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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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