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HOOFDSTUKK 5 

HEMELSEE STEMMEN EN HEMELSE KLANKEN 

Inn dit hoofdstuk wil ik de vele stemmen en klanken die genoemd worden in 
hett boek Openbaring aan de orde stellen. Eerst wil ik echter ingaan op het 
begripp 'horen', dat onlosmakelijk verbonden is met de begrippen 'stemmen' 
enn 'klanken' en dat in de bijbel een belangrijke plaats inneemt. 

5.11 HET BIJBELSE BEGRIP 'HOREN' 

'Horen**  is een belangrijk bijbels begrip. G. Kittel kenschetst de godsdienst 
vann Israël als 'die Religion des gehörten oder zu horenden Wortes''. Israels 
godsdienstt staat daarmee in tegenstelling tot de Griekse mysteriën en de 
Oostersee gnosis, waarin de nadruk gelegd wordt op de CTiOTiTeia, het 
schouwenn van de godheid. Dit laatste was in Israël niet mogelijk2. God sprak 
tott Mozes: 'Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal 
Mijj  zien en leven'3. Maar ook de woorden van God hebben een gevaarlijke 
lading,, cf. Ex 20:19, 'En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, dan zullen 
wijj  horen; maar God spreke niet met ons, opdat wij niet sterven'. In Dt 5 is 
sprakee van het feit dat het volk de stem van God had gehoord vanaf de berg, 
tee midden van een vuur, en toch in leven was gebleven. Maar, zo riepen ze 
uit:: 'als wij nog langer de stem van de HEER, onze God, horen, zullen wij 
sterven',, Dt 5:25. Deuteronomium 5 is een hoofdstuk waarin de dominantie 
vann het 'horen' wordt benadrukt. Mozes maakte aan Israël Gods inzettingen 
enn verordeningen bekend en begon aldus: 'Hoor, Israël'. Het gaat daarbij om 

11 G. Kittel, TWNTl, s.v. CCKOUCO, 218. 
22 Israels profeten kenden weliswaar visioenen, maar het ging daarbij om woorden die God in 

hunn droomgezichten tot hen sprak, zie Nu 12:6, 'Toen zei Hij, Hoort nu mijn woorden. 
Indienn onder u een profeet is, dan maak Ik, de HEER, Mij in een gezicht aan hem bekend, 
inn een droom spreek Ik met hem'. 

33 Ex 33:20. Volgens Ex 24:10 zagen Mozes, Aaron, Nadab en Abihu en zeventig van de 
oudstenn de God van Israël. Dat deze woorden al in de Oudheid een probleem vormden, 
blijktt uit de LXX, die de tekst van Ex 24:10 aldus interpreteerde: eïÓov xóv TÓTCOV, OU 
eiaT'T|Keii  éicei ó üeog TOC 'IapanA, 'zij zagen de plaats waar de God van Israël 
stond'. . 
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dee woorden die de HEER tot de gehele gemeente heeft gesproken, Dt 5:22. In 
hoofdstukk 6 volgt dan de tekst die later deel zou uitmaken van de dagelijkse 
eredienstt in Israël, het Sjema Jisraeel, 'Hoor, Israël'. De openbaring van de 
Godd van Israël is een woord-openbaring4. In zijn rede tot het volk sprak 
Mozes:: 'Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de 
HEER,, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren', Dt 18:15. God zelf 
sprakk over deze profeet: 'Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal 
alless tot hen zeggen, wat De hem gebied', Dt 18:18. Deze teksten zijn door de 
eerstee christelijke gemeente betrokken op Jezus, zoals blijkt uit de toespraak 
vann Petrus, gehouden in de Zuilengang van Salomo, Hnd 3:22. 
Inn het verhaal van de Verheerlijking op de berg, in de synoptische evange-
liën,, klonk een stem uit een wolk 'Deze is mijn Zoon [...], hoort naar Hem'5. 
Inn het Nieuwe Testament wordt het begrip 'horen' bepaald door genoemde 
oudtestamentischee achtergrond. De openbaring in het Nieuwe Testament 
wordtt eveneens bepaald door het woord dat gehoord wordt, of gehoord moet 
worden.. Het belang van het 'horen' wordt in het Nieuwe Testament sterk 
benadrukt.. In Heb 2:3 worden de discipelen van Jezus (XKOUoavTEt; ge-
noemd,, 'zij die het gehoord hebben'6, namelijk het heil dat door de Heer is 
verkondigd. . 

5.1.15.1.1 Het begrip 'horen' in de Apocalyps 

Ookk in het boek Openbaring neemt het 'horen' een belangrijke plaats in, 
zozeerr dat David Barr kon schrijven: 'the orality of the Apocalypse is an 
essentiall  element of its hermeneutic'7. De eerste hoorders van de Apocalyps 
moetenn al luisterend de ervaring hebben beleefd van een nieuwe realiteit, van 
hett ingaan tot een ander universum8. Al dadelijk aan het begin van het boek 
wordtt de lector gezegend, Op 1:3. Dit is volgens Barr een literaire kunst-

44 G. Kittel, TWNT I, s.v. &KOUG> KiX., 219, 'In diesem Tatbestand der Pravalenz des 
Horenss driickt sich das tiefste Wesen der biblischen Religion aus. Sie ist Religion des 
Wortes...'. . 

55 Mc 9:7, Mt 17:5, Lc 9:35. 
66 Cf. het woord aKouoTffc, dat 'hoorder' of 'leerling' betekent; de leerlingen van de school 

vann Pythagoras werden ccKOUO^atiKOi genoemd, LSJ, s.v. &KOUOIQ. 
77 David L. Barr, 'The Apocalypse of John as Oral Enactment', Int 40 (1986) 243-256, citaat 

243.. Cf. E. Schüssler Fiorenza: 'Revelation as a whole makes quite a different impression 
whenn it is heard or when it is analyzed. The hearer of the text is impressed by its rhythmic 
andd archaic language, by the repetition of sounds and words, and by the [...] voices [...]', 
'Compositionn and Structure of the Book of Revelation', CBQ 39 (1977) 344-366, citaat 
biz.. 345. 

88 Barr, 'Apocalypse', 249. 
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greep,, waardoor deze lector als het ware de persoon van de auteur, Johannes, 
konn aannemen. Bij de woorden van Jezus in het tweede en het derde hoofd-
stukk neemt de lector dan de persoon aan van Jezus. Zo is Jezus present ge-
steld9.. In dit tweede en derde hoofdstuk klinkt het tot zevenmaal: 'Wie een 
oorr heeft, die hore wat de Geest tot de gemeente zegt'10. In zoverre is Open-
baringg geen unicum in het Nieuwe Testament. Ook in de Evangeliën worden 
aann Jezus dezelfde woorden in de mond gelegd: 'Indien iemand oren heeft 
omm te horen, die hore'11. 
Hett is moeilijk te zeggen of het 'horen' belangrijker is dan het 'zien'12, maar 
waarr er sprake is van een zekere samenhang van 'horen' en 'zien' lijk t het 
eerstee begrip het belangrijkst. 'Horen' kan verbonden worden met het woord 
'zien':: pAÉTiexe Tl CtKOUETe, 'ziet toe, wat gij hoort'13. Het woord voor 
'zien'' heeft hier de betekenis van 'goed acht geven op', namelijk op wat het 
belangrijkstt is: wat gehoord wordt14. Ook in het Oude Testament vinden we 
somss een nauwe verbinding tussen 'zien' en 'horen', waarbij het begrip 
'zien'' ondergeschikt is aan het 'horen'. In Gn 12:7; 17:1 en 26:2 komt een 
vormm van het werkwoord 'zien' voor als inleiding tot wat gezegd gaat wor-
den,, in de LXX de aoristus passivus van ópao), G>(pfrr|: 'Toen verscheen 
(c5(pÖT|)) de Heer [...] en zei'. In Jr 38(31):3 ontbreekt bij een soortgelijke zin 
zelfss het woord voor 'zeggen': Kupioq uóppwftev wcpür] ai>T<i> 'Van 
verree is de Heer hem verschenen* en dan volgt een zin in de directe rede, 
zodatt dÜKpÜT] de betekenis heeft gekregen van 'komen om te zeggen'. 
'wQ(pür|| zeigt den Beginn der Wortoffenbarung an', aldus W. Michaelis15. 
Hett gaat om deze 'Wortoffenbarung', niet om wat gezien wordt. 

5.1.25.1.2 De relatie tussen 'horen' en 'zien' 

Inn het boek Openbaring is hier en daar sprake van een merkwaardige relatie 
tussenn 'horen' en 'zien'. Volgens Op 13:11 ziet Johannes een beest opkomen 
uitt de aarde. Het dier heeft horens als een lam. De bijstelling 'als een lam' 

99 Ban: 'There is a kind of secondary - or rather tertiary - incarnationalism in the reading of 
thee Apocalypse.' '...the public reader stands in the place of the prophet and makes him 
(andd Jesus) present', 'Apocalypse', 252. 

100 Cf. Op 13:9, 'Indien iemand een oor heeft, hij hore.' 
111 Mc 4:9; 4:23; Lc 8:8. Cf. Mt 11:15 en 13:9, 'Wie oren heeft, die hore!' 
122 Kittel, TWNTI, s.v. CCKOUG) KTA,., 220: im ganzen NT ist das Horen stark, teilweise fast 

starkerr betont als das Sehen'. 
133 Mc 4:24. Cf. Lc 8:18, pXértETe oüv Ttd>g &KOÏ)£T£, 'Ziet dan toe, hoe gij hoort'. 
144 Michaelis, TWNTV, s.v. Ópdco KTA., 343 n. 153. 
155 Michaelis, TWNTV, s.v. ópriü) KTA.., 333. 
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bepaaltt het uiterlijk van het dier: het lijk t op een lam, maar zijn stem verraadt 
hem,, die is als die van de draak. Lohmeyer noemt dit 'johanneischer Gepflo-
genheit':: volgens deze is een gestalte eerst dan in haar totaliteit weergege-
ven,, als haar elöog en haar (pcovfj, dat wil zeggen haar uiterlijk en haar 
innerlijkk is aangegeven16. De eïöoq bepaalt de verschijningsvorm, is de 
vormm van het lichamelijke, en de <pü)VT| is de uitdrukking 'des beseelenden 
Geistes',, van de innerlijke werkelijkheid. Lohmeyer verwijst naar Joh 20:14-
16,, waar Maria van Magdala Jezus in de tuin zag, maar zij herkende Hem 
pass toen zij zijn stem hoorde. Resseguie stelt in zijn dissertatie Revelation 
unsealed,unsealed, dat wat Johannes hoort, interpretatie is van wat hij ziet11. Ook 
Resseguiee is van mening dat wat gezien wordt de uiterlijke verschijning 
beschrijft,, maar dat wat gehoord wordt de innerlijke werkelijkheid, 'the inner 
reality,, the spirit and the essence', weergeeft van wat wordt gezien18. Deze 
stellingg gaat echter niet altijd op. Ook het tegengestelde komt voor. In Op 
5:55 hóórt Johannes spreken over een leeuw19, maar als hij opkijkt ziet hij een 
Lam.. Hier wordt wat Johannes hoort, geïnterpreteerd door wat hij ziet20. In 
dee meeste gevallen gaat echter de stelling, dat het gehoorde interpreteert wat 
wordtt gezien, duidelijk op. In Op 17:1-6 werd Johannes de vrouw getoond 
diee zat op een scharlakenrood beest. Bij vers 7 volgt dan de uitleg van de 
angelusangelus interpres: 'Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen'. 
Ookk de hymnen, die Johannes hoort zingen, bijvoorbeeld de hymnen in hfst. 
521,, zijn interpretaties van wat hij in zijn visioenen ziet. 

166 Lohmeyer, Offenbarung, 113. 
177 James L. Resseguie, Revelation unsealed, Leiden-Boston-Keulen 1998, 8, 9, 32-34 en 36. 
188 Zie Sweet, Revelation, 125: 'What is heard, the "voice", represents the inner reality, the 

spirit;; what is seen, the "appearance" represents the outward, the flesh'. 
199 Het noemen van een leeuw geeft associaties met de bestaande Messiasverwachting. De 

voorstellingg van de 'leeuw' vindt zijn oorsprong in Gn 49:9, waar Juda met een leeuw 
wordtt vergeleken, 'Een leeuwenwelp is Juda, [...] hij legt zich neder als een leeuw...', en is 
laterr tot aanduiding van de Messias geworden, zie 2 Esdras, NRSV, [= 4 Ezra] 12:31-32, 
'Andd as for the lion whom you saw rousing up [...] this is the Messiah whom the Most 
Highh has kept until the end of days, who will arise from the offspring of David, and will 
comee and speak with them'. (4 Ezra komt wel voor in de Apocriefe boeken in de Staten-
vertaling,vertaling, echter niet in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, Tussen Oud 
enen Nieuw. Deuterokanonieke ofapokriefe boeken, Amsterdam 1975.) 

200 Caird, Revelation, 73: 'What John hears is couched in the traditional messianic imagery of 
thee Old Testament; what he sees constitutes the most impressive rebirth of images he 
anywheree achieves'. 

211 Op 5:9-10; 5:12 en 5:13. 
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5.1.35.1.3 Op 7:4, 'En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren' 

Inn Op 7:1-3 vinden we een beschrijving van een visioen aangaande een 
aantall  engelen. Vier engelen aan de vier hoeken der aarde houden de winden 
vastt en een andere engel, komend uit het Oosten, beveelt aan de eerst ge-
noemdee engelen vooralsnog geen schade toe te brengen aan de aarde en de 
zee,, want eerst moeten de knechten van God verzegeld worden. Dan hóórt 
Johanness volgens 7:4 het getal van hen die verzegeld zijn, 144.000, uit alle 
stammenn der kinderen Israels. Wat Johannes hoort in Op 7:4-8 is interpreta-
tiee van datgene waarom het gaat in het visioen dat beschreven is in 7:1-3. 
Resseguiee gebruikt echter de stelling dat het 'horen' het 'zien' interpreteert 
tenn onrechte om aan te tonen dat de 144.000 verzegelden uit Op 7:4 identiek 
zijnn aan 'de grote schare die niemand tellen kan' van vs 9. Nu is het inder-
daadd opvallend dat Johannes 'het getal van de verzegelden' hóórt, en dat hij 
'dee grote schare' ziet. De ontelbare schare is volgens Resseguie de 'outward 
reality',, terwijl de 144.000 de innerlijke waarheid representeren. Het lijk t mij 
echterr vreemd dat Johannes in Op 7:4 gaat interpreteren wat pas volgt in Op 
7:9.. Het 'horen van het getal van de verzegelden', 7:4, staat volgens mij in 
relatiee tot de reeds genoemde vier engelen, die hij volgens 7:1 zag22. Het 
horenn van het aantal der verzegelden in Op 7:4 refereert aan Israels uitver-
kiezing.. 'Het heil is uit de Joden', Joh 4:22, maar daarnaast komt naar de 
beloften,, geboodschapt door de profeten, de ontelbare schare uit de volken23. 
Hadornn meent terecht, dat de optelling van de twaalf stammen in Op 7:4-8 
gezienn moet worden als het herstel van het oudtestamentische verbondsvolk 
inn de komende eindtijd. De bijeenbrenging van de twaalf stammen behoort 
tott de Joodse toekomstverwachting24, overigens ook tot de christelijke, zie 
Mtt 19:28, waar Jezus zijn twaalf discipelen voorzegde eenmaal op de twaalf 
tronenn te zitten om over de twaalf stammen van Israël te heersen; en Jak 1:1, 
waarr de geadresseerde gelovigen begroet worden als 'de twaalf stammen in 
dee verstrooiing'. In Hadorns voetspoor ziet Kraft in de 144.000 een aandui-
dingg van Joden, 'der heilige Rest Israels'25. De grote schare van Op 7:9 zou 
dann de verlosten uit de volken vertegenwoordigen26. 

222 Ook in Op 9:16 is sprake van 'horen van een aantal', nadat in het voorafgaande sprake is 
vann een viertal engelen, die overigens een andere functie hebben dan de vier in Op 7; 1. 

233 Js 25:6-8; 56:1-8; Zach 8:20-23; 9:10, etc. 
244 Hadorn, Offenbarung, 92-93. 
255 Kraft, Offenbarung, 126. 
266 Krafts voorganger Lohmeyer zag echter in de naam Israël in Op 7:4 'ein Ehrentitel der 

urchristlichenn Gemeinschaft', en sloot daarmee het Jodendom uit, Offenbarung, 66. De 
uitdrukkingg 'kinderen Israels' is daarentegen juist een bewijs voor het feit, dat het hier om 
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5.22 DE OPDRACHT VAN DE VERHEERLIJKTE CHRISTUS 

5.2.15.2.1 Op 1:10, de stem als van een bazuin 

Bijj  het eerste visioen van Johannes is al dadelijk sprake van een belangrijk 
auditieff  aspect. Johannes 'kwam in vervoering des geestes', kyz\6\ix\\ év 
irveufiaxi,, en hoort achter zich een stem27. Johannes draaide zich om, ten 
eindee de stem te zien. Dit 'zien' van een stem is niet zo vreemd als het lijkt , 
wantt in de Tenach komt dit tweemaal voor: Ex 20:18 (LXX) , KOU TÜCCC; ó 
XOLOC,XOLOC, èoSpa Tf]V cpcov^v, 'en al het volk zag de stem'28, en ook in het voor 
Opp 1:9-20 zo belangrijke hoofdstuk Da 7: éftecópouv lóxe TTJV qxovrjv, 
'toenn zag ik de stem', 7:1129. De stem die Johannes hoorde was luid, 'als van 
eenn bazuin'. Bij de woorden 'een stem als van een bazuin' is niet alleen 
sprakee van een literaire vergelijking, de woorden vormen de opmaat van een 
epifanie,, die het karakter heeft van een theofanie. Op de achtergrond speelt 
hett begrip "IDVJH t>Tp, 'het geluid van de sjofar', mee. Het motief van de 
bazuin,, de sjofar, komt regelmatig voor in het kader van theofanieën, zo in Jl 
2:1:: 'Blaast de bazuin op Sion'30. Vele commentatoren verwijzen bij Johan-
nes'' metafoor, 'de stem als van een bazuin', naar de beschrijving van de 
theofaniee op de berg Sinaï. Toen God zich aan Mozes op de berg openbaar-
de,, was er sprake van de klank van 'zeer sterk bazuingeschal', Ex 19:16, 
'eenn geluid dat gaandeweg sterker werd', Ex 19:19. Deze teksten vormen 
medee de achtergrond van Johannes' visioen en dragen ertoe bij het karakter 
vann de theofanie te versterken. 

Jodenn gaat, cf. Aune, Revelation II, 460, '"Israel" was normally the self-designation of 
Jewss in postbiblical Jewish literature'. Zie boven § 2.3.2. 

277 Het visioen, beschreven in Op 1:10-20, kan op verschillende wijzen worden onderver-
deeld,, ruwweg in a) een auditief gedeelte, 1:10-12a, en b) een visionair gedeelte, 12b-20. 
Hett auditieve gedeelte wordt in het Duits en in het Engels, natuurlijk met verschillende uit-
spraak,, 'Audition' genoemd; helaas is het Nederlandse 'auditie' hier niet geschikt. 

288 Volgens Philo, Decal. 46-47, werd de bij de Sinaï gehoorde stem zo duidelijk waargeno-
men,, dat men meende het gesprokene meer te zien dan te horen, cf. P. Kuhn, Offenba-
rungssümmenrungssümmen im Antiken Judentum. Untersuchungen zur Bat Qol und verwandten Phano-
menen,menen, Tubingen 1989, 168: 'der Vorrang des Gesichtssinns vor dem Gehörsinn ist 
algemeiness griechisches Gedankengut, das Philo zustimmend aufnimmt'. 

299 Ook in Mc 4:24 wordt 'zien' in verband gebracht met 'horen': PAÉTCexe xi OCKOUEXE. 
Hierr heeft pAéneiv echter de betekenis van 'opmerkzaam zijn', 'opletten'. J.H. Charles-
worthh wees op een tekst uit Shakespeare's A Midsummer Night's Dream, waar Pyramus 
zegt:: 'I see a voice; now will I to the chink / To spy an [= if] I can hear my Thisby's face', 
'Thee Jewish Roots of Christology: The Discovery of the Hypostatic Voice', SJT 39 (1986) 
19-41,, citaat biz. 21. 

300 Aune, Revelation I, 84-85. 

98 8 



Johanness hoort het geluid 'achter zich', Op 1:10. De beide laatste woorden 
verbindenn Johannes' verslag met woorden, gehoord in het visioen van Eze-
chiël,, waarin God de profeet opdracht gaf zich tot de ballingen in Babylonië 
tee begeven. Na deze opdracht werd Ezechiël weggevoerd: Ez 3:12, 'Toen 
hieff  de Geest mij op, en ik hoorde achter mij het geluid van een geweldig 
gedruis'.. Dit 'gedruis' werd veroorzaakt door het geruis van de vleugels van 
dee cherubim, cf. Ez 1:24, en van 'het geratel der raderen' die naast en vóór 
dee cherubim voortwentelden, cf. Ez 1:15; 10:1931. In Ez 3 is sprake van een 
theofanie:: Ezechiël hoort de woorden die God tot hem spreekt, Ez 2:2, maar 
volgenss 1:26-28 zag hij God, althans Degene die op de hemelse troon geze-
tenn is, 'in de gedaante als van een mens'. De zinspeling in Op 1:10 op Ez 
3:122 versterkt de suggestie dat het visioen beschreven in Op 1:10-11 het 
karakterr heeft van een theofanie32. 
Dee stem 'als van een bazuin' is geen onbestemd geluid, maar een stem die 
woordenn spreekt33. Verschillende vertalingen werken de moeilijkheid die 
gelegenn is in een zichtbare stem weg door te vertalen in de geest van de 
Willibrord-vertaling:Willibrord-vertaling: 'En ik keerde mij om om te zien wie mij had aange-
sproken'34.. Vele commentatoren vragen zich af, aan wie de stem behoort. Er 
zijnn verschillende mogelijkheden: de stem kan zijn van Christus, die in het 
vervolgg van het visioen getekend wordt als 'iemand als eens mensen zoon'35, 
vann God zelf, van een engel of van een onbekend wezen. De stem kan wor-
denn geïdentificeerd met die genoemd in Op 4:1, 'en de eerste stem, die ik 
gehoordd had, alsof een bazuin met mij sprak, zei...'. Aangezien Christus in 
hett voorafgaande hoofdstuk 3 aan het woord was, kan men stellen, dat de 
stemm in 4:1 aan een ander toebehoort dan aan Christus. Bijgevolg kunnen we 

311 Ezechiël hoorde achter zich een ̂ TT5 YĴ H !?lp, letterlijk: 'de stem van een groot gedruis'. 
Ditt 'gedruis' kan slaan op hett geruis van de vleugels van de cherubim, zoals de NBG-'5J 
enn de NRSV het opvatten. Het woord VJy*l kan ook zinspelen op een aardbeving, zie Ez 
38:19,, 'Waarlijk te dien dage zal een zware aardbeving (\yy*l) het land van Israël teiste-
ren'.. De LXX vertaalt Ez 3:12: rjicouacc KOCTÓiuoüév |iou <pü)vf|v aeiouoü 
[leyaXov,[leyaXov, ik hoorde achter mij de stem van een grote aardbeving. De Willibrord-verta-
lingling vertaalt WVT ten onrechte met 'geroep'. 

322 Ez 3:12-15 is het slot van een theofanie, B. Maarsingh, Ezechiël I, Nijkerk 1985,40. 
333 Op 1:11 begint met het woord AeyouoT) ,̂ 'zeggend', in de genitivus, een woord dat terug 

gaatt op oakii\yyo<; in vs 10, niet op 'de luide stem'. Cf. 4:1, (bg odknxyyoq 
A.aA.oi5or|gg |IET' éuoü, 'als een trompet die met mij sprak'. 

344 Zo NRSV: 'Then I turned to see whose voice it was that spoke to me'. 
355 Volgens Bousset, Offenbarung 193, is de stem van Op 1:10 die van de Mensenzoon. Zo 

ookk Charles, Revelation I 108, die toegeeft dat de stem genoemd in 1:10 mogelijk van een 
onbekendee engel zou kunnen zijn. Voor een karakterisering van de stem als die van de 
Mensenzoonn pleit, dat de stem in Op 1:10 een schrijfopdracht geeft, en ook de Mensen-
zoonn draagt Johannes op, het in zijn visioen geschouwde op te schrijven 1:19. 
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vaststellenn dat ook in 1:10 sprake is van een andere stem dan die van Chris-
tus.. Daarbij komt nog dat de stem van de Mensenzoon in Op 1:15 anders 
wordtt gekarakteriseerd. Het valt evenmin aan te nemen dat Johannes in 1:10 
Godss stem heeft gehoord. In Op 4:1 begint het troonvisioen, en het is niet 
waarschijnlijkk dat het God zelf is die het visioen van God introduceert. Het is 
waarschijnlijkerr dat dit troonvisioen door een engel wordt geïntroduceerd. 
Dee stem die tot Johannes spreekt in 4:1, belooft hem een en ander te zullen 
tonen.. Dat wijst op de stem van een engel. Dan zou dus ook de stem, ge-
noemdd in 1:10, die van een engel zijn36. Het zou kunnen gaan om de angelus 
interpres,interpres, de 'revealing angel', genoemd in Op 1:137. Dat geldt dus ook voor 
dee stem, die wordt gehoord in Op 4:1. 
Dee openbaring die God aan Christus gaf, wordt volgens Op 1:1 aan Johannes 
meegedeeldd door bemiddeling van een engel. Engelen zijn overbrengers van 
eenn goddelijke boodschap en geven daarbij uitleg, zo in Zach 1:9, 'en de 
engell  die met mij sprak, zei tot mij: Ik zal u tonen, wat dit betekent'. In de 
Apocalypss komt een dergelijke angelus interpres pas expliciet in functie in 
17:1,, 'En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, sprak met 
mij,, zeggende, Kom hier, ik zal u tonen...'. Ook in 21:9 spreekt een van de 
schaal-engelen:: 'Kom hier, ik zal u tonen...'. Over de angelus interpres 
wordtt alleen gesproken in Op 1:1 en 22:6, 'de Heer [...] heeft zijn engel 
gezondenn om zijn knechten te tonen...'. De eerste hoorders van de Apocalyps 
moetenn hebben begrepen, welke engel Johannes bedoelde, want de engel 
wordtt in beide teksten met een bepalend lidwoord aangeduid, 1:1, old TOO 
Ó£YY^ouu OtÜTOl)38. 
Johanness begint zijn visioen, Op 1:10, met de vermelding van de 'stem'. 
Daarmee,, en door de metafoor die hij met deze stem verbindt, verheft hij de 
Gestaltee die hij in het vervolg van zijn visioen schouwt, tot goddelijke waar-
digheid.. Charlesworth neemt aan dat de cpa>VT], de stem, in 1:10 meer is dan 
dee stem van een engel. Deze stem is volgens hem niet 'de stem van iemand', 
maarr zij is zelf een goddelijk wezen, een hypostatisch wezen zoals de Wijs-
heid,, Sophia, en Memra, het Woord, en de Sjechina, de goddelijke aanwe-
zigheid.. Deze Joodse concepten ontwikkelden zich van metafoor tot personi-

366 Lohmeyer, Offenbarung, 14: 'Die Slimme ist nach 4:1 die eines Engels; er ist also Mittler 
derr Christusvision, wie 1:2'. Zo ook Holtz, Christologie, 110 n. 3. 

377 P.R. Carrell, Jesus and the Angels. Angelology and the Christology of the Apocalypse of 
John,John, Cambridge 1997, 122-123. Zo ook H. Reichelt, Angelus interpres, Leipzig 1992, 
147-151. . 

388 Vele openbaringen in de Apocalyps worden echter doorgegeven door stemmen van ande-
ren:: door God zelf, door Christus, door een van de vier Có>a of een van de 24 TïpeoPÓ-
xepoi. . 

100 0 



ficatiee en vervolgens tot hypostasis. De Joodse conceptie van een hypostati-
schee Stem zou door Johannes gechristianiseerd zijn tot de Mensenzoon39. 
Charlesworthh geeft een aantal voorbeelden van teksten met deze voorstel-
ling,, die ongeveer uit de tijd van de Apocalyps van Johannes dateren40. Er is 
geenn aanwijzing dat Johannes door een van deze teksten is beïnvloed, maar 
zijj  zouden volgens Charlesworth aantonen, dat aan het einde van de eerste 
eeuww in Joodse gemeenschappen aan het bestaan van een hemels wezen 
werdd geloofd, dat zij de Stem noemden. Charlesworth meent meerdere hypo-
stasesstases in Openbaring te kunnen onderkennen: üdvctTog, de Dood, Op 6:8; 
9:6;; aör|g, het Dodenrijk, 6:8; yq, de Aarde, 12:16. Charlesworth identifi-
ceertt dus de hypostatische stem met de Mensenzoon, maar dat is uit de 
pericoopp Op 1:10-13 niet op te maken. De stem van Op 1:10-11 is, zoals 
bovenn gesteld, die van de angelus interpres. Ook de hypostatisering van 
begrippenn als de dood, het dodenrijk en de aarde mist een duidelijke onder-
bouwing.. Men kan daarbij hoogstens spreken van een personificatie van 
begrippen.. Johannes personifieert eveneens het woord 'amen'41. Een tweede 
puntt van kritiek is het feit dat Charlesworth in zijn artikel een onterecht 
onderscheidd maakt tussen Jood en christen: 'The author of the Apocalypse of 
Johnn was, therefore, clearly a Christian, and not a Jew as some critics have 
contended'42. . 
Charlesworthh ziet in de stem van Op 1:10 een hypostasis. Hij noemt zijn 
visiee een ontdekking. Merkwaardigerwijs gaat hij niet in op de vele andere 
ongeïdentificeerdee stemmen in Openbaring en het blijf t dus de vraag, of hij 
dezee eveneens hypostases noemen wil. De zou echter liever in het voetspoor 
vann Peter Kuhn willen spreken van 'openbaringsstemmen'. Daarover gaat 
hett in § 5.3.2 van dit hoofdstuk43. 

399 J.H. Charlesworth, 'The Jewish Roots of Christology: The Discovery of the Hypostatic 
Voice',, SJT39 (1986) 19-41. 

400 Apocalyps van Sadrach 2:2, 3, 'And Sedrach said, "What (is it) my Lord?" And the Voice 
saidd to him, "I was sent to you...'" (vert. S. Agourides, OTP I, 610); Martyrium Jesajae 
9:2,, 'Behold! From there another Voice which was sent out has come, and he says...', 
(vert.. M.A. Knibb, OTP II, 168); Apocalyps van Abraham 9:3, 'And he (the Voice) said, 
"Behold,, it is I. Fear not, for I am Before-the-World...*" (vert. R. Rubinkiewicz en H.G. 
Lunt,, OTP II, 693). 

411 In Op 3:14 wordt Christus 'de Amen' genoemd. 
422 Charlesworth, 'Jewish Roots', 38. 
433 Een bovenaardse stem die weerklonk en een bericht aan hoorders overbracht, heeft in de 

Rabbijnsee geschriften een naam gekregen: de Bat Qol. De Rabbijnen stelden zich de Bat 
QolQol voor als een substituut van het profetenwoord, dat in hun tijd niet meer weerklonk. De 
BatBat Qol werd echter niet beschouwd als een gelijkwaardige vervanging van profetische 
uitspraken,, want de Bat Qol is slechts een middellijke openbaring, waartegenover bij het 
profetenwoordd sprake is van een onmiddellijke. De Bat Qol werd opgevat niet als de stem 
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5.2.25.2.2 Op 1:13, 'iemand als eens mensen zoon' 

Inn de aanduiding van het goddelijke wezen in Op 1:13, 'iemand als eens 
mensenn zoon', is een duidelijke zinspeling te zien op de gestalte uit Da 7:13, 
diee eveneens vergeleken wordt met een 'mensenzoon'. Op deze verschijning 
werdd al gepreludeerd in Op 1:7, 'Zie, Hij komt met de wolken'. De stem van 
dezee 'mensenzoon' in Op 1:15 wordt door een andere metafoor omschreven 
dann de stem van Op 1:10. De metafoor van 1:15 luidt: 'zijn stem was als het 
geluidd van vele wateren', een zinspeling op Ez 1:24, waar het geruis van de 
vleugelss van de cherubim vergeleken wordt met 'het gebruis van vele wate-
ren'' en Ez 43:2, waar het komen van de heerlijkheid van de God van Israël 
gepaardd gaat met een geluid 'als het gedruis van vele wateren'44. Mogelijk 
hadd Johannes eveneens Ps 93:4 in gedachten, 'boven de stemmen van vele 
waterenn [...] is de HEER, geweldig in den hoge'. Door deze metafoor wordt 
dee stem van de 'Mensenzoon' verheven tot de waardigheid van een godde-
lijk ee stem. De metafoor 'als een geluid van vele wateren' komt nog voor in 
Opp 14:2 en 19:645. 
Hett blijkt in het visioen van Johannes, Op 1:12-20, te gaan om een Chris-
tofanie46.. De epifanie van Christus wordt in 1:12-20 getekend in een gestalte, 
diee in apocalyptische geschriften niet ongewoon is bij een angelofanie, een 
verschijningg van een engel. Zo wordt in de Apocalyps van Abraham47 11:2 
vann de engel Jaoel gezegd dat het haar van zijn hoofd was als sneeuw, wat 
overeenkomtt met de beschrijving van hoofd en haren van de mensenzoon in 
Opp 1:1448. In de Apocalyps van Sefanja49, 6:11-17, beschrijft Sefanja een 

vann God, maar als een echo daarvan. Er kon zelfs geen autoritaire betekenis aan worden 
gehecht.. Zie Str.-B. I, 125-134, ad Mt 3:17. 

444 Cf. Ez 1:24 LXX, ox; <p(ovf)v CÖOCTO<; 7ÏOAA.OÜ, als weergave van D">n D>>3 !?1p3, 
'alss het gebruis van vele wateren'. Hiermee wordt het geluid aangeduid van de vleugels 
vann de cherubs die zich bevinden onder het uitspansel, een geluid dat vergeleken wordt 
mett een stem die weerklonk boven het uitspansel (de stem van God?). De vergelijking in 
Ezz 1:24 wordt nog versterkt door de toevoeging 'als de stem des Almachtigen'. Ook in Ez 
10:55 wordt het geruis van de vleugels van de cherubs vergeleken met 'de stem van God, de 
Almachtige,, wanneer Hij spreekt'. 

455 Cf. 2 Esdr. (= 4 Ezr) 6:17, 'and behold, a voice was speaking, and its sound was like the 
soundd of many waters' (vert. B.M. Metzger, in: OTP I, 535). Ook deze plaats is afhan-
kelijkk van Ez 1:24 en 43:2, evenals: Apocalyps van Abraham 17:1, 'and a voice was in the 
firefire like a voice of many waters, like a voice of the sea in its uproar', en 18:1, 'And I heard 
aa voice like the roaring of the sea' (vert. R. Rubinkiewicz, in: OTP 1,696,698). 

466 De mensenzoon zegt van zichzelf, Op 1:18, 'Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot 
inn alle eeuwigheden'. Hij wordt in 2:18 nader gekwalificeerd als 'de Zoon Gods'. 

477 De Apocalyps van Abraham is volgens R. Rubinkiewicz geschreven aan het einde van de 
eerstee eeuw, na het jaar 70 n. Chr., OTP 1,683-685. 

488 In Da 7:9 wordt van de 'Oude van dagen', dat is van God, gezegd dat zijn hoofdhaar blank 
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grotee engel waarvan in vs 11 wordt gezegd dat zijn aangezicht lichtte in zijn 
heerlijkheidd als zonnestralen, en in vs 12 dat hij met een gouden gordel over 
zijnn borst was omgord en dat zijn voeten waren als in vuur gloeiend brons, 
eenn beschrijving die wij terugvinden in die van de mensenzoon, Op 1:13-
1550.. Wij kunnen verder stellen dat de Christofanie van Op 1:12-20, op 
grondd van de karakterisering van de stem van de mensenzoon en de beschrij-
vingg van zijn haar, trekken heeft van een theofanie51. Carrell wijst er echter 
terechtt op, dat de gestalte van de mensenzoon, zoals Johannes die beschrijft, 
sterkk afwijkt van die van God. De verschijningsvorm van Christus wordt vrij 
gedetailleerdd geschetst en totaal verschillend van die van God. Van God 
wordtt alleen in Op 4:3 zeer beknopt gezegd: 'En die [op de troon] gezeten 
was,, was van aanzien de diamant en sardius gelijk'52. 

Johanness ziet een gestalte 'als' van een mensenzoon, maar hier is het ad-
jectieff  ö^ioiog, gelijkend op, gelijk aan, gebruikt om de vergelijking aan te 
duiden,, in plaats van het partikel cbg, dat gebruikt is in de metaforen 'als een 
bazuin'' en 'als een stem van vele wateren'. Als ö|iOiO£ in absolute zin 
wordtt gebruikt, wordt het meestal verbonden met de dativus, soms met de 
genitivus,genitivus, maar in Op 1:13 en 14:14 is ö^ioiog verbonden met een woord in 
dee accusativus, uidv. Mussies veronderstelt, dat Öjioiog in 1:13 en 14:14 
alss adjectief is getrokken bij zijn component uióv, dat als object functioneert 
enn zo zelf onder invloed van zijn component in de accusativus staat53. In de 
grammaticaa van Blass-Debrunner-Rehkopf wordt deze constructie een 'Solö-
zismus',, een taalfout, genoemd54, maar het kan niet toevallig zijn, dat Johan-
ness ook in 14:14 deze accwsafivM.s-constructie gebruikt in de uitdrukking 

iss als witte wol. Van de mensenzoon in Op 1:14, 'en zijn hoofd en zijn haren waren wit als 
wittee wol, als sneeuw'. 

499 De Apocalyps van Sefanja dateert uit de periode 110 V.-175 n.Chr., maar waarschijnlijk 
vóórr het jaar 70 n.Chr, zie O.S. Wintermute, OTP1,500-501. 

500 De teksten uit de Apocalyps van Abraham en die uit de Apocalyps van Sefanja worden als 
voorbeeldenn van angelofanieën genoemd door Carrell, Jesus and the Angels, 58-60, en 
doorr Reichelt, Angelus interpres, 152-155 (Reichelt verwijst echter ten onrechte naar hfst. 
99 van de Apocalyps van Sefanja in plaats van naar hfst. 6). 

511 Carrell, Jesus and the angels, 145, 'The appearance of the risen Jesus in Apocalypse 1.13-
166 apparently mixes both angelophanic and theophanic elements'. 

522 Carrell, o.c, 147, 'This conclusion is consistent with the observation that the form of Jesus 
appearss to be sharply distinguished from the form of God in Apocalypse 4.3. Yet we have 
noo reason to question our supposition that Jesus Christ in the Apocalypse is divine...'. 

533 G. Mussies, The Morphology of Koine Greek, Leiden 1971, 139. 
544 BDR, § 182, 6. Swete, Apocalypse of St. John, 15, sprak van een 'strange defiance of 

grammar'. . 
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ÖjioiOVV uióv avÜpÓTTOu55, terwijl hij overal elders, reeds in 1:15, 
ö^ioiogg grammaticaal correct verbindt met de dativus56. Volgens Charles 
zijnn er geen verschillen tussen ON; en Öjioicx;57. Van ax; stelt hij: 'it does not 
affectaffect the case of the noun which follows it'. Dit zou dan ook moeten gelden 
voorr o^oiog, want Ö|loio<; is in het algemeen synoniem met (!)<; wat betreft 
betekenis,, cf. 4:6, Ó|i0iot KpuoTdXA.G) en 22:1, GN; KpuOTCtAAov, maar 
öfioiogg zou volgens Charles in 1:13 en in 4:14 ook nog met clx; synoniem 
zijnn in constructie, omdat ö|ioiog in deze beide teksten met de accusativus 
iss verbonden. Ik meen dat de auteur, Johannes, een speciale bedoeling heeft 
gehadd om Ö^LOICN; in de uitdrukking öjioiov uióv te verbinden met de ac-
cusativus™,cusativus™, mogelijk om aan te geven dat het hier niet zozeer gaat om een 
vergelijking,, als wel om een aanduiding59: Johannes z£g reeds in zijn visioen 
Hemm die hij identificeerde met degene die door Daniël omschreven werd 
doorr de woorden 'gelijk een mensenzoon', Da 7-A360, een gestalte die in 
Johannes'' dagen als de te verwachten Messias werd beschouwd61. Deze, de 
verheerlijktee Christus (1:18), herhaalt de opdracht aan Johannes om op te 

555 Ook Beckwith, Apocalyps of John, 437, meent dat door Johannes bewust een vreemde 
grammaticalee constructie is gebruikt. Zo eveneens Traugott Holtz: 'Zumindest einige der 
Solözismenn der Apk sind sicher absichtliche sprachliche (Fehl-)Bildungen und wollen 
sinntragendd sein ([...] ö^oiov uióv ... 1,14; 14,14 [...])', 'Literator zur Johannesapoka-
lypsee 1980-1996', TRu 62 (1997), 368^*13, citaat blz. 374. 

566 "Op.oio<; wordt soms ook door andere schrijvers wel verbonden met de accusativus, zie 
LSJ,LSJ, s.v. Ö^IOICN;, 1225. 

577 Charles, Revelation I, 27, 35-37. 
588 Zowel de LXX als Theod. hebben in Da 7:13 ö><; uiög avüptónou; Aram.: WH 123. 
599 C. Colpe meent dat door het woord ö^oiog het apokalyptische 'Geheimnischarakter' van 

dee mensenzoon wordt aangeduid, TWNT Vin, uió^ TOÖ dvüpcÓTtou, 467. H. Ulfgard 
citeertt met instemming Turner in Peake's Commentary on the Bible: Johannes 'may have 
beenn feeling his way towards a kind of diction more suitable than the normal kind to the 
impressivee nature of the subject', Feast and Future, 69 n. 280. 

600 Het is opmerkelijk, dat bij de woorden uióv ocvftpcÓTiou, in 1:10 en in 14:14 het (bepa-
lend)) lidwoord ontbreekt. Dat duidt op nauwe aansluiting bij Da 7:13, waar overigens 
zowell  door de LXX als door Theodotion &C, wordt gebruikt in plaats van Öp.oiog: o><; 
uiögg avüpomou. 

611 Holtz: '... er [Johannes] hat, wie das ganze spatere Judentum, den Mensensohn von Dan 7 
messianischh gedeutet', Christologie, 14. Cf. Von Rad: 'so kann doch kein Zweifel sein, 
dasss bei dem Menschensohn von Dan.713 zunachst an eine messianische Gestalt im weite-
renn Sinne des Wortes gedacht ist', Theologie II, 335. J. Schneider, 'Für Johannes ist 
önoiogg i)io<; dvftpcÓTtou Messiasbezeichnung. Der Messias ist hier der erhöhte Christus 
inn göttlicher Majestat', TWNT\, 188. U. Vanni, 'Liturgical Dialogue as a Literary Form 
inn the Book of Revelation', NTS 37 (1991) 348-372, 'For the author, these anomalous 
structuress are a stylistic means of emphasizing and transmitting something more than what 
thee text expressly says', citaat blz. 354. 
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schrijvenn wat hij in zijn visioen heeft gezien: 'hetgeen is en hetgeen na deze 
geschiedenn zal' (1:19). 

5.33 STEMMEN UIT DE HEMEL 

5.3.15.3.1 De stem van God 

Johanness hoort herhaalde malen een goddelijke boodschap, maar slechts op 
tweee plaatsen is aangegeven dat het God zelf is die spreekt, aan het begin en 
hett einde van Openbaring: Op 1:8, 'Ik ben de alpha en de omega, zegt de 
HEREE God', en 21:5-8, 'En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak 
allee dingen nieuw...'. Het is echter de vraag of Johannes in Op 1:8 God wel -
inn alle eerbied gesproken - sprekend ten tonele voert. De woorden 'Ik ben de 
alfaa en de oméga' vormen een algemene uitspraak, door Johannes opge-
schrevenn vanwege de associatie met het vorige vers. In 1:7 citeert Johannes 
Zachh 12:10. Dit citaat roept voor hem de letters 'alfa en oméga' op, waarin 
hijj  een aanduiding ziet van God62. De woorden van Op 21:6-8 zijn echter 
weergegevenn als een citaat van woorden tot Johannes gesproken: 'En Hij 
sprakk tot mij'. 
Hett is mogelijk dat ook in andere teksten sprake is van een spreken van God, 
datt dan verhullend wordt aangeduid door een passivum divinum, een passie-
vee werkwoordsvorm, gebruikt om de naam van God te vermijden63, zo in Op 
9:4,, KCii éppéür] oci)Taï<;64, of, in 10:11, door een derde persoon pluralis, 
KOUU Xêyovoiv |loi, lett.: 'en zij zeiden tot mij', NBG-'51: 'en er werd tot 
mijj  gezegd'. 
Johanness hoort verschillende malen een (pa)vf|V éx xov oüpotvoü, een 
'stemm uit de hemel', zo in 10:4, 8; 11:12; 14:2, 13; 16:1, 17 en in 18:4. De 
sprekerr van deze 'stem uit de hemel' wordt niet nader aangeduid. Het gaat 
omm een 'openbaringsstem'. 

622 Zie boven § 2.3.3. 
633 BDR, § 130, 1. J. Jeremias, 'Es ist bezeichnend, dass die Johannes-Apokalypse Gott stets 

durchh Boten handeln lasst oder das Passivum divinum verwendet...', Neuteslamentliche 
Theologie,Theologie, 24 n. 20. Cf. Str.-B. I, 443: 'Diese Ausdrucksweise zur Vermeidung des 
Gottesnamenss ist im NT ungemein haufig'. Jörns, Evangelium, Exkurs I: Gottes Handeln 
inin der Apokalyps, 42-43. 

644 In 8:2 wordt gezegd van engelen 'die voor God staan': KOU éöófrnaav aÜTOÏc 'en hun 
werdenn gegeven' namelijk zeven bazuinen. In 16:8 staat van de zon: KCCI éÖofrf] CCUTÜ), 
'enn haar werd gegeven'. Ook bij de woorden éöóÜT] en eppeurj in Op 6:11 is sprake van 
eenn passivum divinum. 
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5.3.25.3.2 De Openbaringsstem 

Onderr een openbaringsstem moet worden verstaan een transcendente stem, 
diee als openbaringsmedium aan de ontvanger van de openbaring te kennen 
geeftt hetgeen deze uit eigen kennis niet kan weten65. Dat althans pretendeert 
dee tekst waarin sprake is van een openbaringsstem. In het OT is meermalen 
sprakee van het horen een stem, zonder aanduiding van de spreker66. Meestal 
iss uit de context duidelijk, dat het daarbij gaat om de stem van God, zo in Nu 
7:89,, 'Wanneer nu Mozes de tent der samenkomst binnenging om met Hem 
tee spreken, dan hoorde hij een stem die tot hem sprak van boven het verzoen-
deksel,, dat op de ark der getuigenis was'67. In het boek Daniël wordt een 
'stemm uit de hemel' genoemd, allereerst in 4:31 (MT 28), 'Nog was dat 
woordd in des konings mond, toen er een stem weerklonk uit de hemel'. Voor 
ikk nader inga op de 'stem' van Da 4:31 stel ik het roepingsvisioen van Eze-
chiëll  aan de orde, dat van grote invloed is geweest op de auteur van Openba-
ring. . 

5.3.35.3.3 Het roepingsvisioen van Ezechiël 

Inn het roepingsvisioen van Ezechiël, Ez 1:28, hoorde de profeet 'de stem van 
Een,, die sprak'68. Deze stem wordt niet onmiddellijk geïdentificeerd, maar 
uitt het verband blijkt duidelijk dat het hier gaat om de stem van God en in 
feitee is er hier dus niet sprake van 'openbaringsstem' in eigenlijke zin, al-
thanss niet volgens de bovengenoemde definitie. Toch is de hemelse stem die 
Ezechiëll  noemt, voor ons van belang: Johannes is bij het noemen van de 
'stemm uit de hemel' beïnvloed door de beschrijving ervan in Ezechiël. Er zijn 
verschillendee overeenkomsten tussen beider visioenen. 

655 Deze definitie is ontleend aan Peter Kuhn, Offenbarungsstimmen, 1. Het gaat om teksten 
'inn denen eine Stimme unerwartet ohne sichtbaren Sprecher ertönt und in denen - dies war 
dass auffalligste und entscheidende Kriterium - dieser Sprecher auch nicht genannt wird, 
sondernn oft in geheimnisvoller Unbestimmtheit bleibt'. Het woord 'openbaringsstem' als 
weergavee van 'Offenbarungsstimme' is door mij gebruikt naar analogie van woorden als 
openbaringsboek,, openbaringsgeloof en dergelijke, zie Van Dale, Groot Woordenboek der 
NederlandseNederlandse Taal j-r, Utrecht/Antwerpen 19993, 2354. 

666 Aune noemt een aantal voorbeelden van openbaringsstemmen in Joods-apocalyptische 
literatuur,, Revelation II, 561 ad Op 10:4a. 

677 Andere teksten van deze aard zijn Dt 4:12, 5:23-27, 1 K 19:12, Ez 1:28. Zie Kuhn, Offen-
barungsstimmen,barungsstimmen, 6-7. In Js 40:3 is sprake van een stem die roept: 'Bereidt in de woestijn 
dee weg des HEREN', waarbij het gaat om een stem die roept in opdracht van God, niet om 
dee stem van God zelf. 

688 In Ez 1:25 is reeds sprake van 'een stem [die] klonk van boven het uitspansel'. Deze stem 
zouu een latere invoeging zijn, zie Kuhn, Offenbarungsstimmen, 11 n. 14. 
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Ezechiëll  had een extatische ervaring van de kabod van JHWH, de 'heer-
lijkheidd des HEREN'. Overweldigd door die ervaring viel hij op zijn aan-
gezicht,, Ez. 1:28. Ook Johannes viel neer, 'als dood', bij zijn eerste visioen, 
Opp 1:17. Wij laten daarbij in het midden in hoeverre bij Johannes in zijn 
beschrijvingg van zijn visioenen alleen sprake is van literaire fictie, of in-
derdaadd van extatische beleving69. Tot beider ervaring behoorde het horen 
vann 'de stem van Een die sprak', een bovenaardse stem. Het bijzondere van 
dee stem wordt in Ezechiël ook nog uitgedrukt door de zeldzaamheid van de 
vormm van het werkwoord 'spreken'. In Ez 2:2, 'en ik hoorde Hem die tot mij 
sprak',, staat de vorm *ll*T) 3 (hithpa. van "111, spreken), die hier voorkomt 
enn dan nog alleen in Nu 7:89 en Ez 43:6™. De stem die Ezechiël hoort, is -
zoo wordt door deze vorm impliciet uitgedrukt - dezelfde als de Godsstemm die 
Mozess mocht vernemen: 'Wanneer nu Mozes de tent der samenkomst bin-
nengingg om met Hem te spreken, dan hoorde hij een stem, die tot hem 
sprak...',sprak...', Nu 7:89. In Ez 1:1 verhaalt de profeet, dat hij zijn visoenen zag, 
toenn 'de hemel geopend werd'. De stem die Johannes voor het eerst hoorde, 
sprakk een tweede maal 'toen er een deur geopend was in de hemel', Op 4: l71. 
Ookk Jesaja wordt geroepen door een stem, maar die stem wordt aangeduid 
alss 'de stem van de HEER', JS 6:8. Een ander verschil tussen het roepings-
berichtt van Ezechiël en dat van Jesaja is de plaats van waar de stem weer-
klinkt.. Zowel in Jesaja als in Ezechiël is de stem afkomstig van Hem die op 
dee troon is gezeten, maar in Js 6 is die troon nog in de tempel van Jeruzalem 
gedacht.. Ten tijde van Ezechiëls visioen was de tempel verwoest, Ezechiël 
dachtt zich de troon van God boven het uitspansel72. Bij Johannes, de auteur 
vann Openbaring, staat de troon van God in de hemel, Op 4:2. Zo zijn er 
belangrijkee overeenkomsten tussen de visioenen van Ezechiël en die van 
Johannes,, een bewijs dat Johannes diepgaand door Ezechiël is beïnvloed, 
ookk bij de beschrijving van auditieve gewaarwordingen. 

699 Verschillende geleerden nemen aan, dat de berichten over visioenen bij Ezechiël teruggaan 
opp diens persoonlijke, extatische belevingen, zo G. Fohrer, S. Mowinckel en Th.H. Robin-
son,, aldus Kuhn, Offenbarungsstimmen, 10, n. 8. 

700 Ook nog in een v.l. 2 S 14:13. 
711 Ook de berichten aangaande de doop van Jezus spreken van een stem uit de geopende 

hemel:: Mc 1:10-11, 'toen [...] zag Hij de hemelen scheuren [...]. En een stem kwam uit de 
hemelen',, en de parallelle teksten Mt 3:16-17, Lc 3:21-22. Cf. het visioen van Petrus, Hnd 
10:11-16,, 'en hij zag de hemel geopend' (vs 11). 'En er kwam een stem tot hem' (vs 13). 

722 In het visioen van het herstel van de tempel hoort de profeet de HEER weer vanuit de 
tempell  spreken, Ez 43:6. 
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5.3.45.3.4 Openbaringsstemmen in het boek Daniël 

Dee noemde reeds 'de stem uit de hemel' in Da 4:31 (MT vs 28), de stem die 
gesprokenn werd tot koning Nebukadnessar. De koning was gewaarschuwd 
doorr een droom, die geduid werd door Daniël. De stem die weerklonk wordt 
inn het geheel niet geïdentificeerd. Het is een openbaringsstem73. Nu is er in 
Daa 4:13 sprake van een engelgestalte, een 'wachter74, een heilige', die luide 
riep,riep, maar deze 'engel' mag niet gelijk gesteld worden met de spreker van de 
stemm uit 4:31. Kuhn wijst op een drievoudige relatie in de teksten van Daniël 
4:: het verband tussen deze openbaringsstem en de droomuitlegging van 
Daniël,, Da 4:19-27, en de Geest, die de droomuitlegging mogelijk maakt. 
Diee droomuitlegging is als profetie op zichzelf ook openbaringsmedium. En 
vann de heilige Geest is volgens Kuhn sprake in Da 4:8 (MT 4:5). NBG-51 
vertaaltt weliswaar: 'Daniël, in wie de geest der heilige goden woont', cf. vs 
4:9,, 18; 5:11, 14. Elohim, 'goden', kan echter ook in het enkelvoud worden 
weergegeven75.. Kuhn meent dat de drievoudige relatie openbaringsstem, 
profetiee en Geest, in verschillende openbaringsteksten te onderkennen is, 
ookk in de 'doopberichten', Mc 1:10 en parallelle teksten. Hij had ook Op 
14:133 kunnen noemen: 'En ik hoorde een stem uit de hemel'. Dan volgt een 
opdrachtt en een openbaringsbericht, dat wordt bevestigd door de woorden: 
'Ja,, zegt de Geest [...]'. 

Vann een 'openbaringsstem' is ook sprake in Da 8:16, 'en ik hoorde een 
menselijkee stem', D*TN t?lp, over de Ulai. Deze stem behoorde aan iemand, 
'diee er uitzag als een man'. Deze beschrijving is beïnvloed door het 
roepingsvisioenn van Ezechiël. De profeet zag allereerst vier wezens, 'zij 
haddenn de gedaante van een mens', Ez 1:5, en mensenhanden, 1:8, en, 
gedeeltelijk,, het gezicht van een mens, 1:10. Belangrijker nog is Ez 1:26, 
waarr sprake is van de hemelse troon. Op deze troon zat 'een gedaante, die er 
uitzagg als een mens'. De menselijke stem van Da 8:16 is niet de stem van 
God,, maar wij mogen aannemen dat de stem woorden spreekt namens God. 
Wijj  hebben dan in Da 8:16-17 te maken met een zelfde viervoudige geleding 

733 Kuhn, Offenbarungsstimmen, 36, 'Das Danielbuch ist mit grosser Wahrscheinlichkeit das 
erstee sicher datierbare literarische Werk des antiken Judentums, in dem wir das Phanomen 
derr Offenbarungsstimme antreffen'. 

744 Zie over de 'wachter' Bousset-Gressmann, Religion des Judentums, 322, n. 2. De LXX 
vertaalt:: ayye^og, 'engel'. 

755 De NRSV geeft als mogelijke vertaling: 'a holy, divine spirit'. Ook Hulst stelt dat elohim 
hierr heel goed in de singularis kan worden weergegeven: 'spirit of the holy God'. Hulst 
verwijstt daarbij naar Montgomery, Daniel (I.C.C.), 225, die de vertaling in de singularis 
prefereert,, Old Testament Translation Problems, 224. 
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alss in Op 1:1. In Da 8:16: God - iemand als een mens - een engel (Gabriël) -
Daniël.. In Op 1:1: God - Christus - een engel - Johannes. De geheimvolle 
'menselijkee stem' in Da 8:16 kan niet worden geïdentificeerd. Het is een 
openbaringsstem.. Deze stem sprak tot de engel: 'Gabriël, doe deze het 
gezichtt verstaan'. Vervolgens wendde de engel zich tot Daniël. Ook bij dit 
visioenn viel de ontvanger van het visioen ter aarde, en werd deze bezwijmde 
ontvangerr aangeraakt door de gestalte die hij in zijn visioen zag, evenals 
Johanness in Op 1:17. De engel Gabriël, die hier in Da 8:16 voor het eerst in 
dee Joodse Bijbel bij name wordt genoemd, functioneert als angelus 
interpresinterpres1616. . 
Inn Da 10:4-19 is sprake van een visioen, waarin Daniël een man zag 'in 
linnenn klederen gekleed'. Er is enige overeenkomst met de beschrijving van 
dee mensenzoon in Op 1:13-15. De man in Da 10 had ogen 'als vurige fak-
kels'' en zijn armen en voeten waren 'glanzend van gepolijst koper'. Het 
geluidd van zijn woorden waren 'als het gedruis van een menigte', cf. Op 
19:1,, waar een stem in de hemel weerklinkt 'als een luide stem ener grote 
schare'77.. De stem die Daniël hoort in Da 10 is echter geen openbaringsstem, 
maarr die van de angelus interpres, Gabriël. De beschrijving van niet nader 
geïdentificeerdee stemmen, openbaringsstemmen, in het boek Daniël is van 
grotee invloed geweest op Johannes. Ook in de Apocalyps is veelvuldig 
sprakee van niet nader geïdentificeerde stemmen. 

5.3.55.3.5 Op 6:6, Ik hoorde 'als een stem'... 

Inn Op 6:6 hebben wij te maken met een stem die Johannes hoorde, een stem 
diee vanuit het midden van de vier 'dieren' kwam. Er wordt op geen enkele 
wijzee aangegeven aan wie deze stem behoort. Charlesworth had deze stem 
kunnenn noemen als voorbeeld voor wat hij zag als een hypostatisch wezen. 
Volgenss de definitie van Peter Kuhn kunnen wij van een openbaringsstem 
spreken.. Aune veronderstelt dat het hier gaat om de stem van God, omdat 
Godd gezeten is op zijn troon te midden van de vier dieren. Anderen denken 
aann de stem van Christus78, maar reeds Düsterdieck wees erop, dat de auteur 

766 Daniël zag in zijn droomgezicht het gevecht tussen een ram en een bok. Daniël ontvangt 
vann Gabriël de uitleg: met de ram is het Perzische Rijk bedoeld, en met de bok het Griekse, 
dat,, zo kunnen wij aanvullen, onder leiding van Alexander de Grote het eerstgenoemde rijk 
versloeg. . 

777 Psalmen van Salomo 8:2, 'een stem van veel volk', <fKovf| XctoC TtoAAoü. 
788 Zo G.K. Beale, The Book of Revelation (NIGTC], Grand Rapids (Michigan)/Cambridge 

(U.K.)) 1999,381. 
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dee identiteit van de spreker bewust in het midden laat79. Dit laatste zou blij-
kenn uit de vreemde constructie met d>Q in 6:6. Wij stuiten hier op een eigen-
aardigheidd in de stijl van Johannes, waarbij hij het partikel cog voegt bij een 
substantieff  dat dienst doet als subject of object, h.l. 'ik hoorde als een stem'. 
Volgenss Aune is dit gebruik van (!)<; typerend voor apocalyptische visioenen. 
Hett mysterieuze en raadselachtige van het geschouwde wordt erdoor bena-
drukt80.. De constructie komt voor in boeken waarvan Johannes zich zozeer 
hett taaieigen heeft eigen gemaakt, bijvoorbeeld in Ez 1:27, waar aan het 
objectt k*, 'als', is toegevoegd: t>)l\yn pV3 H1H\ lett.: 'en ik zag als de 
aanblikk van blinkend metaal' (NBG-'51: 'En ik zag iets schitteren als me-
taal');; LXX: KCU eïöov cóg öijnv liAÉKTpou, lett.: 'ik zag als de aanblik 
vann glanzend metaal'81. En Da 7:13, waar het subject is voorzien van een 
voorvoegsel,, DDK VJ3N "113, lett.: 'als een mensenzoon komend' (NBG-
'51:'51: '... kwam iemand als een mensenzoon'); LXX: clx; uiög ctvftpcÓTiou 
rjp%exo,, lett: 'als een mensenzoon kwam'. 

NBG-NBG- '51 heeft de vreemde constructie soms in de vertaling gehandhaafd: Op 
4:6,, 'En voor de troon was als een glazen zee'; 6:6, 'En ik hoorde als een 
stemm te midden van de vier dieren zeggen'; 19:1, 'Hierna hoorde ik als een 
luidee stem van een grote schare...'; 19:6 'En ik hoorde als een stem van een 
grotee schare'. In Op 15:2 is correct het woord 'iets' tussen ronde haken 
geplaatstt om aan te geven dat 'iets' geen weergave is van een woord in de 
grondtekst,, maar dat het ter wille van het Nederlands is opgenomen: 'En ik 
zagg (iets) als een zee van glas'. In 8:8 is de constructie in de vertaling weg-
gewerkt:: 'en er werd iets als een grote berg in de zee geworpen' - 'iets' had 
tussenn haken moeten staan, evenals in 9:7, 'en op hun koppen waren kransen 
alss van goud', lett.: 'en op hun hoofden waren als kransen gelijk aan goud'. 

5.3.65.3.6 Op 10:4, 8, de stem uit de hemel 

Inn Op 10:4 en 8 krijgt Johannes van een openbaringsstem een verbod te 
horenn en een opdracht: 'ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel 

799 Aangehaald door Bousset, Offenbarung, ad Op 6:6, 267. 
800 Aune, Revelation II, 870, ad Op 15:2. Zo ook Bousset: 'Diese standige Einfügung eines 

o><;; gehort zum apokalyptischen Sprachgebrauch, duren den das Geheimnisvolle der 
Redeweisee gesteigert wird', 248, ad Op 4:6. Traugott Holtz waarschuwde echter, vrij 
overbodig:: 'Dieses apokalyptisches (bg darf sachlich nicht überwertet werden. Es ist 
Stilmittel...',, Christologie, 15. 

811 Cf. Kuhn, Offenbarungsstimmen, 41, spreekt eveneens van 'das apokalyptische "wie"', zie 
n.. 71, 'Dieses 13 [...] stammt aus der Sprache der Theophanie von Ez 1, wo es insgesamt 
zwölfmall  begegnet. 
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[...]]  en schrijf niet [...]', vs 4, en 'de stem, die ik gehoord had uit de hemel, 
(hoordee ik) wederom tot mij spreken [...]: Ga heen [...]', vs 8. Er zijn enkele 
exegetenn die hier denken aan de stem van Christus, zo Bousset en Charles82. 
Voorr deze opvatting is echter geen duidelijke aanwijzing. Wij moeten eerder 
denkenn aan een ongeïdentificeerde stem als die in Da 4:31, *... toen er een 
stemm weerklonk uit de hemel'. Dan zouden wij kunnen spreken van een 
'openbaringsstem'.. Deze stem heeft echter zozeer de autoriteit van de stem 
vann God, dat hij soms daarvan niet is te onderscheiden. In de Pseudepigrafï-
schee geschriften komt de term 'stem' dikwijls voor als omschrijving van de 
naamm van God83. 
Inn Op 10:3-4 krijgt Johannes dus een verbod om op te schrijven wat hij heeft 
gehoord.. Aune wijst bij zijn behandeling van deze verzen op een merkwaar-
digee conventie in de openbaringsliteratuur, een conventie die iets van de 
achtergrondd van deze verzen schetst: in een geschrift, waarin tal van openba-
ringenn worden vermeld, is dikwijl s sprake van één geheim, dat niet onthuld 
wordt.. Dat zou dan voor Op 10:4 gelden: 'verzegel hetgeen de zeven don-
derslagenn gesproken hebben en schrijf het niet op'. Het verbod tot openba-
ringg versterkt volgens Aune de geloofwaardigheid van wat wél wordt ge-
openbaard.. Ook de positie van de auteur als openbaringsbemiddelaar wordt 
versterkt.. Hij weet iets meer over de bovennatuurlijke werkelijkheid dan zijn 
lezers/hoorders84. . 

Dee openbaringsstem van Op 10:4 spreekt weer in 10:8. Ook de daarop vol-
gendee verzen hebben openbaringskarakter, wat blijkt uit de werkwoords-
vormen.. In 10:11 komt een merkwaardig meervoud voor: KCU Aéyouoiv 
fioi ,, 'en zij zeggen (zeiden) tot mij', een vorm vergelijkbaar met die in Lc 
6:38:: öcooouoiv, 'zij zullen geven', een omschrijving voor God als sub-
ject85.. De vertaling van de plaats in Op 10:11 luidt in NBG-'51: 'en er werd 
tott mij gezegd'. Hier mag zeker worden gedacht aan de stem van God86. 

822 Bousset, Offenbarung, 309; Charles, Revelation I, 262. 
833 Aune, Revelation II, 561. 
844 Aune, Revelation II, 562-563. 
855 'Diese die Nennung des Gottesnamens vermeldende Konstruktion ist im Rabbin, sehr 

haufig',, Str.-B. II , 221. Deze pluralis divinitatis ook in 12:6, Tpétpoooiv. 
866 Contra: Charles, 'Probably it is simply the plural of indefinite statement, Revelation I, 269. 

Cf.Cf. Da 4:31 (MT 28), 'U wordt aangezegd, o koning', V*1ÖN, pluralis. Volgens Kuhn is 
dee pluralis hier niet zo 'simpel': deze anonieme pluralis versterkt 'den geheimnisvollen 
Charakterr der Stimme', Offenbarungsstimmen, 33. 
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5.3.75.3.7 Op 11:12, een luide stem uit de hemel 

Ookk in hoofdstuk 11 worden woorden gesproken door een ongeïdentificeer-
dee stem. Dat is reeds in Op 11:1 aan de orde. In 11:1 komt een participium 
voor,, zonder aanduiding van een subject: Xéyu>v, 'zeggend', NBG-'51: 'met 
dee woorden'. Dit actieve participium volgt op het passivum eOofrp, '(mij) 
werdd gegeven'. Dit woord komt eveneens voor in vs 3, '(de voorhof) is 
gegevenn (aan de heidenen)'. Mogelijk is in beide verzen de passieve vorm 
gebruiktt om aan te geven dat God of Christus zo al niet de handelende Per-
soonn is, maar dan toch degene die de opdracht tot de handeling geeft. Er is 
hierr dus sprake van een passivum divinum, dat het handelen van God verhul-
lendd aanduidt. Terecht geeft NBG-'51 het pronomen personale 'De' in vs 3 
weerr met een hoofdletter: 'En De zal mijn twee getuigen last geven...', want 
hett is God of Christus die hier spreekt. 

Inn vers 12 volgt de opdracht dvdpaxe a)öe, 'klimt hierheen op', een op-
drachtt gegeven door 'een luide stem uit de hemel'. Deze woorden herinneren 
aann Op 4:1, & vetpot oöe, 'klim hierheen op', gesproken tot Johannes door 
dezelfdee stem, die in het eerste visioen, Op. 1:10, tot hem sprak. De stem van 
1:100 is op zijn beurt mogelijk de stem van de 'revealing angel' van Op 1:1, 
zoalss ook Carrell en Reichelt menen. Wellicht kan de 'luide stem' van Op 
11:122 daarom worden geïdentificeerd als de stem van de angelus interpres, 
genoemdd in Op 1:187. 

5.3.85.3.8 Op 14:2, een gecompliceerde stem 

Dee stem uit de hemel die Johannes beschrijft in Op 14:2, 'En ik hoorde een 
stemm uit de hemel...', wordt gekarakteriseerd door drie metaforen: hij klonk 
alss de stem van vele wateren en als de stem van zware donder, en als die van 
citerspelers.. Laatstgenoemde metafoor behandel ik in een subparagraaf van 
hett volgende hoofdstuk, 'de stem ah van citerspelers\ § 6.4.4. Het is de 
vraagg of in Op 14:2a bij de 'stem uit de hemel' sprake is van een stem van 
iemandd die spreekt, c.q. een openbaringsstem, of dat 14:2a betrokken moet 
wordenn bij het geluid van de zingende schare in 14:3, 'en zij zongen een 
nieuww gezang'. In het laatste geval zou (pa)vr\ beter vertaald kunnen worden 

877 Zie boven, § 5.2.1. Cf. Kraft, Offenbarung, ad Op 11:12, 'Die laute Stimme gehort einera 
ann Gottes Stelle redenden Engel', 159. Harrington schrijft echter over dezelfde stem: 
'surelyy that of their Lord', Revelation, 122. 
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mett 'ge lu id. De pleit echter voor de eerste mogelijkheid: de 'stem uit de 
hemel'' als individuele stem. De eerste metafoor komt ook voor bij de be-
schrijvingg van de stem van de Mensenzoon in 1:15, 'en zijn stem was als het 
geluidd van vele wateren'89, de metafoor die Johannes ontleent aan Ez 1:24 en 
43:2.. Deze metafoor zou dus een aanwijzing kunnen zijn dat het bij de stem 
uitt de hemel in Op. 14:2 gaat om een enkelvoudige stem, ware het niet dat 
dezelfdee metafoor ook wordt gebruikt 19:6, 'en ik hoorde als de stem van 
eenn grote schare90 en als een stem van vele wateren en als een stem van 
zwaree donderslagen'. Maar het zou ook in 19:6 om een spreekstem kunnen 
gaan. . 
Hett is dus de vraag of de derde metafoor van 14:2b, 'en de stem, die ik 
hoordee was als van citerspelers, spelende op hun citers', wel bij de stem uit 
dee hemel uit 14:2a hoort. Het handschrift P47, de oudste getuige van de tekst 
vann Openbaring, biedt de tekst van 14:2b niet als een metafoor bij de stem 
vann 14:2a, maar begint een nieuwe zin: (pcovf|v TJKOUOOC 0)<; <pG)vf)v 
Kifrapcpöövv KiöapiCóvTcav év Taig Kiüdpaig ai)TG)v, 'en ik hoorde 
eenn geluid als het geluid van citerspelers, spelende op hun citers', waarbij er 
duss sprake is van een geluid naast 'de stem uit de hemel'. P47 staat met dit 
getuigeniss weliswaar bijna alleen91, maar het gaat hier wel om het oudste 
getuigenis.. En als de derde metafoor, het geluid als van citerspelers, niet bij 
dee stem van 14:2a hoort, dan hebben we in 14:2a te maken met een typisch 
Johanneïschee uitbreiding van de metaforen bij de stem uit de hemel92: 

1:155 vele wateren 
14:22 vele wateren - zware donder 
19:66 grote schare - vele wateren - zware donderslagen. 

Dee tweede metafoor, 'als de stem van zware donder', pleit als zodanig niet 
voorr de interpretatie van de 'stem uit de hemel' als openbaringsstem, maar is 
ookk geen argument contra deze lezing. In Op 6:1 wordt de stem van het 

888 Zie Aune, Revelation II, 784: 'The term (pwvt) here must be translated "sound" since it 
cannott be a "voice" as the NRSV renders it, because "voice" must refer to the sound made 
byy an individual, not a group'. Het is echter de vraag of het hier gaat om de stem van een 
individuu of de klank van een zingende groep. 

899 NBG-'5I vertaalt (pwvf] üöcCTtov noXX&v in Op 1:15 door het 'geluid' en in 14:2 door 
dee 'stem' van vele wateren. Cf. ApocAbr. 17,1, 'and a voice was in the fire like a voice of 
manyy waters, like the voice of the sea in its uproar' (vert. R. Rubinkiewicz, OTP I, 696). 

900 De metafoor 'als een stem van een grote schare' komt reeds voor in Op 19:1. 
911 P47 wordt gesteund door Oecumenius2033 uit de zesde en Andreas van Kreta uit de achtste 

eeuw,, Aune, Revelation II, 784. 
922 Zie § 5.4.9 van dit hoofdstuk: 'Onbestemde geluiden'. 
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eerstee 'dier' vergeleken met de donder, d)g (po>vf| ppovTTJt;. Als er werke-
lij kk sprake is van een uitbreiding, c.q. intensivering van de metaforen, dan 
pleitt dit voor de veronderstelling, dat het in Op 14:2a gaat om een openba-
ringsstem.ringsstem. Mogelijk gaat het, gezien de eerste metafoor, om de stem van 
Christus,, maar dat is niet uit te maken93. Ook het feit dat er in hoofdstuk 14 
nogmaalss sprake is van een 'stem uit de hemel' en ditmaal onomstotelijk van 
eenn individuele stem, namelijk in 14:13, pleit voor de interpretatie van de 
stemm uit 14:2 als een openbaringsstem. 

5.3.95.3.9 Op 14:13, een schrijfopdracht 

Inn hoofdstuk 14 is nogmaals sprake van een 'stem uit de hemel', een stem 
diee een schrijfopdracht geeft en een makarisme uitspreekt, 14:13, 'En ik 
hoordee een stem uit de hemel zeggen: 'Schrijf: Zalig de doden...'. De stem 
is,, bewust, ongeïdentificeerd. Kraft spreekt van: '[eine] die Stimme Gottes 
vertretendee Himmelsstimme'94. Het is dus een openbaringsstem. 
Dee eerste stem die Johannes hoorde, Op 1:10, had opdracht gegeven om op 
tee schrijven, wat hij schouwt in zijn visioen: ypatj/ov ei<; PipAlov, 'schrijf 
hett op in een boek'. In hoofdstuk 1 krijgt Johannes nogmaals een 
schrijfopdracht,, nu van de Mensenzoon, 1:19, 'Schrijf dan hetgeen gij gezien 
hebtt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal'. Dan volgt in hoofd-
stukk 2 zevenmaal de opdracht om aan de betreffende gemeenten te schrijven, 
waarbijj  Christus de opdrachtgever is. 
Aunee wijst erop dat een bovennatuurlijk bevel om de inhoud van een godde-
lijkee openbaring in een boek op te schijven, heel gewoon is in Griekse en 
Romeinsee teksten en hij geeft voor deze bewering in zijn commentaar vele 
voorbeelden95.. Aune geeft echter toe dat de achtergrond van de schrijfop-
drachtt aan Johannes wordt gevormd door Js 30:8, volgens de LXX: 
ypatjiovv ... TOCÜTOC ... ei<; pipAiov, 'schrijf het in een boek'. Er hoeft hier 
duss geen sprake te zijn van Grieks-Romeinse invloeden. 
Naastt de zevenvoudige schrijfopdracht in de hoofdstukken 2 en 3 - de op-
drachtt tot het schrijven van de zeven 'brieven' - komt er nog vijfmaal een 
dergelijkee opdracht voor: Op 1:11; 1:19; 14:13; 19:9 en 21:5. In Op 1:11 
gaatt het om de opdracht, gegeven door een stem, mogelijk die van de an-

933 L.T. Stuckenbruck, Angel Veneration and Christology (WUNT 2. Reihe 70), Tubingen 
1995,, 223, 'In contrast to the opening vision (1:15) the Lamb is not directly identified in 
14:1-55 with the "voice out of heaven as a sound of many waters'". 

944 Kraft, Offenbarung, 195. 
955 Aune, Revelation I, 86. 
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gelusgelus interpres, tot het schrijven van een boek, een opdracht die herhaald 
wordtt door de Mensenzoon in 1:19. In 14:13 en 19:9a geeft een stem de 
opdrachtt tot het opschrijven van een zaligspreking. In 14:13 is het een 'stem 
uitt de hemel', een openbaringsstem. Maar de stem in Op 19:9 is wel identifi-
ceerbaar.. Op 19:9 begint met woorden: 'En hij zei tot mij', zonder dat is 
aangegeven,, wie met die 'hij' is bedoeld. De meen echter, dat deze 'hij' 
dezelfdee is als degene die de hymnische woorden in 19:1 en 2 en die in 19:6-
88 spreekt, beide keren na het 'Halleluja'96. Volgens 19:10 noemt deze spre-
kerr zich 'mededienstknecht' van Johannes en diens broeders. In Op 22:6 
staatt vermeld dat het een engel is die deze woorden uit. De opdrachtgever in 
Opp 19:9 is bijgevolg een engel, mogelijk de angelus interpres uit Op 1:1. In 
21:55 geeft God zelf de opdracht tot het opschrijven van zijn woorden, met de 
motiveringg 'want deze woorden zijn getrouw en waarachtig'. Een dergelijke 
motiveringg komt ook voor in Op 19:9b 'En hij zei tot mij: Dit zijn de waar-
achtigee woorden van God'. 
Inn 10:4 verbiedt een ongeïdentificeerde stem uit de hemel aan Johannes om 
opp te schrijven wat hij heeft gehoord (zie boven § 5.3.6). De schrijfopdrach-
tenn en het schrijfverbod worden gegeven respectievelijk door de stem van de 
angelusangelus interpres, 1:11, door een stem uit de hemel, een openbaringsstem, 
14:13,, en in 19:9 weer door een engel. Het is niet uitgesloten dat het drie-
maall  gaat om eenzelfde stem, die van de angelus interpres van 1:1. Het 
behoortt bij het openbaringskarakter van de stemmen, dat identificatie niet 
duidelijkk is. Het gaat om een goddelijke stem, 'eine die Stimme Gottes ver-
tretendee Himmelsstimme', zoals Kraft formuleerde97. 

5.3.105.3.10 Op 16:1,17, een stem uit de hemelse tempel 

Inn hoofdstuk 16 iss tweemaal sprake van 'een luide stem uit de tempel\ 16:1 
enn 17. Johannes gebruikt hier het woord 'tempel' in plaats van 'hemel', 
omdatt in het voorafgaande, 15:5-8, sprake is van de geopende tempel in de 
hemel.. Vele commentatoren menen dan ook dat hier sprake is van de stem 
vann God en verwijzen hiervoor naar Js 66:6, 'Het klinkt uit de tempel, de 
stemm van de HEER...'. In 16:17 wordt van de 'luide stem uit de tempel' nog 
gezegd,, dat hij weerklinkt 'van de troon'. Dat is op zichzelf nog geen bewijs 
datt het hier gaat om het spreken van God, want in Op 19:5 wekt een stem, 

966 Het 'Halleluja' wordt blijkens de pluralis in vs 3, door een menigte van stemmen geroe-
pen:: Kcci 8euTepov eïpT|Kav, NBG'51, 'En zij zeiden - beter was: riepen, of zongen -
tenn tweede male'. 

977 Kraft, Offenbarung, 195. 
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'diee uitging van de troon' op tot de lofzang: 'Loof onze God, al zijn knech-
ten...!'98.. De stem van 16:17 zegt echter: yéyovev, 'het is geschied', zoals 
inn 21:6" en daar is wel degelijk sprake van God Zelf die spreekt. Van de 
stemm in Op 16:1 kan nog worden gezegd dat hij opdracht geeft aan de zeven 
engelen,, mogelijk aartsengelen. Het is dus een stem met een goddelijke 
autoriteit,, een openbaringsstem met zoveel autoriteit dat er nauwelijks onder-
scheidd is tussen deze stem en die van God zelf. En hetzelfde geldt voor de 
stemm in 16:17. Deze stem komt 'van de troon' en zegt: 'Het is geschied'. 

5.3.115.3.11 Op 16:15, een woord van Christus 

Eenn merkwaardige tekst wordt gevormd door de woorden van Op 16:15, 

Zie,Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, 
opdatopdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 

Nadatt in de voorafgaande verzen verteld wordt van de draak en zijn trawan-
tenn en van hun voornemen om de koningen der aarde te verzamelen tot de 
oorlogg 'op de grote dag van de almachtige God', klinken, zonder mededeling 
omtrentt de spreker, woorden die kennelijk gesproken worden door Christus: 
'Zie,, Ik kom als een dief...' Vers 16 vervolgt dan de mededeling van vers 14: 
'Enn hij verzamelde hen...'100. Het ligt voor de hand om vers 15 als een inlas 
tee beschouwen101. Anderzijds kan worden gesteld dat vers 15 de woorden 
vann de derde 'zaligspreking' bevat. Zonder Op 16:15 zouden er geen zeven 
zaligsprekingenn zijn, en het aantal zeven zal toch wel tot het oorspronkelijke 
conceptt van de auteur hebben behoord102. In vers 14 is er sprake van gebeur-

988 Van wie deze stem 'die uitging van de troon' is, wordt niet vermeld. Wel is het merkwaar-
dig,, dat in het voorafgaande vers 19:4 wordt gezegd, dat God op de troon gezeten is. We 
zullenn dan aan iemand uit de omgeving van de troon moeten denken, aan een van de 
presbyterss of een van de cherubijnen, of aan het Lam, dat immers de troon met God deelt. 

999 In Op 21:6 staat weliswaar de vorm yéyovav, maar die heeft dezelfde betekenis. 
1000 De vertaling van NBG-'51, 'En hij verzamelde', geeft geen zin. Aune, Revelation II, 858, 

neemtt terecht bij het werkwoord ouvr|YaYev ds onderwerp de Tiveuuata öai^io-
vi'wv,, de 'geesten van duivelen' van vs 14. Verschillende hss, waaronder N, geven in 
plaatss van de enkelvoudige vorm ouv^yaYev een meervoudsvorm: auviiyayov. 

1011 Cf Aune: 'V 15 is therefore an interpolation derived from 3:3, which has a parenetic 
characterr and belongs to the Second Edition of Revelation, i.e. to the framework in 1:3-14, 
2:1-3:22;; 22:5-21', Revelation II, 896. 

1022 Beale, Book of Revelation, 836, ziet Op 16:15 als een vermaning in de zin van 13:9, 
'Indienn iemand een oor heeft, hij hore...' en hij beschouwt 16:15 daarom niet als interpola-
tie. . 
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tenissenn op 'de grote dag van de almachtige God . Op het noemen van die 
woordenn wordt onmiddellijk gereageerd door woorden van Christus betref-
fendee het onverwachte van zijn komst op die Grote Dag, en zo is er een 
logischh verband tussen vers 15 en vers 14. De waarschuwing komt abrupt, 
maarr benadrukt daarom des te meer de plotselinge komst van het komende 
gericht.. Om die reden zou ik niet met Aune van een interpolatie willen spre-
ken.. De opeenvolging van de verzen in de betreffende pericoop vergt wel 
eenn groot opnemingsvermogen van de hoorders! 

5.3.125.3.12 Op 18:4, een andere stem uit de hemel 

Inn Op 18:4 hoort Johannes 'een andere stem uit de hemel'. In 18:2 roept een 
engell  die grote macht had en die neerdaalde uit de hemel 'met sterke stem'. 
Dann volgt in vs 4 'een andere stem uit de hemel'. De woorden, in vers 4 
gesprokenn door de 'andere stem', schijnen die van God te zijn: 'Gaat uit van 
haarr [i.e. Babylon], mijn volk...'. Het is waarschijnlijk dat 18:4 gevormd is 
naarr Jr 51:45: Trekt eruit weg, mijn volk', woorden, weergegeven als ge-
sprokenn door God, die verder het oordeel uitspreekt over Babel. In datzelfde 
verss wordt echter in de derde persoon over God gesproken, namelijk over de 
'toornn des HEREN'. De meningen der exegeten lopen ook hier uiteen. Bous-
set1044 en Charles105 menen dat in 18:4 mogelijk sprake is van de stem van 
Christus.. Kraft houdt het op de stem van een engel106. Beale zegt laconiek 
datt de stem van God, van Christus of van een engel kan zijn107. De stel: het 
gaatt om een openbaringsstem. 

5.3.135.3.13 Op 19:5 en 21:3, de stem van de troon 

Inn Op 19:5 en 21:3 worden woorden vermeld die uitgaan 'van de troon'108. 
Inn 19:5 roept 'de stem van de troon' op tot het prijzen van God. Het kan dus 
niett gaan om de stem van God. We moeten eerder denken aan woorden van 

1033 Daarvan is ook sprake in Op 1:10. 
1044 Bousset, Offenbarung, 419, 'gemeint ist nach dem folgenden die Stimme Christi oder 

Gottes'. . 
1055 Charles, Revelation II, 97. 
1066 Kraft, Offenbarung, 228. Beale houdt in zijn commentaar, Book of Revelation, 898, alle 

driee mogelijkheden: stem van God, van Christus of van een engel, open. 
1077 Beale, Book of Revelation, 898. 
1088 Volgens Op 16:17 'klonk er een luide stem uit de tempel, van de troon", dat is de stem die 

dee zeven schaal-engelen opdracht gaf. 
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hett Lam, dat volgens Op 22:3 de troon met God deelt - zie boven § 3.3.5 -
off  aan een engel, een troonengel of de angelus interpres. 
Ookk de 'luide stem van de troon' in 21:3 spreekt over God. Het moet een 
stemm zijn van iemand met grote autoriteit. Wij zullen weer moeten conclude-
ren:: het behoort tot het karakter van de openbaring, dat de identificatie van 
dee stem niet duidelijk is, ja, bewust in het vage wordt gehouden. We kunnen 
daaromm ook hier het beste spreken van 'openbaringsstemmen'. 

5.3.145.3.14 Op 22:6-21, de stemmen die het boek besluiten 

Dee pericoop Op 22:6-21 is opgebouwd uit een aantal uitspraken, gedaan 
doorr verschillende personen. Bij sommige citaten is het moeilijk uit te ma-
kenn wie als spreker is gedacht. Op 22:6 begint met de woorden Ka\ eiTtev 
|ioi,, 'en Hij zei tot mij'. NBG-'51 drukt het subject af met een hoofdletter109 

enn ziet dus Christus als degene die de volgende woorden uitspreekt. Op 
grondd van de context zouden we inderdaad kunnen aannemen dat in 22:6 
Christuss als spreker moet worden gezien, vanwege de woorden in een vol-
gendd vers, 22:7, 'Zie, Ik kom spoedig', woorden die kennelijk door Christus 
gesprokenn worden110. Toch zou in 22:6 heel goed een engel als spreker 
bedoeldd kunnen zijn. Dat zou dan in dit geval een van de zeven schaal-
engelenn wezen, die in 21:9 het woord neemt en nog weer genoemd wordt in 
21:155 en 22:1. Deze 'schaal-engel' fungeert als angelus interpres, zie 21:9, 
'enn hij sprak met mij'; vers 10, 'en hij toonde mij', cf. 21:15, 'En hij die met 
mijj  sprak...'. De overgangen van de woorden van de ene spreker naar die 
vann een andere vinden in hfst. 22 heel abrupt plaats. Er komen in de peri-
coopp 22:6-21 verschillende 'sprekers' voor: Johannes, een engel, Christus, 
dee Geest en de 'bruid', dat is de gemeente. Het is echter moeilijk de spreek-
stemmenn te onderscheiden. Niet alleen ten aanzien van 22:6 maar ook van 
22:100 lopen de meningen van de commentatoren uiteen en worden zowel 
Christuss als een engel als sprekers gedacht. De woorden van vs 18 worden in 
verschillendee commentaren als woorden van Christus, maar in andere als die 
vann Johannes beschreven. Ook de verschillende bijbelvertalingen verschillen 
vann elkaar in het plaatsen van aanhalingstekens die de citaten moeten aan-

1099 In tegenstelling tot de NRSV: 'And he said to me'. 
1100 Hadorn, Offenbarung, 216, 'Nur moge man diesen steten Wechsel des redenden Subjekts 

nichtt mechanisch auffassen! Es ist ein Prophet, der im Namen eines Höheren spricht und 
gewisss nicht bloss "zitiert", wenn er dieses iöoi) ëpxouai Taxu ausruft. Der Leser und 
Hörerr wussten genau, von wessen Kommen die Rede ist. [...] So ist denn auch irrelevant, 
wemm der Makarismus, v 7b = 1,3, in den Mund zu legen ist.' 'Irrelevant', maar bijbelverta-
lerss moeten nu eenmaal beslissingen nemen! 
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duiden.. De Willibrord-vertcUing gaat heel ver met het plaatsen van zes kop-
jess in de pericoop 22:6-21H1. Verschillende exegeten spreken van 'liturgi-
schee dialogen' die zouden corresponderen met het liturgische gebruik van de 
vroeg-christelijkee gemeente112. Vanni meent te kunnen constateren dat de 
gemeentee respondeerde tijdens de lezing van het boek Openbaring, zo in 
22:177 waar de 'bruid', dat is: de gemeente, het woord neemt en 'Kom!' 
roept.. Vanni veronderstelt dat de dialogen zich op twee niveau's afspelen: 
eenn geïdealiseerd niveau waarop de sprekers, Christus en de engelen, niet 
werkelijkk verschijnen, maar gerepresenteerd worden door de lector. Zijn 
stembuigingenn en de inhoud van de tekst zouden het voor de hoorders moge-
lij kk maken de geïntendeerde sprekers te herkennen en te identificeren113. Van 
dee lector werd, aldus Vanni, een grote bekwaamheid gevergd. Hij moest een 
bepaaldee declamatie-stijl ontwikkelen114. Op een tweede, realistisch niveau 
zouu er een wisseling van stem plaats vinden tussen de lector en de hoorders. 
Hoorderss zouden, als vermeld, responderen in vs 17d met het woord 
"Epxou,, 'Kom!' en in vs 20c met 'Ap-i^v, ëpxoi), Kupie Triooü, 
'Amen,, kom, Heer Jezus''15. 
Hett is echter de vraag of er wel van een dialoog gesproken kan worden. Bij 
eenn dialoog is er sprake van woord en antwoord, van stem en tegenstem. 
Daarvann is in hfst. 22 geen sprake. Hfst. 22 bevat een verzameling uitspra-
ken.. Sommige worden ingeleid door een aanduiding van de spreker, andere 
niet.. Dat bemoeilijkt de analyse van de spreekstemmen. Maar van een wer-
kelijkee dialoog is geen sprake en het lijk t mij dan ook niet juist van een 
'liturgischee dialoog' te spreken. De enige relatie tussen het boek Openbaring 
enn de liturgie is, dat het boek is bedoeld om te worden voorgelezen in de 
samenkomstt van gemeenten. Er is geen enkele reden om daarbij een 'samen-
spraak'' te veronderstellen, al zullen er mogelijk tijdens de lezing exclamaties 
hebbenn geklonken als 'amen' en 'halleluja'. Dat laatste is echter niet meer 

1111 Boven vs 6 'De engel der openbaring'; boven vs 7 'Christus'; Johannes vervolgt het 
verhaall  in 22:8 en vertelt wat de engel tot hem zei. Het kopje luidt: 'De ziener en de 
engel'.. Het kopje 'Christus' staat boven de verzen 12-16, en de woorden van vs 17 zouden 
zijnn gesproken door 'De Kerk'. 'De ziener' is, volgens de indeling van de Willibrord-
vertaling,vertaling, de spreker van de overige woorden van hfst. 22. 

1122 M.A. Kavanagh, Apocalypse 22:6-21 as Concluding Liturgical Dialogue, Rome 1984; U. 
Vanni,, 'Liturgical Dialogue as a Literary Form in the Book of Revelation', NTS 37 (1991) 
348-372. . 

1133 Vanni, 'Liturgical Dialogue', 364. 
1144 Vanni, 'Liturgical Dialogue', 371, 'We would expect this to be solemn, rich in pauses for 

reflectionn and with appropriate variations in the tone of voice'. 
1155 Zie boven, § 1.4.4. Vanni noemt l:5b-6 als een tekst, die zou zijn gesproken door de 

hoorderss van Openbaring. 
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dann een veronderstelling. Hoe die lezing heeft plaats gevonden, onttrekt zich 
aann onze beoordeling116. 

5.3.155.3.15 Zaligsprekingen 

Err komen zeven zaligsprekingen voor in Openbaring waarbij het bij de 
meestee niet duidelijk is door wie zij worden gesproken. 
1)) De eerste zaligspreking komt al dadelijk voor in het begin van het boek, 

Opp 1:3, 'Zalig hij die voorleest, en zij die horen de woorden der profetie...'117 

-- de auteur van de zaligspreking wordt niet genoemd. Zij kan een uitspraak 
zijnn van Johannes zelf. Deze eerste zaligspreking is gestructureerd als een 
enthymema,enthymema, een redenering die bestaat uit een protasis, een voorzin, 'zalig 
hijj  die voorleest...' en een apódosis, een nazin waarin de bewering vervat in 
dee voorzin, wordt beargumenteerd: 'want de tijd is nabij'118. 
2)) In 14:13 wordt de zaligspreking gesproken door een 'stem uit de he-

mel'119,, waardoor deze zaligspreking als het ware een legitimatie ontvangt: 
'zaligg de doden, die in de Heer sterven, van nu aan'. De laatste drie woorden 
zijnn een vertaling van air' apxi. Aune wil echter lezen: (XTtapTi120, een 
synoniemm van a\ir\v, en hij betrekt dat woord bij de volgende zin, vs 13b: 
'Truly,, says the Spirit, that they might rest...'121. Hij laat dan het woord vai, 
'ja',, in 13b weg. De lezing vai, 'ja', waarmee de editie Nestle-Aland 13b 
laatt beginnen, is inderdaad niet geheel zeker, het woordje ontbreekt in de 
handschriftenn P47 en de Sinaïticus, H*, maar belangrijke tekstgetuigen als de 
Alexandrinus,Alexandrinus, A, en de Ephraemi rescriptus, C, hebben val wel122. Aune 

1166 Aune acht de hypothese van Vanni en, in diens voetspoor, die van Kavanagh 'extremely 
speculative',, Aune, Revelation III , 1201, enn de paragraaf 'Theories of Liturgical Sequen-
ce',, 1206-1208, waarin Aune tot de conclusie komt: 'It must be concluded that the hypo-
thesiss that 22:6-21 is a liturgical dialogue [...] has not been proved', citaat biz. 1208. 

1177 Aune, Revelation I, 6, vertaalt fiaKCtpiô  met de woorden: 'How fortunate is...' en tekent 
daarbijj  aan: '[iaKdpiog means "happy, fortunate" rather than "blessed" in the sense that 
Godd has or will bless such a person'. Deze opvatting gaat in tegen die van Hauck, TWNT 
IV,, 369-373, die stelt dat het woord (iaKÓcplcx; duidt op een bijzondere, religieuze vreug-
de,, die voortvloeit uit het deelhebben aan het heil van Gods rijk. 

1188 Aune, Revelation 1,10-11. 
1199 Op 14:2 begint met een parallelle wending 'En ik hoorde een stem uit de hemel...'. 
1200 Aune, Revelation II, 788. ' ATiapTl' is een conjectuur van A. Fridrichsen, zie: A. Debrun-

ner,, 'Über einige Lesarten der Chester Beatty Papyri des Neuen Testaments', ConNT 11, 
inn honorem A. Fridrichsen (1947) 33-49. Zo ook BDR § 12,2,3, 'Für ct7i;' apxi "von nun 
an""  könnte auch a i tap tl (jon., zB Hdt.) "genau", "bestimmt" vorliegen in Apk 14,13'. 

1211 Aune, Revelation II, 783. 
1222 Voor de Apocalyps geldt hetgeen vermeld staat in de teksteditie Nestle-Aland, Einführung 

17*:: 'P47 ist der alteste Zeuge, dem Alter nach folgt K (01), aber A wie C [...] sind ihnen 
imm Textwert hier durchaus überlegen'. 
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meentt echter dat de woorden 'van nu aan' in de zaligspreking geen zin 
hebben123.. Als vai wordt geschrapt en an' ccpxi als &7iapxi bij 13b wordt 
betrokken,, 'Waarlijk, zegt de Geest...', dan zou dat betekenen, dat de Geest 
ookk de schrijfopdracht heeft gegeven, en zou de stem van de Geest gelijk 
zijnn aan 'een stem uit de hemel', in vs 13a124. Bij handhaving van de lezing 
an'an' ctpTi in de 'zaligspreking' van de 'stem uit de hemel' in 13a en de 
lezingg voci in 13b, hetgeen mij het meest acceptabel lijkt , geldt dat de Geest 
inn 13b door middel van dit woordje vcti instemt met de uitspraak gedaan 
doorr de hemelse stem in 13a125. Hetgeen in de zaligspreking wordt gesteld 
geldtt GLlV ctpTl, van nu aan. 
Johanness krijgt de opdracht van de 'stem uit de hemel', de zaligspreking op 
tee schrijven126. Hier wordt ook de Geest als sprekend opgevoerd127. 
3)) In 16:15 wordt de zaligspreking 'Zalig hij, die waakt en zijn klederen 

bewaart...'' voorafgegaan door de woorden 'Zie, Ik kom als een dief, woor-
denn die kennelijk door Christus zijn uitgesproken. De zaligspreking zelf zal 
dann door Christus of door zijn engel zijn gezegd128. Het volgende vers, 16: 
16,, begint met de woorden Kou ovvi\yayev aÜTOug, 'En hij (zij) ver-
zamelde)̂) hen...', waarbij niet meer aan Christus als spreker gedacht kan 
worden.. Christus is geen subject van ovvr\yoLy£v. Als subject moeten de 
onreinee geesten van 16:13-14 worden gezien, xct 7iveTJ|iaxa. %\)vi\ya,yEV 
moett daarom worden vertaald als 'zij verzamelden'129. 
4)) In 19:9 wordt de zaligspreking 'Zalig zij, die genodigd zijn tot het brui-

loftsmaall  des Lams' kennelijk uitgesproken door een engel, een 'mede-
dienstknecht'' van Johannes, 19:10. De zaligspreking wordt nader gekwalifi-
ceerd:: 'Dit zijn de waarachtige woorden van God'. Evenals bij de tweede 

1233 Aune, Revelation II, 788, acht om dezelfde reden de lezing dn' apTl in Mt 26:64 onjuist: 
'Dochh Ik zeg, van nu aan, dn' apTl, zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de 
rechterhandd der Macht...' en wil ook hier iezen dnap t i, 'waarlijk'. 'An' apxi is echter 
niett zonder zin. Zie Lc 23:43, waar eveneens een profetische uitspraak over de toekomst 
wordtt voorgesteld als plaatsvindend in het heden. Jezus sprak tot zijn mede-gekruisigde: 
'Voorwaar,, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn'. 

1244 Beale, Book of Revelation, 769. 
1255 Zo ook Bauer-Aland, WNT, s.v. voci, 2., 'in Zustimmungserklarungen zu d. Aussagen 

anderer'.. 'Hierher gehort wohl Apk 14,13'. Zie boven § 5.3.4. Over de Geest: onder § 
5.3.16. . 

1266 Ook de zaligspreking in 19:9 is vervat in een schrijfopdracht. 
1277 Cf Op 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22, 'Wie een oor heeft, hore wat de Geest tot de gemeente 

zegt',, en 22:17, 'En de Geest en de bruid zeggen: Kom!'. Zie Vanni, 'Liturgical Dialogue', 
366-367. . 

1288 Zie boven, §3.3.5. 
1299 Zie boven, § 5.3.11, noot 100. 
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zaligsprekingg krijgt Johannes in 19:9 opdracht deze vierde zaligspreking op 
tee schrijven. 
5)) De vijfde zaligspreking is te vinden in Op 20:6, 'Zalig en heilig is hij die 

deell  heeft aan de eerste opstanding'. De zin begint in het enkelvoud, 'hij die 
deell  heeft', maar vervolgt dan in het meervoud: 'over hen heeft de tweede 
doodd geen macht'. In dit vervolg wordt gesproken over God en Christus. Zij 
wordenn hier dus niet als sprekend voorgesteld. Deze zaligspreking staat in de 
tekstt als woorden van de auteur zelf, al mogen zij beschouwd worden als 
woordenn die aan de auteur zijn geopenbaard. 
6)) De zaligspreking 'Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek 

bewaart',, Op 22:7, staat onmiddellijk na Jezus' woorden 'En zie, Ik kom 
spoedig'.. Deze constructie is dus gelijk aan die van 16:15, waarin eveneens 
eenn zaligspreking weerklinkt onmiddellijk na woorden van Christus. Moge-
lij kk is zij gesproken door Christus, of door zijn engel. 
7)) Ook de laatste zaligspreking, 'Zalig zij, die hun gewaden wassen', Op 

22:14,, wordt voorafgegaan door woorden van Jezus, als in 16:15 en 22:7. 
Ookk van deze zaligspreking kunnen wij slechts zeggen dat zij mogelijk door 
Christuss zelf is uitgesproken. 

Ikk neem aan dat Johannes bewust zeven zaligsprekingen heeft geconci-
pieerd130,, al vormen zij geen serie zoals in Mt 5:3-12131. Van de zeven zalig-
sprekingenn is er één gesproken door een openbaringsstem, een 'stem uit de 
hemel',, Op 14:13, en één door een engel, 19:9. Beide zijn vervat in een 
schrijfopdracht.. Drie andere zaligsprekingen staan in direct verband met 
woordenn van Christus, 16:15; 22:7 en 22:14, maar het is niet duidelijk of ook 
dezee zaligsprekingen bedoeld zijn als woorden door Christus gesproken. De 
tweee overige, Op 1:3 en 20:6 zijn opgenomen in de verteltekst en kunnen 
duss aan de auteur worden toegeschreven. 
Err zijn enkele parallellen op te merken. De eerste en de zesde zaligspreking, 
Opp 1:3 en 22:7, bevatten uitspraken over de 'woorden van de profetie van dit 
boek'' die bewaard moeten worden. Twee zaligsprekingen noemen kleren, 
16:155 en 22:14, die respectievelijk bewaard en gewassen moeten worden. De 

1300 Het zevental duidt op de volheid van het heil waaraan zij deelhebben voor wie de zalig-
sprekingenn gelden: zij die de woorden van de profetie horen en bewaren etc. Zie W. 
Bieder,, 'Die sieben Seligpreisungen in der Offenbarung des Johannes', TL 10 (1954) 13-
21,, in het bijzonder blz. 25. 

1311 Tegenover de zeven zaligsprekingen staat zevenmaal het 'wee-geroep', in 8:13 (driemaal); 
inn 9:12 is de eerste wee voltooid, twee worden er aangekondigd; in 11:14 is de tweede 
voltooidd en wordt de derde aangekondigd. In 12:12 wordt een 'wee' uitgeroepen over de 
aardee en de zee, enn 18:10, 16 en 18 over Babyion. 
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overigee handelen over het toekomstige leven: zalig de doden, 14:13; zalig 
diee genodigd zijn tot de bruiloft van het Lam, 19:9; en zalig hij die deel heeft 
aann de eerste opstanding, 20:6. 

5.3.165.3.16 Op 14:13 en 22:17, de stem van de Geest 

Enkelee teksten noemen de Geest als spreker. De zeven brieven in hfst. 2 en 3 
hebbenn alle aan het slot: 'Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de 
gemeentenn zegt'. Hier zou 'zeggen' de betekenis kunnen hebben van 'in-
geven'' en zou het dus niet letterlijk om 'spreken' gaan. Het gaat in de zeven 
brievenn om woorden van Christus, die gelijk gesteld worden met wat de 
Geestt ingeeft. Christus wordt hier dus voorgesteld als identiek aan de 
Geest132.. Maar in Op 14:13 worden woorden van de Geest in de directe rede 
weergegeven:: 'Ja, dat zij (de doden) rusten van hun moeiten, want hun 
werkenn volgen hen na'133. Ook in Op 22:17 spreekt de Geest, samen met de 
bruid,, een woord: 'Kom!'. Sommigen spreken hier van een identificatie van 
dee Geest en Jezus, anderen ontkennen dit134. Ik meen te mogen stellen dat 
ookk de Geest in de Apocalyps gepersonificeerd en als sprekende wordt 
opgevoerd. . 

5.44 STEMMEN VAN ANDERE HEMELINGEN 

5.4.15.4.1 Op 11:15 en 12:10, stemmen van lofprijzing 

Johanness vertelt dat hij op aarde stemmen hoort die komen uit de hemel135. 
Err zijn enkele teksten die handelen over stemmen die in de hemel weerklin-
ken.. In Op 12:10 spreekt een luide stem 'in de hemel' een hymnische lofprij-
zingg over God en zijn Gezalfde, 'En ik hoorde een luide stem in de hemel 
zeggen:: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze 

1322 E. Schweizer, TWNT VI, 448: 'Dieser Geist aber - und das ist entscheidend - ist kein 
andererr als der Erhöhte selbst (2,1 = 7.8 = 11 usw.), freilich der Erhöhte als der zur Ge-
meindee Redende. Nur als nvtv\ia ist er bei den Seinen'. 

1333 Beale is van mening dat de Geest de zaligspreking uitspreekt. Het zou dan niet gaan om de 
instemmingg van de Geest met de woorden, uitgesproken door 'een stem uit de hemel', zie 
bovenn § 5.3.15. 

1344 Zo Charles, Revelation II, 179. Beale, Book of Revelation, 1148, 'it is best to see it as 
simplyy the Holy Spirit'. Bousset, Offenbarung, 459, 'Der Geist ist der (eine) in den Pro-
prietenn redende Geist'. 

1355 Zie boven de §§ 5.3.6, 5.3.7, 5.3.10 en 5.3.12. 

123 3 



Godd en de macht van zijn Gezalfde...'. Deze lofprijzing staat in parallellie 
mett de hymne in 11:15, gesproken door 'luide stemmen in de hemel': 'Het 
koningschapp over de wereld is gekomen aan onze Heer en zijn Gezalfde'. 
Hett valt op, dat in 11:15 en 12:10 niet het voorzetsel £K, 'uit', is gebruikt, 
maarr év, de lofzang weerklinkt in de hemel136. De lofzang van 11:15 wordt 
aangehevenn na het blazen van de laatste, de zevende bazuin en de hymne van 
12:10-122 na de overwinning van de engel Michael op de draak, de satan. De 
lofzangg van 11:15 wordt ingeleid door het participium Xéyovxeq, en die 
vann 12:10 door Xéyovoav. Beide participia worden in de vertaling NBG-
'51'51 weergegeven met 'zeggende'. Het gaat hier in feite om hymnen, lofzan-
gen,, die in de hemel aangeheven worden ter ere van God en zijn Gezalfde en 
tott Hen zijn gericht. Hier kunnen wij dus niet spreken van 'openbaringsstem-
men'.. Engelen spreken ook tot God, bijvoorbeeld in Op 16:5-6, 'En ik hoor-
dee de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij...' Deze woorden 
vormenn eveneens een 'lofzegging' of 'lofzang'. In hoofdstuk 6 ga ik nader 
opp deze lofzangen in. 

5.4.25.4.2 De luide stemmen van engelen 

Werdd de openbaringsstem in Op 1:10 vergeleken met 'die van een bazuin', 
volgenss Op 6:1 hoorde Johannes een der vier hemelingen die als Ccpa wor-
denn aangeduid, spreken meteen stem 'als van een donderslag'137. In Op 14:2 
hoortt Johannes een stem uit de hemel, die gekarakteriseerd wordt als de stem 
vann zware donder, zie boven, 5.3.8138. De stem van God wordt in het Oude 
Testamentt dikwijl s vergeleken met het geluid van de donder139. De vergelij-
kingg van de stem met een 'donderslag' is niet alleen aanduiding van het 
bovenaardsee karakter van de stem, maar doet uitkomen dat de spreker van de 
stemm goddelijke autoriteit bezit. Hij spreekt namens God. 

1366 Ook in Op 19:1 is sprake van een lofzang, gezongen in de hemel. 
1377 Op de (cpcc ga ik in § 6.2 uitvoerig in. 
1388 In Op 19:6 hoort Johannes een hymne 'als een stem van zware donderslagen'. Blijkens 

19:11 wordt deze hymne in de hemel gezongen. 
1399 Zo in 2 S 22:14; Job 37:2-5; Ps 18:14; 29:3; Js 29:6. Bij de theofanie op de Sinai was 

eveneenss sprake van 'donderslagen', Ex 19:16. 
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Engelen,, die Johannes hoort, roepen meest 'met luider stem', 5:2140; 7:2; 
10:3;; 14:7, 9, 15, 18; 18:1-2; 19:17. Johannes varieert het bijbehorende 
werkwoord:: 15:2 KT|puooeiv, 'uitroepen', in 14:7 en 9 Xêytw, 'zeggen', 
Kpd£eiv,, 'roepen' in 7:2; 10:3; 14:15; 18:2 en 19:2, en (pwveiv, 'roepen', 
inn 14:18141. Na een vorm van een van deze werkwoorden volgt een objects-
zin,, waarin is uitgedrukt wat wordt geroepen, uitgezonderd in Op 10:3 waar 
CKpa^evv in absolute zin voorkomt en dus beter met 'schreeuwde' of 'brul-
de'' vertaald kan worden142. 
Dee uitdrukking 'met luider stem', (pcovfj \xeydXr\, die Johannes twintig 
maall  gebruikt143, is heel gangbaar in de LXX, meestal als weergave van het 
Hebreeuwsee ^Mï t n p l. Deze uitdrukking komt ook in de Griekse teksten 
vann de Pseudepigrafen voor144. Het adjectief \Lsy&Xx\, groot, 'luid', onder-
streeptt het bovenaardse karakter van de stem. Carrell noemt de 'luide stem' 
onderr de 'theophanic associations' van de angelofanie145. De intensiteit van 
hett geluid wijst op het belang van de woorden die gesproken worden. Ze 
brengenn een goddelijke boodschap over. 

5.4.35.4.3 Op 10:3, een stem als van een brullende leeuw 

Dee stem van de engel die volgens Op 10:3 uit de hemel neerdaalde, kreeg 
nogg een nadere bepaling: 'hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult', 
&onep&onep Aéwv fiUKCtxai. MUK&GÜOU is een hapax in het Nieuwe Testa-
ment,, het woord komt in de LXX in het geheel niet voor. De vergelijking 
komtt als zodanig wel voor in Hos 11:10, maar wordt daar gebruikt als aan-
duidingg van de stem van God: ^NVP JTHND, 'als een leeuw zal Hij 

1400 Volgens Aune, Revelation I, kunnen de vss 5:2-5 worden weggelaten, zonder dat daarbij 
dee gang van het verhaal wordt verstoord. Dit zou volgens Aune kunnen betekenen, dat 
dezee vss naderhand zijn ingevoegd; JÖrns daarentegen ziet Op 5:2-5 als een authentieke, 
maarr wel aparte pericoop, die ten doel heeft om het Lam als de Messias te identificeren, 
doorr middel van een uitdrukking als 'de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids', 
eenn uitdrukking die alleen door Joden of 'von jüdischen Vorstellungen gepragte' christe-
nenn konden worden verstaan, Evangelium, 44-47. 

1411 De vertalingen van de Griekse woorden zijn die van NBG- '51. 
1422 In 7:2; 14:18; 18:2 en 19:17 wordt het werkwoord aangevuld met XéycóV, dat door NBG-

'51'51 in 7:2 en 19:27 is weergegeven met 'en (hij) zeide' en in 14:18 en 18:2 met 'zeggen-
de'.. Kpd£eiv <p(ovn neyttAi] Aéywv wordt verder nog gebruikt door 'de zielen onder 
hett altaar' in 6:10, en door de grote schare die niemand tellen kan in 7:10. 

1433 In Op 18:2 gebruikt Johannes de term év io^upa qxovfl, 'met sterke stem'. 
1444 Aune, Revelation I, 347, noemt zeven plaatsen. Aan zijn opsomming kan nog worden 

toegevoegdd Testament van Job 3,1, |xeydAn <pü>vii. 
1455 'Thus the loud voice of the angel may be linked to the thundering voice of the Lord*  (1 S 

7:10),, Carrell, Jesus and the angels, 132. 
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brullen'1466 (LXX: ó)g Aécov épei5£exai)147. Het gaat om de stem van een 
engel,, maar toch is in de beschrijving van de engel in Op 10 sprake van 
associatiess met een theofanie148. Deze worden nog versterkt door de attribu-
tenn van de engel: hij is 'bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn 
hoofd,, zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur'. 
Dee engel van Op 10:3 vertoont overeenkomst met de engelgestalte uit Da 
10:5-6,, die zich volgens Da 12:7 'boven het water van een rivier' bevond en 
diee 'zwoer bij Hem die eeuwig leeft' - zoals de engel in Op 10:7. De engel 
vann Da 12:7 hief zijn handen naar de hemel - Johannes' engel hief zijn 
rechterhandd op naar de hemel. Men heeft in de 'sterke' engel van Op 10 wel 
dee engel Gabriël willen zien - Gabriel betekent 'sterke man Gods'149 - maar 
Johanness zelf wilde blijkbaar deze hemelse gestalte ongeïdentificeerd laten. 
Bovenn wees ik erop dat Christus getekend werd met attributen van God zelf. 
Datt geldt ook voor de engel uit Op 10. Kuhn stelt terecht dat in apocalyp-
tischee geschriften dikwijl s geen scherp onderscheid wordt gemaakt tussen 
Godd en zijn engel en dat geldt in het bijzonder voor de 'stem', die bij een 
openbaringg wordt gehoord150. Daardoor is het vaak niet mogelijk de identiteit 
vann de in een openbaring sprekende persoon, al of niet in engelgestalte, vast 
tee stellen151. 

1466 Hos 11:10 bevat zelfs twee woorden voor 'brullen'. De weergave van de LXX wijkt sterk 
aff  van de Hebreeuwse tekst: (i)<; Aécov èpeu^ETai, ÖTI amöq wpuoETai, 'omdat Hij 
zelff  zal brullen, zoals een leeuw zal brullen'. 'Epeuyou-cci kan 'zich uiten, verkondigen' 
betekenenn (zo in Mt 13:35), maar in Hos 11:10 betekent het 'brullen', zie Homerus, Ilias 
XXX 403, 'hij (een gewonde held) brulde zoals een stier brult'. 

1477 Het woord ÏHV), 'brullen', wordt vijfmaal met betrekking tot God gebruikt; het wordt in 
dee LXX verschillend weergegeven: Hos 11:10 door epeuyeouat, Jl 3:16 door 
dvaKpdCeiv,, in Am 1:2 door (pftéyyEoffax, in Job 37:4 door Poctv; in Jr 25:30 [= 
LXXX 32:30] is het 'brullen' weggewerkt: Kupiog a<p' i>i|rnA.oG xpr||iaTieï, 'de Heer 
zall  uit den hoge optreden, handelen'. (In Jr 2:15 gebruikt de LXX voor 'brullen' het woord 
ópueoüa i:: én' aötöv cópuovto A-éovtec;, 'waarover leeuwen brullen'.) 

1488 Carrell, Jesus and the angels, 132. 
1499 Gabriël, van m i l } , (Aram.), sterkte, kracht. Er wordt echter van verschillende engelen 

gezegd,, dat zij iaxvpóc,, 'sterk', zijn: de engel in Op 5:2 (zonder lidwoord) en die in 
18:211 (met het telwoord eïg als lidwoord). Ook de Here God wordt iaxupóg genoemd, 
Opp 18:8. 

1500 Kuhn, Offenbarungsstimmen, 115. 
1511 Cf. Kuhn, Offenbarungsstimmen, 115: 'Zum andern soil wohl in vielen Fallen die Identitat 

dess Sprechers der Stimme verborgen bleiben. Das Geheimnisvolle ist ja ein Grundelement 
derr Apokalyptik; es kommt gerade auch in der geheimnisvollen Herkunft der Stimmen zur 
Geltung.' ' 
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5.4.45.4.4 Op 14:6-11, engelen die zich richten tot de aardbewoners 

Herhaaldelijkk wordt Johannes aangesproken door een engel. Engelen spre-
kenn in Openbaring met een mens afzonderlijk, namelijk met Johannes, maar 
zijj  spreken ook hun boodschap tot alle mensen op de gehele aarde, zoals de 
engelenn in de pericoop 14:6-11. Johannes noemt in Op 14:6 de eerste van de 
driee een ccAAov ctYYe^0V> <een andere engel', hoewel niet eerder in ge-
noemdee pericoop een engel is genoemd152. Volgens sommigen zinspeelt 
Johanness hier op Op 8:13, want hij beschrijft in 14:6 de activiteit van de 
engel,, die vloog in het zenith, 7teT<5|ievov év ^ieooupavT)jiaxi, op de-
zelfdee wijze als die van de arend die hij eerder zag en hoorde vliegen, 
rceTOnévourceTOnévou év jieooupaviiiiaTi, 8:13153. Het lijk t mij onjuist te denken 
datt ctAAog ayyzkoq, in Op 14:6 zou refereren aan de adelaar in 8:13. Vol-
genss anderen gebruikt Johannes ctAJLoc; hier als een stijlmiddel, om de han-
delendee personen, de zes engelen in Op. 14:6-20, als aparte dramatis perso-
naenae te onderscheiden154. Het zou dus bij het akkoc, in Op 14:6 niet gaan om 
eenn referentie aan een engel in de voorafgaande tekst. Van Schaik gaat nog 
verder155.. Volgens hem refereert een engel, die als akkoQ &YY e^°S wordt 
aangeduid,, aan de profeten als Jesaja en Jeremia, die een boodschap van 
Godswegee aan Israël brachten. Dat doet de akkoc, &yy£ko<; opnieuw, in 
dee taal van die vroegere profeten. Hij actualiseert hun woorden en geeft ze 
hunn uiteindelijke betekenis en toepassing. De &kko<; ayytkoq, is, volgens 
Vann Schaik, 4eine neue Erscheinung der Stimme Gottes aus dem AT', 'die 
aktualisierendee Stimme Gottes'156. De uitdrukking eïöov akkov ayytkov 
kêy(x>vkêy(x>v (A-CYOVTa), 'ik zag een andere engel, zeggende' is zo een inlei-
dingsformulee geworden en wordt ook dan gebruikt als er geen betrekking is 
tott een eerder genoemde engel. Deze uitdrukking heeft dezelfde functie als 
dee formule in de profetenboeken: TCtöe kéytx Kupiog (ó üeóg), 'zo 
spreektt de Heer (God)'. Er is echter geen enkel bewijs voor de opvatting van 

1522 Ook in Op 10:1 is sprake van 'een andere sterke engel' zonder een onmiddellijk vooraf-
gaandee 'sterke engel'. Een eerdere 'sterke engel' wordt genoemd in 5:2. 

1533 Andreas van Caesarea veranderde in 8:13 dexoO in ceyYÉAou, zodat het dAXov in 14:6 
konn terugslaan op 8:13. Men heeft blijkbaar reeds in de Oudheid akkot; in 16:6 als een 
probleemm gezien. In enkele hss, waaronder de oude getuige P47, wordt ÖA.A.OV weggelaten 
(&AA.OVV is in ieder geval de lectio difficilior). 

1544 Zo Lohmeyer, Offenbarung, 121. Lohmeyer vertaalt: 'Und wieder san ich einen Engel'. 
Zoo ook Van Schaik in zijn commentaar, Openbaring, 163, 'Toen zag ik opnieuw een 
engel'. . 

1555 A.P. van Schaik, '"AAAog ÖYY£*o<; in Apk 14', in J. Lambrecht (red.), L'Apocalypse 
johannique,johannique, 211-22S. 

1566 Van Schaik,' * AAAo<; ayye^cx;', 222. 
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Vann Schaik waarbij de <xAA,Oi dyY8^01 de opvolgers zouden zijn van de 
oudtestamentischee profeten157. Het blijf t merkwaardig dat Johannes hier het 
woordd akkoc, gebruikt zonder antecedent waaraan wordt gerefereerd. Ik ga 
err met Lohmeyer van uit, dat het woord aXXoc, in Op 14:6-20 een stijlmid-
dell  is, maar niet om de genoemde &A.A.OI avyeAoi  e  ̂ in n un eigenheid te 
karakteriseren.. Dat is niet nodig, want van elk der zes engelen wordt iets 
apartss vermeld. In zekere zin verbindt het woord &AAo<; de groep van zes 
engelen.. Deze zes engelen die het oordeel over de aarde en haar bewoners 
aankondigen,, vormen een groep engelen van hoge rang, vergelijkbaar met de 
groepp van zes engelen in de Ethiopische Henoch 20, waarvan de namen 
wordenn genoemd: Suru'el, Rafael, Raguel, Michael, Saraqa'el en Gabriel. In 
hett midden van de zes engelen in Op 14 wordt in vs 14 een hemelse gestalte 
getekendd 'als eens mensenzoon'158. 

Dee engel uit 14:6, en de twee engelen die hem volgen, worden voorgesteld 
alss zo luid sprekend, dat iedereen op aarde hun boodschap159 kan verstaan160. 
Dee intensiteit van de stemmen van deze engelen versterkt niet alleen het 
bovenaardsee karakter ervan, maar heeft hier ook praktische zin. Alle bewo-
nerss der aarde moeten immers deze stemmen kunnen horen161. 

5.4.55.4.5 Engelen spreken met elkaar 

5.4.5.15.4.5.1 Op 7:2, de engel uit het oosten 

Engelenn spreken ook met elkaar, brengen elkaar een boodschap over van 
Godswegee - zoals in 7:2, waar Johannes een engel ziet opkomen uit het 
oosten.. Deze engel roept met luider stem een bevel tot vier eerder genoemde 
engelen.. De engel spreekt namens God, hij is in het bezit van het zegel van 

1577 Aune, Revelation II, 825, verwijst in zijn commentaar naar de uitleg van Van Schaik, 
waarbijj  hij niet duidelijk maakt of hij het er al of niet mee eens is. 

1588 Over de aanduiding 'iemand als eens mensen zoon' zie onder, § 5.4.5.2. 
1599 'Boodschap', zi>a."<{yiX\o\, m o et volgens verschillende exegeten worden gezien in een 

Joodsee context, als vertaling van miVJX Op Joods taalgebruik zou ook het inwendig 
objectt wijzen in de uitdrukking evayyeXiCEiv EÜayYÉ^iov, zo Aune en Muller, die 
hiervoorr verwijzen naar P. Stuhlmacher, Das paulinische Evangelium, I, Vorgeschichte 
(FRLANTT 95), Göttingen 1968, 212-213. 

1600 Van een hemelse stem, die zo luid weerklinkt dat iedereen op aarde die kan verstaan, is 
eveneenss sprake in 4 Ezr 6:13-16. 

1611 De uitdrukkingen 'zij die op de aarde gezeten zijn', KaÜT|UÉvoi, en 'zij die op de aarde 
wonen',, KaTOlKo0vTE<;, komen in de Apocalyps steeds voor in malam partem als 
aanduidingg voor ongelovigen. 
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God,, en hij komt 'van de opgang der zon', dat is van de kant waar men zich 
Godss troon dacht162. 

5.4.5.25.4.5.2 Op 14:14-20, de mensenzoon en 'andere engelen' 

Ookk in de pericoop Op 14:14-20 roepen engelen tot elkaar. In 14:15 roept 
eenn 'andere engel' tot 'iemand als eens mensen zoon gezeten op een witte 
wolk'.. Bij de benaming öjioiov uiöv avfrpcÓTïOU, 'als eens mensen zoon', 
rijstt de vraag of het hier om dezelfde Persoon gaat als in 1:13, waar de aan-
duidingg wordt gebruikt voor Christus. Het zou ook om een engel kunnen 
gaan.. De meningen zijn verdeeld. Lastig is dat zowel in Op 1:13 als in 14:14 
hett lidwoord ontbreekt, Johannes heeft het over 'een' mensenzoon. In Op 
1:133 gaat het blijkens de context wel degelijk om Christus. Velen zien in de 
mensenzoonn van 14:14 dezelfde Persoon als die in 1:13. Dan is de uitdruk-
kingg ö|ioiog uióg &vüpa>7iou in Op 1:13 èn 14:14 wel degelijk 'Messias-
bezeichnung',, zoals Schneider het uitdrukte163. Ook volgens Traugott Holtz 
heeftt Johannes de uitdrukking in 14:14 'messianisch gedeutet'i64. Anderen 
plaatsenn hier een vraagteken165. Bousset166 meent dat de oorspronkelijke 
auteurr in 14:14 wel de Messias heeft bedoeld, maar een bewerker heeft de 
Messiaansee gestalte gedegradeerd tot een engel. Ook Aune is van mening dat 
inn 14:14 sprake is van een engelgestalte167, en niet van de Messias; 14:14 zou 
niett zozeer teruggaan op Da 7:13 als wel op Da 10:16 'iets als een menselij-
kee gedaante', in Da 10:18 omschreven als 'hij die er uitzag als een mens'. 
Aunee meent dat het adjectief aAAog, 'een ander', in CLXXOQ &YY e^°C vs 

1622 Zo Bousset, Offenbarung, 280, en vele anderen; daartegenover Charles, Revelation, 204: 
'Whyy the angel ascends from the east cannot be determined'. Bousset en Charles noemen 
beidenn K. Erbes, Die Offenbarung Johannis, Gotha 1891, 51 n. 1, die verwijst naar de 
SibillijnseSibillijnse orakels, 3, 652-653, 'And then God will send a King from the sun, who will 
stopp the entire earth from evil war' (vertaling J.J. Collins, OTP I, 376). Die Koning is 
geïnterpreteerdd als de Messias; in Op. 7:2 gaat het echter niet om de Messias, maar om een 
engel.. Tegen de juistheid van de verwijzing naar de Sibillijnse orakels spreekt Op 16:2: in 
16:22 komen de koningen, die verzameld worden door de geesten van duivelen van de 
opgangg der zon. 

1633 J. Schneider, TWNT\, 188, s.v. öuoio?. 
1644 Holtz, Christologie, 14-19. 
1655 Zo J. Coppens, 'La mention d'un Fils d'homme angélique en Ap. 14,14', in J. Lambrecht 

(red.),, L'Apocalypse johannique, 229. 
1666 Bousset, Offenbarung 388: 'Es kann wohl kaum ein Zweifel sein, dass die hier beschrie-

benee Gestalt nach dem ursprünglichen Sinn des Stückes der Messias sein soil'. 
1677 Aune, Revelation II, 841: 'The context suggests that the l)iö<; ocvfrpÓTtou is a reference 

nott to the exalted Jesus, but rather to an angelic being*; 849: 'the "one like a son of man" 
inn v 14 [...] is an angelic figure, not the Messiah or (more specifically) the exalted Christ, 
thoughh the same allusion in Rev 1:13 is clearly used of the exalted Christ'. 
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15,, suggereert dat de vorige persoon, waaraan &kXo<; refereert, eveneens 
eenn engel moet zijn. Hiertegen kan worden aangevoerd dat in 14:6 ook 
sprakee is van 'een andere engel', zonder dat duidelijk is waaraan 'ander' 
refereert,, want in het onmiddellijk voorafgaande komt geen engel voor. Ik 
sluitt mij hier aan bij Van Schaik, die stelt dat 'dAAog aYYe^og', de 'ande-
ree engel', geen antecedent behoeft te hebben, waaraan het woord 'ctAAoq' 
refereert.. Volgens Van Schaik gaat het in 14:14 bij de als 'mens' verschij-
nendee figuur om Christus, als de Rechter van de eindtijd. 'Mensenzoon' is 
daarbijj  geen hoogheidstitel, maar, zoals Van Schaik zegt, 'ein literarisches 
Elementt aus der Epiphanieterminologie'. Het gaat bij de term 'Mensenzoon' 
ookk in Op 14:14 om 'Christophanie'168. 

Inn de pericoop 14:6-20 is derhalve sprake van zeven hemelingen: achtereen-
volgenss drie engelen die zich richten tot de inwoners der aarde, dan van de 
Messias,, en ten slotte opnieuw van drie engelen169. Van deze laatste drie 
engelenn wordt nog verteld vanwaar zij komen. De eerste engel van de twee-
dee serie van drie roept een bevel tot de Mensenzoon - volgens Aune een 
argumentt voor de mening dat de gestalte op de witte wolk uit vs 14 niet de 
Messiass kan zijn. Er wordt echter ook gezegd dat de engel van vs 15, die de 
instructiee geeft, 'uit de tempel' kwam. Dit impliceert dat het bevel niet van 
dezee engel zelf afkomstig is, maar van Godswege gegeven werd170. Ook van 
dee engel, in vs 17 genoemd, staat dat hij 'uit de tempel' kwam, echter met 
eenn toevoeging, 'de tempel die in de hemel is'. Met de tempel in vs 15 is 
eveneenss de hemelse tempel bedoeld. In beide verzen gaat het bij de aandui-
dingg van de afkomst om de goddelijke autorisatie van de opdracht. De engel 
vann vs 18 komt 'uit het altaar'171. Volgens Bousset moet hier worden gedacht 
aann het hemelse brandofferaltaar, waarover een 'vuur-engel' is aangesteld'72. 

1688 A.P. van Schaik, '*AAXo<; ayyekoq', in: J. Lambrecht (red.), L'Apocalypse johannique, 
223.. Zo eveneens Carrell, die een heel hoofdstuk wijdde aan Op 14:14, Jesus and the 
angels,angels, blz. 175-195 en daarbij tot de conclusie komt dat het in Op 14:14 wel degelijk gaat 
omm een verschijning van Jezus Christus. 

1699 Zie boven, § 5.4.4. 
1700 Aune, Revelation II, 842, 'That this angel emerges from the heavenly temple implies the 

divinee authorization of his command to the "one sitting on the cloud" to begin the harvest'. 
Volgenss Beale, Book of Revelation, 772, staat vaóg hier symbolisch voor de presentie van 
God.. Van Schaik, Openbaring, 169, wijst op de mogelijkheid dat de engel van vs 15 een 
angelusangelus interpres is, die de betekenis uitlegt van wat in vs 14 wordt gezien. 

1711 Bauer-Aland, WNT, wijst op de mogelijkheid, dat üuaiaoiriipiov in Op 14:18 de ruimte 
zouu bedoelen waarin het altaar is geplaatst. 

1722 Mogelijk is de 'vuur-engel' van Op 14:18 dezelfde als de engel uit 8:3. In TestAbr 13:11, 
Ree.. A wordt de aartsengel Purouel genoemd, 'die macht heeft over het vuur'. In de naam 
'Purouel'' treffen we het Gr. ïïCp, *vuur' aan (E.P. Sanders, OTP I, 890). Er is in Openba-
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Opp het hemelse altaar kom ik onder, § 5.4.8.1 en 2, terug. Charles en ande-
renn stellen terecht, dat Op 14:18173 refereert aan Op 6:9-11, de zielen van de 
martelarenn onder het altaar174. Hun getal is 'vol' geworden, hun gebed wordt 
nuu verhoord en hun bloed gewroken. 

5.4.65.4.6 Op 8:13, de stem van een arend 

Tott zover zijn Johannes' mededelingen over hemelse stemmen geheel be-
grijpelijkk binnen een Joodse context. In Op 8:3 ziet Johannes een arend. Ook 
hierbijj  kan gesproken worden van een Joodse context. Hij zegt erbij dat hij 
dezee arend 'hoort' vliegen, maar dit 'horen' zal betrekking hebben op de 
menselijkee woorden, die de arend 'met luider stem' zegt. Een sprekende 
vogell  - kan Johannes een dergelijk beeld hebben ontleend aan de bijbel of 
aann andere Joodse geschriften? 
Aunee denkt aan beïnvloeding door de Griekse mythologie. Hij wijst erop, dat 
dee aeTÓQ, de arend, werd beschouwd als Aiö<; &YY £ °̂G> D°de van Zeus. 
Hijj  verwijst daarvoor naar Sophocles' Electra 149. In deze versregel, öpvig 
aTuCo|j,éva,, Aio<; ÖLyyzXoQ, 'een schuwe vogel, bode van Zeus', is echter 
geenn sprake van een arend, maar van een nachtegaal175. De arend als bood-
schapperr komt wel voor in de Syrische Apocalyps van Baruch 77,20, 'And I 
[Baruch]]  called an eagle and said to him these words: ... (26) and do not 
deviatee to the right nor to the left, but fly and go straight away'176. In de 
IIapaA.ei7ró(i8vaa 'Iepe^iou 7:2 spreekt een adelaar tot Baruch met 
menselijkee stem en in 7:16 spreekt de arend tot Jeremia, 'and the eagle cried 
inn a loud voice, saying, "I say to you, ..'"177. De arend kan dus een functie 
vervullenn die meestal door engelen wordt volbracht. Er is een grote 
overeenkomstt tussen Op 8:13, waar de arend vliegt év |J.800UpavTi|J,aTi, 

ringg ook sprake van een 'water-engel', Op 16:5. In § 5.4,8.2 behandel ik de stem die 
weerklinktt uit het altaar, Op 9:13 en 16:7. 

1733 Charles, Revelation II, 21, laat vs 18 aansluiten bij vs 14, omdat hij de vss 15-17 als een 
interpolatiee ziet. 

1744 Ook Charles is van mening dat we hier te doen hebben met het brandofferaltaar, maar 
maaktt hierbij het volgende voorbehoud: volgens hem is er in het apocalyptische 'hemel-
beeld'' van Johannes slechts sprake van één hemels altaar, dat de karakteristieken bezit 
zowell  van het aardse brandoffer-, als van het reukoffer-altaar, Revelation I, 229. 

1755 De naam van de vogel wordt in vs 149 niet genoemd, maar uit het verband blijkt dat het 
gaatt om een nachtegaal. De vogel roept in vs 148 'Itys', dat is de naam van het zoontje van 
Proknee en Tereus. Prokne werd in een nachtegaal veranderd die in haar wanhoop om Itys 
roept. . 

1766 Syrische Apocalyps van Baruch, vert. A.F.J. Klijn, OTPI, 647. 
1777 napaAeiito^teva Iepeinou (= 4 Baruch), vert. S.E. Robinson, OTP II, 422. 
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inn het midden des hemels, en 14:6, waar 'een andere engel' vliegt év 
fieooupavTÏ^Lcm.. In de Hebreeuwse Henoch 44:5 is sprake van twee 
engelenn met lichamen als van arenden178. Het is daarom niet noodzakelijk 
omm bij Op 8:13 aan Griekse invloeden te denken. 

5.4.75.4.7 Op 10:3, de stemmen van de zeven Ppovtai 

Bpovxoti,, 'donderslagen' vormen vaak, in de context van andere verschijn-
selenn van noodweer, een aspect van een theofanie179. De theofanie op de 
Sinaï,, Ex 19:16-19, waarbij de donderslagen genoemd worden naast blik-
semstralen,, diende als model voor de beschrijving van latere theofanieën180. 
Inn Op 10:3-4 wordt echter aan zeven donderslagen een eigen identiteit toege-
kend.. Zij worden sprekend ten tonele gevoerd: zij 'spraken hun stemmen', 
staatt er letterlijk. Johannes hoorde en verstond die stemmen, want hij wilde 
opschrijvenn wat de PpoVTOU gesproken hadden, maar hem werd verboden 
datt te doen181. 

Hett is niet duidelijk wat met de aanduiding PpovTOti wordt bedoeld. In de 
editiee Nestle-Aland wordt in margine naar de zeven geesten verwezen in Op 
1:4,, maar de enige overeenkomst daarmee is gelegen in het aantal van 
'zeven'.. Beale en anderen zijn van mening, dat de zeven ppovicti refereren 
aann een ongenoemde serie van zeven plagen, omdat 'plagen' vaak worden 
geïnitieerdd door donderslagen182. Maar deze veronderstelling is niet erg 
waarschijnlijk,, want het gaat in Op 10:3 niet om donderslagen in het alge-
meen,, maar om sprekende ppovTtxi. Het lijk t mij meer zinvol te denken aan 
Pss 29, waarin zevenmaal sprake is van de stem van God183. In de Rabbijnse 
traditiee is sprake van een zevenvoudige stem van God, cf. Midrasj Ex R. 
28:6,, waar van Gods stem op de Sinaï wordt gezegd: 'It was one voice that 
dividedd itself into seven voices...'184 naar aanleiding van Ex 20:18, 'En het 

1788 'I saw that their faces looked like human faces, but their bodies were like eagles', He-
breeuwsebreeuwse Apocalyps van Henoch, vert. P. Alexander, OTP I, 295. 

1799 Aurte, Revelation I, 294. 
1800 Aune noemt Js 29:6, 'Gij zult door de HEER der heerscharen bezocht worden met donder, 

aardbevingg en geweldig gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam'. Zie verder Ps 
18:7-155 en Ps 78:17-19. 

1811 Zie over het schrijfverbod in Op 10:4 boven, § 5.3.6, 'de stem uit de hemel'. 
1822 Beale, Book of Revelation, 535. Beale noemt o.a. Ex 9:23, 'Toen strekte Mozes zijn staf uit 

naarr de hemel, en de HEER liet het donderen', waarna vervolgens de plaag van de hagel 
plaatss vond. 

1833 Cf. Ps 29:3, waar de 'stem' in deze psalm het eerst wordt genoemd: 'De stem des HEREN is 
overr de wateren, de God der heerlijkheid doet de donder weerklinken'. 

1844 Midrash Rabba, H. Freedman en M. Simon (red.), III Exodus, transl. by S.M. Lehrman, 
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gehelee volk was getuige van de donderslagen', lett.: 'zag de stemmen', 
ÏÏÏ^lpn 185.. De wijs er nog op, dat de 'zeven donderslagen' van Op 10:3 
genoemdd worden met een lidwoord. De aanduiding van de zeven ppovxai 
magg dus als zodanig bekend verondersteld worden bij de hoorders van Jo-
hannes.. Op grond van de Rabbijnse uitspraken kunnen we denken aan een 
uitingsvormm van goddelijk spreken. Aune noemt nog een aantal Koptische 
tekstenn waarin de uitdrukking de 'zeven stemmen' refereert aan de zeven 
Grieksee klinkers aer|i0UG>, die samen fungeren als aanduiding van de naam 
vann God186. Ook deze teksten vormen een aanwijzing dat er een traditie heeft 
bestaann van een zevenstemmig spreken van God. De zeven stemmen in Op 
10:33 zullen waarschijnlijk vanuit deze traditie, waarin de stem van God als 
zevenvoudigee stem omschreven wordt, verklaard moeten worden. 

5.4.85.4.8 Sprekende materie 

5.4.8.15.4.8.1 Op 9:13, de stem van de altaarhoornen 

Johanness vertelt in 9:13, dat hij na het horen van het geschal van de zesde 
bazuinn een stem hoorde 'uit de vier hoornen van het gouden altaar, dat voor 
Godd staat'. Wat voor een altaar is hier bedoeld? In Israels aardse heiligdom 
iss sprake van twee altaren, die ons bekend zijn uit de beschrijving van de 
bouww van de 'tabernakel': het brandoffer-altaar, dat met koperen platen was 
bekleedd en buiten de tent was geplaatst, en het reukoffer-altaar, dat met goud 
bekleedd was en binnen de tent stond187. Beide altaren waren aan de hoeken 
voorzienn van hoornen. Over de functie van de hoornen worden we geïnfor-
meerdd door Ex 30:10: 'Aaron zal met het bloed van het zondoffer der ver-
zoeningg éénmaal per jaar op zijn hoornen [h.l. die van het reukoffer-altaar] 
verzoeningg doen'. Het 'zondoffer' is een offer, gebracht voor overtredingen, 
diee onbewust of zonder opzet zijn begaan. In Lv 4:25 staat de handeling van 
dee offeraar beschreven: 'En de priester zal met zijn vinger een deel van het 
bloedd van het zondoffer nemen en dat strijken aan de horens van het brand-
offeraltaar'' . Bij het zondoffer gebracht voor een priester, of voor het gehele 

Londenn 1939. Zie Midrasj Ex R. 15:28. Betz verwijst nog naar een uitspraak van R. 
Tanchuma,, volgens welke de stem van God zich naar Ps 29 in zeven stemmen deelt, 
TWNTIX,TWNTIX, 281 n. 40, s.v. (pWVT]. 

1855 Het meervoud van !?1p, JTitnp, wordt vaak gebruikt om donderslagen aan te geven. 
1866 Aune, Revelation II, 560; id., 'The Apocalypse of John and Graeco-Roman Revelatory 

Magic',, NTS 33 (1987) 481-501, in het bijzonder biz. 489-491. 
1877 Zie Ex 27:2; 38:2 voor het brandoffer-altaar en Ex 30:2, 10; 37:25 voor het reukoffer-

altaar. . 
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volk,, wordt bloed gestreken aan de hoornen van het reukoffer-altaar, Lv 4:7, 
18,, bij een zondoffer voor iemand uit het volk, een leek, ook al was het een 
vorst,, werd het offerbloed gestreken aan de hoornen van het brandoffer-
altaar,, Lv 4:25, 30. Hieruit kunnen we opmaken dat de hoornen van het 
reukoffer-altaarr belangrijker geacht werden dan die van het brandoffer-
altaar. . 

Mogelijkk hadden de hoornen van de altaren een vrijplaats-functie. Daarover 
staatt in de Thora weliswaar niets vermeld188, maar op grond van twee teksten 
inn 1 Koningen mogen we dit aannemen: in 1 K 1:50 wordt verteld, dat de 
opstandelingg Adonia de hoornen van het altaar greep, om aan arrestatie en 
straff  te ontkomen. Datzelfde deed volgens 1 K 2:28 Joab. Joab werd echter 
tochh gedood. Uit de beschrijving van het gebeuren kunnen we opmaken, dat 
Joabb zich binnen de tabernakel bevond en dus de hoornen van het reukoffer-
altaarr had gegrepen. 
Omm welk altaar zou het nu in Op 9:13 kunnen gaan? Volgens Charles gaat 
hett om het hemelse reukoffer-altaar189. Noch in de Joodse, noch in de chris-
telijkee apocalyptiek is er sprake van twee altaren in de hemel190. De hemelse 
tempell  heeft immers geen voorhof buiten het heiligdom waar een brandoffer-
altaarr zou kunnen worden gelocaliseerd en er zijn zeker geen bloedige dier-
offerss die erop gebracht worden191. Charles geeft echter toe, dat hemelse 
altarenn soms trekken kunnen vertonen van het aardse brandoffer-altaar. Aune 
meent,, dat met het woord fruoiaaxr]plov, dat achtmaal in Openbaring 
voorkomt,, viermaal het hemelse tegenbeeld is bedoeld van het reukoffer-
altaar,, namelijk in 8:3 (2 x), 5 en 9:13, en viermaal het tegenbeeld van het 
brandofferaltaarr dat in de Voorhof der priesters stond: Op 6:9, 11:1192, 14:18 
enn 16:7193. Hoe dan ook, Aune denkt bij Op 9:13 eveneens aan een hemels 
reukoffer-altaar.. Kraft kiest in Op 9:13 echter toch voor een hemels 

1888 Ex 21:13 'Maar voor het geval, dat hij het er niet op toelegde [se. iemand te doden], doch 
datt God het zijn hand deed overkomen, zal Ik u een plaats doen toekomen, waarheen hij 
kann vluchten'. In Nu 35:13-14 en Dt 19:1-2 is sprake van zes 'vrijsteden'. In Dt 4:43 
wordenn drie van deze 'vrijsteden' genoemd. Zie C. Houtman, Het altaar als asielplaats. 
BeschouwingenBeschouwingen over en naar aanleiding van Exodus 21:12-14, Kampen 1990. 

1899 Charles, Revelation I, 227. 
1900 Cf. Ignatius, Magn 7,2: 'Komt allen als naar één tempel Gods, als tot één altaar', en Ignati-

us,, Phil 4: 'Er is immers (slechts) ev ftuoiaoxiipiov, één altaar...'. 
1911 Charles, betreffende Op 8:3b en 9:13: 'That these two references are to the altar conceived 

ass an altar of incense [...], there can be no question', Revelation I, 227. 
1922 Charles telt 11:1 niet mee in zijn opsomming van teksten waarin sprake is van een hemels 

altaar,, Revelation I, 227; ook volgens Aune, Revelation II, 405, en Bauckham, Climax, 16, 
slaatt 11:1 op het aardse heiligdom. 

1933 Aune, Revelation II, 511. 
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brandoffer-altaar,, omdat dit altaar ook van goud is194 en évtómov TOU 
fteou,fteou, 'voor het aangezicht Gods' staat. In het boek Leviticus staat echter 
juistt van het reukoffer-altaar vermeld, dat het staat 'voor het aangezicht des 
HERENN in de tent der samenkomst', Lv 4:7, 18. De meeste exegeten nemen, 
mètt Charles, aan dat het in 9:13 om het hemelse pendant van het reukoffer-
altaarr gaat . 
Johanness hoorde (pO)vf|V | l iav, en de meeste exegeten zijn het erover eens 
datt | i iav hier niet als telwoord is gebruikt maar als een onbepaald lid-
woord196.. Ook hier heeft Kraft een van anderen afwijkende mening, maar 
eenn terechte mening: volgens hem kan p-iav ook betekenen 'dass mehrere 
unisonoo sprechen', de vier hoornen spreken als met één stem. Kraft is echter 
verderr van mening, dat deze stem behoort aan de engel van Op 14:18, die uit 
hett altaar kwam en die 'macht had over het vuur'.197. 
Hett zijn de hoornen van het altaar, waaraan volgens de Thora verzoenende 
handelingenn werden verricht bij het zondoffer. Deze hoornen dienden als 
vrijplaatss voor mensen die zonder opzet zondigden. Het zijn de hoornen zelf, 
diee hier in Op 9:13 als sprekend worden voorgesteld198. Zij geven opdracht 
tott de massacre onder de mensen die willens en wetens hun boze daden 
bedrijven.. Het zijn de hoornen die spreken, al zal men tegelijk kunnen zeg-
gen,, dat het de angelus interpres is, die door middel van de hoornen spreekt. 

5.4.8.25.4.8.2 Op 16:7, het sprekende altaar 

Sprekenn in Op 9:13 de hoornen van het altaar tot een engel, volgens Op 16:7 
spreektt het altaar tot God. Dat het altaar als sprekend wordt voorgesteld, 
wordtt echter ontkend door Aune. Hij vertaalt de woorden KOCl TJKOUOCt TOÖ 
üuöiaOTT|piouu XeyovTOQ als volgt: 'Then I heard someone from the altar 
say'.. Hij meent, dat het hier niet om de personificatie van het altaar gaat, 
wantt de genitief-constructie xoC üuoiaorr|piou AéyovTOt; is volgens 

1944 Kraft, Offenbarung, 143, veronderstelt dat een hemels altaar altijd wel als een gouden 
altaarr zal worden gezien. 

1955 Zo ook Bousset, Offenbarung, 302. Cf. Bauer-Aland, WNT, s.v. ftumaoTifaiov: 'als 
Raucheraltarr scheint im Wesentl. auch d. himml. Altar d. Apk gedacht'. 

1966 Mussies, Morphology, 183. Volgens Charles, Revelation I, 247, wordt het gebruik van 
Uictvv hier het best verklaard door de Semitische stijl van de auteur. 

1977 Ook Beale denkt aan de stem van deze engel, maar houdt de mogelijkheid open dat het om 
dee stem van Christus gaat, Book of Revelation, 505, zonder voor deze suggesties bewijzen 
aann te voeren. Het gaat volgens Aune beslist niet om de stem van God, omdat gesproken 
wordtt van een stem uit de hoornen van 'een altaar, dat voor God staat', Revelation II, 536. 

1988 Aune, Revelation II, 536. 
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hemm een genitivus partitivus, 'iemand van het altaar'199. Dit laatste lijk t mij 
onjuist.. Bij (XKOueiv staat de persoon die men hoort spreken meestal in de 
genitivus,genitivus, waarbij dan meestal sprake is van de genitivus cumparticipio200, al 
zijnn er uitzonderingen op deze regel201. In hoofdstuk 16 staan enkele parallel-
lee constructies, 16:1 TJKODoa \itydXr\Q (pcovf); [...] Xeyovor\(;, 'ik hoor-
dee een luide stem zeggen'; en 16:5 rJKOuoa TOU &YYéA.oö TG>V üöaxcov 
AiyovTog,, 'en ik hoorde de engel der wateren zeggen'. Het is daarom niet 
aannemelijkk om met betrekking tot TJKOUOOC xoO üuoiaaTTipiou 
A-éyoviogg in 16:7 tot een afwijkende vertaling te komen en de woorden 
TOÜÜ ÖuaiaOTT|piou als genitivus partitivus op te vatten. In 16:7 is sprake 
vann een personificatie van het altaar dat als sprekend wordt voorgesteld, 
zoalss ook de hoornen van het altaar volgens 9:13 spreken. 
Ookk Kraft ontkent de personificatie van het altaar202. Hij meent dat evenals 
bijj  Op 9:13 de stem afkomstig is van 'de engel die macht had over het vuur' 
uitt Op 14:18. De vuur-engel zou dan in 16:7 instemmen met de woorden van 
dee water-engel uit 16:5-6. Deze suggestie mist een goede onderbouwing. Wij 
zullenn het altaar moeten laten spreken. Het 'sprekende' altaar zou dan sym-
booll  kunnen staan voor de zielen onder het altaar in Op 6:1020\ die instem-
menn met de hymnische woorden van de 'engel der wateren'. De stem van het 
altaarr begint met Nctï, waarmee de woorden van het altaar in combinatie 
mett Op 6:9-11 een antifonisch karakter krijgen204. 
Inn 16:7 is, zoals in Op 6:9-11, sprake van hymnische taal205. Men zou die taal 
ook,, gezien het feit dat het altaar als sprekend wordt voorgesteld, mytholo-
gischh kunnen noemen. Maar pogingen om dit mythologische taalgebruik te 
rationaliserenn zijn onterecht. De zeggingskracht ervan is zoveel sterker dan 
eenn rationele mededeling. In dit 'altaar' spreken de offers, de gebeden en de 
lofprijzingg van Israël mee, maar allereerst wordt in het spreken van het altaar 

1999 Aune, Revelation II, 888. 
2000 BDR, § 173. Cf. de NRSVOp 16:7, 'And I heard the altar respond'. 
2011 Vergelijk Op 14:13, fJKOUOCC q>ü>vf)<; ÈK TO£> oópocvoG AeYOUOTK 'en ik hoorde een 

stemm uit de hemel zeggen' met 12:10 fjicouoa (pwvfjv |J.EYCCA.T|V év TÜ oüpavw 
Aéyouaav,, 'en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen'. 

2022 Kraft, Offenbarung, 206. 
2033 Bousset, Offenbarung, 396, Charles, Revelation II, 123-124, en vele anderen brengen het 

sprekenn van het altaar in verband met het roepen van de zielen onder het altaar; in 16:6 
gaatt het immers over de heiligen en profeten, wier bloed vergoten is. 

2044 Jörns noemt de woorden van de 'waterengel', 16:5b-6 een 'eulogieahnlichen Strophentyp, 
datt in 7b wordt gevolgd door een 'antiphonische Entgegnung', met vai als 'antiphonisches 
Stilmittel',, Evangelium, 99, 136. 

2055 Jörns rekent 16:7 tot de 'hymnische Stücke', die zich door een bijzondere inleiding van de 
contextt onderscheiden, Evangelium, 19, 
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dee stem gehoord van de martelaren van Op 6:9, die instemmen met het 
oordeell  en het gerichtshandelen van God. Deichgraber noemt Op 16:7b dan 
ookk een 'Gerichtsdoxologie'206. 

5.4.95.4.9 «Eovoci als aanduiding van onbestemde geluiden 

Inn een aantal teksten komt het woord <po>vai voor in de zin van 'geluiden', 
tee midden van aanduidingen van andere geluiden en lichteffecten. Deze 
tekstenn zijn: 

4:55 En van de troon gingen uit bliksemstralen, stemmen en 
donderslagen. donderslagen. 

8:55 en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen 
enen aardbeving. 

11:199 ener kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen 
enen aardbeving en zware hagel. 

16:18:: En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, 
enen er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest 
is,is, sedert een mens op aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó 
grootgroot [...].  [21] En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit 
dede hemel [...], de plaag daarvan was zeer groot. 

Dezee series van klankaanduidingen en lichteffecten worden genoemd bij de 
beschrijvingg van de troon van God: Op 4:5; vóór en na de zeven bazuinpla-
gen:: 8:5 en 11:19; en daarna nog na de plagen opgeroepen door de zeven 
schaal-engelen:: \6:\&-2i2m. De vier series ondergaan successievelijk een 
intensivering:: In 4:5 ging om 'bliksemstralen, stemmen, en donderslagen'. In 
8:55 zijn de bliksemstralen en donderslagen ten opzichte van 4:5 van plaats 
verwisseldd - Johannes maakt bij herhalingen vaak gebruik van lichte altera-
tiess - en de serie heeft een uitbreiding ondergaan: er is een aardbeving bijge-
komen.. Aan het einde van de serie bazuinplagen, na de klank van de zeven-
dee bazuin, wordt de tempel Gods, die in de hemel is, geopend, 11:19. De 
volgordee van de eerste drie verschijnselen is weer gelijk aan die van 4:5, de 
uitbreidingg wordt gevormd door XcM-OtCot [itydkr],  zware hagel. 

2066 Deichgraber, Gotteshymnus, 56. 
2077 Bauckham stelt dat de drie series van zeven, die van de zegels, de trompetten en die van de 

schalen,, onderling worden verbonden door de frases met 'blikemstralen, stemmen en 
donderslagenn enz.', en de drie series tezamen via 4:5 met de troonscène van hfst. 4 en 5, 
ziee Climax, 7-8. 
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Naa de plaag, veroorzaakt door de zevende schaal-engel, is er sprake van een 
eenderee serie geluiden, 16:18. De aardbeving en de hagel worden echter 
bijzonderr geïntensiveerd. De uitbreiding van de frase geeft de intensivering 
aann van de oordelen, aangezegd in de drie series van de zeven zegels, trom-
pettenn en schalen208. 

Hett woord (pcavai is in de vier genoemde teksten door NBG-'51 terecht met 
'stemmen'' vertaald. De vraag rijst echter, wat hier met (pcovai is bedoeld. 
Aunee rekent de (po>vai tot de 'theophanic use of storm phenomena' en dat 
doenn ook andere commentatoren209. Oovai zou volgens Aune een syno-
niemm zijn van Ppovtai, want de serie aanduidingen ctOTpailcd KOU 
(pajvaii  KOU ppov tai komt vaker voor in theofanieèn210. In de Septuagint-
tekstt van het boek Esther komt een dergelijke opsomming voor, l:l d: 'En dit 
wass zijn droom: en zie, stemmen ((pcovai) en gedruis, donderslagen en een 
aardbeving,, beroering was op de aarde'211. Het boek Jubileeën, dat dateert uit 
dee tweede eeuw v.Chr., beschrijft in 2:2 dat God op de eerste scheppingsdag 
ookk ayyeAoi <pa>va>v, PpovTG>v, aaxpaitóiv, 'engelen van stemmen, 
donderslagenn en bliksemstralen', schiep212. Het is echter de vraag, of het 
woordd (pcovotl, dat in Openbaring en in Jubileeën voorkomt naast ppovxai 
enn <XOTpa7iai, wel geheel synoniem is met Ppovxai. Er lijk t hier in een 
triadischee opsomming toch geen sprake van een hendiadys te zijn. De oor-
spronkelijkee Hebreeuwse tekst van Jubileeën heeft Dl^lpD, en t ^p kan 
zowell  'stem' als 'donder' betekenen, maar de vertaling 'donder' heeft toch 
weinigg zin naast ppovrr], dat ook 'donder' betekent213. Daarom wil ik bij de 
genoemdee teksten uit Openbaring pleiten voor de vertaling 'stemmen'. Er is 
hierr weliswaar geen sprake van 'stemmen' in de zin van klanken met een 
taalkundigee betekenis, maar de <po)vai hebben wel degelijk een betekenis. 

2088 Zie boven § 1.2.4, Lambrechts 'structurering'. Lambrecht stelt dat het bij de herhalingen in 
Openbaringg altijd gaat om intensivering. 

2099 Aune, Revelation I, 294. Zie verder bijvoorbeeld Bauckham: 'the voices are phenomena of 
thee thunderstorm', Climax, 203. 

2100 Aune, Revelation I, 294: '... it is clear that (pcovai should be translated not "voices" (AV, 
RSV)) but rather "rumblings" <NIV, NRSV), a term synonymous with ppovroci'. 

2111 Est 1:1" (LXX) : 'Kofi TOÖTO ocuxoü TO EVUTCVIOV: Kal iöoi) <po>val KOCI üópuPcx;, 
Ppovxaii  KCCI aeio|ió<;, tdpaxo? éni yf\$'. 

2122 De Griekse tekst is overgeleverd door Epifanius; hier geciteerd naar Aune, Revelation I, 
294. . 

2133 Ook O.S. Wintermute neemt qxovcu, Jubileeën 2,2, in de betekenis van 'donder' en ver-
taaltt 'the angels of resoundings and thunder and lightning', OTPII, 55, n. 2d. Wintermute, 
o.c.o.c. 49, noemt het boek Openbaring overigens niet in zijn opsomming van nieuwtestamen-
tischee geschriften waaruit bekendheid blijkt met uitdrukkingen en ideeën uit Jubileeën. 
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Dee weergave 'geluid' miskent door zijn algemeenheid die betekenis. De 
(pcovcuu zijn weliswaar 'onbestemde geluiden', maar zij versterken het 
theofanie-karakterr van de PpOVTOCl en de CCOTpotTiai, die als zodanig 
normalee natuurverschijnselen zijn. De drie elementen refereren aan de ver-
schijnselenn bij de Sinaï, Ex 19:16-19, waar sprake is van donderslagen en 
bliksemstralenn en zeer sterk bazuingeschal. De 'stemmen' uit de triade in 
Openbaringg staan parallel met het bazuingeschal in Ex 19:16. God antwoord-
dee Mozes in de donder, Ex 19:19. De Septuagint heeft hier: ó Öe fteög 
drceKplvaxoo auxtï) (pOVfl, 'en God antwoordde hem met een <pG)vr], een 
stem'. . 
Inn Op 10:3-4 komt een personificatie voor van de PpOVTOCl: 'de zeven 
ppovTCtll  lieten hun stemmen, (povoci, horen'. Dan volgt in vs 4 nog twee-
maall  een mededeling dat de ppovxai gesproken hadden214. Deze personifi-
catiee versterkt de waarschijnlijkheid dat het woord <pG)VCU in de boven-
genoemdee serie teksten: 4:5; 8:5; 11:19 en 16:18 een meer geladen en preg-
nanteree betekenis heeft dan 'geluiden' zonder meer. Bij de aoTpoc7ioci KOCI 

(pcovaii  KOCI ppovxai in Op 11:19, die worden genoemd na de mededeling 
datt de tempel Gods die in de hemel is geopend werd, kan verwezen worden 
naarr Js 66:6 (LXX) , (pG)vf| Kpcc\)yr\q EK TióAeax;, (po>vf| éK vccou, 
<pa)vf|| KUplOD, letterlijk 'een stem van geschreeuw uit de stad, een stem uit 
dee tempel, een stem van de HEER'. Er worden onbestemde geluiden gehoord, 
maarr die worden in verband gebracht met de stem van de HEER. 

5.4.105.4.10 De stemmen in Op. 8:5 en de magrefa 

Dee PpovTCtl KOCI (pcovoci KOCI ócoTpocTroci in Op 8:5 hebben mogelijk een 
historischee achtergrond. De pericoop Op 8:3-5 vertelt namelijk dat een engel 
bijj  een altaar ging staan, met een gouden wierookvat. Bousset meent dat met 
ditt altaar een hemels equivalent van het brandofferaltaar is bedoeld, in tegen-
stellingg tot het altaar, dat in het vervolg van hetzelfde vers ter sprake komt en 
datt uitdrukkelijk 'het gouden altaar' wordt genoemd215. Dat laatste zou dan 
hett equivalent zijn van het reukofferaltaar. Hoe dan ook, de engel staat bij 
eenn altaar, met een 'AiPavoxdq'. Aipavwtóg betekent 'wierook'216, maar 
zouu in Op 8:3-5 gelijk aan XiPccvcoxpig, of üup,iaTTjpiov, een 'wierook-

2144 Zie boven, § 5.4.7. 
2155 Bousset, Offenbarung, 292-293. 
2166 AipavcoTÓc in de betekenis van 'wierook' komt voor in 1 Kr 9:29 (LXX) , als vertaling 

vann roil!?, en in 3 Makk 5:2. 
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vat'2'7.. Volgens Bousset moet de Xipavcoxög XPUÖ0^C in Op 8:3 worden 
geïnterpreteerdd als een rcupeïov, een 'vuur- of kolenpan', een 'schep'218. 
Hett woord nupeïov is in de Septuaginta de weergave van het Hebreeuwse 
nnn>D.. Bezaleël, de vervaardiger van de tabernakel, maakte volgens Ex 
38:33 'vuurpannen' van koper, maar Salomo liet ze voor de tempel van goud 
maken.. Boussets veronderstelling, die niet gedeeld wordt door Charles, wint 
aann waarschijnlijkheid, als wij als achtergrond van 8:5 het magrefa-ritueel 
veronderstellen,, waarvan sprake is in het Misjna-traktaat Tamied119. 
Hett woord magrefa220 betekent eveneens 'schep'. Een magrefa werd ge-
bruiktt om as en sintels van het brandofferaltaar te scheppen. In Misjna Ta-
miedmied 5:6 wordt vermeld dat tijdens het ritueel bij het brandofferaltaar voor 
hett tempelgebouw in Jeruzalem een van de priesters die dienst deed om 
wierookk te branden en de as van het altaar te verwijderen, de magrefa placht 
tee nemen om die dan met een harde klap neer te werpen op de stenen vloer 
tussenn het altaar en de ingang van het tempelgebouw. Het geluid van dit 
smijtwerkk zou tot in Jericho te horen zijn221. In Jeruzalem zou tijdens dat 
lawaai,, veroorzaakt door het gooien van de magrefa, geen mens meer zijn 
buurmann verstaan222. De plaats van dit gooi- en smijtwerk, de ruimte tussen 
hett altaar en de ingang van de tempel, was enkele malen ontwijd. Eenmaal 
gebeurdee dit door 'zonaanbidders', Ez 8:16, 'En zie, aan de ingang van de 
tempell  des HEREN, tussen de poort ['voorhal', NBG-'51] en het altaar, waren 
ongeveerr vijfentwintig mannen, met hun rug naar de tempel des HEREN en 
mett hun gezicht naar het oosten, en zij bogen zich in de richting van het 
oostenn neer voor de zon'. De zonde van de zonaanbidding werd als volgt 
bestraft:: Een man, 'in linnen gekleed', moest vuur scheppen van tussen de 
wielen,, van tussen de cherubs, die aan de rechterzijde van de tempel stonden. 
Hijj  moest de vurige kolen over de stad uitstrooien, Ez 10:2223. De man werd 

2177 Ouuiccnipiov, 'wierookvat' komt voor in 2 Kr 26:19, Ez 8:11 als vertaling van 
Jl lOpQ,, en in 4 Makk 7:11, 'our father Aaron, armed with the censer' (vert. H. Ander-
son,, OTP II, 552). In het NT komt het woord slechts eenmaal voor, namelijk in Heb 9:4, 
waarr NBG-'51 het met 'reukofferaltaar' weergeeft. Cf LSJ, 809, öop.iaTf)piov 1. censer; 
2.. vessel for fumigation. 

2188 Bousset, Offenbarung, 293. 
2199 Tamied = dagelijks offer. Het traktaat Tamied behoort tot de oudste van de Misjna en 

dateertt waarschijnlijk uit de eerste eeuw na Chr. 
2200 Cf Jl 1:17, n£)"fl)3 (mègraphah), 'schep', een hapax in het Oude Testament. 
2211 Misjna Tamied 3,8: 'From Jericho did they hear the sound of the shovel', vertaling Jacob 

Neusner,, The Mishnah, A New Translation, New Haven/Londen 1988, 866. 
2222 Misjna Tamied 5,6: 'No one in Jerusalem hears the voice of his fellow on account of the 

noisee of the shovel', Neusner, Mishnah, 870. 
2233 Bij het strooien van vuur over de stad spelen teksten mee als Gn 19:24, 'Toen liet de HEER 

zwavell  en vuur op Sodom en Gomorra regenen'; Ps 11:6, 'Hij regent op de goddelozen 
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daarbijj  geholpen door een cherub, die het vuur in zijn hand aanreikte, Ez 
10:7. . 
Naastt de zonde van de 'zonne verering' moet worden gedacht aan een pro-
fetenmoord:: Zekarja, de zoon van priester Jojada - van Berechja, schrijft 
Matteüss abusievelijk - werd gestenigd in de voorhof van de tempel, 2 Kr 
24:21.. Volgens Jezus' woorden vond deze moord plaats 'tussen het tempel-
huiss en het altaar', Mt 23:35, Lc 11:51. Het neerwerpen van de magrefa, 
waarvann sprake is in het Misjna-traktaat Tamied, moet worden verstaan als 
eenn symbolische handeling, die de herinnering levend hield aan Gods toorn 
enn straf over gruwelijke zonden in het verleden begaan224. 
Hett Misjna-traktaat werpt een verrassend licht op Op 8:3-5, zoals een verge-
lijkin gg van beide teksten doet zien: 

MisjnaMisjna Tamied 5,6: 
EenEen man nam de schep [magrefa] 
enen wierp die tussen de poort (van de tempel) en het altaar; 
geengeen mens in Jeruzalem kon de stem van zijn buurman horen door het 
geluidgeluid van de schep. 

Opp 8:5: 
EnEn de engel nam het wierookvat [AlpavcoTÓg] 
enen vulde die met het vuur van het altaar 
enen wierp die op de aarde; 
enen er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbe-
ving. ving. 

Inn Openbaring is de handeling van de man overgenomen door een engel, in 
dee hemel geprojecteerd en tot de hele wereld uitgestrekt. Op grond van de 
vergelijkingg van deze teksten kunnen we stellen dat er goede grond bestaat 
voorr de hypothese van Yoseph Yasser, volgens welke het ritueel van de 
magrephaa in de voorhof van de tempel de achtergrond vormt van de tekst Op 
8:5.. De A-lpavcoTÖg xpuooug in 8:3 moet dan, met Bousset, worden geïn-
terpreteerdd als een 7li)p£ÏOV, een 'vuurpan' of 'schep'. 

vurigee kolen en zwavel', enz. 
2244 Aldus Joseph Yasser, 'The Magrepha of the Herodian Temple: A Fivefold Hypothesis', 

JournalJournal of American Musicological Society 13 (1960) 24-42. 
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5.55 SAMENVATTING 

Inn hoofdstuk 5 hebben wij een aantal teksten de revue laten passeren, waarin 
sprakee is van stemmen of geluiden. Dieren, weerverschijnselen als donder-
slagen,, ja zelfs een altaar en zijn hoornen worden in de Apocalyps sprekend 
opgevoerd.. Wij 'horen' in het boek Openbaring van boodschappen of op-
drachten,, gegeven door een goddelijke stem. Verschillende malen wordt 
dezee stem door Johannes getypeerd als 'een stem uit de hemel'. Bij de identi-
ficatiee van deze stemmen gaan de commentaren dikwijl s uiteen, dat wil 
zeggenn er wordt gekozen, zij het vaak aarzelend, voor een van de drie opties: 
eenn bepaalde stem is van God, van Christus, of van een engel. Op zich is dit 
niett vreemd, de verschillen in keuze zijn verklaarbaar als wij letten op Op 
1:1.. Daar blijkt dat God de auteur is van de openbaring die aan Johannes en 
zijnn medebroeders wordt gegeven; Christus en 'zijn engel' zijn de media van 
dee openbaring. Er is dus sprake van een viervoudige geleding: God - Chris-
tuss - engel - Johannes. Johannes heeft deze geleding mogelijk aangebracht 
opp grond van Da 8:16-17, waar eveneens sprake is van een viervoudige 
geleding:: God - openbaringsstem - engel - Daniël. Op de plaats van Daniels 
'openbaringsstem'' is bij Johannes de gestalte van Jezus Christus gekomen. 
Wijj  zouden op grond van Op 1:1 logischerwijs kunnen veronderstellen dat 
allee openbaringen tot Johannes komen via de engel, maar wij mogen bij een 
visionairee figuur als Johannes natuurlijk geen rationele logica verwachten. 
Johanness voert naast de engel ook God, Christus en de Geest sprekend ten 
tonele. . 
Johanness schrijft in Op 1:1: 'zijn engel', - wiens engel, van God of van 
Christus,, dat is niet duidelijk, maar Johannes heeft, gezien het gebruik van 
hett lidwoord, een specifieke engel op het oog. Zijn hoorders zullen begrepen 
hebbenn welke engel hij bedoelde. Het is een angelus interpres, die de woor-
denn van God en van Christus overbrengt zo, alsof God of Christus ze zelf 
gesprokenn hebben. Daarom is vaak niet uit te maken welke stem Johannes 
bedoelt,, die van God, van Christus, of van een engel225, en leiden pogingen 
tott identificatie van de stemmen in de diverse commentaren vaak tot wille-
keurigee conclusies. Vele hemelse stemmen in de Apocalyps zijn bewust 
ongeïdentificeerd,, om het mysterieuze van de stemmen te accentueren. Het 
zijnn de stemmen die openbaringen van God en Christus aan Johannes door-
geven.. Daarom kunnen wij spreken van 'openbaringsstemmen'. 

2255 Ook in het OT is het dikwijls niet uit te maken wie spreekt, God of de engel van de Heer. 
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Dee constateer dat alle beschrijvingen van stemmen en geluiden, tot nu toe 
behandeld,, verklaard kunnen worden vanuit de Joodse bijbel of Joods apoca-
lyptischee geschriften. 
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