zangers werden afgezonderd om te profeteren 'bij het spel 
vann citers, harpen en cimbalen', I Kr 25:1. Zij werden later tot de Levieten 
gerekend55.. De indeling in vierentwintig klassen bleef bestaan tot de ver-
woestingg van de tempel. Elke klasse verzorgde de dienst in de tempel gedu-
rendee één week56, maar op het Paas-, Weken- en Loofhuttenfeest waren alle 
klassenn aanwezig57. Volgens de Misjna werden de hoofden van de priester-
klassenn aangeduid als D'OPD "Op*, de 'oudsten' van de priesters58. Nu stamt 
dee Misjna uit een latere tijd, maar er is geen reden om de aanduiding van de 
hoofdenn der priesters te betwijfelen. Johannes kan de benaming TipEOpuxe-
pOll  hebben ontleend aan de hoofden van de priesterklassen. 
Ikk concludeer daarom dat Johannes zijn visie van de vierentwintig 7ipeapl3-
Tepoii  heeft geconcipieerd mede op grond van de bijbelteksten Ex 24:9-10, 
Jss 24:23 en 1 Kr 24 en 25, waaruit wij kunnen opmaken dat het concept van 

522 Fekkes, Isaiah, 142. 
533 Deze verwijzing werd reeds gedaan door de Franeker hoogleraar Campegius Vitringa 

(1659-1722),, in diens 'AvctKpiaig Apocalypsios Joannis Apostoli, (Franeker 1705) Am-
sterdamm 17192. 

544 Zie over de zangers in 1 Kr: P. Schelling, De Asafspsalmen, hun samenhangen en achter-
grondgrond [Dissertationes Neerlandicae, series theologica], Kampen 1985,176-201. 

555 Schürer, History of the Jewish People, II, 288-289. 
566 Cf Misjna Tamied 5,1, 'And on the Sabbath they add a blessing for the outgoing priestly 

watch',, The Mishnah, New Haven/Londen 1988, vert. Jacob Neusner, 869. 
577 Misjna Soeka 5,6-7. Cf. 5,7, 'Three times a year all the priestly watches shared equally in 

thee offerings of the feasts and in the division of the Show Bread', vert. Neusner, 290. 
588 Misjna Joma 1,5, vert. Neusner, 266. 
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dezee 'oudsten' een strikt Joods karakter heeft. Een tweede conclusie is dat 
dezee teksten de mogelijkheid openlaten voor de veronderstelling dat de 
presbyterss rond de troon van God in de voorstelling van Johannes verheer-
lijkt ee mensen zijn naar Op 1:6 en 5:9. Charles, die met nadruk stelt 'Elders -
cannotcannot be men but must be angels'™, komt tenslotte tot de conclusie 'And in 
theirtheir present context the Elders may be the heavenly representatives of the 
faithfulfaithful in their twofold aspect as priests and kings'60. Belangrijker dan hun 
afkomstt is hun functie. Wij beperken ons in onze beschouwing van de pres-
byterss tot hun functie van hemelse 'zangers en speellieden'. Op de Klüctpa 
alss attribuut van deze 7tpeoPircepoi hoop ik later in te gaan. 

Dee TCpEOplJxepOl zingen. Als eerste hymne wordt genoemd, Op 4:11, 

GijGij  onze Heer en God, zijt waardig te ontvangen 
dede heerlijkheid, de eer en de macht; 
wantwant Gij hebt alles geschapen, 
enen om uw wil was het en werd het geschapen. 

Hett lied van de TCpeaPuxepoi in 4:11 wordt gezongen na de zang van de 
£coa.. Hun hymnen vormen samen stem en tegenstem: een voorbeeld van 
antifonalee zang61. Deichgraber wijst op het Joodse karakter van deze hym-
ne62.. Het komt in de Pseudepigrafische geschriften herhaaldelijk voor dat 
hemelingenn God lof toezingen63. Het bijzondere van Openbaring is, aldus 
Deichgraber,, dat daarin de tekst geboden wordt van de lofprijzingen. Dat 
komtt in het Jodendom slechts weinig voor. Deichgraber noemt vijf teksten 
buitenn Johannes' Openbaring64, maar die teksten zijn veel beknopter dan de 
hymnetekstenn van Johannes. In de hymne Op 4:11 wordt in de versregels a 
enn b uitgedrukt dat God waardig is alle eer te ontvangen, in regels c en d 
wordtt de grond van de lofzang genoemd: Gods scheppende activiteiten. 
Regell  a begint met de woorden ct^ioc; ei. Over de term &£iog is veel ge-
schreven65.. Ik beperk mij tot de opmerking, dat het woord <x£io<; de hymne 

599 Charles, Revelation I, 130 (cursivering van Charles). 
600 Charles, Revelation I, 132-133 (cursivering van Charles). 
611 Ook in hfst. 5 en in 7:10 en 7:12 is sprake van een dergelijke antifonale zang. 
622 Deichgraber, Gotteshymnus, 50-51. 
633 Wij moeten er wel op bedacht zijn dat vele van die geschriften een 'christelijke' bewerking 

hebbenn ondergaan. 
644 Bijvoorbeeld Js 6:3, Ez 3:12, Eth.Hen. 39,12; 61,11 en in 4 QS1.39. 
655 Lohmeyer, Offenbarung, ad 4:11, '"A^io<; ist feierliche Form der Akklamation, deren 

Ursprungg noch nicht genügend untersucht ist.' Dat schreef Lohmeyer in 1926. Sindsdien 
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verbindtt met die gezongen door £(2>a en irpeopi)Tepoi tezamen, 5:9, en 
mett de hymne in 5:12, gezongen door dezelfde groepen die zich dan voegen 
inn de koorzang van ontelbare engelen. In de hymne 4:11 wordt gesteld dat 
Godd 'waardig' is om de heerlijkheid, de eer en de macht te ontvangen, in de 
hymnee van 5:9 wordt het Lam waardig bevonden de boekrol te nemen en te 
openen,, in de lofprijzing van het Lam in 5:12 worden zeven predicaten 
genoemd,, die het Lam waardig is om te ontvangen. 

Zongenn de £cpa en de npeofimepoi in Op 4:8 en 4:11 in beurtzang, in 5:9 
heffenn zij tezamen een lied aan. Zij zingen een 'nieuw gezang', gericht niet 
tott God maar tot het Lam. Bij dit 'nieuw gezang' wordt het woord aöeiv, 
'zingen',, gebruikt, evenals in 14:2 waar eveneens het G)öf) Kaïvfj weer-
klinkt66. . 
Dee uitdrukking 'een nieuw gezang' komt tweemaal voor in Openbaring, en 
iss door Johannes overgenomen uit de Tenach. Het nieuwe lied is het lied dat 
gezongenn wordt door Israël vanwege zijn verlossing en bevrijding67. In de 
Tenachh komt dit 'nieuw gezang' echter enkele malen voor in een context, 
waaruitt een positieve betrokkenheid op 'de volken' spreekt; vooral bij Js 
42:100 is dit het geval: 'Zingt de HEER een nieuw lied, zijn lof van het einde 
derr aarde...'. In het lied, dat de £(Ï>(X en de TTpeoptJTEpoi zingen, is sprake 
vann door het Lam vrijgekochten 'uit elke stam en taal en volk en natie', 
gevormdd naar de uitdrukking 'gij volken, natiën en talen', in Da 3:4, 7; 4:1 
enn 5:1968. Bij Jesaja en andere profeten wordt telkens de verwachting uitge-

zijnn er vele studies gewijd aan de uitdrukking cé îóg eon, te beginnnen met E. Petersons 
EISEIS THEOS, een boek dat in hetzelfde jaar 1926 verscheen. Deichgraber schreef echter 
nogg in 1967: 'Die Herkunft dieser Formel ist noch nicht genügend geklart', Gotteshymnus, 
50.. Klaus-Peter Jörns ging uitvoerig in op de term Ct îog, zie zijn Das hymnische Evan-
geliumgelium (1971), 56-73. Jörns: 'die Einleitung der Strophen 4,11; 5,9b-10; 5,12 durch 
d£lO£mitd£lO£mit einer Form von eivaic.Inf. ist ohne Vorbild und vom Verfasser der Apokalyps 
selbstgestaltet',selbstgestaltet', citaat blz. 72, curs. v. Jörns]. 

666 Deichgraber vindt de tekst van de hymne in 5:9 heel prozaïsch; het zou hier gaan om 
liturgischh proza, Gotteshymnus, 51. Zijn mening wordt echter weersproken door de woor-
denn cjÖouoiv (óöfjv. Het gaat hier om de muzikale expressie van een dubbelkoor, zoals 
diee ook in de tempel te Jeruzalem gehoord kon worden. Bij de tempelkoren was wel 
degelijkk sprake van 'zang', voortgebracht door geoefende koorzangers, hoe die ook ge-
klonkenn heeft. En juist deze koorzang zal Johannes' voorbeeld zijn geweest voor zijn 
voorstellingg van hemelse koorzang. 

677 Str.B.,111, 801. 
688 Deze uitdrukking komt zevenmaal voor in Openbaring, echter telkens gevarieerd. In 5:9 is 

XaÓQXaÓQ door NBG-'51 vertaald door 'volk', en eüvog door 'natie', evenals in 11:9. In 7:9; 
10:11;; 13:7; 14:6 en 17:15 is de vertaling omgekeerd. Met Aaoi werden de Joden in de 
diasporaa aangeduid, door Joden zelf. Er is echter in de opsomming van Johannes geen 
verschill  in betekenis tussen Xaó<; en ëüvoq. 
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sprokenn dat eenmaal de volken naar Jeruzalem zullen komen om Israels God 
tee eren. Bij die verwachting sluit Johannes zich aan en hij ziet die verwach-
tingg reeds in zijn visioenen tot werkelijkheid worden. De £o)a en de 
TCpeoPuxepoii  zingen daarvan in het 'nieuwe lied'. 

6.44 ENGELENZANG 

Inn Openbaring behoren engelen tot hen die de lof aan God zingend gaande 
houden.. Dit is op zichzelf niets bijzonders. In de Pseudepigrafische geschrif-
tenn kunnen wij vele beschrijvingen lezen van vromen als Henoch, Jesaja en 
anderen,, die op hun reis door de hemelse gewesten engelen aanschouwden 
diee de hemelse eredienst onderhouden. Het bijzondere aan de beschrijving 
vann Johannes is dat er slechts sprake is van één hemel - Paulus spreekt in 2 
Korr 12:2 over de derde hemel en Henoch bereikt de tiende hemel69. En 
voortss dat Johannes, zoals wij boven reeds stelden, de teksten geeft die door 
engelenn en andere hemelingen worden gezongen. Deze teksten zijn object 
geweestt van grondig onderzoek. In het begin van de twintigste eeuw hebben 
Bousset,, Lohmeyer en Charles in hun inmiddels klassiek geworden com-
mentarenn veel aandacht geschonken aan de godsdiensthistorische achter-
grondenn van deze hemelse hymnen. In de tweede helft van de vorige eeuw 
hebbenn verschillende nieuwtestamentici zich specifiek bezig gehouden met 
dee hymnische gedeelten in Openbaring. Om slechts twee te noemen: Deich-
graberr behandelde in zijn dissertatie deze teksten onder vormhistorisch en 
stijlkritischh gezichtspunt, en Jörns bestudeerde hen onder 'gattungsgeschicht-
lich'' aspect, ten einde hun opbouw, functie en herkomst te kunnen bepalen. 
Zoalss de meeste anderen die deze hymnen bestudeerden, behandelen zij deze 
hymnenn als een literair genre. Anderen hebben bij hun studie van deze hym-
nenn gezocht naar mogelijke sporen van de vroegste christelijke eredienst. 
Slechtss weinigen hebben de tekst van Openbaring onderzocht op zijn muzi-
kalee merites70. En er is in de Apocalyps toch sprake van een groots muzikaal 
gebeuren,, al dadelijk bij het begin van de beschrijving van de handelingen in 
dee hemelse troonzaal: ontelbare engelen, tienduizenden tienduizendtallen en 
duizendenn duizendtallen, zingen samen met de vier £<2>a en de vierentwintig 
TlpeapUTCpOl.. Er is bij de zang in hoofdstuk 4 en 5 sprake van een gewel-

699 Slavische Henoch, hfst. 22. 
700 Tot dezen behoren W.S. Smith, Musical Aspects of the New Testament, Amsterdam 1962, 

enn Th.A. Seel, Toward a Theology of Music for Worship derived from the Book of Revela-
tiontion [onuitgegeven diss. Southern Baptist Theological Seminary, Louisville 1990]. 
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digg crescendo: het koor wordt bij elke nieuwe zang uitgebreid: in Op 4:8 
zingenn alleen de vier Cva» in 4:11 de vierentwintig TCpEoPuTEpoi, in 5:9 
zingenn de Ctocc samen met de TCpeaPuxepoi onder begeleiding van Kidct-
pai,, in 5:12 de Ccpa en de TTpeopUTEpoi en de ontelbare engelen, in 5:13 
allee schepselen in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en 
alless wat daarin is, héél de schepping71 voegt zich in het koor! Jörns wraakt 
inn het begin van zijn behandeling van 'Die hymnische Stücke in Kapitel 4 
undd 5' terecht de mening van hen die de tekst van Johannes lezen als de 
beschrijvingg van een statische toestand72. Helaas worden zingen en musice-
renn door velen blijkbaar niet als activiteiten gezien. 

Engelenn zingen alleen of samen met andere hemelingen en bij vier van hun 
liederenn staat de tekst vermeld: 5:11-12; 5:13; 7:12 en 16:5. De auteur van de 
Apocalypss volgde met het weergeven van deze liederen een wijd verbreid 
gebruik:: 'Gerade auch in apokalyptischer Literatur hat man gerne Lieder und 
Gebetee eingestreut'73. Deichgraber spreekt van 'hymnen' die in elk van de 
grotee onderdelen van de Apocalyps zijn toegevoegd, maar anderzijds stelt hij 
datt het in de Apocalyps niet gaat om echte hymnen, maar om 'hymnische 
Partien',, om korte, 'formelhaft gepragte hymnische Stücke'74. Deichgraber 
noemtt een uitzondering: Op 15:3-4. Het Nieuwe Testament kent volgens 
hemm slechts twee echte 'Gotteshymnen': deze tekst en Rom 11:33-36. De 
uitdrukkingg 'hymnische Partien' lijk t mij niet zinvol; zij suggereert dat het 
omm gedeelten van bestaande hymnen gaat. Het gaat echter om liedteksten, 
diee door de auteur van de Apocalyps zelf geschapen zijn, zoals Deichgraber 

711 'Freilich scheint KTio\ia nicht die Kreatur im algemeinen, sondern lediglich die kosmi-
schee Geisterwelt zu bezeichnen. [...] Nur sie ist als Adressat einer Frage wie der von 52 

denkbar,, nur sie kann den Lobgesang von 5l 3 darbringen', aldus H.-P. Muller, 'Die 
himmlischee Ratsversammlung', ZNW 54 (1963) 254-267, citaat 254. Muller baseert zich 
opp de betekenis van KTIOK; in Rom 8:20-21. Contra: Kasemann, die onder KTIOK; de 
gehetee creatuur met inbegrip van de mensen verstaat, An die Romer, 225. Wij komen op 
dezee kwestie terug bij de behandeling van het tersanctus, Op 4:8. 

722 'Alle alteren Kommentare, aber auch, soweit ich sehe, die neueren sind sich darin einig, 
dasss Kap. 4, abgesehen van V. l-2a, keine Handlung beinhalte', Jörns, Evangelium, 23, n. 
1. . 

733 Deichgraber, Gotteshymnus, 44. Zie echter boven de restrictie betreffende de teksten 
genoemdd in § 6.3, in het bijzonder noot 64. 

744 Deichgraber, Gotteshymnus, 60. Deichgraber behandelt dus 'hymnische gedeelten' van het 
boekk Openbaring. Ook Jörns gebruikt de aanduidingen door elkaar: hij noemt het tweede 
hoofdstukk van zijn boek Das hymnische Evangelium: 'Die hymnischen Stücke in Kapitel 4 
undd 5', maar beëindigt dat hoofdstuk met de paragraaf 'Die Funktion der Hymnen in 
Kapitell  4 und 5'. 
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zelff  ook aantoont. Men kan daarbij dus niet van 'gedeelten van hymnen' 
spreken,, hooguit van korte hymnen. 

6.4.16.4.1 Op 5:11-13, zang van duizenden 

Inn Op 5:11 wordt een ontelbare schare engelen vermeld die de lofzang aan-
heffenn tot het Lam: 'Het Lam dat geslacht is, is waardig (<x£iO<;) te ontvan-
genn de macht en de rijkdom etc'. Jörns beschouwt deze hymne niet als een 
liedd dat gezongen wordt, omdat de hymne wordt ingeleid met A-éyovTeg 
(ptovfjj  \ieydXr\, wat zou slaan op een 'feierlich-proklamatorische Rede'. 
Wee hebben echter reeds gezien dat A.éy£iv ook 'zingen' kan betekenen. Het 
gaatt hier niet om een spreekkoor van een paar miljoen engelen. De engelen 
zingenn hun hymne, vs 12b, in antifonaal verband met de hymnen van de 
(cpaa en de Trpeopuxepoi. 
Aunee ziet dit lied als een antwoord op de vraag gesteld door een engel, 5:2: 
'Wiee is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken?'75. De 
hymnee in vs 12 behoort tot het prijzende genre dat Aune ÊTtiviKeov76 

noemt,, waaraan de vraag van vs 2 essentieel is verbonden. Die vraag is de 
(XTïopicc,, de probleemstelling, de 'declarative question', zegt Aune. Deze 
«Tiopiaa wordt gevolgd door enige regels proza, de amplificatio of CCÛ T]-
0\Q,0\Q, de 'uitbreiding', waardoor het antwoord op de Ócrcopia nog even 
uitblijft ;; deze vertraging heeft als effect de verhoging van de spanning. Aune 
steltt nu dat een hymne die begint met een anopia een typische stijlfiguur is 
inn de Griekse hymnodie77. Het Oude Testament zou een dergelijke stijlfiguur 
niett kennen. Er is in zekere zin sprake van een (XTlopia in enkele psalmen, 
bijvoorbeeldd in Ps 113:5, 'Wie is als de HEER, onze God...?'. Daarop volgt 
alss antwoord: 'Hij die de geringe opheft uit het stof...'. Aune stelt echter dat 
hierr de öiTEOpia niet aan het begin van de hymne staat. Echter, het door 
Aunee genoemde voorbeeld, Ilias XI, 218, 'Zegt mij, o Muzen, [...] wie trad 
alss eerste Agamemnon in de weg...?', staat weliswaar aan het begin van een 
nieuwee alinea, maar bepaald niet aan het begin van de hymne. 
Datt de stijlfiguur van de hymne ingeleid door een (XTlopia typisch Grieks 
zouu zijn, wordt door Aune niet overtuigend bewezen. Iets als een anopia 
komtt regelmatig voor in vormen van poëzie, ook in het Oude Testament. In 
Jss 6:8-13 is niet sprake van een hymne, maar wel van poëzie: deze pericoop 

755 Volgens Deichgraber correspondeert Op 5:9-10 reeds met de vraag van de engel in 5:2. 
766 È711VIKEOV se. qo\ia, overwinningslied. Cf. de terminologie van K. Berger, § 6.1. 
777 Onder 'hymnodie' is hier 'liederenschat' te verstaan. 
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begintt met woorden van de HEER: 'Wie zal Ik zenden, en wie zal Ons voor-
gaan?1.. Dan volgt het antwoord van de profeet: 'Hier ben ik, zend mij' en 
vervolgenss de opdracht van God in poëtische bewoordingen. Het gebruik 
vann de ctTïOpia in Op 5:2 wil dus niet zeggen dat de auteur van Openbaring 
zouu zijn beïnvloed door Griekse literatuur. In ieder geval is het slot van de 
lofzangenn in hfst. 4 en 5 typisch Joods. De lofzangen, begonnen door de 
Ccoocc in 4:8, worden in 5:13 besloten door de doxologie, die hier een 
acclamatorischh karakter heeft omdat zij door alle schepselen wordt gezon-
gen,, en een 'Amen', aangeheven door de vier £coa en de 7ipeoPl)T8poi, 
5:14.. Over het algemeen wordt aangenomen dat de vorm van de doxologie, 
zoalss zij in Op 5:13 voorkomt, een typisch Joodse vorm is. Deichgraber, die 
vann mening is dat door velen - hij noemt negen auteurs - al te snel wordt 
aangenomenn dat de doxologie in haar algemeenheid terug te voeren is op het 
gebruikk ervan in de synagogale liturgie, acht toch dat de doxologieën zoals 
diee voorkomen in de Apocalyps, zeker teruggaan op het 'palastinensische 
Judenchristentum'' en zelfs als bewijs daarvoor gelden dat bedoelde vorm 
vann de doxologie ook in Palestina bekend was78. 

6.4.26.4.2 Op 16:5, de lofzang van de engel der wateren 

Inn 16:5-6 zegt of zingt de engel der wateren een lofzang tot God79. Deze 
engell  is een der engelen die volgens Joodse voorstellingen over de elemen-
tenn zijn gesteld80. De woorden van de engel worden, evenals die van het 
altaarr in 16:7, door Deichgraber als een 'Gerichtsdoxologie' aangeduid, door 
Jörnss als 'berichtender Lobpreis', omdat een bericht over het verleden, 'zij 
hebbenn het bloed der heiligen en profeten vergoten', verbonden wordt met 
dee lofprijzing van Gods rechtvaardig oordeel81. Aune spreekt van een 'decla-
rativee hymn of praise', waarvan de 'judgement doxology' een onderdeel is82. 
Dezee aanduidingen zijn literair van aard. Een andersoortige aanduiding is die 
vann Jörns, die de engel der wateren de 'spreker' van de strofe 16:5-6 noemt. 

788 Deichgraber, Gotteshymnus, 37-38. Deichgraber vond slechts drie voorbeelden buiten het 
N.T.. van volledige doxologieën: 4 Makk 18:23(24), het Gebed van Manasse, Ode 12:15 en 
33 Ezra (LXX Esdr a1) 4:40, alle drie uit het Hellenistische Jodendom. 

799 Op 16:5-6 wordt door Michel in zijn opsomming van de hymnen in het boek Openbaring 
niett genoemd, TWNTV, 214, s.v. ónoXoyéw KXX. 

800 Zie Eth.Hen. 60:11-21. In Eth.Hen. 61:10 wordt speciaal degene genoemd die over het 
waterr is gesteld. Str.-B. UI, 819 geeft verschillende Rabbijnse teksten waarin de engel 
'vorstt der wateren' wordt genoemd. 

811 Deichgraber, Gotteshymnus, 46; Jörns, Evangelium, 133-134. 
822 Aune, Revelation II, 885. 
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Hett hymnische karakter van deze strofe rechtvaardigt de veronderstelling dat 
dee stem in de voorstelling van de auteur op verhoogde toon is gesproken, dat 
iss dus in feite: 'gezongen'83. Er is hier dan sprake van een beurtzang tussen 
eenn voorzanger, de engel, en de stem van het altaar waarin de stemmen 
weerklinkenn van de martelaren van Op 6:9. 

6.436.43 Op 14:2, de stem als van citerspelers 

Inn Op 14:2 klinken weer de woorden Kaï TJicouoa (pa)vf|V CK xoö otipa-
vou,, NBG-'51\ 'en ik hoorde een stem uit de hemel'. Aune wijst er in zijn 
commentaarr op dat (pd)VT| hier beter kan worden vertaald met 'geluid', want 
hett gaat niet om het spreken van een persoon, waarbij men van 'stem' zou 
kunnenn spreken84. Johannes hoorde een geluid, terwijl hij het Lam zag staan 
opp de berg Sion. Deze mededeling is mogelijk een zinspeling op Ps 2:6, 'De 
hebb immers mijn koning gesteld85 over Sion QVü"t?V, LXX.: È7ii Siwv, op 
Sion),, mijn heilige berg'. Aune houdt het voor mogelijk dat Johannes Op 
14:1-55 heeft geschreven tegen de achtergrond van Js 40:9-11, 'Klim op een 
hogee berg, vreugdebode Sion [...], zie, hier is uw God! [...] Hij zal als een 
herderr zijn kudde weiden [...]'. 
Bijj  het Lam staan 144.000 figuren. Op grond van het feit dat de 144.000 
wordenn aangeduid zonder lidwoord, kunnen wij aannemen dat het hier om 
eenn andere groepering gaat dan de 144.000 die in Op 7:4 worden genoemd86. 
Inn Op 7 worden de 144.000 exclusief genoemd als uioi 'IopotT]A., 'kinderen 
Israels',, naast de schare die niemand tellen kan uit de volkerenwereld. Of nu 
dee 144.000 in 14:1 exclusief zijn bedoeld of inclusief, in het getal 144.000 

833 Str.-B., IV/1, 394, stelt dat men destijds niet 'zong' in onze betekenis van het woord. In de 
uitdrukkingg T>\y "»3N bijvoorbeeld zou het niet gaan om het 'zingen' van een lied, want 
menn 'zong' destijds niet: 'das Singen blieb eben ein kantillierendes "Hersagen" des Liedes 
mitt bald langgezogenen u. bald kurzgesprochenen Silben. Prosodie, nicht Melodie war 
alsoo das Charakteristikum des altsynagogalen Gesanges'. Het is echter een kwestie van 
terminologie.. Ik zou 'kantil lieren' beslist een vorm van zingen willen noemen. 

844 Een stem is een geluid dat iets in taal wil uitdrukken, zoals dat het geval is in Op 10:4, 'ik 
hoordee een stem uit de hemel zeggen'; zo ook in 10:8,14:13 en 18:4. 

855 'gesteld'^TOOi, van 0O3, 1) gieten, vandaar 2) iemand (met een drankoffer) wijden. 
866 Dit werd reeds gesteld door F. Spitta, Die Offenbarung des Johannes untersucht, Halle 

1889,, 145, recentelijk ook door Aune, Revelation II, 784 en 804. 

162 2 



klinkenn de twaalf stammen van Israël mee , en Johannes verwacht blijkbaar 
hett herstel daarvan88. 
Hett geluid uit de hemel, dat Johannes hoorde, wordt gekarakteriseerd door 
enkelee metaforen: het was 'als de stem89 van vele wateren', en 'als de stem 
vann zware donder'. Deze metaforen behandelde ik boven, in § 5.3.8. Er volgt 
inn Op 14:2 echter nog een derde metafoor bij het geluid dat Johannes hoort: 
'enn de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers'. 
Citerspelers,, Klüotpcoöoi, spelen niet alleen op hun instrument, maar zij 
zingenn ook daarbij. Johannes vertelt dat hij een stem hoort, vs 2, en vervolgt 
zijnn woorden met 'en zij zongen een nieuw gezang'. Johannes zegt niet, wie 
hett nieuwe gezang zingen. Wij moeten dus het geluid dat de KlÖ0tpO)öoi 
voortbrengen,, zien als een nadere aanduiding van de klank van het nieuwe 
gezangg dat volgens vers 3 gezongen wordt90. Johannes noemt in vers 3 niet 
degenenn die zingen. Zij zingen91 een nieuw gezang, of, naar een volgens 
Metzgerr gelijkwaardige alternatieve lezing: 'zij zingen (iets) als een nieuw 
gezang'92.. Volgens 5:8-9 zongen de vier Ccpoc en de vierentwintig 
upeoPlJiepoii  'een nieuw gezang', maar in 14:3 behoren deze groepen tot 
dee luisterenden. De zangers die Johannes hoorde, worden niet nader aange-
duid,, net zo min als de hemelse zangers in 11:15, de luide stem uit de hemel 
vann 12:10 en de zangers van het bruiloftslied 19:6-8. De zangers van 14:3 
zijnn volgens de meeste commentatoren engelen, die zoals in 5:11-12 even-

ii  93 

eenss  ee n zangkoo r  vorme n . 

877 Verschillende exegeten menen dat het bij de 144.000 in Op 14 gaat om de aardse kerk van 
Jezuss Christus (Muller, Offenbarung, 262), de eerstelingen van de oogst uit alle naties 
(Sweet,, Revelation, 221), het overblijfsel van Christenen die standhouden ten einde toe 
(Muller,, o.c, 261; Aune, Revelation II, 804). Bousset expliceert echter: 'also die in der 
letztenn Zeit der Not bewahrt gebïiebenen Juden (resp. Judenchristen)', Offenbarung, 380. 

888 De verwachting van het herstel van de twaalf stammen van Israël blijkt ook uit Mt 19:28 
enn Jak 1:1. 

899 NBG- '51 heeft hier 'de stem'; in 1:15 echter 'het geluid van vele wateren'. 
900 Betz, TWNTIX, 286, s.v. <pa>vri KTA,., schrapt het woordje (!><;, als hij stelt dat de stem uit 

dee hemel 'von singenden Zitherspielern' is. 
911 aöouoiv, NBG-'51: zij 'zongen'. 
922 Metzger, Textual Commentary, 677, 'The weight of the external evidence supporting the 

presencee of (i)<; (A C 1006 1841 2042 it" vg syi4*  at) is about equal to that supporting its 
absencee (P47 N P 046 1611 1854 2053 (2344) itgig syr" cop8*" 0 arm eth a/)'. 

933 Ook Bousset, Offenbarung, 380, acht het niet geheel duidelijk wie Johannes in 14:3 als 
zangerss dacht; het antwoord hangt volgens hem af van de vraag, of de berg Sion in 14:1 al 
dann niet als het aardse Sion moet worden gezien. Bousset meent dat in 14:1 het aardse Sion 
iss bedoeld. De Kanttekeningen van de Statenvertaling noemen de zangers de 'ontelbare 
menigtee dergenen, die in den hemel rondom den troon Gods te voren aireede stonden'. 
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Dee vergelijking van de zang die Johannes hoort met die van de Klfrapco-
Öoi,, zal hem niet zijn ingegeven door de Grieks-Romeinse culturele Urn-
welt,, Dit kunnen wij stellen op grond van het feit dat de zang van de 
Klfrccpcoöoii  verbonden is met de zang van 'het nieuwe lied'. Wij moeten 
eerderr denken aan de Psalmen als achtergrond van Johannes' metafoor. In 
hett boek der Psalmen is zesmaal sprake van 'een nieuw lied'94, namelijk in 
Pss 33:2-3, 40:4, 96:1, 98:1, 144:9, 149:195. Met uitzondering van de Pss 40 
enn 96 is daarbij steeds, in hetzelfde vers of toch in ieder geval in de context 
(Pss 98:5), sprake van een KlMp a of een l|/aAT^piov, zo bijvoorbeeld in 
Pss 33 (LXX 32):2-3, e£onoAoyeiaue TG) Kupicp év KlMpa , év 
i|/aATT|pi(i )) öeKaxópöo) faAaxe auxa). aaaxe auTcp ao\ia Kaïvóv, 
'looftt de HEER met de citer, psalmzingt Hem met de tiensnarige harp. Zingt 
Hemm een nieuw lied'. Ook in Ps 144:9 (LXX 143) wordt een nauwe verbin-
dingg gelegd tussen 'een nieuw lied' en een snaarinstrument: Hebr. t?l} , Gr.: 
t|/aA,TT)piov,, de (tiensnarige) harp. 

Wijj  kunnen gevoeglijk vaststellen, dat de woorden KiÜaptoÖoi, Kiftapi-
£a>> en Kiüdpa hier een zeer positieve klank hebben, verbonden als ze zijn 
mett hemelse muziek. Wij moeten er ook oog voor hebben, dat Op 14:1 door 
eenn tegenstelling verbonden is met het voorgaande: volgens 13:16 kregen 
mensenn het merkteken van het 'beest uit de aarde' op hun voorhoofd of hun 
rechterhand.. Bij hen die aan de macht van het beest weerstand bieden en 
Christuss volgen, staan zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd 
geschreven.. In hoofdstuk 12 en 13 wordt de dreiging en de macht beschre-
venn van de anti-goddelijke triniteit, de Draak, en zijn beide trawanten, het 
beestt uit de zee en dat uit de aarde. In de daarop volgende pericoop, 14:1-
15:4,, wordt het oordeel aangezegd over de satanische machten en wordt de 
overwinningg van Christus geproclameerd. In die pericoop wordt tot twee-
maall  toe de Kiftctpct genoemd, in 14:2 en 15:2. 

944 De LXX heeft niet <j)öf| Kocivq maar qa\ia KOCIVÓV. 
955 De uitdrukking 'een nieuw lied', te zingen voor de HEER, komt nog voor in Js 42:10; 

eveneenss in Jud 16:1, 'Speelt de HEER met trommels en klinkt Hem met cymbalen; zingt 
Hemm een nieuw lied', en 16:15, 'Laat ons zingen een nieuw lied voor de HEER onze God'. 
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6.55 STEMMEN DIE WEERKLINKEN IN DE HEMEL 

6.5.77 Op 11:15,'luide stemmen' 

Inn Op 10:7 wordt het zevende bazuingeschal aangekondigd. Als dat weer-
klinkt,, zal de geheimenis van God zijn voleindigd. Als dan in 11:15 de ze-
vendee engel zijn bazuin heeft geblazen, zingen luide stemmen in de hemel: 
'Hett koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en zijn Gezalf-
de'96.. Het is een hemelse zang, gezongen door een koor, want wij zullen niet 
aann een 'spreekkoor' moeten denken. Het gaat hier niet om een proclamatie, 
zoalss Jöms wil hebben97, want dan hadden de woorden gericht moeten zijn 
tott mensen. Zij worden echter gezongen év T(2> oupccvw, 'in de hemel'98. De 
zouu daarom deze zang evenmin willen kwalificeren als 'zegeroep', zoals 
Deichgraberr doet99, maar als een 'proclamatorische hymne'. Door wie de 
hymnee wordt gezongen, wordt niet vermeld100. 
Dee vierentwintig TïpEoptJTepoi stemmen met deze hymne in en bidden een 
dankgebed,, Op 11:17-18. Ging de voorafgaande hymne over 'de Heer en 
zijnn Gezalfde', het dankgebed is gericht tot God alleen, zoals in 7:9 de scha-
ree de lof zong voor God en het Lam en het koor van hemelingen de lofzang 
voortzette,, maar dan alleen tot God gericht. 
Deichgraberr acht de tekst van dit gebed, 11:17-18, evenals de hymne in Op 
5:9,, 'uitgesproken' prozaïsch. Als bewijs daarvoor stelt hij dat er geen inde-
lingg in versregels valt te maken bij dit 'dankgebed'. Nu is het maken van een 
dergelijkee indeling altijd een subjectieve bezigheid. Lohmeyer en Jöms 
gevenn wel een indeling in versregels, maar die indelingen wijken onderling 
vann elkaar af. Lohmeyer deelt het gebed in veertien versregels in volgens een 
'ritmisch'' schema bbaabc voor vs 17 en ebbebbba voor vs 18101. Jöms deelt 
hett gebed, in navolging van Charles, in twaalf regels in en onderscheidt een 
eerste,, hymnisch deel A, te beginnen met de woorden 'Wij danken U, Here 

966 NBG-'Sl vertaalt KOCI TOU XPIGT°Ö terecht met 'aan zijn Gezalfde'; XpiotÓQ is hier 
geenn eigennaam, maar titel. Het woord staat in de editie Nestle-Aland dan ook met kleine 
letter. . 

977 Jörns, Evangelium, 95. 
988 De aanduiding év TO) oüpaveo komt ook nog voor in 12:10 en 19:1, maar in deze beide 

plaatsenn staat qxovi] in de singularis. 
999 Deichgraber, Gotteshymnus, 59. Op blz. 209 noemt Deichgraber 11:15 een 'Siegeslied'. 
1000 Op grond van een ingewikkelde en niet helemaal geloofwaardige redenering komt Jörns tot 

dee conclusie dat het hier gaat om de schare van de gelukzaligen die ons zijn voorgegaan, 
Evangelium,Evangelium, 91-92. 

1011 Lohmeyer, Offenbarung, 93. 
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God,, Almachtige' en een tweede, prozaïsch deel B, te beginnen met 'en de 
volkenn waren toornig geworden'. In A staan de inleiding, 'Wij danken U', de 
aanspraakk en de grond voor de dank-zegging, 'dat Gij uw grote macht hebt 
opgenomen...'.. Jörns ziet het tweede deel als een prozaïsch gedeelte, waarin 
dee grond voor de dank nader wordt geëxpliceerd102. Er zijn echter mijns 
inzienss geen formele gronden te vinden waarnaar men in een hymnische 
tekstt als Op 11:17-18 een gedeelte als onpoëtisch zou moeten kwalificeren. 
Jörnss zelf geeft hiervoor geen argumenten. 
Tegenn Deichgrabers kenschetsing van het gebed als prozaïsch kan nog wor-
denn aangevoerd dat in dit gebed God wordt aangesproken met de woorden 
Kupiee ó öeög ó TCavTOKpdxwp103, woorden die in dezelfde volgorde ook 
voorkomenn in 4:8; 15:3; 16:7; 19:6 en 21:22, en die zijn alle hymnische 
teksten.. Mijn voornaamste argument echter om 11:17-18 een hymne te 
noemenn is het feit dat de woorden worden geuit door vierentwintig stemmen. 
Dann moet men wel aan koorzang denken. 

6.5.26.5.2 Op 12:10-12, 'een luide stem' 

Inn 12:10a bericht Johannes dat hij een luide stem in de hemel woorden hoor-
dee spreken of zingen. Hier is sprake van een solo-reciet, tenzij met (pwvf) 
[itydkr][itydkr]  een koor wordt aangeduid, zoals Jörns meent104, hierin gevolgd 
doorr Muller105 en Aune106. Het woord (pcovfj, gebruikt in de singularis, zou 
dann het totale geluid aanduiden dat door een veelheid van stemmen wordt 
weergegeven.. Aune noemt als enig argument voor deze opvatting dat een 
individuelee stem op deze plaats minder waarschijnlijk of passend (appropria-
te)) is. Hij verwijst daarbij naar 11:15 en 19:1, maar in 11:15 gaat het om 
<po>vai,, pluralis: (pwvai [itydXai év TOO oüpavco XéyovTtQ. In 19:1 is 
weliswaarr sprake van een enkele stem, maar het bijbehorende participium 
staatt in de pluralis: fJKOUoa G)g (pcovf|V \izy&kr\\ év x& oupavco 
AeyÓVTtoV107.. In 12:10 is sprake van een singularis, een <pG)vf| |!8YütA,T| 
évv TG) oupccvto Xéyovoa. Het is dus niet goed in te zien, waarom (po)VT) 
inn 12:10 per se een meervoudig begrip zou aanduiden. Over de identificatie 
vann de zanger(s) lopen de meningen sterk uiteen: Bousset denkt aan engel-

1022 Jörns, Evangelium, 101 -102. 
1033 Zie voor het woord TiavTOKpdtwp boven, § 2.3. 
1044 Jörns, Evangelium, 110. 
1055 Muller, Offenbarung, 231. 
1066 Aune, Revelation II, 699. 
1077 In 19:1 hoort Johannes overigens niet een stem, maar 'iets als een stem'. 
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scharen1088 en Holtz volgt hem in deze mening109; volgens Lohmeyer110, 
Kraft1111 en Muller112 gaat het om de martelaren, althans om de hemelse 
gelukzaligen.. Uit de verscheidenheid der meningen kan worden opgemaakt 
datt er geen zekerheid bestaat over deze identiteit. Er is geen aanleiding om 
bijj  12:10-12 aan koorzang te denken, zeker niet bij de slotwoorden van vs 12 
diee tot de aarde zijn gericht, 'want de duivel is tot u neergedaald...'. Hier kan 
mett recht van een proclamatie worden gesproken. Daarbij is mijns inziens 
hett meest voor de hand liggend aan de stem van een engel te denken. Moge-
lij kk spreekt hier de angelus interpres van Op 1:1. 

6.5.36.5.3 Op 19:1-3, 6-8, 'een luide stem van een grote schare' 

Inn 19:1 komen de woorden 'als een stem' voor als een objectieve bepaling: 
fJKOUoaa c>g q>G)vf|V \x^yó.Xx\v 6%Xox> TCOM.01)113. NBG-'51 vertaalt heel 
letterlijk:: 'Hierna hoorde ik als een luide stem van een grote schare...'. We 
hebbenn hier te maken met de eigenaardige manier waarop Johannes het 
woordd cóq gebruikt. Johannes vervangt het object door een comparatieve 
bepalingg met ebt;, en NBG-'51 volgt hier het Grieks van Johannes letterlijk, 
evenalss in Op. 6:6 en 19:6, fJKOUOOt (bg cpcoviiv, door NBG-'51 als een 
onvolledigee zin weergegeven: 'ik hoorde als een stem'114. Het gaat hier om 
eenn auditieve gewaarwording die niet exact wordt weergegeven. Johannes 
hoordee iets. Maar was het wel 'de stem van een schare', die Johannes hoor-
de?? Bauer vertaalt óg (pcovfjv in 19:1 en 6 als 'etwas wie ein Gerausch'115. 
Johanness hoort iets zoals het geluid dat door een grote schare wordt veroor-
zaakt.. Van een grote schare kan echter niet worden verwacht dat zij duidelij-
ke,, verstaanbare teksten uitspreekt, zoals de tekst die is weergegeven in 19:2. 
Terechtt zegt Kraft '"vielen Volkes Stimme" ist geradezu ein Beispiel für 
unverstandlichee Rede'116. Volgens Kraft is daarom de formulering van 19:2 
niett een weergave van het door Johannes gehoorde, maar een tekst van 

1088 Bousset, Offenbarung, 342. 
1099 Holtz, Christologie, 93. 
1100 Lohmeyer, Offenbarung, 100. Lohmeyer denkt aan de martelaren op grond van de woor-

denn aöeXtpoi r|iiü>v, 'onze broeders' in vs 10. 
1111 Kraft, Offenbarung, 169. 
1122 Muller, Offenbarung, 237. 
1133 Deze metafoor is ontleend aan Da 10:6, 'en het geluid van zijn woorden (was) als het 

gedruiss van een menigte'. 
1144 Zie over Johannes' gebruik van het partikel G><; boven, § 5.3.5. 
1155 Bauer-Aland, WNT, s.v. &Q, II 3, a, B. 
1166 Kraft, Offenbarung, 242. 
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Johanness zelf, geïnspireerd door zijn visionaire ervaring. Johannes sugge-
reertt echter aan zijn hoorders/lezers een auditieve ervaring. Hoe moeten we 
onss die voorstellen? Het is mijns inziens niet Johannes' bedoeling dat de 
tekstt van 19:2 is gezégd door een hemelse schare, want Johannes Tiad stellig 
geenn spreekkoor voor ogen. Eerder moeten wij ons voorstellen dat de woor-
denn 'Het heil en de heerlijkheid zijn van onze God...' zijn gezongen. Bij die 
stemm of dat geluid staat in 19:1 het participium AeyóvTtov, in de pluralis 
volgenss een constructio ad sententiam. Het gaat dus om de stem van meerde-
ree personen, mogelijk om zang van een koor, zoals Johannes dat kende uit de 
tempeldienstt te Jeruzalem. De meeste commentatoren denken daarbij aan 
eenn koor van engelen, enkele anderen als Muller en Harrington aan de he-
melsee gelukzaligen, de 'schare die niemand tellen kan' van 7:11117. Er is ook 
nogg de mogelijkheid, die mijns inziens meer aannemelijk is, dat de hemelse 
scharee alleen het 'Halleluja!' roept118, waarbij dan de woorden van 19:2 zijn 
gezegdd of gezongen door één persoon, die dan een engel zou kunnen zijn. 
Dann heeft 19:3 zin: 'En zij zeiden ten tweede male: Halleluja!' 'En zij zei-
den',, of beter 'riepen' of 'zongen', nadat blijkbaar iemand anders had ge-
sprokenn of gezongen. 

Opp 19:1 heeft een merkwaardige vorm, die gedeeltelijk op een doxologie 
lijkt :: er is een nominale zin bestaande uit de woorden T] O(dXX]pi0L KCCI T) 
Öó£aa KCCI r\ öuvotfiK;. Daarna volgt echter geen dativus om de persoon aan 
tee duiden voor wie de lofzang is bestemd, zoals gebruikelijk in de doxologie, 
maarr een genitivus TOÜ üeoö T|[ia>v, waarmee wordt uitgedrukt dat 'het 
heill  en de heerlijkheid en de macht' afkomstig zijn 'van onze God'. Moge-
lij kk wordt ook vs 3b door de engel gezegd, want dit vers bevat het derde 
onderdeell  van de doxologie, een eeuwigheidsformule, die hier echter niet 
Godss heerlijkheid geldt maar in negatieve zin wordt gebruikt voor het lot van 
Babyion:: 'haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden', eig TOIX; aitivctQ 
TG>VV  aicSvcov. 

Vervolgenss riepen ook de vierentwintig ouderlingen en de vier cherubs 
(Cü>(X)) acclamaties: 'Amen! Halleluja!' Na deze exclamaties 'ging een stem 
uitt van de troon'. Volgens Bousset zou deze stem die van Christus zijn119, 
maarr dit wordt ontkend door commentatoren als Charles, Lohmeyer en 
Kraft120.. Kraft denkt aan een engel, maar Charles aan een van de presbyters 
off  cherubs, omdat die het dichtst bij de troon stonden. Ook Muller denkt dat 

1177 Muller, Offenbarung, 316; Harrington, Revelation, 185. 
1188 Het woord 'halleluja' komt in het Nieuwe Testament alleen voor in Op 19:1,3,4, en 6. 
1199 Bousset, Offenbarung, 427. 
1200 Charles, Revelation II, 124; Lohmeyer, Offenbarung, 151; Kraft, Offenbarung, 243. 
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hett gaat om een stem die uit de omgeving van de troon weerklinkt121. Nadat 
'dee stem die uitging van de troon' heeft gesproken, klinkt nogmaals het 
'Halleluja!',, en dan volgt in 19:6 de stem waarvan de klank met drie, door 
Johanness reeds eerder gebruikte, metaforen omschreven: een stem als een 
stemm van een grote schare, als een stem van vele wateren, als een stem van 
zwaree donderslagen. 
Dee woorden die daarna volgen zijn die van een engel, zoals wij uit het ver-
volg,, 19: 9, 10 kunnen opmaken (cf. 22:8). Dat pleit ervoor dat het ook een 
engell  was, die de woorden van 19:2 sprak of zong. Mogelijk gaat het dus in 
19:1-88 om woorden gesproken of gezongen door een engel, en deze woorden 
wordenn instemmend beaamd met de exclamaties 'amen' en 'halleluja' door 
eenn hemelse schare, waarbij de presbyters en cherubs apart worden ge-
noemd. . 

6.66 ZANG VAN ANDERE HEMELINGEN 

6.6.16.6.1 Op 7:9-12, zang van een schare die niemand tellen kan 

Ookk van anderen dan engelen wordt verteld dat zij in de hemelse gewesten 
hunn liederen aanheffen. Zo wordt een beurtzang beschreven in Op 7:9-12122. 
Eenn grote schare, die niemand tellen kan, staat voor Gods troon en voor het 
Lam.. Die schare heft een 'zegeroep' aan, mensen roepen, KpdCouoiv. Het 
koorr van de engelen die rondom de troon staan en van de TipeoPuTepOl en 
dee C&OL, respondeert met 'Amen'123. Dit koor zingt vervolgens zelf een 
doxologie. . 
Hett 'geroep' in 7:10 heeft een acclamatorisch karakter. Joins wil bij 7:10 
niett van een doxologie spreken, want de 'eeuwigheidsformule' ontbreekt124, 
evenalss het woord öó£cc, waarvoor hier owuripia, 'zaligheid', staat. De 
personenn voor wie de lofzegging geldt, worden echter niet vermeld. Aan het 

1211 Muller, Offenbarung, 317. 
1222 Op 7:10 en 7:12 ontbreken in Michels lijst van hymnen, TWNTV, opoXoyim, 214. 
1233 De gebruik hier het woord 'responderen' niet als technische term. Bij een responsorische 

beurtzangg antwoordt een koor op de woorden van een voorzanger, bij antifonale beurtzang 
gaatt het om een wisselzang tussen twee groepen van zangers. Het gaat bij Op 7:10 en 7:12 
duss niet om responsorische beurtzang. 

1244 Het ontbreken van de 'eeuwigheidsformule' ziet Deichgraber als een 'altertümliche Zug' 
enn hij noemt daarom 7:10 'eine frühe, palastinensische Gestalt der Doxologie', Gotteshym-
nus,nus, 35; eerder had hij echter gesteld dat op vormhistorische grond 7:10 beter niet als 
'doxologie'' kan worden genoemd, blz. 28, n.1. 
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eindd van de lofzegging worden de twee goddelijke personen genoemd, Hij 
diee op de troon gezeten is en het Lam, maar niet als object van de lofzeg-
ging.. Zij worden genoemd in de dativus, en dat is volgens Foerster opval-
lend,, want öCOTTjpia wordt in het Nieuwe Testament meestal met een 
genitivusgenitivus geconstrueerd, zoals in 19: l125. Het woord O0)TT|pia in een lof-
zangg zoals in Op 7:10, 12:10 en 19:1 wordt door Bauer als hebraïsme ge-
kwalificeerd126.. De achtergrond van dit gebruik van OCOTT|pi0C is te vinden 
inn Ps 3:9, 'de verlossing is van de HEER'. Vóór JHWH staat in het 
Hebreeuwss t>, een aanduiding die de LXX terecht als een genitivus opvat, 
TOUU KDplOD r\ öü)Tr)pia. Jörns benoemt de dativus in Op 7:10 daarom als 
dativusdativus auctoris of possessivus, 'de zaligheid is van onze God...'. So)TT|pia 
wordtt in Op 7:10 door NBG-'51 vertaald als 'zaligheid', in 12:10 en 19:1 
doorr 'heil'127. Het gaat in 7:10 om de eschatologische verlossing, die hier 
wordtt geproclameerd. Jörns spreekt daarom bij Op 7:10 van een 'hymnische 
proclamatie'128.. Het probleem daarbij is dat men daarbij niet aangeeft wat 
menn zich daarbij in muzikaal opzicht moet voorstellen. Dat geldt nog meer 
voorr de benoeming 'zegeroep'. Gaat het daarbij om een spreekkoor?129 Ook 
all  is vers 10 een literair product van Johannes zelf, hij zal toch een voorstel-
lingg hebben gehad van een mogelijke uitingsvorm. Een dergelijke 'roep' kan 
inn de tempel te Jeruzalem in een muzikale vorm zijn expressie hebben gehad. 
Naa de roep van de grote schare zingt het grote koor een doxologie, 7:12. Het 
eerstee 'Amen', door dit koor gezongen, is een instemmende responsie op de 
zegezangg van de grote schare, 7:10. Dan volgt een doxologie die als een 
antifoonn betrekking heeft op genoemde zegezang. Deze doxologie is com-
pleet.. Het doxologisch predicaat is, typerend voor de auteur van de Apoca-
lyps,, zevendelig, zoals in 5:12. God, aan wie de lof wordt toegezongen, 
wordtt hier, eveneens typerend voor Johannes, TG) üew r|[jubv, 'onze God' 
genoemd130.. Er is een 'eeuwigheidsformule', 'tot in alle eeuwigheden', en de 
lofzangg wordt besloten met (XfiT]V. 

1255 Foerster, TWNT VII , 998-999, s.v. ö6C(0 KtA,. 
1266 Bauer-Aland, WNT s.v. oo>Tr|pia, k. 1587. 
1277 De Vulgaat vertaalt de roep van 7:10 als een heilwens: 'Salus Deo nostro [...] et Agno'; in 

dezee trant wordt de zegeroep ook opgevat door Lohmeyer, Offenbarung, 68, en Lohse, 
Offenbarung,Offenbarung, 53. 

1288 Jörns, Evangelium, 19, 80-83. 
1299 Zo Jörns, Evangelium, 91. 
1300 Het zevendelig predicaat en de uitdrukking ó Öeö? T|U.ó)V, die tienmaal voorkomt in de 

Apocalyps,, suggereren dat de auteur van de Apocalyps de schepper is van deze hymne. 
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6.6.26.6.2 Op 15:2-4, het gezang der overwinnaars 

Inn Op 15 wordt van de 'overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van 
hett getal van zijn naam' verteld dat zij zongen, 15:3, KCCl CCÖOUOlv TT|V 
(j)örïv...,, 'en zij zingen het lied . . 'm. Deze gelukzaligen staan aan de glazen 
zee,, naar wij mogen aannemen de zee die zich bevindt vóór de hemelse 
troon.. Er staat in Op 15:2 Kal eïöov (bg ftc&aaoav üaKvr|V 
|1E[J.IYHEVT|VV  rcupi, 'ik zag (iets) als een zee van glas met vuur ver-
mengd'132.. In hetzelfde vers wordt van de 'overwinnaars' gezegd dat zij 
staann 87üi tf|V ftdAccoaccv TT|V ÜOCAIVTJV, 'aan de glazen zee'133. In de mi-
drasjverzamelingg op het boek Exodus, de Mechilta de Rabbi Jisma'eeU 
wordtt naar aanleiding van Ex 15:8, 'de watervloeden stolden in het hart der 
zee',, ook de vergelijking met glas gemaakt: 'the sea congealed on both sides 
andd became a sort of glass crystal'134. In Op 15:5 is het glas van de zee 'met 
vuurr vermengd', - dit is öf een zinspeling op de Rode Zee, zo Satake135, öf 
symbooll  van het komende gericht, aldus Lohmeyer136. Het Exodusmotief is 
inn Op 15:2-4 duidelijk aanwezig. 
Dee meningen lopen uiteen over het aantal liederen dat door deze overwin-
naarss wordt gezongen. Bousset en Swete onderscheiden twee liederen, lie-
derenn die met naam genoemd worden: het Lied van Mozes en het Lied van 
hett Lam137. Dan is er nog het liedcitaat in Op 15:3-4. De woorden van dit 
liedd hebben weinig gemeen met het Lied van Mozes uit het boek Exodus, Ex 
15:1-211 of het Mozeslied uit Dt 32:1-43. De in Op 15:3-4 geciteerde woor-
denn 'Groot en wonderbaar zijn uw werken...' kunnen evenmin het 'Lied van 
hett Lam' wezen: zij worden niet door het Lam gezongen maar door de 'over-
winnaars'.. Zij gaan evenmin over het Lam, noch zijn zij tot het Lam gericht. 

1311 Uit het gebruik van cjÖeiv en Aéyeiv in Op 15:3 blijkt hoe dicht de betekenis van 
A-éyeivv genaderd is tot die van qöeiv; beide woorden slaan op de zang van de 'overwin-
naars'. . 

1322 Zie over dit ü><; boven § 5.3.5. 
1333 ÈGTCOTac érci TT|V üdAaaoav, staande aan de zee; ook mogelijk is de vertaling 'staan-

dee op de zee'; zo Lohmeyer: 'Dass die "Sieger" auf dem Meere stenen, dass sie in 3 das 
Liedd des Mose singen, soil diese Szene als Steigerung gegenüber dem Siege Israels über 
diee Aegypter kennzeichen', Offenbarung, 127, ad 15:2. Johannes' gebruik van het voorzet-
sell  éiïi is niet geheel consistent: 5:13 éiu xr\q ftaXaoor\$, 'op de zee' - N leest hier év 
tfjj  üocAdaofl, in de zee - in 7:1, È7ti xf)<; üdAaooTjc, 'over de zee', en in 10:2, 5, 8 
éitii  T % ÖdXaaoT|<;, 'op de zee'. 

1344 Vertaling van J.Z. Lauterbach, Mekilta de-Rabbi Ishmael, I, Philadelphia 1949, 224. 
1355 A. Satake, Gemeindeordnung, 94. 
1366 Lohmeyer, Offenbarung, 127, ad 15:2. 
1377 Bousset, Offenbarung, 393; Swete, Apocalypse, 195. 
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Ergoo moet in Op 15:3-4 sprake zijn van een derde lied, een hymnische af-
sluitingg van de twee bij name genoemde liederen. Volgens sommigen, onder 
anderenn Deichgraber, Jörns en Satake138, gaat het echter om één lied, name-
lij kk het in Op 15:3b-4 geciteerde, dat wordt ingeleid en gekarakteriseerd met 
dee dubbele aanduiding: 'En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, 
enn het lied van het Lam'139. Er is echter, als gezegd, geen duidelijke relatie 
tussenn de woorden van de geciteerde 'hymne' in de vss 3b-4 en die van het 
liedd van Mozes uit Ex 15, noch tot dat uit Dt 32. Daarom lijk t het mij meer 
voorr de hand liggend om te veronderstellen, dat er in Op 15:3 allereerst 
sprakee is van twee met name genoemde liederen, het 'Lied van Mozes' en 
hett 'Lied van het Lam', liederen die zo bekend geweest moeten zijn, dat 
Johanness ze niet hoefde te citeren, en van een derde, een geciteerde hymne. 
Vann het 'Lied van Mozes' kunnen we de identiteit niet met zekerheid vast-
stellen,, omdat er twee liederen van Mozes in de Thora voorkomen140. Johan-
ness zal echter stellig het lied uit Ex 15 hebben bedoeld, omdat dit lied ge-
zongenn is aan de oever van de zee, en de gelukzaligen van Op 15:2 aan de 
oeverr van de glazen zee staan141. De Liederen van Mozes waren populair in 
Israël.. Josephus noemt beide versies in zijn Joodse Oudheden142. In de litur-
giee van de tempel te Jeruzalem werden de aanwezigen telkens herinnerd aan 
hett Lied van Mozes. In het morgengebed, dat door de priesters werd gebeden 
naa het reciteren van het Sjema, komt een zinsnede voor, waarin op Mozes' 
liedd werd gezinspeeld. In de vertaling van Billerbeck143: 'Mit einem neuen 
Liedd lobten die Erlösten deinem Namen am Ufer des Meeres, sie allzumal 
priesenn und riefen zum König aus und sprachen: Der Herr ist König für 
immerr und ewig'. De laatste woorden herinneren aan het slotvers van het 
Liedd van Mozes, Ex 15:18, 'De HEER regeert voor altoos en eeuwig'. Ex. 
15:1-211 zou door de priesters in de tempel tijdens de avonddienst op de 

1388 Deichgraber, Gotteshymnus, 56; Satake, Gemeindeordnung, 93-94; Jörns, Evangelium, 
127. . 

1399 Satake neemt het KCCI vóór 'het lied van het Lam' als Kai-epexegeticum, waarbij hij het 
'Liedd van het Lam' gelijk stelt aan het 'Lied van Mozes', Gemeindeordnung, 94; zo ook 
Beale,, Book of Revelation, 792. 

1400 Psalm 90 zou nog als 'Lied van Mozes' getypeerd kunnen worden, zie vers 1: 'Een gebed 
vann Mozes, de man Gods'. 

1411 Mozes wordt in Op 15:3 'de knecht Gods' genoemd, zoals in Ex 14:31, het vers vooraf-
gaandee aan het Lied van Mozes, Ex 15. 

1422 Ex 15:1-18 in Ant. 2,16,4 en Dt 32 in Ant. 4,8,43. Op beide plaatsen stelt Josephus dat de 
liederenn door Mozes vervaardigd waren in hexameters. Mogelijk waren er in Josephus' 
dagenn bewerkingen van de Liederen van Mozes in omloop. 

1433 P. Billerbeck, 'Ein Tempelgottesdienst in Jesu Tagen', ZNW55 (1964) 1-17, citaat blz. 7. 
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Sabbatt in z'n geheel zijn gereciteerd . Aan hen die vertrouwd waren met de 
liturgiee van de tempel in Jeruzalem moet het Lied van Mozes uit Ex 15 goed 
bekendd zijn geweest. Volgens een rabbijnse traditie bestaan er tien bijbelse 
liederen145,, het tweede daarvan is het 'Lied van Mozes' uit Ex 15, gezongen 
aann de Rode Zee. Volgens de boven genoemde Mechilta kan het tweede 
woordd van Ex 15:1, "P\y\ (Mozes) 'zong', ook vertaald worden met: (Mo-
zes)) 'zal zingen'; met deze uitleg wordt een eschatologische betekenis gege-
venn aan de oorspronkelijke tekst: Mozes zal zijn lied zingen in de wereld die 
zall  komen146. Ook Johannes voegt een eschatologische dimensie toe aan zijn 
hymne,, Op 15:4 'Want alle volken zullen komen en zullen voor U neervallen 
inn aanbidding', waarin de verwachting van Israels profeten wordt ver-
woord147. . 
Err is, als gezegd, geen enkel argument aan te voeren om het liedcitaat 'Groot 
enn wonderbaar zijn uw werken...' het 'Lied van het Lam' te noemen. De 
woorden,, geciteerd in Op 15:3-4 en ingeleid door het participium Aéyov-
xe<;,, vormen een op zichzelf staand loflied, een hymne tot God148, die 
functioneertt als doxologische afsluiting van de eerder genoemde liederen. 
Dezee hymne is in de stijl van Johannes opgebouwd uit taalelementen van het 
Oudee Testament149 en heeft de vorm van een psalm gekregen. 

Hett 'Lied van het Lam' is waarschijnlijk geïdentificeerd door Eveline van 
Staalduine-Sulman150.. Zij stelt althans een fragment van een 'Lied van het 

1444 Charles, Revelation II , 36. 
1455 Zie K,E. Grözinger, Musik und Gesang in der Theologie der frühen jüdischen Literatur, 

Tubingenn 1982,197-198. 
1466 Lauterbach, Mekiha, II, l. Cf. i. Jeremias: 'Der Auszug Israels aus Agypten ist Vorbild für 

diee Erlösung aus dem Aeon der Sünde, der Durchgang Israels duren das Rote Meer Vor-
bildd des Zuges der Erlösten durch das glaserne Meer in die himmlische Heimat, das 
Siegesliedd des Moses (Ex 15) Vorbild des Siegesjubels der Überwinder...', TWNTÏV, Art. 
Mcouofïc,, 876. 

1477 Zie Ps 86:9, Js 2:2-4, Jr 16:19, etc. Het tiende van de genoemde verzameling van tien 
bijbelliederenn wordt gevormd door de woorden van Js 42:10, 'Zingt de HEER een nieuw 
lied,, zijn lof van het einde der aarde'. Dit 'nieuwe lied' werd volgens Openbaring aangehe-
venn door de cherubim en de presbyters, Op 5:8-9; de 'van de aarde losgekochten' leerden 
ditt lied, Op 14:3. 

1488 Deichgraber spreekt van 'ein Gotteshymnus' en voegt daar in een noot aan toe: 'Gegen 
Stanleyy 183 [D.M. Stanley, 'Carmenque Christo quasi Deo dicere', CBQ 20 (1958) 173-
191,, AGS], der dieses Stuck als "a composition in honor of the risen Christ as Lamb of 
God""  bezeichnet', Christushymnus, 55. 

1499 Zie in de editie Nestle-Aland bij Op 15:3-4 de opgaven in margine. 
1500 E. van Staalduine-Sulman, 'The Aramaic Song of the Lamb', in Johannes C. de Moor & 

Wilfredd G.E. Watson (red.), Verse in Ancient Near Eastern Prose (AOAT 42), 
Neukirchen-Vluynn 1993, 265-292. 
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Lam'' te hebben gevonden in de Tosefta-targoem op 1 S 17:43. Aan de Tar-
goemm van 1 Samuël 17 is een aantal gedichten toegevoegd. In deze Tosefta-
Targoemm volgt, na 1 S 17:8 een gedicht waarin Goliat over zijn heldendaden 
snoeft,, en na 1 S 17:43 volgt een acrostichon, dat kennelijk behoort bij het 
genoemdee gedicht, een acrostichon waarin Goliat zichzelf een beer noemt en 
Davidd met een lam vergelijkt. David neemt in zijn antwoord de vergelijking 
vann Goliat over: 'Het Woord van mijn God, dat met mij gaat, dat zal het lam 
bevrijdenn uit de muil van de beer'151. Het 'Lied van het Lam* zou dus in 
eerstee instantie betrekking hebben op David als 'lam*. Van Staalduine-Sul-
mann toont aan dat het acrostichon tal van elementen bevat, die voorkomen in 
hett boek Openbaring: Goliat raadt David aan zich terug te trekken om zijn 
bruiloftt te kunnen vieren. De schrijver van 1 Samuël vermeldt Davids brui-
loftt in hoofdstuk 18, na de overwinning op Goliat, zoals in het boek Openba-
ringring de Bruiloft van het Lam volgt na de overwinning op Babyion, dat is 
Rome.. Goliat hoont in het acrostichon David in het beeld van een 'lam', 
maarr raadt hem tegelijk aan terug te keren naar zijn kudde om zijn schapen 
tee weiden; een zelfde vermenging van de beelden 'herder' en 'lam' treffen 
wee aan in Op 7:17, 'het Lam [...] zal hen weiden'. Van Staalduine-Sulman 
somtt zo 18 punten van overeenkomst op tussen het fragment uit de Tosefta-
Targoemm en het boek Openbaring152. Zij dateert het acrostichon in de eerste 
eeuww vóór of die na Chr. In dit acrostichon hebben we te maken met de 
combinatiee 'Lam' en 'overwinnaar', hetgeen sterk pleit voor de hypothese 
vann Van Staalduine-Sulman dat we in de Tosefta-Targoem te maken hebben 
mett het 'Lied van het Lam', althans met een fragment ervan, dat door Johan-
ness in Op 15:2 wordt genoemd. 

6.77 CONCLUSIE 

Inn dit hoofdstuk is een aantal vormen van zang, in het bijzonder van zang 
vann hemelse koren opgesomd. Cherubs en presbyters, hemelse heerscharen 
enn menigten van mensen die het heil van God deelachtig zijn, zingen volgens 
dee beschrijving van Johannes visioenen tezamen en in beurtzang. Wat is het 
'voorbeeld'' voor Johannes' visioen? Johannes moet zijn voorstelling van 
zingendee koren aan bestaande muzikale uitingsvormen hebben ontleend. Het 

1511 Vertaling Eveline van Staalduine-Sulman in Interpretatie 1 (1993) afl. 6, 21. Impliciet 
vergelijktt David zich in 1 S 17:34, 37 met een schaap of lam. 

1522 Toch vindt Aune deze parallellen 'simply too speculative and farfetched, Revelation II , 
873. . 
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zingenn van koren met een groot aantal zangers is een gecompliceerde zaak. 
Nuu gaat het in Openbaring weliswaar om zang van hemelingen, maar er 
zullenn heel aardse koren model hebben gestaan voor Johannes' voorstellin-
gen.. Koorzang vergt een grote mate van organisatie. Als zangers tezamen 
zingen,, zullen zij allen dezelfde tekst voor zich moeten hebben - in Johan-
nes'' tijd in handschrift - of die van buiten hebben geleerd. Bij dit zingen is 
dee beschikbaarheid van beroepszangers die een vakopleiding hebben ge-
volgd,, een vereiste en zeker ook die van een kundig koorleider. Ik kan hier 
niett meegaan met P.J. Tomson die stelt dat de hemelse lofzangen 'ongetwij-
feldd herinneren aan de liturgie van de kerken in Klein-Azië'153. Ook 
Deichgraberr meent, in navolging van Delling, dat het zingen in beurtzang, 
alss beschreven in de Openbaring, de praktijk van het zingen in wisselkoren 
inn de oer-christelijke eredienst weerspiegelt, al is die praktijk volgens hem 
dann wel 'ein jüdisches Erbe'154. Het is echter zeer de vraag of in de christelij-
kee bijeenkomsten omstreeks het jaar 70 veel gezongen werd155. In de syna-
gogenn van die dagen was geen sprake van koorzang of gemeentelijke 
zang156.. Er was zeker geen sprake van instrumentale begeleiding157. In de 
tempell  te Jeruzalem werd de zang der Levieten begeleid met kithara's, zoals 
eveneenss de zang van de presbyters in Op 5:8 en van de 'overwinnaars' in 
15:2.. Ik ben daarom van mening dat bij de hymnen in Openbaring gedacht 
moett worden aan de zang in de tempel in Jeruzalem, die bij Johannes in 

1533 P.J. Tomson, Als dit uit de hemel is..., 328. 
1544 Deichgraber, Gotteshymnus, 46, 59. Ook Jörns meent dat het bij de beurtzang 'eindeutig 

umm ein jüdisches Erbe handelt', Evangelium, 161-162. Ik gebruik, zoals Jörns, de woorden 
'beurtzang',, 'wisselzang' en zingen 'in antifonaal verband' door elkaar; het gaat om zang 
vann hymnen, die met elkaar verband houden, althans achter elkaar worden gezongen, door 
verschillendee groepen zangers. 

1555 Hans Seidel, 'Gemeindesang in der christlichen Urgemeinde', in Gedeutet an das Wort, 
Fs.. für Werner Vogler, Leipzig 1999, 231-242, 'In Christian services of the first centuries, 
theree was no singing in our contemporary sense', citaat in Summary, 242. 

1566 Zie J.A. Smith, 'The Ancient Synagogue, the Early Church and Singing', Music & Letters 
655 (1984) 1-16; Hans Seidel, 'Das Amt des Berufsmusikers in biblischer Zeit', in B. 
Oestreich,, H. Roily, W. Kabus, Glaube und Zukunfigestaltung, Frankfurt a.O., 369-384, 
'Diee Synagogen dienten als Gebets- und Versammlungsstatten, in denen keine Musik 
erklang',, citaat biz. 379. Over psalmzingen in de synagoge cf. L.I. Rabinowitz, 'The 
Psalmss in Jewish Liturgy', Historia Judaica 6 (1944) 109-122, 'There can be no question 
thatt during the whole period of the Talmud, with one exception, the Psalms had no place at 
alll  in public worship', citaat biz. 110. De enige uitzondering werd gevormd door het 
reciterenn van de Hallel-psalmen tijdens de feestdagen, dat wil zeggen op die dagen waarop 
zee tevoren in de tempel werden gezongen. 

1577 Zie J.W. McKinnon, "The Exclusion of Musical Instruments from the Ancient Synago-
gue',, Proceedings of the Royal Musical Association 106 (1979-1980) 77-87. 
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herinneringg gebleven zal zijn158. Van dat zingen staat geschreven in het boek 
Jezuss Sirach, begin tweede eeuw v.Chr.: 'en de zangers prezen Hem met hun 
liederenn en luid klonk hun heerlijk gezang', Sir 50:18 (Willibrord vertaling). 
Diee zangers waren beroepszangers. 
Inn Israël was reeds in de Koningentijd sprake van een georganiseerd koorwe-
zen,, waarvan 1 Kr 25:7 blijk geeft: 'broeders die onderricht waren in de zang 
voorr de HEER, allen die volleerd waren'. Nu bestonden er in Johannes' 
dagenn te Efeze verenigingen van zangers159. Een koor van beroepszangers 
tradd aldaar op in het theater. Het lijk t mij echter niet waarschijnlijk dat Jo-
hanness met zijn Joodse achtergrond, schrijvend voor Joodse groeperingen, 
zijnn beelden ontleend zou hebben aan de pagane zangcultuur van zijn Klein-
Aziatischee omgeving. Het is meer voor de hand liggend dat Johannes zijn 
voorstellingenn van koorzang ontleend heeft aan het koor dat dagelijks dienst 
deedd bij de offeranden die gebracht werden vóór de tempel in Jeruzalem. 
Daarr hadden hij en zijn Joodse hoorders, naar ik veronderstel, nog heel 
levendee herinneringen aan. Dat waren de gezangen die voor hen passend 
warenn voor de verering van de God van Israël. 

1588 Zo terecht W.S. Smith: 'Musical practices of the Temple are reflected in the Revelation', 
MusicalMusical Aspects, 2; en A. Schlatter, Briefe und Offenbarung, 191 ad Op. 5:8, 'Für die 
Form,, in der himmlische Gottesdienst geschieht, dient Johannes der Gottesdienst im 
Tempell  zum Vorbild'. 

1599 F. Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens, Leipzig 1909, 46-47. 
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HOOFDSTUKK 7 

HEMEL SS EN AARDS INSTRUMENTARIUM , 
AARDSEE SPEELLIEDEN 

7.11 DEKITHARA 

Inn Openbaring komt driemaal de Kiöctpa voor1; de naam van dit instrument 
iss door NBG-'51, in het voetspoor van de Statenvertaling, waarschijnlijk op 
grondd van een etymologisch motief, vertaald door 'citer'; de NRSV spreekt 
vann 'harp'. Een harp is echter een ander instrument dan de citer. Een citer is 
eenn tafelinstrument, een platte doos of kist waarover vele, soms wel meer 
dann veertig snaren zijn gespannen. In Op 5:8 wordt het beeld geschetst van 
dee vierentwintig presbyters2, die elk een Kiuctpct hebben; sommige verta-
lingenn voegen toe 'in hun hand'. Zij zingen 'een nieuw gezang' en begelei-
denn blijkbaar zichzelf met citerspel. Welk instrument had Johannes voor 
ogenn en welke naam zouden wij nu aan zo'n instrument geven? De Kiüapoc 
wass harp, noch citer; het was een 'lier'. Een lier is een instrument dat bestaat 
uitt een klankkast waarop twee armen vertikaal bevestigd zijn. De beide 
armenn zijn boven verbonden met een dwarsbalkje. De snaren zijn gespannen 
tussenn het dwarsbalkje en de klankkast3. De benaming 'citer' is echter zeker 
gerechtvaardigd,, als men niet aan de eigenlijke citer denkt, maar aan een 
snaarinstrumentt in figuurlijke zin, als zinnebeeld van de lofprijzing4. 

11 Op 5:8,14:2 en 15:2. Paulus noemt in 1 Kor 14:7 een citer als melodie-instrument. 
22 Cf. § 6.2 over de mogelijkheid, dat ook de £a>a een citer zouden bespelen. 
33 S.B. Finesinger, 'Musical Instruments in OT', HUCA 3 (1926) 21-76, over de snaarinstru-

menten:: blz. 24-48; Curt Sachs, De Geschiedenis van de Muziekinstrumenten, 
Utrecht/Antwerpenn 1969 (vert, van The History of Musical Instruments, New York 1940), 
blz.. 107-110, 135-143; A. Sendrey, Music in Ancient Israel, London 1969; Eric Werner, 
'Diee Musik im Alten Israel', in C. Dahlhaus (red.), Neues Handbuch der Musikwissen-
schaft,schaft, Bd. 1 A, Riethmiiller und P. Zaminer (red.), Die Musik des Altertums, Wiesbaden 
1989,76-112,, over de snaarinstrumenten: blz. 86-88. 

44 In deze zin komt het woord 'citer' dikwijls voor. Het grote Woordenboek der Nederland-
schesche Taal vermeldt dat het woord 'citer' voorkomt 'evenals lier en luit als zinnebeeld van 
dichterschap,, inzonderheid van een zoodanig, dat verheven stoffen bezingt1. Zo kon Jacob 
vann Lennep met een zinspeling op Ps 137:2 over de 'citer' schrijven: 'Maar 'k heb aan 't 
wilgenhoutt dat speeltuig opgehangen' en werd door anderen de 'lier' aan de wilgen 
gehangen.. De Statenvertaling laat de 'harpen' hangen 'aan de wilgen die daar zijn' en in 
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Hett is mij te doen om de achtergrond van de Kiüdpa in het boek Openba-
ringring en de theologische betekenis die het instrument heeft in de Apocalyps5. 
Hett is zeer waarschijnlijk dat Johannes bij het noemen van een instrument 
alss de kithdra geïnspireerd werd door de Psalmen, die hij in zijn boek zo 
veelvuldigg citeert. Te denken valt aan Ps 33:2 (LXX Ps 32), 

LooftLooft de HEER met de citer (Hebr. T03; Gr. KlÜdpCt), 
psalmzingtpsalmzingt Hem met de tiensnarige harp 

(Hebr.. t>m; Gr. i|;aA/ur)piov)6. 

Flaviuss Josephus, die in zijn Joodse Oudheden de tempeldienst beschrijft7, 
vermeldtt dat de TOD, kinnoor - hij transcribeert kinura - tien snaren heeft; 
mogelijkk ziet hij Ps 33:2b als bijstelling van vs 2a, en vereenzelvigt hij beide 
instrumenten,, de *11̂ !D en de tQ38. 
Dee twee snaarinstrumenten, de *THD en de t71}, komen veelvuldig voor in 
hett Oude Testament, de kinnoor 42 maal en de nebel 27 maal. Kinnoor kan 
hett beste vertaald worden met kithdra of lier9. Finesinger maakt een onder-
scheidd tussen kithara en lier, maar alleen op grond van de grootte van de 
instrumenten10.. De nebel is waarschijnlijk een harpachtig instrument, hoewel 
daaroverr verschil van mening bestaat. Seidel betwijfelt of er wel sprake was 
vann de harp als instrument in de tempel, omdat er geen bewijs is dat de harp 
ooitt in Israël is gebruikt. Daarvoor zouden geen archeologische gronden 

dee NBG-'51 hangen de 'citers' aan de wilgen... 
55 Het is merkwaardig dat het 7WATde Kiüdpct niet behandelt, maar wel twee pagina's 

wijdtt aan de KUfipodov, de cymbaal, K.L. Schmidt, TWNT III , 1037-1038. Blijkbaar 
heeftt de redactie van het TWNT de theologische betekenis niet hoog aangeslagen. Het 
woordd Kiftccpa komt zelfs niet voor in het registerdeel, Band X/l , hoewel Gerhard Del-
lingg in het artikel üu,vo<; KTA. VIII , b!z. 493 n. 3 een literatuuropgave verstrekt bij de 
'Kiftapoc'. . 

66 Andere psalmen waarin sprake is van het loven van God met de citer: Pss 43:4; 49:5; 57:8-
9;; 71:22; 81:3; 92:4; 108:3; 147:7 en 150:3-4. 

77 Josephus, Ant. 7,14,7. 
88 Het aantal snaren van het instrument zou nog een rol spelen in het werk van een christe-

lijk ee auteur. Clemens van Alexandria (ca. 150 - ca. 215) vertelt dat de Klüdpcc van Psalm 
322 naar Jezus wijst, vanwege de tien snaren. Het getal 10 kan namelijk in het Grieks 
wordenn aangeduid met de letter j , - Clemens Alex., Paed. 2,4. 

99 De LXX vertaalt kinnoor twintig maal met Kiüctpa, voornamelijk in de Megilloth, 
zeventienn maal met Kivupa, voornamelijk in de Profetische boeken, en dan nog viermaal 
mett i|/aA.Tfjpiov en eenmaal met öpyavov. Ik blijf het woord 'citer*  gebruiken in 
navolgingg van NBG-'51. 

100 Finesinger, 'Musical Instruments', 35. Finesinger noemt de zwaardere uitvoering van het 
instrumentt kithara en de lichtere, een handinstrument, lier. 
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bestaan11.. Er zijn bijvoorbeeld geen munten bekend met afbeeldingen van 
eenn harp. Volgens Finesinger was de harp in het Nabije Oosten echter een zo 
gebruikelijkk instrument, dat het heel vreemd zou zijn als hij in Israël niet 
bekendd en gebruikt zou zijn geweest12. 
Dee kinnoor en de nebel komen samen met de cimbaal voor als instrumenten 
inn gebruik bij de Levieten13, waarbij eerstgenoemde instrumenten dienden ter 
begeleidingg van de zang14. 
Zeerr waarschijnlijk speelde in Johannes' voorstelling van de hemelse ere-
dienstt in hfst. 4 en 5 de dienst in de tempel te Jeruzalem op de achtergrond 
mee.. De presbyters hanteren niet alleen 'citers', maar ook gouden schalen 
voll  reukwerk, 'wierook' mogen wij aannemen15. In de christelijke kerken 
werdd geen wierook gebrand16. Het noemen van wierook en 'citers' in één 
verbandd refereert aan de dienst in de tempel te Jeruzalem. 

7.1.17.1.1 Op 14:1-3, citerspelers, spelende op hun cite?1 

Dee 'citer' komt in de Apocalyps de tweede keer voor in Johannes' visioen 
vann het Lam en de 144.000 op de berg Sion, Op 14:1-2. Het eerste vers, 
14:1,, is door een tegenstelling verbonden met het voorafgaande. In hoofd-
stukk 12 en 13 worden de dreiging en de macht beschreven van de antigodde-
lijkee triniteit, Satan en zijn beide trawanten, het beest uit de zee en dat uit de 
aarde.. Volgens 13:16 kregen mensen het merkteken op hun voorhoofd of op 
hunn rechterhand van het 'beest uit de zee', als teken daarvan dat zij dit beest, 
datt is: de Romeinse macht, verpersoonlijkt door de keizer, goddelijke eer 

111 Hans Seidel, 'Das Amt des Berufsmusikers, 378. 
122 Finesinger, 'Musical Instruments', 40. 
133 1 Kr 15:16; 25:3,6. 
144 In 1 Kr 16:42 worden naast trompetten en cimbalen 'instrumenten ter begeleiding van de 

zangg ter ere Gods' genoemd. Dit moeten harpen en citers zijn. In 2 Kr 9:11 worden citers 
enn harpen genoemd 'voor de zangers'. 

155 Op 5:8; 8:3-5. Cf. W.S. Smith, Musical Aspects, 46, 'Certainly the (pldcAac; xpuoag 
yeiiouaagg fru|iian(XTG)v which the elders carried along with the Kiüdpai (5,8) were 
drawnn from the Temple service'; en 132, 'Like the incense, however, the harps are only 
symbolic,, reflecting the Jewish Temple worship'. 

166 Volgens Swete, Apocalypse, 80, zijn er geen bewijzen voor het gebruik van wierook in 
christelijkee gemeenschappen vóór het Concilie van Nicea. Volgens J. van der Bosch, 
LiturgischLiturgisch Woordenboek II, Roermond 1965-1968, kol. 2914-2915, zijn de vroegste sporen 
vann het gebruik van wierook pas te vinden bij Efraèm Syrus (eind vierde eeuw) en Johan-
ness Chrysostomus (  354-407). Gregory Dix, The Shape of the Liturgy, Londen 1964, 426, 
steltt dat Irenaeus in zijn Adv.haer. 4,20,11 het woord 'wierook' wel noemt maar dan in 
allegoriserendee zin voor 'gebed', zo ook Origenes, Contra Celsum 8,17. 

177 Zie over Op 14:1-3 boven §§ 3.3.6, 5.3.8 en 6.4.4. 
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haddenn bewezen. Zij die aan de macht van het beest weerstand bieden en 
Christuss volgen, hebben echter zijn naam en die van zijn Vader op hun 
voorhoofdd geschreven, 14:1. Johannes ziet in zijn visioen Christus staan op 
dee berg Sion, met de 144.000 die door Hem zijn vrijgekocht, 14:4, en Hem 
volgenn waar Hij ook gaat. Dan hoort Johannes in vs 2 een 'stem uit de he-
mel*,, en hij vergelijkt die stem met twee grootheden: met de 'stem van vele 
wateren'' en de 'stem van zware donder', blijkbaar om de intensiteit van het 
geluidd ((püiVTj) aan te duiden. Of de stem in 14:2b dezelfde is als die in vs 2a 
wordtt genoemd of niet18, zij wordt aangeduid met een muzikale vergelijking: 
'Enn de stem, r\ (pcovTj, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op 
hunn citers'. Het bericht gaat verder over vocale geluiden: 'En zij zongen een 
nieuww gezang', net als de presbyters met hun 'citers' in de beschrijving van 
dee hemelse troonzaal, Op 5:8. De combinatie van Klfrctpai en a)öf| Kaïvq 
refereertt aan Ps 144:9, 

OO God, een nieuw lied wil ik U zingen, 
metmet de tiensnarige harp wil ik U psalmzingen. 

Inn Op 14:2 worden de zangers van het 'nieuwe gezang' vergeleken met 
Kiöapcoöoi,, zangers die zichzelf op de Kiöctpa begeleiden19. Maar waren 
err in de verbeelding van Johannes ook Kiöapcoöoi aanwezig? Dat is moge-
lij kk op grond van het eigenaardig gebruik door Johannes van het partikel 
ox;20,, maar er wordt niet vermeld wie dan als Kiüapwöoi fungeren. Het is 
echterr 't meest waarschijnlijk dat de Kiüapcüöoi alleen genoemd worden 
omdatt het hemelse geluid dat de ziener hoorde met hun zang en spel verge-
lekenn wordt. De 'oudsten', die volgens 5:8 zijn toegerust met een 'citer', 
zingenn of spelen in Op 14 niet. Er wordt gezongen in hun aanwezigheid. De 
144.0000 vrijgekochten zingen het genoemde nieuwe lied evenmin, want van 
henn wordt gezegd dat zij dit nieuw gezang gaan leren. Het is niet duidelijk 
wiee 'het nieuwe lied' zingen, evenmin of de (po>vf|V ÈK TOU OUpavou 
identiekk is met dit lied. 
Inn de pericoop 14:1-15:4 wordt het oordeel aangezegd over de satanische 
machtenn en wordt de overwinning van Christus en de zijnen geproclameerd. 

188 Zie boven § 5.3.8. 
199 Het woord Kiüapcp5ó<; komt niet voor in de LXX. 
200 Zie over dit ax; boven § 5.3.5 en § 6.5.3. Cf. Smith, Musical Aspects, 132-133, 'The 

particlee &Q is used in this genre of literature in an effort to approximate meaningful 
descriptionn of heavenly things perceived, using earthly language. It serves to prevent an 
overlyy literal understanding of the descriptive details related by the seer.' 
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Inn dit gedeelte wordt tot tweemaal toe de Kiüritpoc genoemd, aan het begin, 
inn 14:2, en aan het eind, in 15:2. 
Dee citerspelers van het begin staan op de berg Sion, de 'overwinnaars', 
genoemdd in 15:2, staan met hun 'citers' aan 'de glazen zee'. De 'glazen zee' 
refereertt aan Op 4:6 en deze overwinnaars worden dus geacht zich te bevin-
denn in de hemel voor Gods troon. De meeste commentatoren21 menen dat de 
144.0000 volgelingen van het Lam zich op de aardse berg Sion bevinden, al is 
ookk hier geen sprake van een opinio communis. De aard van Johannes' 
visionairee beschrijving laat een exacte lokalisering niet toe. Met de formule-
ringring van Beale, 'Probably the most balanced assessment is that an "already-
and-not-yet""  endtime view of Zion is in mind'22, wordt Johannes' bedoeling 
mogelijkk het dichtst benaderd. Er hoeft dus geen tegenstelling te bestaan 
tussenn de 144.000 volgelingen van het Lam in 14:2 en de 'overwinnaars' van 
15:2.. Het gaat wel om verschillende beelden. 
Dee hemelse geluiden, die Johannes in 14:1-3 hoort, worden niet vergeleken 
mett trompetgeschal. De vergelijking van het hemelse geluid met 'snarenspel' 
harmonieertt met de aanduiding van de overwinnende Christus als 'Lam', 
waarbijj  het element van 'triomf ontbreekt23. 

7.7.22 Op 15:2, de citers Gods 

EnEn ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd, 
enen de overwinnaars van het beest en van zijn beeld 
enen van het getal van zijn naam, 
staandestaande aan de glazen zee, met de citers Gods24. 

Inn de uitdrukking 'de citers Gods', Kifrctpai TOU freoö, is freoü genitivus 
objectivus.objectivus. Een dergelijke genitief komt ook voor in I Kr 16:42 (LXX: Pa-
ralipomenonralipomenon I), öpyava TG)V 0)öóv TOÖ freou, 'instrumenten ter begelei-
dingg van de liederen ter ere van God' en 2 Kr (LXX: Paralipomenon ü) 7:6, 
oii  AeuÏTOii év ópyctvoig ó)ö<ï>v KUpiou, 'de Levieten met de muziekin-

211 Zo Aune, Revelation II , 803-804. 
222 Beale, Book of Revelation, 732. 
233 Volgens Werner, 'Musik' , 90, is er  in de geschiedenis van de Joodse liturgische muziek in 

dee bijbelse tij d een ontwikkeling te onderkennen, waarbij  de instrumenten die lawaai 
makenn (Larminstrumenten) meer  en meer  naar  de achtergrond worden gedrongen om 
plaatss te maken voor  snaarinstrumenten. 

244 Kraft , Offenbarung, 201, is van mening, dat de 'overwinnaars' in Op 15:2 vanwege hun 
Kiöctpa ii  gelijk te stellen zijn aan de KiüapwÓot van 14:2. Maar  de identificati e van 
dezee KiüapCj)öoi vormt juist een probleem. 
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strumentenn des Heren'. In 1 Tes 4:16 is sprake van het komen van de Heer 
'bijj  het geklank ener bazuin Gods', év odkniyyi fteoö. Het gaat om 
instrumentenn die geschikt zijn om te klinken tot Gods lof25. 

7.1.37.1.3 Het ontbreken van de kithara in kerk en synagoge 

Dee kithara is in de eerste eeuwen niet gebruikt in de christelijke eredienst. 
Hett tegendeel is vaak beweerd. Quasten26 meent onder andere op grond van 
dee hfst. Op 5, 14 en 15, dat de Kifrdpa in de eerste eeuwen van de christe-
lijkee kerk in de liturgie werd gebruikt. Quasten haalt met instemming Dölger 
aan,, die stelde dat Johannes' visioen een aardse liturgie veronderstelde, 
waarinn het Christuslied, begeleid door 'citerspel', een plaats had27. Quasten 
wijstt ook op de brief van Ignatius aan de gemeente te Efeze28: 'Want uw 
collegee van presbyters - z'n naam waardig, ja waardig aan God - is zo nauw 
verbondenn met de bisschop als de snaren met de kithara. Zo wordt door uw 
eensgezindheidd en harmonische29 liefde Jezus Christus bezongen'. Ook hier 
zouu in de eerste plaats aan het gebruik van de Kiüdpa in de eredienst van de 
christelijkee gemeente gedacht moeten worden30. Toch geeft Quasten toe, dat 
dee 'citer' in het citaat van Ignatius dient als 'Symbol der seelischen Koino-
nia'31.. Tegen Quastens mening dat de 'citer' gebruikt zou zijn in de christe-
lijk ee eredienst, kan het volgende worden ingebracht. In de context van het 
citaatt wordt helemaal niet gesproken over de eredienst, de 'citer' heeft in 
Ignatius'' brief alleen symbolische betekenis32. Twee termen die Ignatius 

255 De Statenvertaling verwijst in de Aantekeningen naar de wijze van zeggen in Gn 23:6, 
'eenn vorst Gods', en Ps 36:7, 'de bergen Gods'. Contra: Hadorn, Offenbarung, 159, en 
Caird,, Revelation, 197, die Oeoö als genitivus subjectivus beschouwen en menen dat het 
gaatt om Klüdpai, door God aan de zangers aangereikt. 

266 J. Quasten, Musik und Gesang in den Kuiten der heidnischen Antike und christlichen 
Frühzeit,Frühzeit, Munster in Westphalia 1930, 103-104. 

277 F.J. Dölger, Sol salutis. Gebet und Gesang im christlichen Altertum, Munster 19252, 128. 
288 Ignatius, Ef. 4,1-2. 
299 'Harmonisch', als vertaling van het woord ouu,(p(ovo<;; A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 

1,, Baarn 1966, 80, vertaalt 'eenstemmig'. LSJ: 'as musical term, in concord or unison 
with'. with'. 

300 Zo W. Bousset, Kyrios Christos, Göttingen 1913, 287. Cf J. Kroll, Die christliche Hymno-
dikk bis zu Klemens von Alexandreia, Darmstadt (1922) 19682, 19, 'Ignatios wird ohne 
Zweifell  in erster Linie bei seiner Mahnung den Gottesdienst der Christen im Auge haben'. 

311 Quasten, Musik, 104. 
322 Smith, Musical Aspects, 50, 'Some authorities contend that this passage in Ignatius, 

concedingg it to be figurative, nevertheless presupposes the use of the kithara in the Chris-
tiann service of worship. While this is a very real possibility, it cannot be denied that the 
languagee of Ignatius here is very similar to that in other instances where reference to 
instrumentss is clearly to be understood in a non-literal sense'. Ignatius gebruikt het woord 
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gebruikt,, X°PÓ£ en oujicpcovia, zijn conventioneel in de Grieks-Romeinse 
cultuurr en als conventie al in het Hellenistische Jodendom binnengeslopen. 
Ditt blijkt duidelijk uit het verhaal van de marteldood van de zeven broers en 
hunn moeder, verteld in 4 Makkabeeën33. In die geschiedenis komt het woord 
XOpógg driemaal voor in overdrachtelijke zin34. Ook het woord öU^Kpwvia 
wordtt in 4 Makkabeeën overdrachtelijk gebruikt35. 
Err zijn vele uitspraken te vinden van kerkvaders, die een vernietigend oor-
deell  uitspreken over muziekinstrumenten36, maar er is geen enkele uitspraak 
tee vinden over het gebruik van die instrumenten in de eredienst. De kerkva-
derss veroordelen banketten en drinkgelagen, waarbij muziek ten gehore 
wordtt gebracht. In die context worden muziekinstrumenten veroordeeld37. 
Hett ontbreken van veroordelingen van het gebruik van muziekinstrumenten 
tijdenss kerkdiensten in enige tekst van auteurs in de eerste eeuwen van het 
christendomm duidt erop dat nooit instrumenten zijn gebruikt in de eredienst. 
Inn de synagogen werden evenmin muziekinstrumenten gebruikt38. Volgens 
McKinnonn was er een speciale reden voor het ontbreken van muziekinstru-
mentenn zowel in de synagogale als de kerkelijke eredienst: in deze diensten 
namenn de lezing van de Heilige Schrift en gebeden de centrale plaats in. 
Gezongenn werd er niet39. Nu zal de lezing der Schriften wel op verhoogde 

Kiüdpaa nog een tweede maal, in zijn brief aan de gemeente te Filadelfia, 1,2, 'Hij (de 
bisschop)) harmonieert met de geboden als de snaren passen bij de kithara'. 

333 Ook verhaald in 2 Makk 7:1-42. 
344 4 Makk 8:4, de broers stonden voor de tiran, Antiochus Epifanes, KCCÖditep év X°P9> 

'alsoff  zij een koor vormden'; 13:8, iepöv ydp euoePeia<; oxiioavTeg x°póv, 'want 
zijj  stonden als een heilig koor van vroomheid', cf. Ignatius, Rom 2,2, év ayct^TI X0P®Q 
yevójievoi,, 'in liefde een koor geworden'; 18:23, zij werden verzameld tiQ TcaT/epwv 
jfopóv,, 'tot het koor van hun vaderen'. 

355 4 Makk 14:3 *Q icp&<; KOCI eóapjiÓGTOu nepi zffc tvotfieiaQ w v èitTd aöeX-
qxivv öüU(fXOVia<;, 'o heilige en harmonieuze eendracht der zeven broeders wat betreft de 
vroomheid'.. De woorden o\)\l<pÓvoi<; en oi)|i(|Xi>veïv komen in 14:6 voor in overdrach-
telijkee zin: 'zoals de handen en voeten oupqxivüx;', 'in harmonie' bewegen met de 
ingevingenn der ziel, zo gingen die heilige jongelingen als gedreven door een onsterfelijke 
ziell  van vroomheid in eendracht in de dood', auve(püivr|accv üdvaiov. Cf. 14:7 f Q 
Ttavdyiee oupqxóvtov döeX<po>v èpöopdc, 'o al-heilig zevental van eendrachtige 
broeders'. . 

366 Deze uitspraken zijn verzameld door James McKinnon, Music in Early Christian Literatu-
re,re, Cambridge 1987. 

377 J.W. McKinnon, 'The Meaning of the Patristic Polemic against Musical Instruments', 
CurrentCurrent Musicology, Spring 65, 69-82. 

388 A.Z. Idelsohn, Jewish Music in its Historical Development, New York 1929, biz. 93; E. 
Werner,, The Sacred Bridge, New York 1959, 316-318; A. Sendrey, Music in Ancient 
Israel,Israel, 182; J.W. McKinnon, 'The exclusion of Musical Instruments from the Ancient 
Synagogue',, Proceedings of the Royal Musical Association 106 (1979-1980) 77-87. 

399 Zo H. Seidel, 'Berufsmusiker', 379. Id., 'Gemeindesang', 231-242. Eveneens: J.A. Smith, 
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toonn hebben plaats gevonden, in de vorm van een cantillatie, en dat kan men 
'zingen'' noemen, maar de lezingen moesten door niet-musici worden ver-
richtt en vonden plaats op een wijze waarvoor geen muziekinstrumenten 
vereistt waren40. De synagogale en kerkelijke diensten in de eerste eeuwen 
vann onze jaartelling moeten door het ontbreken van offeranden en muziek 
doorr instrumenten begeleid, een unieke plaats hebben ingenomen te midden 
vann de vele niet-Joodse en niet-christelijke cultussen. 
Hett gebruik van muzikale beelden en het noemen van de Kiüdpcc door Jo-
hanness kan hem niet zijn ingegeven door liturgische gebruiken in synagoge 
off  christelijke gemeente. Hij moet deze beelden hebben ontleend aan een 
anderee instantie, in casu de tempel te Jeruzalem. 

7.1.47.1.4 Het gebruik van de KlÜCtpOC in de tempel te Jeruzalem 

Dee 'citer' is een instrument dat gebruikt werd bij de dienst in de tempel. In 
verschillendee Misjna-tractaten zijn gegevens te vinden over het Levieten-
koor,, dat dagelijks optrad in de tempel, en het gebruik van snaarinstrumen-
ten.. Na het volbrengen van het dagelijkse offer, het plengen van wijn en de 
bazuinsignalenn van twee priesters, werd met de slag van een cimbaal een 
tekenn gegeven waarop de Levieten hun zang inzetten. De Levieten stonden 
mett hun kithara's op een verhoging, aangebracht bij de trap die voerde van 
dee Voorhof der mannen naar die der priesters41. Er stonden minstens 19 
Levietenn op het platform, maar hun aantal mocht ad libitum worden uitge-
breid42.. Zij zongen de psalm van de dag, te beginnen met Ps 24 op de eerste 
dagg en zo vervolgens de Pss 48, 82, 94, 81, 93, en tenslotte op de sabbat Ps 
9243.. Zij hadden niet minder dan twee harpen (Ü">!?13) tot hun beschikking, 
maarr niet meer dan zes44. Verder waren er niet minder dan negen kithara's, 
maarr hun aantal mocht zonder beperking worden vermeerderd45. Verder 

'Thee Ancient Synagogue, the Early Church and Singing', Music & Letters 65 (1984) 1-16. 
400 In de synagoge wordt de lezing van de Schriften voorgedragen door de koré, die de Thora 

volgenss bepaalde chazanoeth, spraakmelodieën, voordraagt. Deze chazanoeth zijn zeer 
oud,, maar over de vorm ervan in de dagen van Johannes is niets bekend. De accenttekens 
diee de modulaties aangeven, dateren uit de Middeleeuwen. 

411 Misjna Middot 2,6, vert. Neusner, blz. 877. 
422 Misjna Arachien 2,6, vert. Neusner, blz. 812. Onderaan de trap zong een groep jonge 

Levietenn mee ter versterking van de zang, 'so as to add spice to the music'. Zij hadden 
geenn instrumenten. 

433 Misjna Tamied 7,3, vert. Neusner, blz. 872 (Tamied, se. olat tamied, dagelijks offer). 
444 Misjna Arachien 2,3, vert. Neusner, blz. 811. 
455 Misjna Arachien 2,5, vert. Neusner, blz. 811. Neusner vertaalt hier JTITOD ten onrechte 

mett 'harps'. 
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werdd natuurlijk op de grote feestdagen gezongen en gespeeld. Op het Loof-
huttenfeestt zongen ontelbare Levieten. Zij stonden dan met hun harpen en 
kithara'ss op de vijftien treden die van de Voorhof der vrouwen leiden naar 
dee Voorhof der mannen en zongen de vijftien Liederen van de opgang uit het 
boekk der Psalmen46, te weten Pss 120-134. Johannes zal met de liturgie van 
dee tempeldienst vertrouwd zijn geweest en met de herinnering daaraan heb-
benn geschreven over de hemelse eredienst. Johannes heeft de herinnering aan 
dee dienst in de tempel te Jeruzalem levend gehouden door de beschrijving 
vann de hemelse koren en de instrumenten ter begeleiding van hun zang. Ik 
kann geheel instemmen met de stelling van W.S. Smith, 'the imagery of the 
Apocalypsee is drawn from the Old Testament and the Temple service, and 
thiss probably holds true for the kithara'47. 

7.22 DE BAZUIN 

Inn het boek Openbaring is niet alleen sprake van een snaarinstrument, de 
Kiüctpoc,, maar ook van een blaasinstrument, de odXniyE,. Zesmaal wordt 
ditt instrument genoemd48. NBG-'51 vertaalt octA,7UY£ met het woord 'ba-
zuin',, de Willibrord-vertaling met 'trompet'. De vertaling 'bazuin' lijk t mij, 
waarr het in Openbaring gaat om verbeelding en niet om reële instrumenten, 
beter49.. In het Oude Testament is veelvuldig sprake van verschillende blaas-
instrumenten,, waarvan de belangrijkste zijn de 1§W en de miTWn. Het 
Grieksee woord oaXniyE, dient in de Septuaginta als vertaling van beide 
woorden50.. Als in Openbaring het woord ödXmyE, wordt gebruikt, is dus 
niett zonder meer duidelijk of een hoorn dan wel een bazuin wordt bedoeld. 
Dee sjofar is een hoorn, afkomstig van een ram of een geit, de chatsotsera een 
metalenn instrument, dat volgens Josephus bestond uit een metalen cilinder, 
ongeveerr een el lang, iets dikker dan een fluit, met een klokvormig einde51. 

466 Misjna Soeka 5,4, vert. Neusner, blz. 289. 
477 Smith, Musical Aspects, 46. 
488 Op 1:10; 4:1; 8:2, 6, 13 en 9:14. Het werkwoord OOCATU'CEIV, 'de bazuin blazen', komt 

tienmaall  voor: Op 8:6, 7, 8, 10, 12, 13; 9:1, 13; 10:7 en 11:15. 
499 Er is geen principieel verschil tussen beide namen. Bij een 'bazuin' denkt men aan een 

groterr instrument dan de trompet, bij een 'trompet' denkt men allereerst aan een modern 
instrument,, voorzien van ventielen. Het woord 'bazuin' kan worden geassocieerd met een 
herautt - en de engelen die de bazuin blazen, fungeren als heraut. Daarom lijkt mij de 
vertalingg 'bazuin' beter dan 'trompet'. 

500 De LXX vertaalt sjofar 42 maal door oaXniyï, en 25 maal door Kep<XTlvr| en de chat-
sotserasotsera 27 maal met adkTixy^. 

511 Josephus, Ant. 3,12,6 spreekt van PUKCCVT); voor de Griekse tekst zie G. Friedrich, TWNT 
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Dee chatsotserot werden door priesters als cultusinstrument gebruikt in de 
tempell  te Jeruzalem. Zij zijn bekend door de afbeelding ervan op de Triomf-
boogg voor Titus te Rome, en eveneens door afbeeldingen op munten uit de 
tijdd van de Joodse opstand onder Bar Kochba52. Over deze blaasinstrumenten 
enn hun functie is veel geschreven, onder andere door Büchler, Finesinger, 
Seidel,, Friedrich, Paulien en Bockmuehl, om enkele namen te noemen53. 
Aunee noemt in zijn commentaar ad Op 8:2b tien functies van het bazuinge-
schall  in het oude Israël. Dit alles hoeft hier niet herhaald te worden. De noem 
alleenn de belangrijkste functies. De bazuin speelt een grote rol bij theofa-
nieën,, zo in Ex 1954, de eerste plaats in het Oude Testament waar bazuinen 
wordenn genoemd. Bij de profeten wordt de bazuin geassocieerd met het 
oordeell  dat zal plaatsvinden op de Dag des Heren. Deze dag wordt in Sef 
1:166 'een dag van bazuingeschal' genoemd. Volgens Zach 9:14 zal God dan 
zelff  op de bazuin blazen55. Ook in het Nieuwe Testament is sprake van 
bazuingeschall  in een eschatologische context: Mt 24:31, 1 Kor 15:52 en 1 
Tess 4:1656. Van belang is dat de verschillende functies niet altijd duidelijk 
gescheidenn kunnen worden. De bazuinen die in de strijd werden gebruikt, 

VII ,, OCCA7T.IY£ KTA., 76 n. 32. Friedrich geeft de volgende definities: 'Unter Trompete 
verstehtt man meist Blasinstrumente in zylindrischer Form mit Schalltrichter, unter Horn 
dggg gekrümmte mit konischerGestalt', n. 29. 

522 Erwin R. Goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, Vol. Ill , New 
York/Torontoo 1953, no. 696, Coin of Bar Kokba, British Museum. 

533 A. Büchler, 'Zur Geschichte der Tempelmusik und der Tempelpsalmen', ZAW 19 (1899) 
329-344;; S.B. Finesinger, 'Musical Instruments in O.T.', HUCA 3 (1926) 21-76; H. 
Seidel,, 'Horn und Trompete im alten Israel unter Berücksichtigung der "Kriegsrolle" von 
Qumran',, Wiss. Zeitschr. der Karl-Marx-Universiteit, Geisteswissenschaftliche Reihe 5, 
Leipzigg 1956/57, 589-599; G. Friedrich, TWNT VII , odXmy  ̂ KTA., 71-88; J. Paulien, 
DecodingDecoding Revelation's Trumpets, Berrien Springs (Michigan) 1987, 197-433; M.N.A. 
Bockmuehl,, "The Trumpet Shall Sound". Shofar Symbolism and its Reception in Early 
Christianity',, in: W. Horbury (red.) Templum Amicitiae. Essays on the Second Temple 
presentedd to E. Bammel, (JSNTSup 48), Sheffield 1991, 199-225. 

544 Hier wordt het bazuingeschal genoemd naast andere theofanie-fenomenen: donderslagen 
enn bliksemstralen, Ex 19:16. 

555 Er is een hechte relatie tussen God en de wijze waarop Hij zich openbaart door middel van 
bazuingeschal.. Volgens Zach 9:14 blaast Hij zelf de bazuin, 'en de HEER JHWH zal de 
bazuinn blazen', evenals in ApocAbr. 31:1, 'And I will sound the trumpet out of the air...', 
OTPOTP I, vert. R. Rubinkiewicz. Cf. 1 Tes 4:16, waar sprake is van 'de bazuin Gods*. 
'Hörnerklangg begleitet die Theophanie Gottes', Friedrich, o.c. 79. Volgens Friedrich is het 
waarschijnlijkk dat God ook het bazuingeschal in Ex 19:16 voortbrengt: 'Der Hörnerschall 
soill  wahrscheinlich die unbeschreibbare Stimme Gottes andeuten'. 

566 In Mt 24:31 is er sprake van ü-eta odXTtiYY0? \L£Y&Xr\c„  'm et 'u'd bazuingeschal', 
wantt met adXnxy  ̂ kan ook het geluid van de bazuin worden bedoeld; in 1 Kor 15:52 
heeftt Paulus het over de opstanding die plaats vindt èv xf\ èaxdxr\ adXmyyx, 'bij de 
laatstee bazuin', waarmee niet de laatste van een aantal wordt bedoeld, maar de uiteindelijke 
bazuin. . 
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haddenn ook een religieuze achtergrond, cf. Nu 10:9, waar blijkt dat priesters 
dee bazuinen hanteerden: 

EnEn wanneer gij in uw land ten strijde trekt tegen de vijand 
diedie u benauwt, 
dandan zult gij [priesters, AGS] op de trompetten een signaal blazen, 
waardoorwaardoor gij in gedachtenis gebracht zult worden 
voorvoor het aangezicht van de HEER, uw God... 

Hett is mij te doen om de functie van de bazuinen zoals die voorkomen in 
Openbaring.. Deze functie is eigensoortig. In de Apocalyps komt de bazuin 
allereerstt voor als metafoor voor de luide stem die Johannes achter zich 
hoort,, Op 1:10, een stem waaraan Op 4:1 refereert. Hier heeft de bazuin, 
zoalss wij zagen, niet de functie van aanduiding van een theofanie, maar van 
eenn christofanie. 
Vervolgenss speelt de bazuin een rol in Johannes' visioenen betreffende de 
eindtijd,, in Op 8-1157, maar op andere wijze dan in de overige nieuwtesta-
mentischee teksten, waarin de trompet een eschatologische functie heeft. Na 
dee verbreking van de zeven zegels in hoofdstuk 6, die gepaard gaat met even 
zovelee rampen, begint in hoofdstuk 8 een serie van zeven bazuinstoten, 
geblazenn door engelen, maar dit bazuingeschal heeft evenmin als de serie 
vann de zegels onmiddellijk betrekking op het laatste oordeel, uitgezonderd 
hett zevende bazuingeschal. Volgens Op 8:2 zag Johannes de zeven engelen 
diee voor Gods troon staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven. Door 
wiee deze uitreiking plaats vond, wordt niet vermeld, maar we kunnen het 
werkwoord,, cöóÜT|oav, 'werden gegeven', opvatten als een passivum 
divinumdivinum55*.*.  De bazuinen zijn van Godswege uitgereikt59. 

577 Friedrich behandelt deze teksten onder het kopje 'Die eschatologische Bedeutung der 
Trompete',, TWNTVll, 86. 

588 Paulien, Decoding Revelation, 309, n. 1. 
599 Er komen in de trompetscènes opvallend veel passiva voor. Ik wijs op 9:1, 'en haar (de 

ster,, 'some kind of supernatural being' Aune, comm. ad 9:1) werd de sleutel van de put 
vann de afgrond gegeven'; 9:3 'hun (de sprinkhanen) werd macht gegeven'; 9:4 'hun werd 
gezegd';; 9:5 'hun werd gegeven'. In 9:14 waren vier engelen gereedgehouden, öeöepe-
voix;,, en zij werden losgelaten, éAóÜTjoav. En aan het slot, na het bazuinen van de 
zevendee engel, ging de tempel open, rjvoi'YT), aor.II, pass. Hier is gebruik gemaakt van 
hett passivum om aan te geven dat de handelingen geschiedden naar de wil van of op bevel 
vann God. 
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Dee uitreiking van de zeven bazuinen wordt voorafgegaan door een stilte in 
dee hemel van 'ongeveer een half uur' en gevolgd door een beschrijving van 
dee handelingen van een engel met een wierookvat. 
StilteStilte is een in verschillende opzichten belangrijk 'fenomeen*. Voor ons is de 
vraagg van belang waarom Johannes hier deze stilte noemt. Stilte kan de 
functiee hebben van 'suspense', als literair stijlmiddel ter intensivering van de 
spanning.. En daarvan zal hier stellig sprake zijn. Het kan de betekenis heb-
benn van een voorspel voor een goddelijke manifestatie60, bijvoorbeeld in Sef 
1:7,, 'Zwijg voor het aangezicht van de [...] HEER, want nabij is de Dag van 
dee HEER'. De stilte in Op 8:1 gaat echter niet onmiddellijk aan het bazuinen 
vooraf.. Eerst volgt nog de scène van de engel aan het rookofferaltaar. Hier is 
waarschijnlijkk sprake van een zinspeling op het offeren van wierook in de 
tempell  te Jeruzalem, waarbij zwijgen werd vereist, althans volgens Testa-
mentment van Adam 1:12, 'The twelfth hour is the waiting for incense, and silen-
cee is imposed on all ranks of fire and wind until all the priests burn incense 
too the divinity. And all that time the heavenly powers are dismissed'61. Deze 
interpretatiee wordt voorgestaan door Aune en door Bauckham, die een 
uitgebreidee beschouwing wijdde aan Op 8:162. De constructie ON; r||iic3-
piov,, letterlijk 'als een half uur', is mogelijk gevormd naar Da 4:13 (MT 
4:16),, 'Toen stond Daniël [...] voor een ogenblik verbijsterd'; 'voor een 
ogenblik'' is vertaling van: m n ny\£D, 'als een ogenblik'. Het Aramese 
nyvyy betekent: 'korte tijdsduur', 'ogenblik'. 

Dee wierook stijgt mèt de gebeden der heiligen op voor Gods aangezicht. 
Johanness beschrijft de passage van de engel aan het rookofferaltaar vlak 
voorr het bazuinen van de engelen; de gebeden der heiligen zijn dus betrok-
kenn op het bazuingeschal63. Heel plastisch staat beschreven: 'En de zeven 
engelenn [...] maakten zich gereed om te bazuinen'. Er wordt hun verder niets 
gezegd.. In Op 16:1 wordt tot de 'schaal-engelen' gezegd: 'Gaat heen en giet 
dee zeven schalen uit...'. De 'bazuinengelen' blijven blijkbaar staan op hun 
plaatss 'voor Gods aangezicht'64. Hun bazuingeschal klonk in de hemel en 
zettee zo de plagen op aarde in werking, in tegenstelling tot het bazuingeschal 
inn Mt 24:31; 1 Kor 15:52 en 1 Tes 4:16, dat op aarde weerklonk65. In Op 8 is 

600 Zie Aune, Revelation II, 507. 
611 OTPI, 993, vertaling S.E. Robinson. 
622 Aune, Revelation II, 508; Bauckham, Climax, 70-83. 
633 Cf. Kraft, Offenbarung, 134: 'Daher erinnern die Heiligen durch ihre Gebete Gott an sich; 

siee bitten Gott um Bewahrung in den Plagen, sie bitten um Abkürzung der Plagen, und sie 
bittenn um die Bestrafung derer, die an ihnen gesündigt haben.'. 

644 Smith, Musical Aspects, 145, n. 52. 
655 Genoemde drie teksten hebben betrekking op de parousia. 
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hett niet het bazuingeschal dat de mensen aanzet tot bekering en boetedoe-
ning,, het zijn de rampen die dit doen, Op 9:20-21. 
Inn Op 8:7-12 wordt het blazen van vier engelen verhaald. Het geschal der 
vierr bazuinen wordt gevolgd door rampen, die respectievelijk het land en de 
vegetatie,, de zeeën en de schepen, de rivieren en de waterbronnen, en zon, 
maann en sterren treffen. De gevolgen van het eerste bazuingeschal, hagel en 
vuurr die een derde deel van de vegetatie op aarde verbrandden, doen denken 
aann de ramp die Egypte trof bij de zevende plaag, Ex 9:23-26. Het tweede 
bazuingeschall  brengt verandering van water in bloed teweeg, zoals de in Ex 
7:19-211 beschreven plaag in Egypte. Ook zou een berg, brandend van vuur, 
inn de zee geworpen worden, een ramp die de herinnering oproept aan Jr 
51:255 (LXX 28:25), 'en De zal mijn hand tegen u [berg des verderfs, AGS] 
uitstrekkenn en u van de rotsen afwentelen en u maken tot een berg van 
brand'.. De rampen, opgeroepen door het bazuingeschal, vertonen overeen-
komstenn met andere rampenlijsten, naast de tien plagen van Egypte (Ex 7:8-
13:6),, de rampen genoemd in Jl 2. In het Oude Testament is ook sprake van 
eenn traditie van zeven plagen: Ps 78:43-52; Ps 105:27-36; Am 4:6-1366. 
Johanness heeft gebruik gemaakt van verschillend materiaal dat hem vanuit 
dee tradities over plagen ter beschikking stond, maar hij heeft een geheel 
eigensoortigg gebruik gemaakt van zijn voorbeelden. Er zijn geen duidelijke 
Joodsee parallellen te vinden van rampen, in werking gezet door bazuin-
geschal67.. Ook het feit dat telkens een derde van de getroffen gebieden of 
objectenn wordt vernietigd, heeft geen parallel in Joodse apocalyptische 
geschriften. . 
Naa het vierde bazuingeschal volgt een onderbreking waarin de overige 
'stemmenn van de bazuinen' aangeduid worden als drie 'weeën'. De gevolgen 
vann het blazen van de vijfde en de zesde bazuin worden uitvoerig beschreven 
inn hfst 9. Na een lange onderbreking volgt dan in Op 11:15 de vermelding 
vann het blazen van de zevende bazuin. Op dit laatste bazuingeschal volgt 
echterr geen ramp. Het laatste bazuingeschal is de introductie van wat verder 
volgtt in het boek Openbaring, waarbij het laatste oordeel wordt genoemd, 
11:18,, 'maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te 
worden'. . 

Alss wij de betekenis van dit zevenvoudig bazuingeschal willen vaststellen, 
moetenn we zoeken naar de achtergrond van de zeven engelen en de functie 

666 Aune, Revelation II, 499-507. 
677 Uitgezonderd Joz 6:20. 
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vann hun bazuingeschal. Het zijn zeven engelen, die de bazuin blazen. Het 
getall  zeven speelt een grote rol in het boek Openbaring. Het zevenvoudig 
bazuingeschall  vormt de middelste van drie series van zeven: de zeven zegels 
diee verbroken worden, de zeven bazuinen die geblazen worden en de zeven 
schalenn die leeggegoten worden. Het getal van de 'bazuinengelen' is echter 
niett alleen bepaald door de symboliek van het boek Openbaring, want er 
warenn in de Joodse voorstellingswereld zeven engelen die voor Gods troon 
staan68.. Vandaar het gebruik van het lidwoord in Op 8:2, dè zeven engelen, 
waaruitt valt op te maken dat deze groep als zodanig door de eerste hoor-
ders/lezerss werd gekend. In Tob 12:15 wordt de engel Rafaël genoemd als 
'eenn van de zeven engelen, die voor de Heer staan'. Hun namen worden 
vermeldd in Ethiopische Henoch 19 en 2069. Het is dus zeer waarschijnlijk dat 
Johanness met zijn aanduiding 'de zeven engelen die voor Gods troon staan' 
dee zeven aartsengelen voor ogen had70. Het zijn in ieder geval engelen, die 
opp de bazuin blazen. De voorstelling dat engelen op bazuinen blazen, is 
kenmerkendd voor apocalyptische teksten. Tegelijkertijd wordt door Johannes 
bijj  de beschrijving van zijn visioenen die met de bazuinen samenhangen, 
stelligg gezinspeeld op bazuin blazende mensen. Allereerst op de zeven pries-
terss die op hun hoornen (nvi£n\y) bliezen bij de belegering van Jericho, Joz 
6.. Zeven dagen achtereen werd de ark rondgedragen, waarbij de priesters al 
gaandee voortdurend op hun hoornen bliezen. Op de zevende dag werd de 
rondtochtt om de stad zevenmaal volbracht. Tijdens de zevende ronde bliezen 
dee priesters op hun hoornen en hieven de Israëlieten een luid gejuich aan, 
waaropp de muren van de stad instortten71. Van belang is dat hier de zeven 
priesterss met hun instrumenten in verband worden gebracht met de ark. Dat 
iss ook het geval in de situatie, beschreven in 1 Kr 15:24: zeven priesters, met 
naamm genoemd, bliezen de bazuin, vóór de ark Gods, die overgebracht werd 
naarr Jeruzalem72. Ook bij de serie van het zevenvoudig bazuingeschal in 

688 Friedrich, o.c, 86 n. 57. 
699 Te weten: Uriel, Suru'el, Raphael, Raguel, Michael, Saraqa'el en Gabriel; de spelling is 

naarr de vertaling van E. Isaac, OTP 1, 23-24. 
700 Wij laten de kwestie of deze engelen mogelijk identiek zijn met 'de zeven geesten die voor 

zijnn troon zijn', Op 1:4; 4:5 - zo Kraft, Ojfenbarung, 133, op grond van Ps 104:4 - of ook 
mett 'de engelen der zeven gemeenten', Op 1:20, buiten beschouwing. 

711 Wij zullen hier niet moeten denken aan de gevolgen van luchttrillingen, maar aan het 
toenmaligg geloof in een bestaande relatie tussen geluid en materie. Een tweede opmerking: 
Dee woorden in Op 11:13 over het instorten van 'een tiende deel der stad' hebben geen 
verbandd met het bazuingeschal der engelen. 

722 Cf. Neh 12:41, waar zeven priesters 'met de trompetten' bij name worden genoemd. Ook 
inn de Rollen van de Dode Zee is sprake van een zevental bazuin blazende priesters: In 1 
QM,, de Rol van de Oorlog, wordt de uiteindelijke strijd beschreven tussen God en de 
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Openbaringg is er een connectie met de ark: de zevende bazuinstoot wordt 
gevolgdd door een hemelse kroningshymne, 11:15, en een lofzang van de 
presbyters,, waarna 'de tempel Gods, die in de hemel is' geopend werd en 'de 
arkk van het verbond' zichtbaar werd, 11:19. 
Hett hoorngeschal van de priesters in Joz 6 kondigt de vernietiging aan van 
Godee vijandige machten en de doorbraak naar het Land van Belofte, waarbij 
dee ark het teken is van Gods aanwezigheid en hulp. In 1 Kr 15:24 wordt, na 
dee verovering van Jeruzalem, 1 Kr 11, de ark onder bazuingeschal overge-
brachtt naar zijn bestemming, de Godsstad, Jeruzalem. In het licht van de 
overleveringenn in Joz 6, 1QM en 1 Kr 15 heeft het bazuingeschal in Op 8-11 
dee betekenis van: aanduiding van de strijd tegen en overwinning op de vijan-
digee machten en de uiteindelijke overwinning en troonsbestijging van God. 
Err is nog een derde aspect dat in overweging genomen moet worden. Ba-
zuinstotenn zijn signalen voor het aankondigen van of het op gang brengen 
vann gebeurtenissen. Zo heeft de bazuin een grote rol gespeeld bij het aan-
gevenn van de verschillende liturgische elementen in de tempel te Jeruzalem. 
Bijj  het morgenoffer gaven de bazuinen het teken voor het inzetten van het 
levietenkoor73,, juist zoals de zevende engel door zijn bazuingeschal het teken 
gaff  voor de inzet van het triomflied in Op 11:15. Feesten werden met ba-
zuingeschall  ingezet, Lv 23:24. Ook in het Jubeljaar speelde trompetgeschal 
eenn grote rol, 'Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende 
maandd [...], op de verzoendag zult ge de bazuin doen rondgaan door het 
gansee land', Lv 5:9. Het liturgische gebruik van de bazuin, dat Johannes 
goedd moet hebben gekend, zal mogelijk op de achtergrond een rol hebben 
gespeeldd bij zijn verbeelding van het hemelse bazuingeschal in Op 8-1174. 

kinderenn des lichts tegen Belial en de kinderen der duisternis. Veelvuldig worden in deze 
roll  woorden voor blaasinstrumenten genoemd. In kolom III , 1-11 worden regels gegeven 
voorr verschillend bazuingeschal. Het gaat om verschillende categorieën van i m m u n, 
gebruiktt door de kinderen des lichts, aangeduid door opschriften op de trompetten. In 
kolomm VII , 13-14 is sprake van het optrekken van zeven priesters die op bazuinen blazen, 
kennelijkk ook een reminiscentie aan Joz 6. Zie F. Garcfa Martfnez en A.S. van der Woude, 
DeDe rollen van de Dode Zee, Kampen 1995, II, 113-119. 

733 Misjna Tamied 7,3, vert. Neusner, blz. 872. Cf. Nu 10:10, 'Ook op uw vreugdedagen, op 
uww feesten en op uw nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw 
brandofferss en vredeoffers...'. 

744 Cf. Paulien, Decoding, 223: The combination of the number seven with trumpets increa-
sess the likelihood that the trumpets in Rev 8-11 have cultic significance.' 
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7.33 OP 18:22, UITVOERDERS VAN WERELDLIJKE MUZIEK 

Hoofdstukk 18, waarin sprake is van zangers en instrumentalisten, heeft een 
merkwaardigee structuur. Er staan verschillende uitspraken in de directe rede, 
waarbijj  het niet steeds duidelijk is wie de spreker is. In vs. 4 spreekt een 
stemm uit de hemel: 'Mijn volk!' Je zou daarbij kunnen veronderstellen dat 
hierr God spreekt tot zijn volk Israël, maar dat is niet zeker73. Het hoofdstuk 
begintt met de geschiedenis van de ondergang van 'Babylon'. 'Babylon' is de 
symbolischee naam voor Rome. Het lijk t eerst of deze ondergang reeds vol-
trokkenn was, maar in het verloop van het hoofdstuk blijkt dat de vernietiging 
alss aanstaande wordt beschouwd. Rome zal verwoest worden en heel haar 
cultuurr vernietigd. In dit kader klinken woorden, in de directe rede: 

(22)) En geen stem van citerspelers en zangers, 
vanvan fluitspelers of bazuinblazers 

zalzal meer in u gehoord worden, 
enen niemand, die enige kunst beoefent, 

zalzal meer in u gevonden worden, 
enen geen geluid van de molen 

zalzal meer in u gehoord worden. 
(23)) En geen lamplicht zal meer in u schijnen, 

enen geen stem van bruidegom en bruid 
zalzal meer in u gehoord worden, 

wantwant uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, 
wantwant door uw toverij werden alle volken verleid, 

vss 24, in aansluiting op vs 21 in de indirecte rede: 

enen in haar werd gevonden het bloed 
vanvan profeten en heiligen 
enen van allen, die geslacht zijn op aarde. 

Dee passage waarin de musici worden genoemd, vs 22, vormt volgens Char-
less en Lohmeyer poëzie, maar beiden willen de tekst wijzigen en woorden 
toevoegenn om het ritme beter tot zijn recht te doen komen76. Klaus-Peter 

755 Vele commentatoren stellen dat er van de stem van God alleen sprake is in 1:8, en dan pas 
weerr in 21:5-8. 

766 Charles, Revelation II, 109; Lohmeyer, Offenbarung, 145, 148. 

192 2 



Jörnss meent echter dat hier geen sprake is van echte poëzie, maar van proza 
datt door de parallelle zinsbouw een poëtisch karakter heeft gekregen77. 
Err worden in Op 18:22 vier soorten musici genoemd: KiüocpcpÖoi, jiouoi-
KOl,, ccuAr|Tai en oaAiuOTai. Voor ik iets zeg over deze musici, wil ik 
wijzenn op het literaire kader waarin zij worden genoemd. Vele commentaren 
verwijzenn naar Jr 25:10 en Ez 26:13, waarnaar Op 18:22 en 23 zouden zijn 
gevormd.. Inderdaad weerklinkt Jr 25:10 in Op 18:22b en 23, 

IkIk doe uit hun midden verdwijnen de stem der vreugde 
enen de stem der vrolijkheid, 
dede stem van de bruidegom en de stem der bruid, 
hethet geluid van de handmolen en het licht der lamp. 

Voorr vs 22a is Ez 26:13 van belang: 

IkIk ml een einde maken aan het geklank van uw liederen, 
hethet geluid van de citers, (pO)vf| TG>V t|/osA/cr|pl(i)V, 
zalzal niet langer worden gehoord. 

Ezz 26:13 is een Godsspraak gericht tegen Tyrus. Wanneer Op 18:22 daarbij 
aansluit,, zou dat de in de directe rede vervatte woorden van Op 18:22, ge-
richtt tegen het object dat vernietigd gaat worden, kunnen verklaren. Het 
verstommenn van feestgedruis en van de vrolijke klanken van muziekinstru-
mentenn komt ook voor als aspect van profetische strafaankondiging tegen de 
'bewonerss der aarde' in Js 24:8 (LXX) : nênamai <pa>vf| Kiüdpat;, 'het 
geluidd van de citer is verstomd'. Het gaat in Op 18:22 om uitvoerders van 
profanee muziek. Johannes spreekt over hen in bewoordingen, ontleend aan 
dee grote profeten van Israël. Mogelijk hebben bewust of onbewust bij de 
auteurr teksten meegespeeld als Job 21:12: 'zij (de goddelozen) zingen bij 
tamboerijnn en citer, en zijn vrolijk bij de tonen der fluit' en Js 5:12: 'Dan 
bestaatt hun feest (het feest van de schuinsmarcheerders) in citer en harp, 
tamboerijn,, fluit en wijn'. Natuurlijk zal hij de citerspelers en zangers, flui-
tistenn en trompetters in Efeze hebben gezien en gehoord, en hij heeft ook hun 
muziekk als exponent van een antigoddelijke levenswijze afgekeurd, ja, ver-
foeid. . 

777 K.-P. Jörns, Evangelium, 22. 
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7.3.17.3.1 Citerspelers 

Inn Op 18:22 is dus sprake van verschillende soorten muzikanten. Allereerst 
vann 'citerspelers', KifrapcoÖoi. Het woord KlftapcoÖoi wordt in Openba-
ringring tweemaal in positieve zin genoemd, in 14:2 en 15:2. Hoezeer het 'citer-
spel'' echter van laag allooi kon zijn, blijkt uit Js 23:15-16, waarin sprake is 
vann het 'lied op de hoer': 'Neem de citer, ga rond door de stad, verlaten 
hoer!!  Speel mooi, KOCAON; Kiftctpioov, zing veel...'. Blijkbaar wordt hier 
mett Kiöapa, 'citer', een instrument bedoeld waarmee de zanger(es) zich-
zelff  begeleidt78. De NBG-'5l vertaalt (po)vf| Kiüap(pöa>v in 18:22 dan ook 
terechtt met 'stem van citerspelers'79. Een KlÜOCpG)öÓ<; is iemand die zich-
zelff  tijdens het zingen op een Klfrctpcc begeleidt. Ik wijs er hier op dat keizer 
Neroo herhaaldelijk optrad als Kiüocptüöó<;, onder andere in Korinte, waar 
hijj  in het jaar 67 verbleef*0. Als Openbaring gedateerd mag worden in het 
eindee van de jaren zestig, dan kan het woord Kiüap0)öó<; als eerder ver-
meld,, een zinspeling inhouden op keizer Nero zelf. 

7.3.27.3.2 MouoiKOi 

Hett woord |ioi)OtK<5<; is hier, in Op 18:22, als substantief gebruikt om per-
sonenn aan te duiden. Dat is uitzonderlijk voor het Oude Testament. Daarin 
komtt |iouoiKÓg voor als vertaling van TVJ, 'lied'81, en van het Aramese 
*1>3*,, 'muziekinstrument'82. Het woord komt viermaal voor in het boek Jezus 
Sirachh als (TCC) |iouoiKCt 'muziek'83, en driemaal in een samengestelde 
uitdrukking84.. In 3 Ezra[= 1 Esdras, of Esdras A' (in LXX ed. Rahlfs)85] 
komtt het driemaal voor en ook hier niet als aanduiding van personen86. In 

788 Kiüapwöoi konden worden gehuurd om een gezelschap te vermaken met zang en spel, 
ziee Moulton and Miligan s.v. Kifrocpi'Ceiv; zij noemen in dit lemma een tekst uit de derde 
eeuww v.Chr. over het onderricht aan jongens, die onderwezen worden in T& (iouoitca 
Kall  KiOapi'Ceiv f) t|rdA.A.eiv. 

799 Het vervolg van de zin loopt niet goed: 'van de fluitspelers of bazuinblazers'; hier moet 
<pü)VTii  slaan op de klank van de instrumenten, respectievelijk de fluit en de bazuin. 

800 In het jaar 65 was Nero als KiüapcoÓóg opgetreden tijdens de Neroniana, de spelen die 
doorr hem in 60 waren ingesteld en die om de vijfjaar te Rome gehouden zouden worden, 
ziee Suetonius, Nero 12,3; Tacitus, Annates 16,4. 

811 Gn 31:27 en Ez 26:13. 
822 Da 3:5,7,10 en 15. De vertaling 'muziekinstrument' is niet zeker. 
833 Sir 22:6; 32:3; 40:20; 49:1. 
844 Sir 32:5, ouYKpijia HOUOIKWV, 'concert'; 32:6, p,éA.o? p.ouoiKÓ)V, 'melodie'; 49:1, 

\iéXr\\iéXr\ liOUOiKÜv, 'melodieën'. 
855 Als 3 Ezra komt het bedoelde boek voor onder de Apocriefe Boeken in de Statenvertaling. 
866 Esdr A' 4:63, ÉKUÜUVICOVTO p.eia |!OUOiKÓ)V, NRSV (1 Esdr): 'they feasted, with 
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11 Makk 9:39,41 komt jiouoiKOl mogelijk wel als aanduiding van personen 
voor,, de NRSV vertaalt althans 9:39, \iexd TU|i7T(Xva)V KOU nouaiKO>v, 
mett 'with tambourines and musicians' en 9:41, cpcovf) |iovjaiKG)V <xi)TO)V, 
mett 'the voice of their musicians'87. De vertaling van de beide plaatsen in 
11 Makk door middel van een aanduiding van personen, staat blijkbaar in een 
langee traditie, want Charles hekelt deze vertaling in zijn commentaar bij Op 
18:2288.. Alleen bij een tekst in het Testament van Juda zou het volgens 
Charless om personen gaan, in dit geval om zangeressen: T&<; fri>Y0CT8pa<; 
v\i&v\i& vv nouaiK&g Kal dr\\LOoia<; -noirïaeTe, 'jullie zult je dochters tot 
zangeressenn maken en tot straatmeiden'89. Buiten de Septuagint en de Pseud-
epigrafenepigrafen komt \XOVO\KÓq wel voor als aanduiding van personen. Bauer-
Alandd geven in hun Wörterbuch verschillende plaatsen waarin [iOUOlKÓg 
aanduidingg is van een musicus, een zanger of zangeres, zo in P. Oxyrh. 
1275,9:: ai)|i{pGL>via<; a\)Xr\T(bv KOCI fiouaiKWV, een concert van fluitis-
tenn en (andere) musici (zangers?)90. Deze ixouaiKOi speelden of zongen 
bijvoorbeeldd bij diners, zie de bovenvermelde tekst, Sir 49:1, cog |ioi)OiK& 
évv ov\mooi<x> oïvou, NRSV: 'like music at a banquet of wine'91. Kraft is 
vann mening dat de context van het woord \iOVOlKÓ<; in Op 18:22 op een 
snaarinstrumentt wijst, maar hij laat de mogelijkheid van 'zanger' open92. Op 
grondd van de context en de verschillende betekenissen die \LOVOIKOQ kan 
hebben,, lijk t mij het meest waarschijnlijk dat met [iouoiKÓ<; een zanger 
wordtt aangeduid die zichzelf begeleidt op een muziekinstrument. In Op 
18:222 is (iOUOiKOl door NBG-'51 terecht vertaald met 'zangers', omdat 
eerderr de Klüctpcpöoi zijn genoemd. De boven vermelde tekst in het Testa-
mentment van Juda 23:2 geeft een goed voorbeeld van de peioratieve betekenis 
diee ^touoiKÓg kan hebben. 

music...';; 5:2 Û TCt ^OUaiKWV Tl)U^dv<ov, 'with the music of drums'; 5:59 (LXX 57) 
HETOtt |iOuaiKO>v KOCI aaA,7ti'YYWV, 'with musical instruments and trumpets'. 

877 Cf. Tussen Oud en Nieuw, de vertaling NBG-'75, respectievelijk 'met pauken, muziekin-
strumenten'' en 'het geluid der muziekinstrumenten'. 

888 Charles, Revelation II, 109-110. 
899 Test. Jud. 23:2. 
900 Ook in het Greek-English Lexicon van Liddell and Scott, 1148, worden verschillende 

plaatsenn genoemd waarin jlouoiKOl' voorkomen als 'persons, skilled in music'. 
911 Ook Poland noemt het gebruik dat bij feestmalen UOUölKOl gehuurd werden, Geschichte 

desdes griechischen Vereinswesens, 267-268. 
922 Kraft, Offenbarung, 23 8. 
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7.3.37.3.3 Fluitspelers 

Hett woord ai)A.T|Tli<; komt niet voor in de LXX, wel in het Evangelie naar 
Matteüs,, Mt 9:23, 'fluitspelers' die rouwmuziek speelden in een sterfhuis. 
Fluitistenn speelden echter ook bij feestelijke gelegenheden. Van beide soor-
tenn van gebruik geven de profetenboeken voorbeelden. In Jr 48:36 is sprake 
vann 'klaagfluiten', en in Js 5:12 gaat het over boemelaars en nachtbrakers die 
hunn nachtelijke festijnen opvrolijken met 'citer en harp, tamboerijn, fluit en 
wijn...'.. In Js 30:29 komt een fluit voor als sacraal instrument: 'iemand die 
voortschrijdtt bij de fluit om te komen tot de berg des HEREN'. De 'fluitspe-
lers'' van Op 18:22 behoren kennelijk tot het soort van wie bij feestelijke 
gelegenhedenn hun muziek ten beste geven. 
Inn de Griekse tekst van Op 18:22 is (pG>vr] het antecedent van allereerst 
Klöocpcpö&vv en ^OUOIKWV; daarbij is (pCDVTj door NBG-'51 terecht met 
'stem'' weergegeven, want Kiüapa>öoi en JIOUOIKOI waren 'zangers'. 
<I>(i)VTii  als antecedent van ou>A.T|Tai en oaXiixoicti zou vertaald moeten 
wordenn door 'geluid'. 
Lohmeyerr voert geen bewijzen aan voor zijn opmerking: 'Flöte ist vor allem 
dass Instrument der privaten und profanen Musik, die Drommete das der 
religiösen'93.. Deze bewering snijdt geen hout, want zowel fluitspelers als 
trompetterss speelden bij dezelfde gelegenheden een rol in het openbare leven 
vann de Oudheid, zowel in het theater en bij spelen, als bij sacrale plechtighe-
den.. 'De fluitspeler, de tibicen, heeft in de Oudheid een sacrale functie; zijn 
blazenn bij het offer steunt de epiclese van de god', aldus G. van der Leeuw94. 

7.3.47.3.4 Bazuinblazers 

Hett voorkomen van het woord oaAmoTCti, bazuinblazers, in Op 18:22 is 
volgenss Friedrich een aanduiding dat de trompet ook een muziekinstrument 
kann zijn, maar dan een instrument dat bij heidense festiviteiten een rol heeft 
gespeeld.. Wat Friedrich daarmee ook moge bedoelen, het was in elk geval 
niett mogelijk, de odkiziyE, als melodie-instrument te gebruiken. De toen-

933 Lohmeyer, Offenbarung, 149. 
944 G. van der Leeuw, Wegen en Grenzen. Een studie over de verhouding van religie en kunst, 

Amsterdamm 19553 (herzien door E.L. Smelik), blz. 251. Van der Leeuw beriep zich hier op 
J.. Quasten, Musik und Gesang in den Kuiten der heidnischen Frühzeit, Munster in Westf. 
1930,, 35-37. Zie over de strijd van de christelijke theologen tegen de 'heidense' muziek 
Quasten,, o.c. 81-83, en J. McKinnon, Music in Early Christian Literature, passim. 
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maligee trompet was niet geschikt om een melodie voort te brengen95. In 2 Kr 
5:133 schijnt de odkuiyE, genoemd te worden als instrument dat de zang 
begeleidde:: 'Toen zij tezamen trompetten en een eenstemmig lied lieten 
horenn om de HEER te loven en te prijzen, en de stem verhieven bij trompet-
ten,, cimbalen en andere muziekinstrumenten...', KOU, ax; ïïijjoxjocv (povfiv 
évv odA-Tuy^iv KOU év Ki)|ipaAoi<; KOCI ÊV ópyotvoK; TÓV (óöwv. Ook 
hierr gaat het echter, evenals in Op 18:22, om trompetters die met hun instru-
mentt een signaal gaven. 

7.44 JOHANNES ' AFKEER VA N PROFANE MUZIE K 

Dee vier soorten muzikanten in 18:22 zullen zijn genoemd als exponenten van 
vertierr en vermaak, die in Rome zo welig tierden. Aan heel de frivole cultuur 
vann Rome96 zal volgens Johannes in één klap een einde worden gemaakt. De 
decadentee luxe van Rome wordt in Op 18:23 (pap}iaK£ia genoemd, toverij, 
diee de volken heeft verleid. 
Dee vermelding van de muzikanten in Johannes' visioen kan niet los gezien 
wordenn van de dagelijkse praktijk te Efeze97 en andere grote steden, een 
praktijkk die hem en de geadresseerden goed bekend geweest moet zijn en die 
zijj  verafschuwden. Johannes verwerpt de profane en sacrale muziek, die 
uitingenn zijn van een pagane cultuur, en hij zegt hun ondergang aan. Tegen-
overr de in zijn ogen heidense muzikale vormen stelt hij de lofzang tot de 
Godd van Israël, 19:1-2. 

955 Friedrich, TWNT VII , odXnxy  ̂ KTA.., 75. Bij muzikale wedstrijden voor trompetblazen 
zall  het uitsluitend om het volume van de klank zijn gegaan. 

966 C.P. Thiede, 'Babyion, der andere Ort: Anmerkungen zu 1 Petr 5,13 und Apg 12,17', Bib 
677 (1986) 532-538, geeft enkele voorbeelden van beschrijvingen waarin de decadente luxe 
vann het leven in Rome vergeleken wordt met dat van Babyion, bijvoorbeeld in de Satyrica 
vann Petronius, waarin de Cena Trimalchionis: r. 55,6 

TuoTuo palato clausus pavo pascitur 
plumatoplumato amictus aureo Babylonico, 

'voorr uw verhemelte wordt een pauw, gehuld in een gouden Babylonisch verenkleed, in 
eenn kooi vetgemest'. 

977 Op de muzikale praktijken in Efeze ga ik in het volgende hoofdstuk in. 
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HOOFDSTUKK 8 

ACHTERGRONDENN VAN DE 
ZANGG EN MUZIEK IN OPENBARING 

8.11 INLEIDING 

Inn geen enkel boek van het Nieuwe Testament worden zoveel muzikale 
termenn gebruikt als in het boek Openbaring. Johannes heeft het vele malen 
overr zang en muziek. Hij voert in zijn visioenen tal van zangers ten tonele en 
noemtt verschillende muziekinstrumenten en bespelers daarvan, die in de 
anderee boeken van het Nieuwe Testament niet of nauwelijks voorkomen, 
zoalss Kiüdpcti, citers, Kifrccpcoöoi, citerspelers, Kiüapi£eiv, op de citer 
spelen,, odkiziyytt;, bazuinen, oaA,7uaTai, bazuinblazers en oaXni-
Ceiv,, op de bazuin blazen. Johannes maakt verder nog gebruik van de in het 
Nieuwee Testament zeldzaam voorkomende woorden aöeiv, zingen, en 
0)öfj,, lied. Voor de hand liggende vragen zijn dan: Waarom heeft Johannes 
zoo dikwijl s muziekinstrumenten genoemd? Wat is de functie van die instru-
menten?? Waardoor kan Johannes zijn beïnvloed bij het noemen van zovele 
hemelsee koren? De achtergrond van het voorkomen van de hemelse zangers 
enn speellieden zou kunnen zijn gevormd door de praktijk, zoals Johannes die 
dagelijkss voor ogen heeft gehad, waar of wanneer dan ook. Er is stellig ook 
sprakee geweest van literaire beïnvloeding. Hieronder laat ik enkele mogelijk-
hedenn de revue passeren. 

8.22 PROFANE ACHTERGROND 

Johanness zou beïnvloed kunnen zijn door de muzikale praktijken in de stad 
waarr hij goed bekend moet zijn geweest, Efeze. Efeze had een hoog ontwik-
keldd muziekleven. Het bezat een groot theater, waar veel muziek werd ge-
maakt.. Er waren al enige eeuwen vóór onze jaartelling spelen, waarbij ook 
muzischee wedstrijden gehouden werden. Thucydides noemt de spelen die 
destijdss in Efeze gehouden werden in zijn Geschiedenis van de Peloponnesi-
schesche oorlog: 'er was daar een wedstrijd KOU yuH-ViKÖg KOU |J.0U01KÓ<;, in 
gymnastiekk en muziek'. De steden zonden er hun koren naar toe, x°P°^Q 
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Tee dvfjyov ai TióAeig1. Philostratus vertelt dat Apollonius van Tyana in 
dee eerste eeuw n.Chr. Efeze bezocht en de inwoners van die stad aanzette 
'omm Efeze meer met studie vervuld te doen zijn dan met vermaak en over-
moedigheid,, zoals hij daar zo veelvuldig vond; want zij waren fjlirmévoi 
ópxr|OTd)V,, verzot op dansers'. En bij dans hoort muziek. De stad was, 
alduss Apollonius, 'vol fluitspelers, vol lawaai'2. Die fluitspelers zullen lieden 
vann laag allooi geweest zijn, maar er werd hoe dan ook veel gemusiceerd. Er 
werdenn vele goden en godinnen vereerd, naast Artemis: Meter oreia, Zeus, 
Athena,, Aphrodite, Asclepius, Apollo, Hephaestus, Dionysus, Demeter, 
Hestia,, Leto, Nemesis, Tyche, Poseidon, om een hele rij op te sommen3, en 
hunn priesters hebben bij de offerhandelingen gebeden gereciteerd, op ver-
hoogdee toon; zij zongen dus, en zij werden bijgestaan door zangers, vereni-
gingenn van \ioXizevott.VT%\ Poland maakt melding van corporaties van 
U|j.va)öoi,, zangers, te Efeze die dienst deden bij de keizercultus5 en andere 
cultussen.. ' T|ivcpöoi waren ook dikwijl s tegelijk üeoAóyoi, die tijdens 
feestenn het woord voerden6. Deissmann veronderstelt zelfs, dat de bijnaam 
vann Johannes, ó OeoAÓYOC., te maken heeft met de Klein-Aziatische hym-
noden:: 'Johannes der Theolog, der Herold des wahren und alleinigen Gottes, 
istt ja sogleich sein grosser Hymnode, als Chorführer derer, die eine neue 
OdeOde und die Ode des Moses, des Sklaven Gottes, und die Ode des Lammes 
singen'7. . 

Nuu is het opvallend dat muzikale termen, voor zover zij genoemd worden in 
nieuwtestamentischee boeken, bijna alleen voorkomen in die geschriften 
waarbijj  een relatie mag worden aangenomen met de stad Efeze: enkele 
brievenn van Paulus en de Apocalyps van Johannes. Paulus heeft zijn eerste 
brieff  aan de gemeente te Korinte geschreven te Efeze; ook de brieven aan de 
gemeentenn te Efeze en te Kolosse zijn mogelijk in Efeze geschreven. Niet 
alleenn Paulus, maar ook Johannes had nauwe banden met Efeze. Johannes 
heeftt er waarschijnlijk gewoond, zoals de traditie wil8. Het ligt dan voor de 

11 Thucydides, Historiae 3,104 (ed. Charles Forster Smith, II, Londen/Cambridge [Mass.] 
1965). . 

22 Flav. Philostratus, Vita Apollonii 4,22 (ed. F.C. Conybeare, I, Londen/N.Y. 1912). 
33 D. Knibbe, 'Ephesos - nicht nur die Stadt der Artemis', in Studiën zur Religion und Kultur 

Kleinasiens,Kleinasiens, Festschrift f. F.K. Dömer, Bd. II, Leiden 1978. 
44 MoAiïeuoavTEg, cf. [iéAnw, 'door zang en dans vieren'. 
55 F. Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens, Leipzig 1909 [photomechanischer 

Nachdruckk 1967], 48. 
66 G. Adolf Deissmann, Neue Bibelstudien. Sprachgeschichtliche Beitrage, zumeist aus den 

PapyriPapyri und Inschriften zur Erklarung des Neuen Testaments, Marburg 1897, 58-59. 
77 Adolf Deissmann, Licht vom Osten, Tubingen 1923\ 297. 
88 Zie Irenaeus, Adv.haer. 3,1,1 en 3,3,4. 
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handd een relatie te veronderstellen tussen het voorkomen van genoemde 
muziekinstrumentenn in 1 Kor, Ef, Kol en Openbaring, en de stad Efeze. Het 
laatt zich denken dat zowel Paulus bij het schrijven van zijn brieven als Jo-
hanness toen hij zijn Apocalyps concipieerde, bij het noemen van termen uit 
dee wereld van de muziek beïnvloed zijn door het muziekleven te Efeze. De 
woordenn Kiöctpa, Kiftapcoöóg en KlüapiCeiv komen alleen voor in 
11 Kor 14 en Openbaring9. De odXniyE, komt in verschillende nieuwtes-
tamentischee geschriften voor, maar het meest in Openbaring en daarnaast in 
11 Kor 14 en 1510, en dan nog, zij het slechts incidenteel, in andere boeken: in 
Mtt 24:31, 1 Tes 4:16 en Heb 12:19. ZodTliCeiv komt daarentegen tienmaal 
voorr in Openbaring, eenmaal in 1 Kor en eenmaal in Mt11. Het woord 
oaA.7UOTTl<;; komt alleen voor in Op 18:22. De woorden aöeiv en cpöfj 
komenn alleen voor in Openbaring12 en in Ef 5:19 en Kol 3:16. 
Dee musicus Th.A. Seel is van mening dat Johannes is beïnvloed door het 
muzieklevenn van Efeze en dat zijn boek gekenmerkt wordt door een multi-
culturelee achtergrond13. Seel beriep zich op Blevins, volgens wie het boek 
Openbaringg zou zijn geschreven naar het voorbeeld van het Griekse drama. 
Volgenss Blevins spelen de gebeurtenissen van Op 4:1-8:4 zich in Johannes' 
voorstellingg af tegen de achtergrond van het theater te Efeze. The spotlight 
iss on the orchestra level of the stage of Ephesus'14. De wijs Blevins hypothese 
inn dezen af, omdat het niet waarschijnlijk is dat een Thora-getrouwe Jood als 
Johanness en zijn gemeente te Efeze regelmatige theaterbezoekers zijn ge-
weest15.. Het is niet uitgesloten, dat het muziekleven te Efeze voor Johannes 
medee aanleiding was tot het gebruik van zovele muzikale uitdrukkingen en 

99 Kiftapa: 1 Kor 14:7; Op 5:8; 14:2; 15:2. Kiüapcoöóg: Op 14:2; 18:22. KiÜapi'Ceiv: 1 
Korr 14:7 en Op 14:2. 

100 1 Kor 14:8; 15:32; Op 1:10; 4:1; 8:2, 6, 13,9:14. 
111 Mt6:2; 1 Kor 15:52; Op 8:6, 7, 8, 10,12, 13; 9:1,13; 10:7; 11:15. 
122 ' Qöf|V Kaivf)V ccöeiv: Op 5:9; 14:3; 15:3. 
133 Th.A. Seel, Toward a Theology of Music for Worship derived from the Book of Revelation, 

ongepubliceerdee dissertatie verdedigd aan de Southern Baptist Theological Seminary te 
Louisville,, 1990, 10, 'The music in the Book of Revelation is the result of this blending of 
cultures'.. Cf. biz. 1 van het zelfde werk: 'It can be no accident that he [i.e. Johannes, AGS] 
chosee to couch the music of his visions in traditional Jewish, Greek, Roman and early 
Church,, as well as pagan terms'. 

144 J.L. Blevins, Revelation as Drama, Nashville (Tenn.) 1984, 49-52. Citaat biz. 49. Zie 
bovenn §§ 1.5.1 en 1.5.2. 

155 Er waren Joden in Klein-Azië die het theater bezochten, getuige het opschrift op banken in 
hett theater te Milete: Tónog ' Eiouöécov TÓV KCCI ©eooePiov, 'plaats der Joden, die 
ookk Godvrezenden heten', A. Deissmann, Licht vom Osten, Tubingen 19234, 391-392. 
Vann een Godvrezende Jood als Johannes was het echter niet te verwachten dat hij het 
theaterr bezocht. 
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beelden.. Als Jood, die naar mijn overtuiging schreef aan Joodse geadresseer-
den,, moet Johannes echter met afkeer zijn vervuld tegenover de zijns inziens 
heidensee uitingen; als Jood moet hij deze profane muziekvormen, de zang 
vann citerspelers en de muziek van fluitspelers en bazuinblazers16 hebben 
afgewezen.. Al zou het muziekleven te Efeze aanleiding geweest zijn voor 
hett gebruik van muzikale termen, de achtergrond van zijn spraakgebruik 
moett mijns inziens elders worden gezocht. Johannes had weet van een ande-
ree muzikale expressie17. 

8.33 LITERAIRE B EÏNVLOEDING 

Hett hoeft hier geen betoog, dat veel van Johannes' verbeelding is ontleend 
aann de boeken van het Oude Testament en de Apocriefe en Pseudepigrafi-
schee literatuur. De boeken 1 en 2 Kronieken, Ezra en Nehemia bevatten veel 
materiaall  dat handelt over het functioneren van de priesters en de Levieten in 
dee tempeldienst18. De laatstgenoemden deden dienst als zangers en musici. 
Dee priesters bliezen de bazuin. In 1 Kronieken wordt de organisatie van de 
zangerss teruggevoerd op David die de zangers zou hebben aangesteld toen 
dee ark naar Jeruzalem werd overgebracht19. Als begeleidingsinstrumenten 
voorr de zang worden genoemd TlTÜDl D">!?113, 'harpen en citers', die door 
Levietenn werden bespeeld20. In de voorstelling van de Kronist was het aantal 
musicii  reeds vóór de bouw van de tempel bijzonder groot, 1 Kr 23:5, 'vier 
duizendd [Levieten] zullen de Heer prijzen op de instrumenten, die ik voor het 
lofprijzenn heb laten maken'. In de lijst van terugkerenden uit de ballingschap 
komenn 128 zangers voor, Ezr 2:4121. In de tweede tempel was de muziek van 
meetaff  bijzonder belangrijk22. De organisatie van de cultische muziek omvat-
tee ook een beroepsopleiding23. 

166 Op 18:22. 
177 Zie onder, § 8.4. 
188 Zie P. Schelling, De Asafspsalmen. Hun samenhang en achtergrond [Dissertationes 

Neerlandicae,, series theologica], Kampen 1985, hfst. 6, 164-207. 
199 1 Kr 6:31-32; 15:1-16:6. 'De Kronist legt een nauw verband tussen de komst van de ark 

naarr Jeruzalem en de institutionele zang en muziek', aldus Schelling, Asafspsalmen, 181. 
200 1 Kr 15:20, 21; 16:5. 
211 Neh 7:44 spreekt van 148 zangers. Schelling, Asafspsalmen, 170, 'De overgeleverde lijst 

vann teruggekeerden is vermoedelijk het oudste getuigenis van aan cultus verbonden zan-
gers'. . 

222 Ezr 3:10-11. 
233 1 Kr 25:7 spreekt van 'broeders die onderricht waren in de zang, T \ ! P 1 D ! J Q, voor de 

Heer,, allen die volleerd waren', pil)DrrtD. "T>Dt>, pu. = 'onderricht zijn'; pü>3, pt. hif 
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Inn de Wijsheid van Jezus Sirach is een beschrijving te vinden van de dienst 
inn de tempel te Jeruzalem, waarin Simon, de zoon van Onias24, als priester 
functioneerde:: Na de beëindiging van de dienst aan het altaar vond het 
plengofferr plaats. 'Dan riepen de zonen van Aaron luid en bliezen zij op hun 
trompettenn van gedreven metaal, zij lieten een machtig geluid horen tot een 
gedachteniss voor de Allerhoogste [...] en de zangers prezen Hem met hun 
stemmen,, een schone melodie klonk luidkeels'25. In de Pseudepigrafische 
literatuurr wordt verhaald van zingende en bazuin blazende engelen. In de 
ApocalypsApocalyps van Sefanja is sprake van vier grote engelen met een gouden 
bazuin26.. De aartsengelen Michael en Gabriel blazen de bazuin27. Zelfs van 
Godd wordt gezegd dat Hij de bazuin blaast28. Het is dus niet uitzonderlijk dat 
Johanness engelen op de bazuin laat blazen. Johannes heeft stellig vele boe-
kenn gekend en gebruikt die stof leverden voor zijn verbeelding van de he-
melsee eredienst29. We kunnen dus stellen dat veel van zijn muzikale termino-
logiee is ontleend aan zijn literaire bronnen. Toch kunnen Johannes' visioe-
nenn van het hemels heiligdom en de zang en muziek die daar in zijn verbeel-
dingg weerklinkt niet geheel en al verklaard worden uit literaire bronnen. 

8.44 EEN KERKMUZIKAL E ACHTERGROND? 

Err zijn auteurs die menen dat Johannes beïnvloed zou zijn door de religieuze 
uitingenn van het kerkelijke milieu van zijn dagen. Johannes zou, zo beweren 
zij,, tot hetzelfde kerkelijke milieu hebben behoord als Paulus. Zij stellen dat 
Johannes,, en Paulus, muzikale termen gebruikten op grond van het rijk 
ontwikkeldee muzikale leven in de kerkelijke gemeenschap van Efeze. John 

pf.,pf., 'deskundig zijn'. 
244 Simon was omstreeks het jaar 190 v.Chr. hogepriester. 
255 Sir 50:16,18, vertaling Tussen Oud en Nieuw, 223. 
266 ApocSef. 9-12, OTP 1,514-515. 
277 In het Leven van Adam en Eva 22:1, roept Michael engelen bijeen door op zijn bazuin te 

blazen,, OTP U, 281. Gabriël blaast de bazuin bij de komst van Christus, in een geschrift 
datt in Engelse vertaling van M.E. Stone onder de naam 'Questions of Ezra' werd gepubli-
ceerdd in OTP I, 599, Recension B, vs 11. 

288 ApocAbr. 31:1, OTP I, 704. 
299 Wanneer in Op 15:8 wordt gezegd 'En de tempel werd vervuld met rook, KCCTtvoO', is dat 

eenn beeld, dat teruggaat op Js 6:4, 'en het huis werd vervuld met rook, Kanvoü' (LXX) . 
Maarr stellig speelt de voorstelling van 1 K 8:10-11 mee, de voorstelling van de wolk die 
hett huis van de Heer vervulde als beeld van de heerlijkheid van de Heer. Volgens 2 Kr 
5:12-144 werd het huis des Heren vervuld met een wolk toen de zangers en instrumentalis-
tenn zich lieten horen. Onder hen waren '120 priesters die op de trompetten bliezen'. 
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Foster300 voert als bewijs daarvoor Ignatius' Brief aan de Efeziërs aan, waarin 
eenn passage voorkomt met verscheidene muzikale termen31. Ignatius zou, 
alduss Foster, in zijn brief refereren aan de bestaande muziekpraktijk in de 
kerkelijkee gemeenschap te Efeze, die ook elders bekend zou zijn32. 
Fosterr noemt eveneens Clemens van Alexandrië, die in zijn Paidagogos de 
emblemenn bespreekt die christenen op hun zegelringen droegen33. Clemens 
hekeltt de heidense emblemen als zwaard, boog of wijnkelk, maar beveelt 
onderr andere de harp aan, ^.upa p.ouoiKT], f\ K£XpT|Tai HoXvKpaiT\(;, 
zoalss op de ring die Polycrates droeg. Nu leefde Polycrates, de bisschop van 
Efeze,, aan het eind van de tweede eeuw, maar Forster acht het mogelijk dat 
Onesimos,, bisschop te Efeze en tijdgenoot van Ignatius, deze bisschopsring, 
diee mogelijk een successiering was, reeds heeft gedragen. De afdruk van 
dezee zegelring zou Ignatius tot boven geciteerde passage hebben geïnspi-
reerd34.. Mogelijk was reeds in Johannes' dagen sprake van een rijk ontwik-
keldee kerkzang in de gemeente te Efeze, aldus John Foster. Deze mening is 
echterr in het geheel niet onderbouwd. De heb reeds gesteld dat de gemeen-
schapp te Efeze waaraan Ignatius zijn brief schreef, niet identiek was aan de 
gemeentee waaraan Johannes zijn boodschap zond35. De achtergrond van 
Johannes'' hemelse zangers kan niet de 'kerkmuziek' uit zijn dagen zijn, 
waarvann sommigen - mijns inziens ten onrechte - het bestaan aannemen. 
Vann een kerkmuzikale ontwikkeling in de gemeenten van Klein-Azië in de 
eerstee eeuw van het Christendom is niets bekend en er is geen grond om het 
bestaann ervan te veronderstellen. Toch is vaak beweerd, dat er in die tijd 
gemeente-liederenn zouden zijn geweest. Hieronder geef ik daarvan een 
voorbeeld. . 

300 J. Foster, The Harp at Ephesus', The Expository Times 74 (1962/63) 156. 
311 Ignatius, Ef. 4,1-2. Cf. Ignatius, Rom. 2,2, 'opdat u, in liefde een koor geworden, de Vader 

inn Jezus Christus lof toezingt'. 
322 Zie boven § 7.1.4 voor argumenten contra Fosters visie. 
333 Clemens, Paidagogos 111,11,59,2. 
344 Meyboom die de Paedagogos van Clemens vertaalde, verwijst bij Clemens' passage over 

dee zegelring bij de naam Polycrates naar Polycrates van Samos, die leefde in de zesde 
eeuww vóór Christus, zie M.U. Meyboom, De Paedagoog, in Oud-Christelijke Geschriften 
inin Nederlandsche Vertaling, X, Leiden 1913, blz. 53, n. 4. Aan de naam van Polycrates, de 
tirann van Samos, is de sage verbonden van de ring die, in de zee geworpen, teruggevonden 
werdd in een vis. Dit verhaal is beschreven door Herodotus in zijn Historiën 3,40-42, maar 
Herodotuss zegt niets over een embleem van deze ring. 

355 Zie boven, § 3.5. 
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8.4.18.4.1 Op 1:4-8, een gemeentelied? 

Samuell  Lauchli stelt, dat er reeds in het eerste hoofdstuk van Openbaring 
sprakee is van een lied dat in Johannes' dagen bekend zou zijn geweest bij de 
christelijkee gemeenten in Klein-Azië36. Johannes zou in Op 1:4-8 een vier-
strofigee hymne citeren 'die er [Johannes, AGS] im Gottesdienst seiner Ge-
meindee vorgefunden hat'. Deze 'Eingangshymnus' zou, aldus Lauchli, on-
derdeell  zijn van de 'Anfangsadoration' van de christelijke eredienst, zoals 
diee mogelijk in Efeze werd gehouden, en geen 'literarische Verwertung' van 
liturgischee formules, zoals H. Schlier beweerde37. Lauchli onderkent de vol-
gendee strofen: 

1.1. De getrouwe getuige 
dede eerstgeborene der doden 
dede overste der koningen 

2.2. Hem die ons liefheeft 
enen ons verlost heeft 
enen ons heeft gemaakt 

3.3. Zie, Hij komt 

enen elk oog zal Hem zien 

enen zij zullen weeklagen 

4.4. Ik ben de alfa en de o-mega 
diedie is en die was en die komt 
dede Almachtige. 

Voorall  het vierde 'couplet' van deze hymne zou volgens Lauchli 'fraglos' 
behorenn tot de eredienst van de Diaspora38. Lauchli stelt dus dat de pericoop 
Opp 1:4-8 een christelijke hymne bevat, en dat die hymne niet van de hand 
vann de auteur van Openbaring is. Johannes zou de hymne hebben geciteerd. 
Reedss in de negentiende eeuw schreef E. Probst, hoogleraar te Breslau, over 
sporenn en fragmenten van geestelijke gezangen of hymnen, die exegeten 
haddenn gevonden in het Nieuwe Testament, met name in de brieven van 

366 S. Lauchli, 'Eine Gottesdienststruktur in der Johannesoffenbarung', TZ 16 (1960) 359-378. 
377 H. Schlier, TWNTl, s.v. a\Lr\v, 341. 
388 Lauchli bedoelt met het woord Diaspora de christelijke gemeenten. 
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Pauluss en de Openbaring van Johannes39. Sinds de onderzoekingen van E. 
Norden400 en J. Kroll41 heeft een groot aantal geleerden zich met de poëtische 
gedeeltenn van het Nieuwe Testament beziggehouden42. Vele pericopen wer-
denn als 'hymnen' benoemd, dat wil zeggen als liederen die gezongen werden 
doorr de christelijke gemeenten in Griekenland en Klein-Azië43, en die door 
schrijverss als Paulus en Johannes zouden zijn geciteerd om hun betoog 
krachtt bij te zetten of te verduidelijken44. Dit is echter uiterst onwaarschijn-
lijk .. Er werden naar alle waarschijnlijkheid wel acclamaties aangeheven, 
zoalss die worden genoemd in Op 19:1-6, Halleluja! en Amen45, maar van 
liederenn uit de eerste eeuw die in de eredienst van die dagen gezongen zou-
denn zijn, is niets bekend. Ferdinand Hahn stelt terecht betreffende de zoveel 
langeree doxologieën in Openbaring: 'die jeweilige Texte sind ad hoc für den 
Zusammenhangg konzipiert und dürfen nicht als vorgegebene Stücke des 
Gemeindegottesdienstess angesehen werden'46. Dit geldt ook voor de 'hym-

399 E. Probst, Lehre und Gebet in den drei er sten christlichen Jahrhunderten, Tubingen 1871, 
273. . 

400 E. Norden, Agnostos Theos, Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede, 
Leipzig/Berlijnn (1913) 19234 (= Stuttgart 1956). In de tweede helft van zijn boek gaf 
Nordenn een analyse van hymnische gedeelten van het Nieuwe Testament. Aan de titel van 
ditt werk dankt de 'formgeschichtliche Methode' haar naam, zie S. Neill and T. Wright, 
TheThe Interpretation of the New Testament 1861-1986, Oxford/New York 19882, 257. 

411 J. Kroll, Die christliche Hymnodik bis zu Klemens von Alexandria, Darmstadt 19682. Dit 
werkk is de samenvatting van de colleges, die Kroll gaf aan de Universiteit van Braunsberg 
inn de zomer van 1921 en in de winter 1921/22. 

422 K. Berger: 'Gerade bei formgeschichtlich arbeitenden Forschern findet man immer wieder 
diee begreifliche Neigung [...] Gemeindelieder ausfindig zu machen, Exegese des Neuen 
Testaments,Testaments, Heidelberg 1977, 115. Kümmel trok de toepasbaarheid van de vormhistori-
schee methode op teksten buiten de evangeliën in twijfel, juist met het oog op het onderzoek 
naarr de liturgische teksten in de brieven in het N.T., W.G. Kümmel, Das Neue Testament 
imim 20. Jahrhundert. Ein Forschungsbericht, Stuttgart 1970, 39-40. 

433 K. Berger: 'Ebenso wird durch die Bezeichnung von Phil 2,6 ff. als Hymnus suggeriert, es 
habee sich um ein von der Gemeinde gesungenes Lied gehandelt', Exegese, 116. 

444 R. Deichgraber meent dat Paulus dikwijls een hymne citeerde omdat deze 'die Dignitat 
einess heiligen Textes hat und als beweiskraftiger Satz verwendet wird', Gotteshymnus und 
ChristushymnusChristushymnus in der frühen Christenheit, Göttingen 1967, 188. Zo meent Wolfgang 
Metzgerr dat de tekst 1 Tim 3:16 een deel is van een hymne die 'im ganzen hellenistischen 
MissionsgebietMissionsgebiet des Paulus gesungen wurde' [curs, van Metzger], W. Metzger, Der Chris-
tushymnustushymnus l.Timotheus 3,16. Fragment einer Homologie der paulinischen Gemeinden, 
Stuttgartt 1979, 17. 

455 Dergelijke acclamaties moeten wij veronderstellen in 2 Makk 1:23, 'De priesters spraken 
eenn gebed uit [...]; Jonatan begon en de anderen stemden in...', Twv öe A.Ol7ló>v 
é7U(pG>vouvTO)V.. De 'anderen' riepen, om hun instemming te betuigen, 'halleluja', 
'amen'' of andere acclamaties. 

466 F. Hahn, Der urchristliche Gottesdienst [Stuttgarter Bibelstudien 41], Stuttgart 1970, 67. 
Ookk Gottfried Schille noemt de doxologie Op 1:5-6 'ein schriftstellerisches Produkt', 
FrühchristlicheFrühchristliche Hymnen, Berlijn 1965, 46. 
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ne'' in Op 1:4-8. Opvallend is ook dat Lauchli de woorden ÓtTCÓ 'It]aoi) 
Xpiorou,, Op 1:5, uit de door hem geconstrueerde hymne, weglaat. Men 
zouu aan het begin van een hymne toch de naam verwachten van Hem over 
wiee of tot wie de hymne werd gezongen, zoals bij het Benedictus, de Lof-
zangg van Zacharias, Luc. 1:68: 'Geloofd zij de Heer, de God van Israël'. 
Lauchlii  heeft de naam ' Ir|aoi)c; XplöTÓg uit zijn voorgestelde indeling in 
strofenn gehouden. Riesenfeld vraagt zich spottend af: 'Wer hat je einen 
Hymnuss gesehen, bei dem die notwendige Anrufung der zu preisenden 
Gottheitt oder Person ausserhalb des metrischen Schemas stent?'. Hij geeft 
zelff  als ondubbelzinnig antwoord: 'So etwas gibt es nicht'47. De theorie, dat 
Johanness een bestaande hymne zou citeren die bekend was in de eredienst 
vann de gemeente, is niet houdbaar48. Toch zijn er hymnen te vinden in het 
boekk Openbaring, allereerst in hoofdstuk 4, maar dan niet als onderdeel van 
dee christelijke eredienst. 

8.4.28.4.2 Op 4:8-11, het Sanctus 

Volgenss Op 4:8 zongen de 'cherubs' als lofzang tot God: 

Heilig,Heilig, heilig, heilig 

isis de Heer, God, de Almachtige, 
diedie was en die is en die komt 

Eenn hymne, die volgens Lohmeyer en Deichgraber49 uit drie regels bestaat. 
Regelss a en b vormen een citaat uit Js 6:3: 'Heilig, heilig, heilig is de HEER 

derr heerscharen [THN!^ m i T ] \ Volgens Vriezen is het Hebreeuwse 
woordd TrïNÜ^ een pluralis intensitatis, God is Heer van alle machten; de 
weergavee van de LXX met TraviOKpctTWp zou de bedoeling van het He-
breeuwss goed weergeven50. Dit driemaal 'heilig' werd als Sanctus of Ter-
sanctussanctus5151 een onderdeel van de christelijke liturgie en als Kedoesja een 

477 H. Riesenfeld, 'Unpoetische Hymnen im Neuen Testament' in: J. Kilunen e.a. (red.), 
ClaubeClaube und Gerechtigkeit, Helsinki 1983, 158-159. 

488 E. Lohmeyer spreekt in zijn commentaar voor de pericoop 1:5-6 van een 'Christushymne', 
11.. KJaus-Peter Jöms verzet zich tegen deze benaming voor deze pericoop in zijn Das 
HymnischeHymnische Evangelium, Gütersloh 1971, 20-21. Over vers 8 schrijft Jöms: 'Der Vers 1,8 
kannn schon deshalb nicht hymnisch sein, weil es sich um eine Seftwrpradikation Gottes 
handelt.. Wo gibt es einen Hymnus der Gemeinde, in dem Gott in der l.Pers. spricht?'. 

499 Lohmeyer, Offenbarung, 47; Deichgraber, Gotteshymnus, 49. 
500 Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen der Theologie van het Oude Testament, Wageningen 1954, 

161.. Zie over TtavTOKpdrcop boven, § 2.3.3. 
511 Het (Ter)sanctus moet niet worden verward met het Trishagion. Onder het Griekse Trisha-
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elementt van de synagogale. De vraag hierbij is, of Johannes hier een for-
muleringg kan hebben ontleend aan de liturgie van de kerk van zijn dagen. 
Hett is opvallend dat het Tersanctus ook voorkomt in de brief van Clemens 
vann Rome aan de gemeente te Korinthe van enkele decennia later: 

Heilig,Heilig, heilig, heilig is de Heer der heerscharen, 
heelheel de schepping is vol van zijn luister52. 

W.C.. van Unnik heeft in een vaak geciteerd artikel willen aantonen, dat dit 
TersanctusTersanctus uit 1 Clem 34,6 volstrekt niet was afgeleid van een liturgische 
bron,, omdat Clemens de woorden inleidde met de formule: 'want de Schrift 
zegt'.. Maar Clemens citeert de Schrift niet letterlijk, want in plaats van 'de 
gansee aarde', zoals Js 6:3b begint, heeft Clemens: 'heel de schepping'. Deze 
lezingg berust mogelijk op de rabbijnse exegese van Js 6:3, die de aarde als te 
beperktt zag voor Gods heerlijkheid. Targoem Jonathan voegt bij Js 6:3 
achterr elk 'heilig' enige woorden in: 

Heilig!Heilig!  in de hoge hemelen [...] 
Heilig!Heilig!  op de aarde [...] 
Heilig!Heilig!  in eeuwigheid en in de eeuwen der eeuwen53. 

SlavischeSlavische Henoch (tekst J) 21:2 citeert Js 6:3 eveneens met de toevoeging 
'hemell  en aarde', evenals de latere Constitutiones Apostolorum54. Het citaat 
vann Js 6:3 in 1 Clem 34,6 staat dus in een Joodse traditie, die de tekst heeft 
uitgebreid,, blijkbaar in een liturgische context55. Vele geleerden gaan ervan 
uitt dat het Tersanctus deel heeft uitgemaakt van een hymne 'regularly chan-
tedd in the temple liturgy'56, of van de synagogale liturgie57. Mogelijk heeft de 

giongion is te verstaan de formulering "Ayiog ó QEÓQ, ayio<; ' Iaxupoc ayiog 
'Aüdvaxog,, éA,ér|OOV ipac;, dat in het Romeinse Missale alleen voorkomt in de 
ImproperiaImproperia van Goede Vrijdag, zie H.A.J. Wegman, Geschiedenis van de Christelijke 
EredienstEredienst in het Westen en in het Oosten, Hilversum 1976, 93. 

522 1 Clem 34,6. 
533 D.J. van der Sluis e.a., Elke Morgen Nieuw, Neukirchen-Vluyn 1978, 170. 
544 Apost.Const. 8,12,27, vertaling van D.R. Darnell in OTP 2, 694. De gebeden in boek 8 

zijn,, naar verschillende geleerden aannemen, van Joodse oorsprong. 
555 Clemens was van Joodse origine, Ph. Segal, 'Early Christian and Rabbinic Liturgical 

Affinities',, NTS 30 (1984) 63-90, biz. 87, n. 91. 
566 Aldus Aune, Revelation I, 303. Zo ook J. Maier in 'Tempel und Tempelkult' in J. Maier 

undd J. Schreiner, Literatur und Religion des Frühjudentums, Wiirzburg 1973, 371-390, in 
hett bijzonder biz. 381. 

577 Zo Clemens Thoma, 'Biblische Erbe im Gottesdienst der Synagoge' in H.H. Henrix (red.), 
JüdischeJüdische Liturgie, Freiburg-Bazel-Wenen 1979, 47-65, in het bijzonder biz. 58. In een 
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KadoesjaKadoesja de Jozer dat wordt gereciteerd in het Joodse Morgengebed, het 
Sjachariet,Sjachariet, reeds in de eerste eeuw n.Chr. als liturgische formule in Palestina 
gefunctioneerd58. . 
Vann Unnik heeft terecht de liturgiewetenschappers in zijn dagen bekritiseerd, 
diee meenden dat Clemens in zijn Brief aan de gemeente te Korinte en Johan-
ness in Op 4:8 citeerden uit het 'eucharistisch gebed* dat in de kerken van de 
eerstee eeuw in gebruik was. Er was in die dagen nog geen eenvormigheid 
mett vaste liturgische formulieren. Er moet in liturgisch opzicht een bonte 
verscheidenheidd hebben bestaan. Het Sanctus kan in de liturgie van een 
christelijkee kerk pas getraceerd worden in de eucharistische gebeden (Eulo-
gion)gion) van bisschop Serapion van Tmuis (Egypte) uit de vierde eeuw59. Maar 
daaromm kunnen de woorden van Js 6:3 wel eerder hebben gefunctioneerd in 
samenkomstenn van christelijke gemeenten. Dat wordt door het gebruik ervan 
inn 1 Clem 34,6 zeker gesuggereerd. Het is opvallend dat het citaat van Js 6:3 
inn 1 Clem 34,6 wordt voorafgegaan door woorden uit Da 7:10, Tiendui-
zendmaall  tienduizenden stonden bij Hem'; Johannes verwerkt de woorden 
vann Da 7:10 in Op 5:11. Er is dus stellig verband tussen 1 Clem 34,6 en Op 
4:8,, en mogelijk een liturgisch verband60. Maar als Johannes het Ter sanctus, 
althanss een deel ervan overgenomen heeft uit een liturgische traditie, dan 
wass dat een Joodse traditie. 

8.55 DE HEMELSE EREDIENST ALS PROJECTIE VAN DE AARDSE 

Inn § 8.3 heb ik getracht aan te tonen, dat het voorkomen van muzikale uitin-
genn in Openbaring niet is terug te voeren op een bestaande muziekpraktijk in 

diepgaandd betoog toonde P. Prigent de Joodse oorsprong en achtergrond aan van het 
Sanctus.. Volgens Prigent is Op 4 'bati sur un modèle liturgique emprunté au Judaïsme; 
nouss en trouvons la la première adaption chrétienne', Apocalypse et Liturgie, Neuchatel 
1964,, 65. 

588 B.D. Spinks, 'The Jewish Sources for the Sanctus', HeyJ 21 (1980) 168-179, in het bijzon-
derr biz. 172. In de teksten van de Dode Zee Rollen is nooit een Kedoesja gevonden, wel 
komenn in de Hodayot enkele woorden voor uit Js 6:3, 'hemel en aarde zijn van zijn 
heerlijkheidd vol', 1 QH XVI , 3; zie David Flusser, 'Sanctus und Gloria' in: O. Betz e.a. 
(red.),, Abraham unser Vater, Leiden/Keulen 1963, 131. 

599 Het standpunt van Gregory Dix, die meende het Sanctus te kunnen onderkennen in ge-
schriftenn van Origenes,  230, wordt door weinigen meer gedeeld, zie G. Dix, The Shape 
ofof the Liturgy, Londen 1954, 165. 

600 Bryan D. Spinks, 'Jewish Sources', 179, 'Jewish-christian circles perpetuated a Jewish 
traditionn in which the Sanctus was regarded as extremely important. The 'presidents' of 
suchh Jewish-Christian circles, when celebrating the eucharist, had the Jewish authority and 
thee Christian freedom to include it in the anaphora'. 
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dee toenmalige kerkelijke gemeenschappen in Klein-Azië. Lange tijd heeft 
menn gemeend dat de hemelse eredienst, door Johannes beschreven in hfst. 4 
enn 5, waarin de voorstelling van de vierentwintig presbyters rondom de troon 
vann God, een reflectie zou zijn van een aards gegeven, namelijk van de 
kerkelijkee eredienst, die in de dagen van Johannes gangbaar was61. Over 
dezee presbyters schrijft H. von Campenhausen, 'ihr Tun soil sich im irdi-
schenn Presbyterium der Kirche zweifellos widerspiegeln oder ist mit seinen 
glühendenn Farben doch jedenfalls in demselben Umriss gezeichnet'62. De 
visiee betreffende de vierentwintig presbyters die een projectie zouden zijn 
vann een kerkelijke conventie, wordt echter niet algemeen aanvaard. Het 
zittenn van presbyters rondom de bisschopszetel, de 'protokathedrie', heeft 
naarr de mening van Bornkamm63 niets van doen met de vierentwintig pres-
byterss rond de troon van God. 
Inn de jaren veertig en vijfti g van de 20e eeuw waren er zovele onderzoekers, 
diee meenden in de Apocalyps en elders in het Nieuwe Testament gegevens 
betreffendee de vroeg-christelijke eredienst te hebben gevonden, dat W.C. van 
Unnikk sprak van een Pan-liturgisme64 dat zou heersen, - een waarschuwende 
benamingg die door verschillende auteurs werd overgenomen. De uitspraken 
overr de reflectie van de aardse eredienst, zoals die zou voorkomen in de 
Apocalyps,, verschenen in studies uit de eerste helft van de eeuw, voor zover 
mijj  bekend, zijn nergens goed onderbouwd. Oscar Cullmann publiceerde in 
19444 het bekend geworden boek Urchristentum und Gottesdienst, waarin hij 
steldee dat het gehele boek Openbaring vol zinspelingen is op liturgische ge-
bruikenn van de oudste christelijke gemeenten65. Johannes projecteert volgens 

611 Ik noem enkele werken verschenen aan het begin van de twintigste eeuw: E. von der 
Goltz,, Das Gebet in der altesten Christenheit, Leipzig 1901, 136-137; W. Bousset, Kyrios 
Christos.Christos. Geschichte des Christenglaubens von den Anfangen des Christentums bis Ire-
naus,naus, Göttingen 1913, 287; Josef Kroll, Die christliche Hymnodik bis zu Klemens von 
Alexandreia,Alexandreia, Darmstadt (1922) 19682; zie blz. 44 over de 'hymnen' in Openbaring: 'Wir 
dürfenn mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass diese Lieder liturgische Hymnen der 
christlichenn Gemeinde wiederspiegeln' en daarbij A. 2: '... dass die Szenen im Himmel 
nichtss sind als eine Projektion des irdischen Gottesdienstes'. 

622 H. von Campenhausen, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei 
Jahrhunderten,Jahrhunderten, Tubingen 1953, citaat blz. 90. 

633 G. Bornkamm, TWNTWl, s.v. npéofivq KTA.., 669, n. 109. 
644 W.C. van Unnik, 'Dominus Vobiscum: The Background of a Liturgical Formula', in 

A.J.B.. Higgins (red.), New Testament Essays. Studies in Memory ofT.W. Manson, Man-
chesterr 1959, blz. 272. 

655 O. Cullmann, Urchristentum und Gottesdienst, Zürich/Stuttgart (1944) 19624, 11, 'so sieht 
err [Johannes, AGS] das ganze endzeitliche Drama im Rahmen des urchristlichen Gottes-
dienstes...';; 'Daher ist die ganze Johannesoffenbarung vom Gnaden- und Friedensgruss in 
Kap.. 1,4 an bis zum Schlussgebet: Komm, Herr Jesus, in Kap. 22,20, und dem Gnaden-
wunschh im letzten Vers voll von Anspielungen auf liturgische Sitten der Urgemeinde*. 
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hemm als het ware in zijn visioenen de hem bekende aardse eredienst tegen de 
achtergrondd van het eschatologische gebeuren66. De hymnen in Openbaring 
zoudenn gezangen zijn, die destijds in de oer-christelijke eredienst zijn ge-
zongen67.. Cullmann had graag nog een hoofdstuk aan zijn boek toegevoegd 
omm dieper in te gaan op de relatie van de Apocalyps tot de toenmalige ere-
dienst,, maar daar is het niet van gekomen68. Rudolf Stahlin stelde, nog vager 
dann Cullmann, dat de Openbaring van Johannes doortrokken was van litur-
gischh materiaal, zonder die stelling ook maar enigszins toe te lichten69. In ons 
landd gaf G. Sevenster als zijn mening te kennen, dat Johannes bij zijn be-
schrijvingg van de hemelse eredienst heeft moeten grijpen naar een analogie 
daarvan,, te weten de hem bekende vormen van de dienst der gemeente op 
aarde70.. Daarom is het volgens Sevenster niet onwaarschijnlijk, dat Johannes 
inn Op 4:8 bij het noemen van het Sanctus, zoals ook op menig ander punt 
'voorr de teekening van de bovenaardse liturgie ons een reeds bekend ele-
mentt uit den eeredienst op aarde in a.h.w. verheerlijkten vorm voor oogen 
stelt'71. . 

Inn de jaren vijfti g verscheen in Amerika een reeks artikelen, waarvan de 
auteurss steeds stelliger uitspraken deden over ons onderwerp. Ik noem aller-
eerstt de studie van Otto Piper72. Piper stelde dat er tot op dat ogenblik, 1951, 
weinigg aandacht was geschonken aan het liturgisch karakter van het boek 
Openbaring.. Ten onrechte, volgens hem, want Johannes schreef zijn visioe-
nenn binnen het kader van liturgische activiteiten van de christelijke gemeen-
ten.. Dit liturgisch kader van Johannes' visioenen bevat elementen, die wij 
ookk kunnen onderkennen in de ons bekende liturgieën uit latere eeuwen; dit 
iss voor hem het bewijs, dat Johannes' beschrijving van de hemelse eredienst 
eenn reflectie is van de aardse, en dat elementen uit de latere kerkelijke litur-
gieënn stammen uit de eerste eeuw. Als voorbeeld noemt Piper de participatie 
vann mensen in de hemelse eredienst, zoals die blijkt uit Openbaring, een 
participatiee die reflecteert in latere theorie en praktijk, maar die vóór het 

666 Cullmann, Urchristentum, 36, 'Darum schaut der Seher der Johannesoffenbarung Gottes-
dienstt und Endgeschehen zusammen.'. 

677 Cullmann, Urchristentum, 24. 
688 In 1962 verscheen een vierde, onveranderde druk van Cullmanns boek. 
699 R. Stahlin, 'Die Geschichte des christlichen Gottesdienst', in: Leiturgia. Handbuch des 

christlichenchristlichen Gottesdienst I, Kassei 1954, 7. 
700 G. Sevenster, 'Liturgie in het Nieuwe Testament', Kerk en Eeredienst l (1946) 204-214, 

328-335. . 
711 Sevenster, 'Liturgie', 213. 
722 O.A. Piper, 'The Apocalypse of John and the Liturgy of the Ancient Church', CH 20 

(1951)) 10-22. Piper, hoogleraar in Princeton, schreef over de Apocalyps in de encyclope-
diee RGG\ 
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beginn van de christelijke era niet voorkomt in de Joodse eredienst. Deze 
participatiee zou plaats vinden in Openbaring, bijvoorbeeld door de 144.000 
diee volgens Op 7 en 14 de Heer in de hemelse gewesten lofzingen, en even-
eenss in de anaphora's van verschillende liturgieën uit de vierde eeuw, ana-
phora'ss waarin mensen worden opgeroepen in te stemmen met de lofzang 
derr engelen, namelijk door het zingen van het Sanctus. Zo in de Apostolische 
ConstitutiesConstituties1313::  'De cherubim en de zesvleugelige serafïm... tezamen met dui-
zendmaall  duizend aartsengelen en tienduizendmaal tienduizend engelen 
zingenn ... en laat al het volk met hen zingen: Heilig, heilig, heilig, Heer 
Sebaoth'.. Het is echter de vraag, of in de vierde eeuw het Sanctus reeds door 
dee geloofsgemeenschap werd gezongen, laat staan in de eerste eeuw74. Piper 
steldee nog heel voorzichtig: 'It would be a mistake to look for actual liturgies 
embodiedd in Revelation'75. In 1952 verscheen een studie van Lucetta 
Mowry76.. Zij gaat een stapje verder dan Piper. Volgens haar wordt de achter-
grondd van de hemelse scène, Op 4 en 5, weliswaar gevormd door het cere-
monieell  van koninklijke paleizen en van de Joodse eredienst, maar zij meent 
datt er toch aanwijzingen zijn dat Op 4 en 5 concrete vieringen van de eucha-
ristiee weerspiegelen: 'This study suggests that in these two chapters of 
Revelationn we may have the earliest known form of a christian service of 
worship,, possibly the eucharist'77. Nog verder gaat Alan Cabaniss. Hij 
schreeff  in 1953 een artikel, waarin hij zich in eendere bewoordingen als Otto 
Piperr uitliet over het liturgisch kader, waarbinnen Johannes zijn visioenen 
zouu hebben geschetst. Hij gaat echter verder: het gehele boek Openbaring 
zouu een weergave zijn van de christelijke liturgie, compleet met schriftle-
zing,, homilie, gebeden en eucharistie78. 

Ookk S. Lauchli meent in Openbaring een bepaald liturgisch patroon te on-
derkennen79.. Vooral uit de 'hymnen' zouden 'Berührungen' met de christe-

733 Apost.Const. 8,12,27. 
744 Volgens Arthur H. Couratin, 'The Sanctus and the Pattern of the Early Anaphora: a note 

onn the Roman Sanctus', JEH 2 (1951) 19-23, werd het Sanctus in het Westen in de vierde 
eeuww en nog lang daarna alleen door de celebrant gezongen. Vóór de vierde eeuw zal dat 
zekerr ook in het Oosten niet anders zijn geweest. 

755 Piper, 'Apocalypse', 19. 
766 Lucetta Mowry, 'Revelation 4-5 and early Christian Liturgical Usages', JBL 71 (1952) 75-

84. . 
777 Mowry, 'Revelation 4-5', 83. 
788 A. Cabaniss, 'A Note on the Liturgy of the Apocalypse', Int 7 (1953) 78-86. Cabaniss was 

geenn theoloog, maar historicus aan de University of Mississippi. Hij schreef vele artikelen 
overr de vroeg-christelijke eredienst. 

799 Sam. Lauchli, 'Eine Gottesdienststruktur in der Johannesoffenbarung', TL 16 (1960) 359-
378.. Zie boven § 8.3.2. 
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lijk ee liturgie blijken. In die vele hymnen of hymnische gedeelten - hij onder-
scheidtt er wel 26 - weerspiegelen zich 'Grundzüge einer liturgischen Ord-
nung'.. Het verst ging echter M.H. Shepherd80. Shepherd is van mening dat 
hett grondplan van de Apocalyps naar alle waarschijnlijkheid is geschetst 
naarr de paasliturgie, zoals de eerste christenen die hebben gevolgd. Shepherd 
meendee in 'de dag des Heren', Op 1:10, dan ook de Paasdag te onderken-
nen81. . 

Visiess als die van Shepherd werden, terecht, door Klaus-Peter Jörns als 
'reinee Spekulation' afgewezen82. Er is in de jaren van het 'Pan-liturgisme' 
veell  gespeculeerd over de achtergronden van de Apocalyps83. Gerhard Del-
lingg had, eerder dan Jörns, al tot voorzichtigheid gemaand in het doen van 
uitsprakenn over liturgische gegevens in de Apokalyps84. Hij kwam tot de 
volgendee conclusie: 'Wieweit die einzelnen gepragten Wendungen der Apc. 
vomm Verf. dem irdischen Gottesdienst entnommen sind, wird haufig schwer 
festzustellenn oder auch nur zu vermuten sein'85. In de jaren tachtig van de 
twintigstee eeuw was het 'Pan-liturgisme' voorbij. Cabaniss herhaalde in 
19899 zijn inzichten nog eens86, maar het pleit was beslist ten gunste van hen, 
diee constructies van een aardse, christelijke liturgie uit de beschrijving van 
eenn hemelse eredienst afwijzen. In 1983 had David Aune de visie, volgens 
welkee de hemelse liturgie in Openbaring een reflectie is van de aardse litur-
giee van de christelijke kerk, grondig weerlegd87. In aansluiting bij Lucetta 
Mowryy toonde hij aan dat Johannes' beschrijving van het ceremonieel in de 
hemelsee troonzaal in hoge mate is bepaald door populaire voorstellingen van 
hett Romeinse hofceremonieel. In het oude Nabije Oosten waren de voorstel-
lingenn van de hemelse wereld gebaseerd op een projectie van het door de 

800 Massey H. Shepherd, The Paschal Liturgy and the Apocalypse, Londen 1960. Zie boven, § 
1.4.2. . 

811 De mening van M.D. Goulder, neergelegd in zijn artikel 'The Apocalypse as an Annual 
Cyclee of Prophecies', NTS 27 (1981) 342-367, volgens welke de Apocalyps cyclisch zou 
zijnn gelezen, te weten in wekelijkse pericopen die corresponderen met pericopen uit het 
boekk Ezechièl, is in het eerste hoofdstuk genoemd, § 1.4.3. 

822 Zie de aanhang van Jörns' dissertatie Das hymnische Evangelium: 'Eine Gottesdienststruk-
turr in der Apokalypse?' De geciteerde woorden: blz. 181. 

833 Zo door R. Gutzwiller, die in zijn boek Herr der Herrscher. Christus in der geheimen 
Offenbarung,Offenbarung, Einsiedeln/Zürich/Keulen 1951, tot de veronderstelling kwam, dat de Brie-
venn aan de zeven gemeenten zouden corresponderen met de zeven sacramenten. 

844 G. Delling, 'Zum gottesdienstlichen Stil der Johannes-Apokalypse', NovT 3 (1959) 107-
137. . 

855 Delling, 'Zum gottesdienstlichen Stil', 136. 
866 Allen Cabaniss, Pattern in Early Christian Worship, Macon (Georgia) 1989. 
877 D.E. Aune, 'The Influence of Roman Imperial Court Ceremonial on the Apocalypse of 

John',, BR 28 (1983) 5-26. 
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mensenn gekende koninklijke hof. De hemelse scene van de vierentwintig 
presbyterss die hun kronen neerwerpen voor de troon wordt volgens Aune pas 
goedd begrijpelijk in het licht van de ceremoniële tradities van de Hellenisti-
schee en Romeinse verering van de machthebbers. De hymnen van de Apoca-
lypss zouden volgens Aune verwantschap vertonen met de lofzangen voor de 
godenn en voor mensen die als godgelijk werden beschouwd, althans godde-
lijk ee verering genoten*8. Johannes zou zich met zijn conceptie van de hemel-
see troonzaal en zijn hymnen op antithetische wijze hebben afgezet tegen de 
keizercultus89.. Toch denkt ook Aune dat de hemelse troonzaal in de Apoca-
lypss voorgesteld wordt als een tempel90. 

Bevatt het boek Openbaring dan in het geheel geen elementen die corres-
ponderenn met een contemporaine, aardse eredienst? Ik meen deze vraag be-
vestigendd te moeten beantwoorden, echter vanuit een andere optiek dan die 
vann de auteurs eerder in dit hoofdstuk genoemd. Er valt een ander licht op 
onss onderwerp als de nadruk niet alleen gelegd wordt op de Joodse achter-
grondd van het boek Openbaring - een achtergrond, die door niemand wordt 
ontkendd - maar ook op die van de gemeenschappen, tot welke Johannes zich 
richtte.. Als hetgeen ik in voorgaande hoofdstukken trachtte aan te tonen, 
namelijkk dat de gemeenten van Johannes geen christelijke gemeenten waren 
inn algemene zin, maar specifiek Joodse groeperingen, juist is, kunnen we niet 
verwachtenn in het boek Openbaring gegevens te vinden aangaande de bron-
nenn van de v roe g-christelijke eredienst. Teksten, waarvan zo algemeen werd 
aangenomenn dat zij zinspelen op de vroeg-christelijke liturgie, wijzen dan in 
eenn andere richting. Voordat ik de laatste interpretatie van de achtergrond 
vann de liturgische gegevens in Openbaring bespreek, behandel ik drie teksten 
diee als kader functioneren waarbinnen Johannes zijn visioenen beschreef: Op 
1:10,, Op 3:20 en Op 22:20. Velen hebben voor de twee laatstgenoemde 
tekstenn een eucharistische achtergrond aangenomen. 

&&  5.1 Op 1:10, de Dag des Heren 

Dee gedachte dat de hemelse eredienst van Op 4 en 5 zou zijn beschreven 
naarr analogie van de aardse, kerkelijke liturgie van Johannes' dagen, schijnt 

888 Zie Bergers aanduiding 'Christus-enkomia', § 6.1. 
899 Aune eindigt zijn artikel met de woorden: 'If the proposals presented in this paper prove 

persuasive,, the widespread view that the heavenly liturgy depicted in the Apocalypse is a 
reflection,, or projection, of the earthly liturgy of the Christian churches of western Asia 
Minorr will have to be radically revised or, even better, abandoned', 'Influence', 23. 

900 Aune, 'Influence', 8, 'The throne room is, in effect, a temple (14:15, 17)'. 
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steunn te vinden in het gegeven dat Johannes zijn visioenen ontving op een 
zondag.zondag. Vele exegeten houden het er althans voor dat met de uitdrukking T) 
KupiocKTii  rpépot in Op 1:10: 'De kwam in vervoering des geestes op de dag 
dess Heren' de zondag wordt bedoeld91. Een enkele uitlegger meent dat Jo-
hanness de opstandingsdag, de paasdag, voor ogen had92. Er is nog een derde 
mogelijkheid:: met de uitdrukking 'de dag des Heren' zou de dag des oor-
deelss bedoeld kunnen zijn. Deze interpretatie werd door AJ. Visser wel heel 
scherpp afgewezen93. Toch ben ik van mening, dat deze derde mogelijkheid 
dee meest waarschijnlijke is. Er kan niet met zekerheid worden ontkend, dat 
Opp 1:10 zou slaan op de eerste dag der week, maar er is mijns inziens, ge-
zienn de context van 1:10, wel zekerheid omtrent een reminiscentie aan de 
oudtestamentische,, dat wil zeggen eschatologische betekenis van de uitdruk-
kingg 'de dag des Heren'. Er zijn verschillende argumenten te noemen voor 
dee stelling, dat de 'dag des Heren' in Op 1:10 te maken heeft met de dag des 
oordeels.. De woorden év xfj KUpiaicfj T||iépa komen in het NT alleen 
voorr in Op 1:1094. Teksten die de eerste dag der week aanduiden gebruiken 
anderee woorden: 1 Kor 16:2, KCCTCt \iia\ aappdxou, en Hnd 20:7, év xf) 
|ii<xx xoï)V oappctTCOV. In 1 Kor 16:2 gaat het om het wegleggen van collec-
tegeldenn 'op de eerste dag der week', in Hnd 20:7 gaat het om het samen-
komenn van de gemeente op die dag. Van dat laatste is geen sprake in Op 
1:10.. De context daarvan is een geheel andere dan die van Hnd 20:7. Johan-
ness schouwt de Messias in een gestalte van 'eens mensen zoon', een bena-
ming,, ontleend aan Da 7:13, met die verstande, dat het haar, 'wit als witte 
wol'' in Da 7:9 als attribuut aan de 'Oude van dagen', dat wil zeggen aan 
Godd zelf wordt toegekend, in Op 1:14 echter aan de Mensenzoon. Vooraf-

911 Bauer-Aland, WNTk. 931, 'gewiss d. Sonntag'. W. Rordorf, Der Sonntag. Geschïchte der 
Ruhe-Ruhe- und Gottesdiensttages im altesten Christentum, Zurich 1962, en Sabbat und Sonntag 
inin der Alten Kirche [Traditio Christiana, II] , Zurich 1972, 133 n. 4. 

922 Zo Shepherd, zie boven, § 1.4.2; ten onzent J. van Goudoever, Biblical Calendars, Leiden 
1959,, 169-171. John Sweet laat in zijn commentaar Revelation, 61, de mogelijkheid open: 
'theree is no firm evidence that this means Sunday till much later; it may originally have 
meantt Easter Day'. Zie echter Kraft, Offenbarung, 43, 'Die Wahrscheinlichkeit, dass 
Johanness in unserm Text den Ostersonntag meine, wie manche vermuten, ist rund 2%'. 

933 'De opvatting, die het eerst in de zeventiende eeuw bij Van den Honert opduikt en sinds-
dienn door Zevendedags-adventisten en andere "sabbatisten" is verdedigd, als zou het hier 
niett van de zondag maar van de "dag des Heren" als oordeelsdag, door Johannes "in de 
geest""  gezien, sprake zijn, wordt door geen serieus wetenschappelijk exegeet verdedigd', 
Openbaring,Openbaring, 25. Blijkens het register wordt door Visser een mij niet bekende A. van den 
Honertt bedoeld. 

944 KupioCKÓC komt verder alleen nog voor in 1 Kor 11:20: T| KUpiOCKÖv öeÏTïvov, 'de 
maaltijdd van de Heer'. Hiermee is een Agape-maaltijd bedoeld, zie H. Lietzmann, An die 
KorintherKorinther l/H, Tubingen 19695,56-57, niet een eucharistieviering op de zondag. 
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gaandd aan de pericoop waarin Johannes zijn visioen van de Mensenzoon 
beschrijft,, wordt uitdrukkelijk gezinspeeld op Da 7:13: Op 1:7, 'Zie, Hij 
komtt met de wolken', cf. Da 7:13, 'en zie, met de wolken des hemels kwam 
iemandd gelijk een mensenzoon'. Aan deze mensenzoon wordt volgens het 
visioenn van Daniël 'heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht'. Dat 
iss de context van Op 1:10. Mogelijk is er in het visioen van Op 1:10 ook nog 
eenn zinspeling op Jl 2:1, 'Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn 
heiligee berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren 
komt'95.. In Op 1:10 is sprake van een luide klank, als van een bazuin, een 
(pcovf)) iieydAr), CM; oakTiiyyoc;. Ook volgens C.F.D. Moule is de 'dag 
dess Heren' in Op 1:10 'sufficiently reminiscent of 'the Day of the Lord' in 
thee Old Testament sense to sound the overtones of judgements'96. A. Deiss-
mannn liet de mogelijkheid van een eschatologische interpretatie van Op 1:10 

97 7 

openn . 
Inn het begin van de tweede eeuw is de uitdrukking r| KUpiocKT] r\\iépa 
aanduidingg van de zondag, zie Ignatius' Brief aan de Magnesiërs9*. Ignatius 
heeftt het daarin over gelovigen, die KOCTCt KupiaKTjv £G)VT£<;, die 'de dag 
dess Heren in acht nemen'. Hier moet KupitXKT] kennelijk worden verstaan 
alss KUpiocKT) rm,épa, in de zin van zondag99. Maar de context is een geheel 
anderee dan die van Op 1:10. Ignatius stelt hen, die de zondag in acht nemen, 
tegenoverr de oappaTi£ovT;e<;, 'hen die (nog) de sabbath houden'. De 
mogelijkheidd is niet uitgesloten, dat met aaPPaxiCovxec; mensen van de 
gemeentenn van Johannes worden aangeduid. Magnesia ligt vlak bij Efeze. 
Johanness geraakte in vervoering des geestes en schouwde in die geestesver-
voeringg de Wederkomst van de Heer. Deze opvatting past mijns inziens het 
bestt bij het dominerend eschatologisch thema van de Apocalyps en inzonder-
heidd van het eerste hoofdstuk daarvan100. Het voorkomen van de uitdrukking 

955 Cf. Js 27:13, 'En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal 
worden...'. . 

966 C.F.D. Moule, 'The Judgement Theme in the Sacraments', in W.D. Davies and D. Daube 
(red.),, The Background of the New Testament and its Eschatology, in honour of C.fi. 
Dodd,Dodd, Cambridge 1964, 476. 

977 A. Deissmann, Licht vom Osten, Tubingen 19234, 304, n. 1, 'Es könnte hier allenfals auch 
derr alttestamentliche Tag des Herrn gemeint sein'. 

988 Ignatius, Magn. 9,1. 
999 Cf. Did 14,1, KCCT& KUpiaKT)V öè KUpiou, een uitdrukking waarmee eveneens de Dag 

dess Heren is bedoeld. In de Brief van Barnabas staat de volgende aanduiding, 15,9, 'Daar-
omm brengen wij de achtste dag in vreugde door, de dag waarop ook Jezus is opgestaan uit 
dee doden en, nadat Hij verschenen is, is opgevaren ten hemel'. 

1000 Dit standpunt wordt verder nog gedeeld door David Chilton, The Days of Vengeance, Ft 
Worthh (Texas) 1987, en door R. Dean Davis, in zijn proefschrift The Heavenly Court 
JudgementJudgement of Revelation 4-5, Lanham (Maryland) 1992. Ook Samuele Bacchiocchi, A 

216 6 



'opp de Dag des Heren' kan mijns inziens niet als bewijs gelden, dat de ge-
meentenn tot wie Johannes zich richtte, reeds de zondag vierden in plaats van 
dee sabbath. 

8.5.28.5.2 Op 3:20, de klop op de deur 

IndienIndien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem 
binnenkomenbinnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mijm. 

Hett ligt voor de hand, dat het noemen van de maaltijd in 3:20 door velen 
werdd gezien als zinspeling op de eucharistie, eens te meer omdat deze tekst 
voorafgaatt aan de opening van de hemeldeur voor Johannes102. Er zijn echter 
geleerdenn die de zinspeling op het Heilig Avondmaal afwijzen103. Er wordt 
verderr onderscheid gemaakt tussen een eschatologisch verstaan van de 
tekst1044 en een meer individualistische, mystieke opvatting105. Sommigen 
zienn geen groot onderscheid tussen de laatst genoemde opvattingen106. Aune 

HistoricalHistorical Investigation of the Rise of Sunday Observance in Early Christianity, Rome 
1977,, is van mening dat 'the expression "Lord's day" of Revelation 1:10, in the light of its 
immediatee and wider context can be best interpreted as a designation for the day of judge-
mentt and of the parousia', biz. 131. 

1011 Deze tekst heeft schilders en dichters geïnspireerd; Holman Hunt heeft de tekst uitgebeeld 
inn het schilderij 'The Light of the World', waarvan een reproductie menige editie van het 
Bookk of Common Prayer siert. E.L. Smelik vervaardigde een berijming van de tekst met 
hett lied: lAan de deur van 's harten woning'. 

1022 Zo P. Prigent, die echter in de maaltijd in de eerste plaats een verwijzing naar de viering 
vann het Paasfeest ziet, Apocalypse et Liturgie, Neuchatel/Parijs 1964, 36; en verder de 
commentarenn van Caird, Revelation, 58; Harrington, Revelation, 75; Swete, Apocalypse, 
64;; ook Lohmeyer, Offenbarung, 37; en Kraft, Offenbarung, 86; en ten onzent Keulers, 
BoekBoek der Openbarung, 274-275. 

1033 Zo Aune, Revelation I, 260-261; en Hadorn, Offenbarung, 64, 'Verkehrt ist die kath 
Deutungg von öeiTTVfjoo) auf die Eucharistie'. 

1044 Aangehangen door Bousset, Offenbarung, 233-234; Hadorn, Offenbarung, 64; Behm, 
rWWTII,, 34, s.v. öeïnvov, en J. Jeremias, TWNTIU, s.v. frupa, 178. 

1055 Zo door Charles, Revelation I, 100-101, en A. Feuillet. De laatste gaat nader in op een 
mogelijkee zinspeling van Johannes op Hl 5:2, 'Hoor, mijn geliefde klopt aan. Doe mij 
open,, mijn zuster...', in het artikel 'Le Cantique des Cantiques et PApocalypse, RSR 49 
(1961)) 321-353. Deze bruidsmystiek wordt door Hadorn, Offenbarung, 64, en J. Jeremias, 
7WVTIII ,, 178, scherp afgewezen. 

1066 Zie Van Schaik: 'Tenslotte kan men zich hier de theoretische vraag stellen of er voor die 
eerstee christenen met hun verwachting van een nabij einde wel zo'n belangrijk verschil zou 
hebbenn bestaan tussen een eschatologische en mystieke ontmoeting', Openbaring, 45. 
Dergelijkee opmerkingen maakte ook Lohmeyer: 'Er bezieht sich auf ein gleichsam zeit-
losess Kommen, das ebenso gegenwartig wie eschatologisch ist', Offenbarung, 37, en 
Bertram:: 'Damit steht das Wort jenseits des Gegensatzes von Eschatologie und My stik', 
rWTvTIII ,, s.v. Kpouw, 958. 
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wijstt echter in zijn commentaar zowel de eschatologische als de mystiek-
individualistischee visie af107. Hij wijst op een parallel die zijns inziens de 
achtergrondd zou kunnen vormen van Op 3:20. In de Grieks/Romeinse perio-
dee organiseerden magiërs destijds sacrale maaltijden, ten einde een perma-
nentee band te verkrijgen met een 7iapeöpo<; Ö0£l|ia)V, een helper-god 
(TCCtpeöpoc;; = hij die naast iemand zit, bijvoorbeeld aan de maaltijd)108. De 
deurr waarop Christus klopt, is volgens het overeenkomstig ritueel bij de ter 
hulpp roeping van de KCtpeöpog öai|iO)V niet de deur van het hart, maar 
vann de woning van de christen. De pointe is daarbij, dat Johannes de rollen 
omkeertt door het initiatief te leggen bij de verrezen Heer, aldus Aune. Op 
grondd van Aune's betoog ben ik van mening, dat de bewoordingen van Op 
3:200 geen aanleiding geven om een eucharistische achtergrond aan te nemen. 

8.5.38.5.3 Op 22:20, 'Kom, Heer Jezus' 

Hett tweede voorbeeld van een vers, waarvan dikwijl s een eucharistische 
achtergrondd wordt aangenomen, is het slot van het voorlaatste vers van de 
Apocalyps,, Op 22:20, 'Kom, Heer Jezus'. 
Dee woorden 'Kom, Heer' zijn een vertaling van het Aramese Marana tha. 
Dezee uitdrukking is vaak verstaan als een gebed tot de Heer om aanwezig te 
zijnn in de eucharistie109. Dat Marana tha een liturgische formule is, is hoogst 
waarschijnlijk.. De Sitz im Leben van de uitdrukking Marana tha moet echter 
inn oorsprong een andere zijn dan het Avondmaal. Erik Peterson stelde reeds 
inn 1926 dat de uitdrukking marana tha deel uitmaakt van een ban-formule110. 
Zowell  in Op 22:20 als in 1 Kor 16:22 en in Did 10,6 is dit marana tha nauw 
verbondenn met vervloekingen, die erdoor gesanctioneerd werden111. De visie 

1077 Aune, 'The Problem of Rev 3:20', in Revelation I, 250-254. 
1088 Aune wijst op een parallelle tekst bij de Pastor van Hermas, Visio 5,1: 'Toen ik in gebed 

was,, thuis, ... kwam een man binnen, heerlijk om te zien,... en hij zat bij mij en zei tot mij: 
'Ikk ben gezonden om bij jou te wonen al je levensdagen'.' 

1099 Zo door Cullmann, Urchristentum, 16-17; K.G. Kuhn, TWNT IV, 475, s.v. napavaüd, 
enn in de commentaren van Caird, Revelation, 288 (echter met de opmerking: 'as at iii . 20, 
hee [John] is using liturgical language to express what transcends liturgy'), Harrington, 
Revelation,Revelation, 226; Kraft, Offenbarung, 282; en Sweet, Revelation, 319. Anderen veronder-
stellen,, dat Marana tha deel uit maakte van de 'vroeg-christelijke liturgie', zonder uitdruk-
kelijkk het Avondmaal te noemen: zo Bousset, Offenbarung, 460; Lohmeyer, Offenbarung, 
179;; ten onzent Keulers, Boek der Openbaring, 401; Van Schaik, Openbaring, 262-263; 
enn A.J. Visser, De Openbaring van Johannes, Nijkerk z.j., 267. 

1100 E. Peterson, EIS THEOS (FRLANT NS 24), Göttingen 1926, 130-131. 
1111 K.G. Kuhn, TWNT IV, s.v. fiocpavaüd, is het gedeeltelijk eens met Peterson, maar 

Petersonn gaat volgens hem te ver, als hij het Marana tha 'ledichlich in einem apotropai-
schenn Sinn als exorzistische Formel verstanden wissen will' , 474 n. 47. 
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vann Peterson werd overgenomen door C.F.D. Moule: 'As for Rev. xxii.20, it 
mayy be, despite current opinion, that the phrase is not eucharistie at all, but is 
primarilyy a sanction for the ban on anyone who tampers with the book's 
integrity,, while at the same time it echoes and reaffirms the theme of the 
wholee Apocalypse''n. 
Klauss Wengst is van mening dat marana tha een term is uit het 'heilig 
recht'113;; hij beroept zich daarbij op Ernst Kasemann, die aantoonde dat 
uitdrukkingenn van dit 'heilig recht' hoorden bij de profetische terminologie 
vann de Aramees sprekende oergemeente1 '4. Profeten sloten hun verkondiging 
aff  met een zin uit dit 'heilig recht', gevolgd door de woorden marana tha. 
Zoo beëindigde Johannes zijn boek, Op 22:18-19, met twee zinnen uit dit 
'heiligg recht': 'Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit 
boekk hoort,...', en vs 19: 'en indien iemand afneemt van de woorden van dit 
boek...'.. Wengst onderstreept dat het hier om 'eschatologisch recht' gaat. De 
aangesprokenenn worden met de woorden marana tha aangezegd, dat de 
hemelsee Rechter, als voltrekker van het eschatologische recht, nabij is! Met 
diee hemelse Rechter kan God zelf bedoeld zijn, maar het komt Wengst waar-
schijnlijkerr voor, op grond van hetgeen wij weten van de eschatologische 
verwachtingg van de Aramees sprekende oergemeente115, dat de uitdrukking 
maranamarana tha spreekt van de Zoon des mensen. Vs 20 is dus nauw verbonden 
mett vss 18-19. Ook Klaus Berger is van mening, dat marana tha niet met 
eenn avondmaalstraditie van doen heeft, maar met bepaalde 'Satze': Op 22:20 
iss nauw verbonden met de dreigende vervloekingen in de vss 18-19116. 
Opp grond van de studies van Peterson, Wengst en anderen neem ik aan, dat 
dee uitdrukking Marana tha, zoals die voorkomt in Op 22:20, op zich geen 
eucharistischee achtergrond heeft, al is zij later deel gaan uitmaken van de 
eucharistischee liturgie. 

Ikk kom tot de conclusie, dat de elementen van een hemelse eredienst zoals 
diee voorkomen in het boek Openbaring geen projecties zijn van de christe-

1122 C.F.D. Moule, 'A Reconsideration of the Context of Maranatka', NTS 8 (1959-1960) 307-
310,, citaat: blz. 309; en in zijn boek Worship in the New Testament, London (1961) 19644, 
blz.. 44 n. 3, 'Why should not the maranatha be an invocation to reinforce the "ban" 
{anathema),{anathema), rather than a eucharist invocation?'. 

1133 Klaus Wengst, Christologische Formeln und Lieder des Urchristentums, Gütersloh 1972, 
49-54. . 

1144 E. Kasemann, 'Satze heiligen Rechts im Neuen Testament', Exegetische Versuche und 
Besinnungen,Besinnungen, Göttingen 1964, Bnd. II, 69-82. 

1155 Wengst, Christologische Formeln, 41 -42. 
1166 Klaus Berger, Exegese des Neuen Testaments [UTB 658], Heidelberg 1977,193-194. 
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lijk ee eredienst zoals die in de tweede helft van de eerste eeuw in Asia Minor 
moett hebben bestaan. We kunnen in Openbaring geen bronnen vinden van 
'de'' vroeg-christelijke eredienst. De teksten, waarvan zo algemeen werd 
aangenomenn dat zij zinspelen op de vroeg-christelijke liturgie, inzonderheid 
opp de eucharistie, spreken een andere taal. En bij het vaststellen van de 
achtergrondenn van de muzikale uitdrukkingen en beelden, waarvan Johannes 
zichh bedient, zullen we zeker rekening moeten houden met het feit dat litur-
gischee koorzang en uitvoering van instrumentale muziek niet alleen een 
complexee organisatie veronderstellen, maar ook zangers en speellieden die 
beroepshalvee vrijgesteld waren voor muziekbeoefening. Bij de eerste 'chris-
telijke'' gemeenten zal een dergelijke organisatie nog niet zijn ontwikkeld. 

8.66 DE HEMELSE EREDIENST VAN OP 4-5 ALS PROJECTIE VAN DE TEM-

PELDIENSTT IN JERUZALEM 

Hett is niet 'de' christelijke eredienst in het algemeen, gesteld al dat daarvan 
gesprokenn kan worden in de tijd van de totstandkoming van Openbaring, 
waarvann de beschrijving van de hemelse eredienst in Openbaring een projec-
tiee zou zijn. Toch kan die beschrijving wel degelijk een reflectie zijn van een 
aardsee werkelijkheid. De hemelse en aardse eredienst verhouden zich als 
'Urbildd und Abbild'117. Reeds in de negentiende eeuw meende Edersheim, 
datt Johannes de tempeldienst te Jeruzalem voor ogen had toen hij de hemelse 
eredienstt afschilderde118. Het decor van de hemelse troonzaal in de Apoca-
lypss mag dan gevormd worden door voorstellingen van koninklijke paleizen 
enn hofhouding zoals Aune stelt119, het gaat wel degelijk om een tempel, cf. 
Opp 14:17, 'En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is'. In 
verschillendee hoofdstukken worden elementen genoemd, die ontleend zijn 
aann de dienst van de tempel te Jeruzalem. Ik ben daarom van mening dat de 
muzikalee en liturgische uitdrukkingen en voorstellingen zoals die voorkomen 
inn Openbaring niet de oudste eredienst van 'de' christelijke gemeente als 

1177 Beate Ego, lm Himmel wie auf Erden. Studiën zum Verhaltnis von himmlischer und 
irdischerirdischer Welt im rabbinischen Judentum [WUNT 2/34], Tubingen 1989, 56, 'Innerhalb 
dess Vorstellungskomplexes von der Prioritat der himmlischen Welt kann das Verhaltnis 
vomm himmlischen und irdischen Heiligtum als Urbild-Abbild-Relation beschrieben wer-
den:: Der himmlische Tempel diente bei der Erbauung des irdischen Heiligtum als Modell'. 

1188 A. Edersheim, The Temple. Its Ministry and Services, as they were at the Time of Jesus 
Christ,Christ, London 1874 (en latere herdrukken), 51-52, 57. 

1199 Zie Aune, 'The Influence of Roman Imperial Court Ceremonial on the Apocalypse of 
John',, BR 28 (1983) 5-26. 
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achtergrondd hebben, maar de Joodse tempeldienst . Zo is in hoofdstuk 6 
vann Openbaring sprake van een altaar, in hoofdstuk 8 van een gouden altaar 
mett een wierookvat121. In het tussenliggende zevende hoofdstuk zijn zinspe-
lingenn te onderkennen op het Loofhuttenfeest, waarbij de tempel een belang-
rijkerijke rol speelde. Ook de koorzang, waarvan telkens sprake is, veronderstelt 
dee tempel als achtergrond122. Daarvoor pleit mijns inziens ook Johannes' 
voorstellingg van de hemel. Johannes heeft niet het model van de gelaagde 
hemell  overgenomen, waarvan zo vaak sprake is in pseudepigrafische litera-
tuur123.. In Slavische Henoch 8-22, het Martyrium Jesajae, in andere Pseud-
epigrafaa en in Rabbijnse literatuur124 is sprake van zeven hemelen125, een 
gegevenn dat Johannes, met zijn voorkeur voor het getal zeven, goed had 
kunnenn gebruiken. Hij weet echter slechts van één hemel. De hemelse ere-
dienstt mag zich dan volgens religieuze concepten weerspiegelen in de 
aardse126,, Johannes' voorstelling van de hemel is naar alle waarschijnlijkheid 
gebaseerdd op zijn herinnering aan de aardse tempel te Jeruzalem. De hemelse 
tempell  (VOCÓO komt voor in Op 7:15; 11:19 [2x]; 14:15, 17; 15:5, 6, 8 [2x]; 
16:1,, 17. In 11:1-2 wordt gerefereerd aan de aardse tempel in Jeruzalem, 
maarr mogelijk ook aan het hemels heiligdom. De scheiding tussen de voor-
hoven,, waarvan in 11:2 sprake is, komt overeen met de situatie van de voor-
hovenn bij de tempel in Jeruzalem: er was een scherpe scheiding tussen de 
'Hoff  van de priesters', de 'Voorhof van de Israëlieten' en de 'Voorhof der 
vrouwen'' enerzijds, en de 'Voorhof der heidenen' anderzijds. 
Tott tweemaal toe is in Openbaring sprake van het geopend worden van de 
hemelsee tempel: 11:19, 'En de tempel Gods die in de hemel is, ging open'. 
'Gingg open' is de vertaling van Tivoiyn, lett. 'werd geopend'. Mogelijk is 

1200 Zo ook Hans Seidel, 'Gemeindesang in der christlichen Urgemeinde', in Gedeutet an das 
Wort.Wort. Fs. für Werner Vogler, Leipzig 1999, 231-242, in het bijzonder blz. 238-239. 

1211 In de christelijke gemeenten van het Paulijnse type werd waarschijnlijk geen wierook 
gebrand.. Over het gebruik van wierook in de christelijke kerk, zie: H. Lietzmann, Messe 
undund Herrenmahl, Berlijn 1926, 86-92, en G. Dix, The Shape of the Liturgy, Londen (1945) 
19644 (repr.), 425-430. 

1222 De Rabbijnen zagen dit natuurlijk precies andersom, zie B. Ego, Himmel, 69, 'Die Partizi-
pationn Israels am himmlischen Preisgesang kann auf verschiedene Art und Weise zum 
Ausdruckk gebracht werden: Nach PRE [Pirqe deRabbi Eliezer, AGS] § 4 respondiert 
Israell  auf den Gesang der Engel'. 

1233 Paulus heeft weet van een derde hemel, 2 Kor 12:2. 
1244 Zie de opgave van H. Traub, TWNTV, s.v. oópccvóg, 511 n. 96. 
1255 In de Hekholot-bockcn worden de hemelse hallen, de hekhalot (lett. 'paleizen'), beschre-

ven,, die een ziener passeert op weg naar de zevende, waarin zich de troon van de godde-
lijk ee majesteit bevindt, zie G.S. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, New York 
19462,, 45. 

1266 Zie Ego, lm Himmel Himmel wie aufErden, 43-61. 
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err verband met het openen van poorten in de tempel te Jeruzalem. De ooste-
lijk ee poort van de binnenste hof, de poort die vanuit de Voorhof der Israëlie-
tenn leidde tot de Hof van de priesters, was volgens Flavius Josephus bijzon-
derr zwaar. Hij kon met moeite door 20 man worden geopend. Josephus 
verhaaltt van een wonderbaarlijke opening, <Xl)TO|idTG)<;, 'als vanzelf127. 
Hett opengaan van de hemelse tempeldeuren ging volgens Op 11:19 gepaard 
mett 'bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware 
hagel'.. Dit bericht kan gezien worden als een epifanie128. De tweede maal dat 
dee hemelse tempeldeuren geopend werden, in 15:5, staat er: livovyT) ó 
VO.ÖC,VO.ÖC, xfj<; OKT| vf)<; TOO fiapTUpiou év Tco oüpavtp,, 'en de tempel van 
dee tent der getuigenis in de hemel ging open'. Hier is sprake van een ver-
mengingg van de 'tent der getuigenis' en de 'tempel'. Aune lost de moeilijk-
heidd op door te vertalen: 'the temple, namely, the tent of testimony in hea-
ven',, waarbij hij xfj<; OKT]vf)<; neemt als genitivus appositivus of epexegeti-
cuscus129129.. Toen de hemelse tempel voor de eerste keer geopend werd, Op 11:19, 
werdd de 'Ark van het verbond' zichtbaar130. Van de 'Ark van het verbond' 
heeftt Johannes natuurlijk slechts weet op grond van literaire en mondelinge 
overlevering.. De Ark was in zijn dagen niet meer in de tempel aanwezig. 
Volgenss 2 Makk 2:4-5 zou de profeet Jeremia de Ark in een grot hebben 
verborgen.. 'De plaats zal onbekend zijn', aldus Jeremia in 2 Makk 2:7-8, 
'totdatt God zijn volk weer bijeenvergadert en barmhartigheid geschiedt. Dan 

1277 Josephus, Bell. 6,5,3- Aune, Revelation II, 676-677, noemt plaatsen bij Xenophon, Taci-
tus,, Vergilius en Cassius Dio, waarin wordt verhaald van tempeldeuren die uit zichzelf 
openn gingen. Dit motief was ook in het Jodendom bekend. Aune wijst op een bericht in b. 
Yomaa 39b: veertig jaar vóór de verwoesting van de tempel in Jeruzalem zouden de deuren 
vann de tempel uit zichzelf zijn opengegaan. Zij sloten zich na een berisping van R. Johanan 
benn Zakkai. 

1288 Aune, Revelation II, 661, 'the thunder and earthquake motif is clearly epiphanic in signifi-
cance'' . 

1299 Zo reeds Bousset, Offenbamng, 394. De woorden 'tent der samenkomst' komen als 
appositiee bij 'heiligdom' ook voor in 1 QMMT 29, F. Garcfa Martinez en A.S. van der 
Woude,, De Rollen van de Dode Zee, 1, Kampen 19982, 129. De LXX vertaalde 'öhèl 
mó'eed,mó'eed, 'tent der samenkomst' vaak als OKT]vf| TOÜ u-apxupioi), 'tent der getuigenis'. 
Aunee wijst op Nu 9:15 als tekst die de achtergrond kan vormen van de uitdrukking in Op 
15:5,, H iy n t>DN^ pVUEnTlN, 'de tabernakel, de tent der getuigenis'. 
S.. Alblas meent in zijn dissertatie dat de mogelijkheid opengelaten moet worden, dat Op 
15:55 op een voorstelling berust volgens welke de 'tent der getuigenis' zich in het tempelge-
bouww bevond, op grond van 1 K 8:3,4 [LXX ] 'en de priesters brachten de ark en de tent 
derder getuigenis (aKr|V(ó|ia TOÜ [iaptupiou) en al het heilige gerei dat in de tent der 
getuigeniss was, opwaarts', namelijk naar het nieuwe tempelgebouw dat Salomo had laten 
bouwen,, cf. 2 Kr 5:5, De Ark van het Verbond in het laatste bijbelboek, Groningen 1992, 
213. . 

1300 De vorm uxpür), 'werd zichtbaar' is de terminus technicus voor 'Offenbarungsgegenwart' 
Michaelis,, TWNTV, Art. ópdod Kik., 359. 
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zall  de Heer deze dingen weer aan het licht brengen...'131. Volgens Alblas 
heeftt Johannes gebruik gemaakt van 2 Makkabeeën132. Het verschijnen van 
dee ark in Op 11:19 zou dan de betekenis hebben van het verzamelen van het 
volkk van God. 
Toenn de hemelse tempel voor de tweede keer werd geopend, traden zeven 
engelenn naar buiten, 'bekleed met rein en blinkend linnen en de borst om-
gordd met een gordel', priesterkleding, terwijl de omgording van de borst een 
parallell  heeft met die van de hogepriester133, cf. 1 Kr 15:24 waar zeven 
priesterss op hun bazuinen bliezen 'voor de ark Gods'134. Elders wordt van de 
zevenn engelen gezegd, dat zij leiding geven aan de hemelse lofzang135. 

Inn de tempel te Jeruzalem zong dagelijks een koor van minstens twaalf 
Levieten,, zoals wij in het vorige hoofdstuk reeds hebben vermeld136. De 
koorzangerss stonden daarbij op een platform, de Duchan131, dat zich enige 
tredenn hoger bevond dan de vloer van de Voorhof der priesters138. Dit plat-
formm bevond zich bij de trappen van de Voorhof der Israëlieten naar de 
Voorhoff  der Priesters, recht tegenover de trappen die leidden naar de ingang 

1311 'Deze dingen', namelijk de Tabernakel en het reukofferaltaar, die Jeremia tezamen met de 
Arkk zou hebben verborgen. De Tabernakel speelt een grote rol in Johannes' visie op de 
eindtijd:: 'Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen', Op 21:3. 

1322 Alblas geeft daarvan enige sprekende voorbeelden: Ark, 241. Het verhaal van Jeremia die 
dee Ark verborg, is eveneens overgeleverd in een tekst uit Vita Jer. 11:5, 'This prophet 
[Jeremia,, AGS], before the capture of the Temple, seized the ark of the Law and the things 
inn it, and made them to be swallowed up in a rock', vert. D.R.A. Hare, OTP 2, 388. Cf. vs 
15,, 'And in the resurrection the ark will be the first to be resurrected'. 

1333 Onzeker is, of deze zeven engelen identiek zijn aan de zeven engelen voor Gods troon, Op 
8:2. . 

1344 Zie boven, § 7.2. 
1355 Volgens Slav.Hen. 19:1 [A] zag de ziener de zeven aartsengelen, althans 'leaders of the 

angels'' [vs 3, vert. F.L Anderson, OTP I, 133], in de zesde hemel die met zoete stemmen 
dee lofzang gaande hielden. 

1366 Zie over de zang en muziek der Levieten boven, § 7.1.4. 
1377 Zie Misjna Tract. Middot 2,6, 'R. Eliezer b. Jacob says, "There was a step, a cubit high, 

andd the platform [for the Levites] was set on it.'", Mishnah, vert. Neusner, 877. Cf Middot 
2,5,, waar beschreven wordt dat de Levieten zingend van de Voorhof van de vrouwen de 
trappenn opgingen naar de Nicanor-poort, die toegang verschafte tot de Voorhof der Is-
raëlieten.. Tussen de Voorhof der Israëlieten en de Hof van de Priesters was een muur. R. 
Eliezerr vertelt, dat op deze muur een platform was aangebracht, zie 2,6: 'And fifteen steps 
goo up from it [de Voorhof der vrouwen, AGS] to the Israelite courtyard, one each for the 
fifteenn Songs of Ascents in Psalms [Pss. 120-134], on which the Levites say their songs. 
Theyy were not four-square but rounded like half of a round threshing floor', Mishnah, vert. 
Neusner,, 877. 

1388 P. Billerbeck, 'Ein Tempelgottesdienst in Jesu Tagen' ZNW 55 (1964) 1-17, in het bijzon-
derr biz. 15; S. Zeitlin, 'The Temple and Worship', JQR 51 (1960/61) 209-241; Schiirer, 
HistoryHistory of the Jewish People, II 288-291. 
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vann het eigenlijke tempelgebouw , iets ten oosten van het brandofferaltaar. 
Dee zangers stonden met hun gezicht naar de tempel, dit is: naar het westen. 
Zijj  hadden begeleidingsinstrumenten in hun handen, te weten JTH3D, kinü-
rai,rai, en D^ l } 1 4 0, ndblai. In Openbaring worden die snaarinstrumenten 
samengevatt in het woord kithdrai141. Alleen de priesters bliezen de bazuin, 
zijj  stonden met hun gezicht naar het oosten gekeerd. De auteur van Openba-
ringg heeft het tafereel van de koorzangers in de tempel te Jeruzalem naar ik 
veronderstell  goed gekend. Als Johannes in de jaren zestig naar Klein-Azië is 
geëmigreerdd en enkele jaren daarna de Apocalyps heeft geschreven, moet hij 
nogg een heldere herinnering hebben gehad aan de diensten in de tempel van 
Jeruzalem.. Het is dus goed mogelijk dat Johannes' visioenen allereerst geba-
seerdd zijn op de herinneringen aan de liturgie en liturgische muziek die hij 
zelff  dikwijl s heeft gezien en gehoord. Het tafereel dat zich dagelijks afspeel-
dee op het tempelplein zou dan zijn verbeelding van het hemelse heiligdom 
beïnvloedd hebben. In Jeruzalem zagen de toeschouwers die zich in de Voor-
hoff  der Israëlieten bevonden de zangers tegen de achtergrond van de tem-
pelfacade.. Die facade was oogverblindend. Josephus vertelt: 'Het [heilig-
dom]]  was aan alle kanten bekleed met dikke platen goud. Zodra de zon 
opging,, werd het licht als een vuurgloed weerkaatst. Als iemand er tegenin 
probeerdee te kijken, was het net alsof hij tegen de stralen van de zon inkeek: 
hijj  moest zijn ogen afwenden'142. Oogverblindend, zoals de troon van God in 
Opp 4:3. De hemelse liturgie met de zingende engelen werd in het Jodendom 
gezienn als het prototype van de aardse eredienst. Zo kon Johannes elementen 
vann de aardse eredienst, zoals hij die kende van de tempeldienst in Jeruza-
lem,, terugprojecteren in zijn boek Openbaring. 

1399 'Also im Laienbereich', merkt J. Maier op, 'Tempel und Tempelkult' in: J.Maier und J. 
Schreiner,, Literator und Religion des Frühjudentums. Eine Einführung, Würzburg 1973, 
377.. Volgens Maier was de muziek van de Levieten 'kein integraler Teil des eigentlichen 
Opferkultus'. . 

1400 Josephus spreekt van citerspelers en zangers, KiüctpiaTCCi' xe Kal üiivtoöoi, Bell. 
2,15,4. . 

1411 Dat doet echter Josephus eveneens in Ant. 2,15,3: Onder procurator Gessius Floras, ten 
tijdee van Nero, zouden Joden uit Jeruzalem een Romeins leger, komend uit Caesarea, ter 
begroetingg tegemoet gaan. Josephus vertelt dan: 'Toen brachten alle priesters en alle diena-
renn van God de heilige voorwerpen in processie naar buiten. Zij gingen gekleed in de 
gewadenn die zij altijd dragen bij officiële gelegenheden. Citerspelers en zangers sloten zich 
mett hun muziekinstrumenten bij hen aan' (vertaling van F.J.A.M. Meijer en M.A. Wes, De 
OudeOude Geschiedenis van de Joden I, Baarn/Antwerpen 1996). 

1422 Josephus, Bell. 5,5,6, vert. Meijer en Wes. 
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SUMMARY Y 

Thee Revelation of John contains more information concerning music, names 
off  musical instruments and descriptions of heavenly voices and ethereal 
sounds,, than any other writing of the New Testament. In my thesis, I try to 
givee an analysis and interpretation of the background of these auditive as-
pects. . 

Inn the first chapter, I review several proposed structures. Many arrangements 
havee been proposed, but no opinio communis has been reached. There exists 
aa great diversity of results of the many attempts to distinguish structure. 
Severall  authors devise a structure on the basis of an assumed similarity with 
thee liturgy of the early Christian service. Others invoke a structure on the 
basiss of an arrangement John himself should have made for the liturgical 
readingg of his book. John did indeed indicate that his writing should be read 
inn the meetings of several congregations mentioned, but it has never been 
demonstratedd convincingly that John intended a permanent liturgical use for 
hiss writing. Such an approach would have aligned his book with the existing 
Scripturee of that time, the Jewish Bible. From studies published thus far 
concerningg the structure of Revelation, no connection has been demonstrated 
betweenn the arrangement of the Apocalypse and the musical expressions that 
aree mentioned in it. 

Inn Chapter 2 I examine the author of the Apocalypse. John was a Jew who 
followedd Jewish tradition. He read the Bible in a characteristically Jewish 
mannerr and referred to God, because of an apparently insignificant nota 
accusativiaccusativi in Zech 12:10, as the Alpha and the Omega. To indicate his own 
peoplee he used in a typically Jewish fashion the words 'Children of Israel'. 
Johnn had high regards for the city of Jerusalem and the temple services held 
there.. Possibly, John lived in Jerusalem for some time. According to Poly-
cratess he was a priest, but he described himself as a 'prophet'. He must have 
emigratedd to Asia Minor together with many other Jews. According to Ire-
naeus,, John lived in Ephesus but Jerusalem remained for him the holy city. 
Inspiredd by the Torah, John probably had an aversion to arenas in which un-
clothedd people exercised sports. He alluded to the Feast of Tabernacles. That 
feastt never lost its importance for him. Along with his belief in Jesus as the 
glorifiedd Christ, John adhered to his Jewish beliefs. It's only natural to assu-
mee that in describing musical forms, he thought of Jewish music. 
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Inn Chapter 3 I examine the intended audience of the Apocalypse. John sent 
hiss book as a letter to seven congregations in Asia Minor. These congregati-
onss are described by many scholars as consisting possibly of Jewish, but 
mainlyy of non-Jewish members. The Jewish character of the Apocalypse 
pointss to a different school of thought. The recipients of the Apocalypse 
mustt have been Jewish. In John's days, there was not one undivided church, 
butt rather there have been many fractions, even in a town like Ephesus. 
John'ss allusions to texts in the Jewish Bible would have been barely under-
stoodd by non-Jewish readers. The text of Revelation contains details only 
meaningfull  to people familiar with the Torah and the books of the Prophets. 
Forr example 'thou shall have an oppression often days', Rev 2:10, derives 
fromm Da 1:12,14. In Rev 7 the 144,000 'sealed' indicate the Jewish people, 
ass does the figure of the 'woman' in Rev 12. In the congregations addressed 
byy John it seems that ministries are absent, except for those of prophets. That 
iss in contrast to the congregations that were founded or created by Paul. 
Ignatius,, in his letter to the congregation of Ephesus mentions the apostle 
Paul,, but not John. For his part John avoids in his letter to the congregation 
att Ephesus, Rev 2:1-7, the mention of Paul, who worked in Ephesus, an 
indicationn that Ignatius and John addressed different communities. John 
addressess predominantly Jewish groups. The musical symbolism, John uses 
inn his book would have been understood by the Jewish recipients in the 
Jewishh sense. 

Thee date of the Apocalypse is the theme of Chapter four. In general the 
testimonyy of Irenaeus, 'for he/it was not seen long ago but almost in our own 
time,, at the end of the reign of Domitianus', is accepted to date the Apoca-
lypsee circa the year 95. However, this testimony is not susceptible to a single 
interpretationn and is furthermore questionable, because Irenaeus wrote circa 
1700 AD. Other authors from antiquity indicate an earlier date. 
Inn the Apocalypse, there are no texts that compel a late dating, circa 95. The 
internall  testimony rather points to a time shortly after the death of Nero circa 
thee year 69.1 support the view of F.J.A. Hort (1889): Revelation is written in 
thee time in which the memory of the persecution of Christians after the fire 
off  Rome was still fresh, the Roman Empire was being threatened by a civil 
warr and Jerusalem was besieged or already captured. In short, a very dark 
periodd for Christians as well as Romans and Jews. That was the era between 
688 and 71. Possibly the Apocalypse was written circa 70 and afterwards pu-
blishedd circa the year 95 in an extensive form as a letter (Aune). The author 
andd his intended audience must have had a clear recollection of Jerusalem 
andd the temple services that took place there. 
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Thee fifth chapter offers an arrangement of the heavenly voices and sounds, 
whichh are so often mentioned in Revelation. The chapter provides a 
discussionn on the notion of 'hearing' in the Bible and specifically in the 
Apocalypse.. John sees in his visions persons and acts, and he analyzes their 
meaningg and significance in the context of what he hears. What John hears is 
oftenn an interpretation of what he sees. The hymns he hears being sung have 
ann interpretive function. 
Thee voices from heaven can be attributed to God (1:8; 21:5-8), to Christ and 
too an angelus interpres. According to Rev 1:1, God is the author of the 
revelation,, and Christ and an angelus interpres are the media of the revela-
tionn to John. This quadruple indication possibly has been copied from Da 
8:16-17,, where there is mention of God, an unspecified voice, an angel, and 
Daniel.. John substitutes Jesus Christ in the place of the unspecified voice. 
Johnn often heard unidentified voices. In line with P. Kuhn's argument these 
voicess are called 'voices of revelation'. 
Itt is often impossible to determine who spoke certain words, as in chapter 
22.. Attempts to identify these voices will often lead to arbitrary decisions. 
Thee uncertainty in which John keeps his readers is part of the genre to which 
hiss book belongs. In my interpretation the description of the voices and 
soundss can often be explained from the Jewish Bible or from the Jewish 
apocalypticc or pseudepigraphic writings. 

Inn the sixth chapter the hymns are discussed, which according to John's 
visionaryy perception begin in heaven. In Chapters 4 and 5 of the Apocalypse, 
theree is talk of a grand antiphonal song: four cherubs start, twenty-four elders 
singg in versicles and responses, accompanied by kitharas, thousands of 
angelss assent and finally the voices of all creatures join in. This complicated 
formm of choral singing must have an earthly counterpart. John must have 
derivedd his musical images from the choral song in the temple of Jerusalem, 
andd not from the pagan singing culture of his surroundings in Asia Minor. In 
Jerusalem,, professionally trained singers practised choral singing. This 
templee song was accompanied by kitharas. 

Inn Chapter 7 the heavenly set of instruments is discussed. According to 
John'ss imagination, it is composed of kitharas and trumpets. For the seven 
trumpet-angelss in Rev 8:2-11:15 the seven archangels possibly form the 
background,, but one could also think of the seven priests who sounded the 
trumpett for the city of Jericho, Jos 6. In the synagogues and churches of the 
firstfirst centuries, kitharas were not being used. There are many negative state-
mentss from the earliest church fathers about music and musical instruments. 
Thosee statements refer to pagan banquets and carousals only, but not church 
music.. There was no church music in those days. The kitharas however were 
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thee major instruments in the temple at Jerusalem. In John's prophecy of 
Romee he argues that pagan music will never more be heard, 18:22. 

Thee background of the musical images and phrases in Revelation forms the 
subjectt of Chapter 8. Certainly, these are not formed by the pagan culture of 
Asiaa Minor. There is however a literary influence on John's musical imagi-
nation.. The books of the prophets and the Apocrypha and Pseudepigraphical 
writingss contain a lot of material that was subject to John's imagination of 
thee heavenly worship. In the middle of the last century several scholars were 
thoughtt to have found data in the writings of the New Testament, including 
Revelation,, about the oldest Christian liturgy. Some think that the book is 
composedd according to the model of the early Christian liturgy. Others think 
too have found indications concerning the classification into pericopes, which 
weree to indicate how the Apocalypse originally would have been read during 
thee early Christian service. 
Inn my thesis I try to demonstrate, that in the days of the creation of the Apo-
calypse,, there was no accepted Christian service. I also show that the author 
off  Revelation was not only a Jew - that is generally accepted - but that the 
intendedd audience in all probability belonged to Jewish communities. When 
theree is a reflection of an earthly liturgy in the description of heavenly wor-
shipp in the Apocalypse, it is obvious to think of Jewish liturgy. I advocate 
thatt the most probable background of the musical aspects in the Apocalypse 
iss constituted by the liturgy of the temple services in Jerusalem. John' de-
scriptionn of the heavenly liturgy was influenced by the liturgy of the temple 
inn Jerusalem. Writing his book the song and music of the Levites on the 
templee square were still sounding in his ear. 
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ZUSAMMENFASSUNG G 

Inn der Offenbarung des Johannes finden wir, mehr als in allen anderen 
Schriftenn des Neuen Testamentes, Worte, die auf Musik verweisen. So 
haufïgg wie in keiner anderen Schrift des Neuen Testaments treffen wir hier 
auff  Namen von Musikinstrumenten und Beschreibungen von himmlischen 
Stimmenn und überirdischen Klangen. In meiner Untersuchung habe ich den 
Versuchh unternommen, die Hintergründe und Bezüge dieser auditiven As-
pektee darzustellen, zu analysieren und zu interpretieren. 

Dass erste Kapitel meiner Dissertation gibt eine Übersicht über die verschie-
denenn Vorschlage zur Strukturierung der Apokalypse. Es gibt viele verschie-
denee Einteilungen, aber eine opinio communis ist bis heute nicht erreicht 
worden.. Bei den Versuchen, eine Struktur zu entdecken, fallt vor allem die 
Unterschiedlichkeitt der Meinungen auf. Verschiedene Autoren vermuten 
einee Ubereinstimmung des Textes mit der Liturgie des frühchristlichen 
Gottesdienstes.. Andere Autoren beziehen sich auf eine Einteilung, die Jo-
hanness selbst hinsichtlich der liturgischen Lesart seines Buches nahe gelegt 
habenn soil. Johannes spricht in der Tat davon, dass seine Schrift wahrend der 
Zusammenkünftee einiger namentlich genannter Gemeinden vorgelesen 
werdenn sollte. Es ist aber nie bewiesen worden, dass er seine Schrift für eine 
bleibendee liturgische Anwendung bestimmt hatte. In diesem Falie harte er 
namlichh seine Schrift der damals heiligen Schrift, der jüdischen Bibel, 
gleichgestellt. . 
Auss den bisher erschienenen Studiën über die Strukturierung der Offenba-
rungg lafit sich keine eindeutige Beziehung zwischen einer möglichen Eintei-
lungg der Apokalypse und den musikalischen Ausdrucksformen, die in der 
Offenbarungg genannt werden, herstellen. 

Dass zweite Kapitel widme ich Johannes den Verfasser der Apokalypse. Jo-
hanness war ein Jude, der an jüdischen Traditionen festhielt. Er las die 
Hebraischee Bibel auf typisch jüdische Weise, und sprach über Gott, als 
Alphaa und Omega, auf Grund einer scheinbar überflüssigen nota accusativi 
inn Sach 12:10. Sein eigenes Volk nannte er, entsprechend der jüdischen 
Gepflogenheitt 'Kinder Israels'. Möglicherweise hat er einige Zeit in Jerusa-
lemm gewohnt. Nach Polykrates war er sogar Priester, aber er bezeichnete sich 
selbstt als 'Prophet'. Wahrscheinlich ist er, zusammen mit vielen anderen 
Juden,, nach Klein-Asien emigriert, wo er in Ephesus wohnte. Die Stadt 
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Jerusalemm blieb für ihn immer die heilige Stadt. Johannes hatte wahrschein-
lichh eine Abneigung gegen Arenen, in denen Sport unbekleidet ausgeiibt 
wurde,, eine Abneigung, die auf die Thora zurück zu führen ist. Er hat in 
seinemm Buch Anspielungen auf das Laubhüttenfest gemacht. Dieses Fest 
hattee für ihn an Wichtigkeit nicht eingebüBt. Johannes hat bei seinem Glau-
benn an Jesus als den verherrlichten Christus an seiner jiidischen Identitat 
festgehalten.. Es gibt daher gute Gründe anzunehmen, dass er bei der Be-
schreibungg der musikalischen Formen an jüdische Musik gedacht hat. 

lmm Mittelpunkt des dritten Kapitel stehen die Gemeinden, für die die Apo-
kalypsee zunachst bestimmt waren. Johannes hat sein Buch in Briefform an 
siebenn Gemeinden in Klein-Asien geschickt. Diese Gemeinden waren nach 
derr Meinung vieler Wissenschaftier wahrscheinlich zusammengesetzt aus 
jüdischen,, hauptsachlich aber aus nicht-jüdischen Mitgliedern. Der jüdische 
Charakterr der Apokalypse deutet jedoch in eine andere Richtung. Johannes 
schriebb sein Buch für jüdische Gruppen. Es gab in der Zeit, in der Johannes 
lebte,, nicht eine ungeteilte Kirche, sondern eher verschiedene kirchliche 
Gruppen.. Das war auch der Fall in der Stadt Ephesus. Die vielen Anspie-
lungenn auf Texte aus der jiidischen Bibel konnten unmöglich von nicht-
jüdischenn Lesern verstanden werden. Diese Texte enthalten Details, die nur 
einee Bedeutung für Menschen haben, die von Kindheit an mit den Büchern 
vonn Thora und Propheten vertraut waren. Ein Beispiel dafür ist der Text Apk 
2:10,, '[ihr] werdet Trübsal haben zehn Tage', worin nach Da 1:12,14 ver-
wiesenn wird. In Apk 7 wird das jüdische Volk mit 144.000 'Versiegelten' 
angedeutett und in Apk 12 mit dem Bild der 'Frau'. In den angesprochenen 
Gemeindenn gibt es keine Amter, mit Ausnahme die des Propheten. In den 
vonn Paulus gestifteten Gemeinden gibt es hingegen sehr wohl Amter. Igna-
tiuss nennt in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus den Apostel Paulus, 
aberr Johannes nennt er nicht. Johannes unterlasst es in seinem Brief an die 
Gemeindee in Ephesus, Paulus zu nennen, obwohl Paulus in Ephesus gearbei-
tett hat. Dies deutet darauf hin, dass Ignatius und Johannes an unterschied-
lichee Gemeinden geschrieben haben. Johannes richtete sich an eine jüdische 
Gruppe.. Meine Studiën weisen darauf hin, dass die musikalische Symbolik, 
diee Johannes in seinem Buch verarbeitete, von den jüdischen Lesern in jüdi-
schemm Sinne verstanden worden sind. 

Diee Datierung der Apokalypse ist das Thema des vierten Kapitels. Das 
Zeugniss von Irenaus, 'denn er/es ist vor nicht allzu langer Zeit gesehen wor-
den,, fast noch in unseren Tagen, am Ende der Regierung Domitians', wird 
heutee weithin als Beweis dafür akzeptiert, dass die Apokalypse etwa 95 
geschriebenn wurde. Der Text des Irenaus ist jedoch nicht eindeutig und 
enthaltt auBerdem eine Ungereimtheit: Irenaus hat diese Worte um 170 n.Chr. 
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geschrieben.. Andere Autoren aus der Antike nennen ein alteres Datum für 
diee Apokalypse. 
Ess gibt keine Texte in der Apokalypse, die zu einer spaten Datierung, also 
umm 95, zwingen. Die innere Evidenz verweist eher auf eine Zeit kurz nach 
demm Tode Neros, um das Jahr 69. In meiner Untersuchung wird die Meinung 
vonn FJ.A. Hort (1889) vertreten: Die Offenbarung wurde in der Zeit ge-
schrieben,, in der man sich an die Verfolgung der Christen nach dem Feuer in 
Romm noch gut erinnern konnte. Das Römische Reich war von einem Bürger-
kriegg bedroht, und Jerusalem wurde belagen oder war schon eingenommen. 
Ess war eine sehr dunkle Zeit für Christen, Romer und Juden. Dies war die 
Zeitt zwischen 68 und 71. Möglicherweise ist die Apokalypse um 70 ge-
schriebenn und um 95 in einer ausführlichen Form als Brief publiziert worden 
(Aune).. Der Autor, seine Zuhörer und der Leser werden im Jahre 70 wohl 
nochh deutliche Erinnerungen an Jerusalem und den dortigen Tempeldienst 
gehabtt haben. 

Dass fünfte Kapitel beschaftigt sich mit der Ordnung der himmlischen Stim-
menn und Klange, die mehrmals in dem Buch Offenbarung genannt werden. 
Ess wird eingeleitet mit einer Erlauterung des Begriffs 'Horen', wie er in der 
Bibell  und im Besonderen in der Apokalypse zu finden ist. In seinen Visio-
nenn nimmt Johannes Personen und Handlungen wahr, die ihre Bedeutung 
durchh das, was Johannes hort, erhalten. Was Johannes hort, ist oft eine Inter-
pretationn dessen, was er sieht. Auch die Hymnen, die er als Gesang hort, 
habenn eine interpreterende Funktion. 
Diee Stimmen aus dem Himmel können Gott (1:8; 21:5-8), Christus und 
einemm Engel zugeschrieben werden. Apk 1:1 nach ist Gott der Autor der 
Offenbarung.. Christus und ein angelus interpres sind die Medien der Offen-
barungg an Johannes. Diese vierfache Gliederung entstammt möglicherweise 
Daa 8:16-17, wo von Gott, einer nicht naher umschriebenen Stimme, einem 
angeluss interpres und Daniel die Rede ist. Johannes hort oft nicht naher 
identifiziertee Stimmen. Diese Stimmen werden, nach P. Kuhn, 'Offenba-
rungsstimmen'' genannt. 
Ess ist nicht immer deutlich, wer welche Wörter spricht, wie in Kapitel 22. 
Versuche,, die Stimmen zu identifizieren, führen oft zu willkürlichen Zuord-
nungen.. Die Unsicherheit, in der Johannes seine Zuhörer und Leser lasst, 
passtt zur Gattung seines Buches. Die Stimmen und Klange können meist mit 
Hilf ee der jüdischen Bibel oder der jüdischen apokalyptischen oder pseudepi-
graphischenn Schriften erklart werden. 

Imm sechsten Kapitel meiner Studie werden die Gesange behandelt, die in den 
Visionenn des Johannes im Himmel gesungen werden. In den Kapitein vier 
undd fünf der Apokalypse ist von einem groBen Wechselgesang die Rede: 
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vierr Cherubs fangen an, vierundzwanzig Altesten singen im Wechselgesang, 
werdenn dabei von Kitharen begleitet, und Tausende von Engeln singen mit. 
Dazuu fügen sich zum Schluss die Stimmen aller Geschöpfe. Diese kompli-
ziertee Art des Singens und des Wechselgesangs muss ein irdisches 
Gegenstückk haben. Seine musikalische Phantasie wird Johannes, wenn er für 
jüdischee Gruppen geschrieben hat, dem Chorgesang des Tempels in Jerusa-
lemm entnommen haben und nicht der paganen Liedkultur seiner kleinasiati-
schenn Umgebung. Der Chorgesang in Jerusalem wurde von ausgebildeten 
Berufssangernn ausgeübt. Dieser Tempelgesang wurde von Kitharen beglei-
tet. . 

Dass himmlische musikalische Instrumentarium wird im siebten Kapitel be-
handelt.. Entsprechend der Vorstellung von Johannes besteht dieses Instru-
mentariumm aus Kitharen und Posaunen. Die sieben Posaunenengel in Apk 
8:2-11:155 sind möglicherweise abgeleitet van den sieben Erzengeln. Sicher-
lichh muss auch an die sieben Priester gedacht werden, die vor der Stadt 
Jerichoo auf dem Horn geblasen haben, Jos 6. Kitharen wurden in den Syna-
gogenn und Kirchen wahrend der ersten Jahrhunderte nicht benutzt. In dem 
Tempell  in Jerusalem dagegen gab es das Kitharenspiel. In vielen Aussagen 
derr altesten Kirchenvater werden die Musik und die Musikinstrumente nega-
tivv beurteilt. Es ist bekannt, dass in den Synagogen und Kirchen der ersten 
Jahrhundertee keine Musik üblich war. Die Ablehnung der Kirchenvater galt 
alsoo der paganen Musik, die bei Festmahlern und Trinkfesten gespielt wurde. 
Inn der Prophezeiung über Rom sagt Johannes, dass eine jegliche Musik nie 
mehrr gehort werde, 18:22. 

Derr Herkunft der musikalischen Bilder und Terminologie ist der Unter-
suchungsgegenstandd des letzten Kapitels. Die Wurzeln der Apokalypse 
reichenn nicht bis in die pagane kleinasiatische Musikkultur. Wohl aber gibt 
ess in den Visionen des Johannes viele Spuren eines literarischen Einflusses. 
Diee Prophetenbücher und die apokryphen und pseudepigraphischen Schrif-
tenn enthalten viele Hinweise und Übereinstimmungen mit den Vorstellungen 
diee Johannes von dem himmlischen Gottesdienst hatte. Mitte des letzten 
Jahrhundertss glaubten einige Wissenschaftier, in den neutestamentischen 
Schriftenn und auch in der Apokalypse Spuren der altesten christlichen Litur-
giee gefunden zu haben. Einige meinten, dass das Buch Offenbarung dem 
Musterr der altchristlichen Liturgie entspreche. Letztere meinten auch eine 
Einteilungg in Perikopen nachweisen zu können. Diese Einteilung würde 
verdeutlichen,, wie die Apokalypse ursprünglich im frühchristlichen Gottes-
dienstt gelesen wurde. 
Inn meiner Dissertation wird dargestellt, dass in der Entstehungszeit der Apo-
kalypsee von einem allgemeinen christlichen Gottesdienst noch keine Rede 
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war,, dass nicht nur der Autor der Offenbarung ein Jude war - dies wird 
allgemeinn als Fakt akzeptiert - sondern dass auch die Adressaten aller 
Wahrscheinlichkeitt nach zur jüdischen Gemeinschaften gehörten. Wenn die 
Beschreibungg des himmlischen Gottesdienstes in der Apokalypse eine irdi-
schee Liturgie reflektiert, so handelt es sich dabei um eine jüdische Liturgie. 
Auss meiner Studie ist zu schlieBen, dass Johannes bei seiner Beschreibung 
derr himmlischen Liturgie an die Liturgie im Tempel von Jerusalem dachte. 
Derr Gesang und die Musik, aufgeführt von den Leviten auf dem damaligen 
Tempelplatz,, klang dem Johannes bei dem Schreiben seines Buches sozusa-
genn noch in den Ohren. 
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