
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Auditieve aspecten van het boek Openbaring van Johannes

Soeting, A.G.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Soeting, A. G. (2001). Auditieve aspecten van het boek Openbaring van Johannes. [Thesis,
externally prepared, Universiteit van Amsterdam]. Boekencentrum.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/auditieve-aspecten-van-het-boek-openbaring-van-johannes(f70b24b9-27a0-4ccd-9d49-0b41a0e3bb9e).html


HOOFDSTUKK 3 

DEE GEADRESSEERDE GEMEENTEN 

3.11 INLEIDING 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

59 9 



3.22 DE VISIE VAN MARTIN KARRER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.33 HET APPERCEPTIE-MATERIAAL VAN DE LEDEN DER GEADRESSEERDE 

GEMEENTEN N 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.63.3.6 Op 12, de vrouw met de hemelse attributen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.44 HET ONTBREKEN VAN AMBTEN IN DE JOHANNEÏSCHE GEMEENTEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.55 DE BRIEF VAN IGNATIUS VAN ANTIOCHIË AAN DE EFEZIËRS 

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

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

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

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

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

3.66 DE KRITIEK OP HET JOODSE KARAKTER VAN DE APOCALYPS 

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

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

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

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

3.77 CONCLUSIE 

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

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

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