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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, 
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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. 
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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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