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AUDITIEVEE ASPECTEN VAN HET BOEK 
OPENBARINGG VAN JOHANNES 





AUDITIEV EE ASPECTEN 
VANN HET BOEK 

OPENBARINGG VAN JOHANNES 

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT 

terr verkrijging van de graad van doctor 
aann de Universiteit van Amsterdam 
opp gezag van de Rector Magnificus 

prof.. dr. J.J.M. Franse 
tenn overstaan van een door het college voor promoties 

ingesteldee commissie, 
inn het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 

opp dinsdag 11 september 2001, te 14.00 uur 

door r 

Adriaann Gerrit Soeting 

geborenn te Amsterdam 



Promotor:: prof .dr. J.W. van Henten 

Faculteitt der Geesteswetenschappen 

Ontwerpp omslag: Oblong Jet Frenken 

IllustratieIllustratie omslag: 
voorzijde:voorzijde: Bazuinende engel; 
achterzijde:achterzijde: Het hemelse Jeruzalem; 
fragmentenn uit een afbeelding van het laatste Oordeel. Gewelfschildering in de kerk van 
dee hervormde gemeente te Noordbroek, daterend uit het einde der vijftiende eeuw. 
Foto's:: M. Buruma. 
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AanAan mijn vrouw 

MariaMaria Margaretha Geusebroek 



Dee geciteerde bijbelteksten zijn als regel afkomstig uit de Nieuwe Vertaling 
vann het Nederlands Bijbelgenootschap (1951). 

Dee uitgave van dit boek kwam mede tot stand dank zij de genereuze bijdra-
genn van een aantal stichtingen, o.a. van de stichting 'Aanpakken', de stich-
tingg Dr Hendrik Mullers's Vaderlandsch Fonds en de stichting Porticus. 


