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HOOFDSTUKK 4 

DEE DATERING VAN 
DEE OPENBARING VAN JOHANNES 

4.11 INLEIDING 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.22 HET UITWENDIG GETUIGENIS 

4.2.14.2.1 Irenaeus' uitspraak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.24.2.2 Epifanius 

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

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

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

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

4.2.34.2.3 Openbaring als verzetsliteratuur 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.33 HET INWENDIG GETUIGENIS 

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

4.3.14.3.1 Op 9:11, de engel van de afgrond 

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

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

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

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

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

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

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

4.3.24.3.2 Op 13:18, het getal 666 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.44.3.4 Op 17:10, De zeven koningen 

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

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

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

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

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

4.3.54.3.5 Op 18:22, De citer spelers van Rome 

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

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

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

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

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

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

4.44 DE 'UITGAVE' VAN OPENBARING 

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

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

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

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

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

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

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

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

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