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HOOFDSTUKK  6 

HEMELSEE ZANGERS 

6.11 INLEIDING 

Hett vierde hoofdstuk van het boek Openbaring begint met het bericht dat 
voorr Johannes een deur naar de hemel geopend werd. Johannes geraakt 'in 
vervoeringg des geestes'. Het woord 'visioen' schiet tekort voor wat Johannes 
ervaart,, want hij 'schouwt' niet alleen, maar hoort ook gezang. Hij wordt 
echterr allereerst getroffen door de oogverblindende schittering van de troon 
vann God. Om deze troon zit en staat een hemelse hofhouding. Bij de be-
schrijvingg van deze hofhouding worden twee groepen van zingende heme-
lingenn genoemd, vierentwintig TïpeopUTepoi, 'oudsten', en vier ££>a, 
wezens,, - 'dieren' vertaalt NBG-'51l. Bij de zang van deze achtentwintig 
hemelingenn voegen zich nog koren van vele duizenden engelen. De vraag 
doett zich dan voor: zijn er aanwijzingen voor dat elementen van deze he-
melsee eredienst reflecties zijn van de toenmalige aardse eredienst, zoals 
Johanness die gekend heeft? Velen hebben die vraag bevestigend beantwoord 
enn menen dat het mogelijk is in de Apocalyps gegevens op te opsporen 
aangaandee de oudste christelijke eredienst. In een volgend hoofdstuk ga ik in 
opp dat probleem. 
Dee hemelingen zingen. Wat zij zingen wordt meestal aangeduid als 'hym-
nen',, hoewel het Griekse equivalent, ü^ivoi, niet in de Apocalyps voor-
komt2,, wel in de brieven van Paulus. Het ontbreken van het woord Üjivog in 
dee Apocalyps is mogelijk niet toevallig. De 'hymne' is een belangrijk on-
derdeell  van de religieuze cultussen en de staatscultus van het Romeinse Rijk. 

11 C<ï>ov = dier, maar  kan ook een afbeelding van een gestalte of figuur  betekenen en dan 
niett  alleen van een dierfiguur ; ook de tekens van de Dierenriem werden C<ï>&  genoemd. In 
II  Clem 20,4 worden naast de mensen en de dieren de C<ï>&  genoemd die op de aarde leven. 
Volgenss Bultmann, TWNTU, s.v. (,&& KTX. , 875, zou met het woord (<£a in I Clem 20,4 
eenn samenvatting van mensen en dieren bedoeld zijn. Het woord zou ook op bovennatuur-
lijk ee wezens kunnen slaan. David E. Aune geeft in zijn commentaar, Revelation I, 272, het 
woordd £<ï><x weer  met 'cherubim' . 

22 Johannes gebruikt wel het woord 4>ör), bijvoorbeeld o>óf| Mooüoéox;, het Lied van 
Mozes.. Ook de LX X spreekt in Ex 15:1 over  het lied dat Mozes zong van TTJV <i>Öf)V 
TCCÜTTJV ,, 'di t lied'. 
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Mogelijkk heeft dit gegeven Johannes weerhouden om het woord te gebrui-
ken3.. K. Berger is van mening dat men niet van nieuwtestamentische 'hym-
nen'' kan spreken, want in die gedeelten die als hymnen worden aangeduid, 
zoalss Fil 2:6-11 en Kol 1:15-20, is geen metrische structuur te onderkennen4. 
Menn zou dus van 'prosahymnen' moeten spreken. Maar Berger bespreekt de 
'hymnen'' onder het Hellenistische literaire genre Genos epideiktikon, het 
genree van de lofzangen5. T f ivo i zijn dié 'enkomia', lofzangen, die gericht 
zijnn tot de goden. Berger gebruikt hier een definitie ontleend aan de Apologie 
vann de filosoof Aristides uit Athene, geschreven in de tijd van keizer Hadria-
nuss (117-138). Lofliederen gericht tot het 'Lam', als die in Op 5:12, zouden 
duss geen 'hymnen' kunnen zijn, maar enkomia zoals die geschreven zijn op 
grotee mannen. Berger wil daarom spreken van Christus-enkomia. Het 
Christus-enkomionChristus-enkomion komt overigens wel in de nabijheid van de 'hymne', van-
wegee het streven 'Jesus in die Nahe Gottes zu rücken'6. Er zijn verschillende 
definitiess te geven van het begrip 'hymne'. De zou voor de hymnische ge-
deeltenn van Openbaring niet a priori  een definitie willen gebruiken, ontleend 
aann Hellenistische genres, zoals Berger doet. Berger geeft een overzicht van 
dee opbouw van de Griekse hymne, om dan in de Christus-enkomia 'hymnen-
artige'' elementen op het spoor te komen die overeenstemmen met elementen 
uitt pagane voorbeelden. Het Joodse karakter van de Apocalyps geeft geen 
aanleidingg tot het gebruik van een dergelijke methode. Ik gebruik het woord 
'hymne'' hieronder als aanduiding van een lofzang tot God en/of tot Christus, 
off  als een loflied dat de goedheid en de grootheid van God en/of Christus 
bezingt7. . 

Dee 7tpeopTJT£poi zijn in het visioen van Johannes gezeten op tronen, dra-
genn kronen en zijn bekleed met witte kleren8. De exegeten, die deze 'pres-

33 Ook bij de Apostolische Vaders komt up,vo<; betrekkelijk weinig voor; zie het artikel 
v\ivo<;v\ivo<; in TWNT VII I van de hand van G. Delling, 505. 

44 Zie ook G.P. Luttikhuizen, 'The Poetic Character of Revelation 4 and 5', in: J. den Boeft 
enn A. Hilhorst (red.), Early Christian Poetry. A Collection of Essays, Leiden 1993, 15-22, 
inn het bijzonder biz. 16. 

55 K. Berger, 'Hellenistische Gattungen im Neuen Testament', in: ANRW II, Principat 25/2, 
Berlijn/Neww York 1984, 1149-1169. 

66 Berger, 'Hellenistische Gattungen', 1151. 
77 H. Gunkel, Einleitung in die Psalmen, Göttingen (1933) 19662, gaf een dergelijke definitie 

vann hymnen. Hij zag die psalmen als hymnen, die Gods grote daden en zijn heerlijke 
eigenschappenn bezingen, 276. Zie F. Matheus, Singt dent Herrn ein neues Lied, Stuttgart 
1990,, 15-22. Luttikhuizen onderstreept de oudtestamentische achtergrond van de hymni-
schee passages in Openbaring; hij geeft de volgende bondige definitie van een hymne: 'a 
hymnn is a cultic song in which the emphasis is on the praise of God', 'Poetic Character', 
15-16. . 

88 In de NBG-'51 is althans in de Apocalyps î iCtTia vertaald met 'klederen', oxoAai met 
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byters'' willen identificeren, gaan uitvoerig in op de genoemde attributen: 
wittee kleding, kronen en tronen. De beide andere attributen, citers en gouden 
wierookschalen,, die worden genoemd in 5:8, krijgen in de commentaren 
nauwelijkss of geen aandacht9. Dat de citers weinig aandacht krijgen is 
vreemd,, want Johannes vermeldt als voornaamste functie van de presbyters 
datt zij zingen, 4:11 en 5:9-10, 11; 7:11-12.; 11:16-18; 19:4. Dat zingen en 
hett gebruik van hun muziekinstrumenten bestempelt hen tot hemelse 'zan-
gerss en speellieden', tot Kiöapo)öoi. 
Ikk ga onder (§ 6.3) nader in op de presbyters, maar behandel eerst de vier 
C<oct,, de 'wezens', 'cherubs'. 

6.22 DE C<Ï>CC 

Dee vier £coa worden in Op 4:6-9 beschreven als wezens, vol ogen van voren 
enn van achteren. Ook hun vleugels waren bedekt met ogen10. De voorstelling 
vann deze 'wezens' is door Johannes ontleend aan Ezechiël, waar de LXX in 
1:55 ook spreekt van C<ï>a- De NBG-'51 vertaalt het woord CGÏKX in Openba-
ringg met 'dieren', maar het Hebreeuwse TlVn in Ezechiël met 'wezens'. In 
Ezz 10 worden deze 'wezens' cherubs genoemd. Johannes verbindt in Open-
baringg de voorstelling van de vier-vleugelige cherubs uit Ezechiël met die 
vann de zes-vleugelige serafs uit Js 6. De 'wezens' uit Op 4 vormen volgens 
Boussett en Charles een klasse van engelen11, maar dan zijn zij engelen met 
eenn aards uiterlijk, want zij gelijken respectievelijk op een leeuw, een rund, 
eenn mens en een vliegende arend12. Het mag vreemd klinken dat deze 'we-
zens',, waarvan drie getooid zijn met een dierenkop, zingen konden, maar in 
apocalyptischee voorstellingen is veel mogelijk. P. Alexander wijst in zijn 
'Introduction'' bij de Hebreeuwse Henoch erop dat de vier koeien die de ark 

'gewaden';; er is echter geen kenbaar verschil in betekenis. 
99 Een gunstige uitzondering is de commentaar van D.E. Aune, Revelation, 
100 Als de woorden van 8b, KUicAóftev KOU êowüev YÉJIOUOIV ó(pöaA.nwv een zelf-

standigee zin vormen - zoals NBG- '51 deze woorden opvat, 'en zij waren rondom en van 
binnenn vol ogen' - zou het daarin gaan om een herhaling van het in 6c meegedeelde: C«a 
yénovxaa ó(püaA.|ia>v éjiftpooöev KCCI öiuafrev, NBG-'51: 'dieren, vol ogen van 
vorenn en van achteren'. Nu is het weinig zinvol om 'van binnen' ogen te hebben. Mogelijk 
slaatt 8b echter op het voorafgaande woord TtxépuYCu;; dan zou de betekenis zijn: 'zij, de 
vleugels,, hadden ogen van buiten en van binnen', dat wil zeggen aan de boven- en de 
onderkant.. Cf. de parallel in de Slavische Henoch 21:1, 'cherubim and seraphim standing 
alll  around his throne, six-winged and many-eyed', OTP 1,134, vert. F.I. Anderson. 

111 Charles, Revelation 1,119, 'apparently the highest, or one of the highest orders'. 
122 Ate in ApAbr. 18:5. 
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dess verbonds terugbrachten naar Israël, volgens een Rabbijnse glosse bij 1 S 
6:122 een hymne zongen13. Evenals de serafs van Jesaja zingen de 'wezens' in 
Johannes'' visioen het driemaal 'heilig'. Bij Johannes is het subject van 
heiligheidd 'de Heer God, de Almachtige', met als bijstelling 'die was en die 
iss en die komt'. In de tekst bij Jesaja is het subject van de zin 'de Heer der 
heerscharen',, waarna de woorden 'de ganse aarde is van zijn heerlijkheid 
vol'' volgen. De voorstelling dat hemelingen een lofprijzing zingen, te begin-
nenn met een driemaal herhaald 'heilig!', komt ook voor in de Ethiopische 
HenochHenoch 39:1214 en de Slavische Henoch 21:1! \ Volgens sommigen was dit 
'sanctus'' als een kedoesja reeds in Johannes' dagen een onderdeel van de 
synagogalee liturgie. Johannes vertelt dat de wezens bij hun lofzang 'dag 
nochh nacht' rust hadden, vs 8. Ook de eeuwigdurende lofzang heeft parallel-
lenn in de Ethiopische Henoch 71,7, waar de serafs en cherubs 'the sleepless 
ones'' worden genoemd. In 39,12 is verder sprake van hemelingen 'who do 
nott slumber', maar voor Gods troon staan en het driemaal 'heilig' zingen. De 
SlavischeSlavische Henoch 22,2 noemt de cherubs en de serafs 'and their never-silent 
singing'. . 

Dee £6)01 zingen, maar het is niet duidelijk of zij ook een instrument bespe-
len.. Er bestaat onenigheid over de interpretatie van Op 5:8 betreffende het 
antecedentt van de bijzin ëxovteg ëKCCOTO<; Kiddpav KTX , 'hebbende elk 
eenn citer'. Volgens de meeste uitleggers hebben alleen de presbyters een 
citerr in de hand. Zij houden het erop, dat ëxovTec alleen met de 7rpeapx5-
Tepoii  moet worden verbonden. Grammaticaal is het heel goed mogelijk dat 
ëxovT£<;; ook verbonden wordt met de (wet, en dan zouden ook zij in het 
bezitt zijn van een Kiüctpa. In ieder geval, de vier fcoa zingen. In het ver-
haall  van Johannes zingen zij als kwartet, 4:8, als wij het participium 
Aéyovxegg met 'zingend' mogen weergeven. Bauer-Aland geven weliswaar 
dezee betekenis van Aéyeiv niet in hun woordenboek, noch doen dit de 
auteurss van het lemma A-éyo) in 7TWVTIV; evenmin noemen Liddell & Scott 
dezee betekenis in hun Lexicon, maar dat kan liggen aan hun gebrek aan 
muzikalee interesse16. Alleen H. Schlier stelt dat Aeyeiv 'wenn auch verein-

133 OTP I, 231. De Rabbijnen lieten nnVJ>l komen van *l>\y, zingen, in plaats van 1W, 
rechtuitgaan. . 

144 077*1, 31, vert. E. Isaac. 
155 OTP 1,134, vert. F.I. Andersen. 
166 Dieter Wohlenberg beklaagt zich in zijn dissertatie Kultmusik in Israel. Eine forschungsge-

schichtlicheschichtliche Untersuchung (Hamburg 1967), 531-532, over de onkunde en de 'Ignoranz' 
vann theologen, uitzonderingen daargelaten, op muzikaal gebied en hun gebrek aan bereid-
heidd te rade te gaan bij de muziekwetenschap. Mogelijk geldt dit ook voor lexicografen. 
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zelt'' gelijk kan zijn aan aöeiv17. Ook het Latijnse dicere kan 'zingen' bete-
kenen,, getuige het bericht van Piinius, Epist. 10,96,6 over christenen die 
voorr dag en dauw samenkomen 'carmenque Christo quasi deo dicere secum 
inviceirt™.inviceirt™. All e hymnische gedeelten in Openbaring worden ingeleid met 
^éyovTegg of een andere vorm van kéyzx v19. Men kan daarbij toch moeilijk 
aannemenn dat bedoelde hymnen door spreekkoren zijn 'gezegd'. Nu zijn ze 
ookk niet gezongen in Westerse melodiestructuren. Veeleer hebben we ons 
eenn vorm van cantillatie voor te stellen. In 4:8 zingen de cherubs, als gezegd, 
inn een kwartet, in 5:12 zingen zij mee in het hemelse koor van miljoenen 
engelen,, in 5:14 responderen zij met het woord 'Amen', als bevestiging van 
dee gezongen lofzang waarmee alle schepselen in hemel en aarde hadden 
ingestemd.. Een dergelijke responsie zingen zij tezamen met de vierentwintig 
presbyterss in 19:4: 'Amen, halleluja!', met dezelfde woorden waarmee 'het 
volk'' respondeerde in Ps 106:48. 
Doorr de woorden van Op 4:9 schemert een doxologie, een korte lofprijzing 
diee door de Có>a zou zijn gezongen20. Een doxologie werd vaak gezegd of 
gezongenn aan het eind van een gebed of een hymne21. De doxologie is vervat 
inn een driedelige nominale zin, waarin a) de persoon voor wie de lof is be-
stemdd genoemd wordt in de dativus22, en b) een doxologisch predicaat waar-
inn het woord öó£a voorkomt23 en c) een eeuwigheidsformule24. Hierbij 
betuigenn aanwezigen hun instemming door een gezamenlijk gesproken of 
gezongenn 'amen'25. In 4:9 ontbreekt het 'amen', mogelijk omdat het 'amen' 
naa het zingen van de doxologie door anderen wordt aangeheven. Het 'amen' 
alss respons van een gemeente op de tekst, die door een voorzanger op ver-

177 H. Schlier, TWNTI,163, s.v. aö<o. 
188 lSecum invicem* kan vertaald worden als 'onder elkaar' of als 'in beurtzang'. 
199 Soms gaat een vorm van het werkwoord qcöeiv daaraan vooraf, zo in 5:9, KOCI qjöouoiv 

6>öf)VV Kccivfjv XcyovTeg, 'en zij zongen een nieuw gezang', en 15:3, KOCI ójöouoiv 
TT)VV cj)Öf|v Mcaüoéüx; [...] A,éyovTe<;, 'en zij zongen het lied van Mozes [...]'. Het 
participiumparticipium AéyovTê  functioneert, evenals ÖTi, als inleiding tot de directe rede en hoeft 
duss niet altijd vertaald te worden. 

200 Aune, Revelation I, 307. 
211 In Op 1: 5-6 staat de doxologie, 'Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwighe-

den!!  Amen', aan het eind van de groet. Cf. Deichgraber, Gotteshymnus und Christushym-
nusnus in der frühen Christenheit, Göttingen 1967, 34, '[In] Apk 1, 6 bildet sie [die Doxolo-
gie,, AGS] das Ende des feierlich formulierten Briefeinganges'. 

222 In Op 4:9 T(£ Kcd)r)̂ ÉV(ü ÉTÏI xcjj üpóvo>, 'Hem die op de troon gezeten is'. 
233 In Op 4:9 öó£av KCCI TIHTJV KCCI eüxapicmav, 'heerlijkheid, eer en dankzegging'. 
244 In Op 4:9 TW CWVTI eic; TOIN; ccióJvocg xo>v ocioóvwv, 'die tot in alle eeuwigheden 

leeft'. . 
255 Voor een beschouwing over de doxologie zie Deichgraber, Gotteshymnus, 24-40. 
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hoogdee toon werd gereciteerd, was bekend in de gemeenten van Johannes26, 
enn naar wij mogen aannemen ook in andere christelijke gemeenten. Het is 
ookk goed voor te stellen hoe een gemeenschap instemmend reageert op de 
schriftlezingg door een uitroep als 'amen'27. 
Opp 4:9 vertelt nog iets over de zang van de cherubs. Wanneer dezen zingen, 
ö iavv öcSaouaiv T& (a>a öó£av KTA., zullen de presbyters neerknielen 
(Tieooöviai)) en instemmen met de lofzang. Volgens Kraft moet ötctv + 
futurumm in 4:9 worden verstaan als een iterativum en zou dan vertaald moe-
tenn worden als 'telkens wanneer'28. Dat zou goed passen bij het responso-
rischh karakter van de zang van de 'cherubs' en dat van de presbyters. De 
'cherubs'' zouden dan fungeren als voorzangers en de presbyters zouden in 
wisselzangg antwoorden. De meningen lopen echter ook hier uiteen. Bousset 
leestt met codex K ÖTCCV ÖWOOJÖIV en ziet dan öoSocooiv als een onge-
wonee aor. coni. van ëÖGXJCC29, en als het om een aoristus gaat, kan er geen 
sprakee zijn van een iterativum'0. Ook volgens Lohmeyer zou het in vs 9 om 
eenn eenmalige gebeurtenis gaan en hij wordt daarin gevolgd door Mussies en 
Aune31.. Deze interpretatie lijkt mij de juiste te zijn. De betekenis van Op 4:9-
111 is dan aldus: wanneer de (cpa, de cherubs, een lofzang32 zullen zingen, 
dann zullen de presbyters op hun knieën vallen en het lied, genoemd in 4:11, 
zingen,, of, nauwkeuriger aangeduid, wanneer de cherubs hun lofzang heb-
benn beëindigd met een doxologie zullen de presbyters inzetten met het 
ct£io<;-lied,, 4:11. In Op 4:9-14 is dus wel sprake van responsoriale zang, 
maarr het iteratieve element, dat Kraft veronderstelde, is niet aanwezig. 
Inn 5:14 wordt eveneens vermeld, dat de presbyters op hun knieën vallen. 
Niett vermeld wordt echter dat zij dan ook zingen. Het verwachte ct^iog-lied 
wordtt niet genoemd. 

266 Zie Op 19:4 waar de CÓ)0C en de 7ipeaPuxepoi met 'amen' en 'halleluja' instemmend 
reagerenn op een lofzang. 

277 Cf. 2 Makk 1:23, 'De priesters spraken een gebed uit, terwijl het offer verteerd werd: de 
priesterss en allen die aanwezig waren; Jonatan begon en de anderen stemden in'. Wij 
moetenn ons hierbij waarschijnlijk voorstellen dat Jonatan de voorbidder was en dat de 
anderenn instemden met de gebeden door 'amen' te roepen. 

288 Kraft, Offenbarung, 100-101. Er zijn verschillende tekstvarianten, maar de lezing öcóoou-
aivv is stellig origineel, Mussies, Morphology, 343. 

299 Bousset, Offenbarung, 252. Zie echter L. Radermacher, Neutestamentliche Grammatik, 
Tubingenn 19252, 100, 'Eine einigermassen sichere Spur des Aorists ëöcooa fehlt'. 

300 Muller, Offenbarung, 147, laat het futurum öcóoouoiv slaan op het eschatologisch gebeu-
ren.. Dan zou ÖTOCV geïnterpreteerd moeten worden als: 'wanneer eenmaal'. 

311 Lohmeyer, Offenbarung, 47. Mussies, Morphology, 343-347. Aune, Revelation I, 273, 
307. . 

322 Met de lofzang van de cherubs is niet het driemaal 'heilig' van 4:8 bedoeld, vanwege het 
futurumfuturum ÖCÓGODQIV in 4:9. 
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Vann de £(001 uit Openbaring worden ook nog niet-muzikale activiteiten 
vermeld:: in Op 6 wordt verhaald dat zij elk, om de beurt, een roepsignaal 
geven,, waarbij telkens een ruiter verschijnt. En één van de vier 'wezens' -
welke,, wordt niet vermeld - overhandigt de 'schalen van Gods gramschap' 
aann zeven engelen, Op 15:7. In 14:3 zijn zij, mét de presbyters, toehoorders 
vann engelen, die het 'nieuw gezang' zingen33. 

6.33 DE npeopinepoi 

Velee commentatoren gaan in op de vraag: waaraan is Johannes' voorstelling 
vann de TipeoPuxepoi ontleend? Deze TipeopUTepoi zijn in Johannes' 
voorstellingg gezeten op tronen rondom de troon van God, maar waren zij ook 
oorspronkelijkk hemelse wezens, als engelen, of zijn zij vertegenwoordigers 
vann mensen? Er wordt door sommige uitleggers ingegaan op de betekenis 
vann het getal 24, zelfs op een hiërarchische verhouding van de TrpeoPuTe-
poii  tot de vier t&a, die voor het eerst in 4:6 genoemd worden. Slechts een 
enkelee commentaar wijdt woorden aan de betekenis van de citers, die in het 
bezitt zijn van de TipeoPuxEpoi. 
Dee exegeten verschillen sterk in hun opvattingen betreffende de herkomst 
vann Johannes' voorstelling van de npeopuxepoi. Eeuwenlang heeft men 
dezee presbyters gezien als 'verheerlijkte' mensen, meer speciaal de heiligen 
vann het Oude Verbond. Deze visie werd ook voorgestaan in de aantekenin-
genn bij de Statenvertaling34. De opvatting dat de presbyters oorspronkelijk 
mensenn waren, berust onder andere op de lectio van Op 5:9 in de Textus 
receptus:receptus: öxi èo(pdyr\q KOti r\yópaoac; xcp üea> rm-ccQ KTA., 'want Gij 
zijtt geslacht en hebt ons voor God gekocht...'. De presbyters danken bij deze 
lezingg hun heil aan het Lam en zijn dan als verheerlijkte mensen te duiden. 
Ditt T)|iCt(; wordt echter in moderne tekstedities weggelaten, omdat het niet 
strooktt met het OCÜTOTJI; in vs 10, 'en Gij hebt hen gemaakt tot...'. Toch heeft 
hett r\\i&(;  in vs 9 sterke getuigen. In feite ontbreekt het woord alleen in de 

333 Volgens Kraft zingen niet de engelen, maar de 144.00 gelukzaligen het nieuw gezang, 
Offenbarung,Offenbarung, 188. 

344 De Statenvertalers laten ook de mogelijkheid van een andere uitleg open: de 24 'ouderlin-
gen'' - zoals zij het woord TipeoPuTepoi weergeven - zouden vertegenwoordigers zijn 
vann 'de gehele kerk van het Oude en Nieuwe Testament', te weten de twaalf patriarchen en 
dee twaalf apostelen. 
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AlexandrinusAlexandrinus en in de Ethiopische versiones. Hoskier nam T\\iCLC, dan ook op 
inn zijn teksteditie van de Apocalyps35. 
Dee exegeten van de Godsdiensthistorische School zien daarentegen in de 
TCpeopuxepoiTCpeopuxepoi van hoofdstuk 4 en 5 over het algemeen 'engelen'. Zo Gun-
kel,, die meende dat Johannes de voorstelling van de vierentwintig 'oudsten' 
hadd ontleend aan andere apocalyptische voorstellingen, afkomstig uit de 
Babylonischee mythologie36. Het zou gaan om de vierentwintig sterrengoden 
vann de dierenriem, zoals die beschreven zijn door Diodorus Siculus37. Bous-
sett wees, ter verklaring van het getal vierentwintig, op het feit dat in de 
hemelsee hofhouding van de Perzische religie Ahura Mazda omgeven was 
doorr 24 Yazata's, die op tronen gezeten waren. Babylonische of Perzische 
voorstellingenn zouden dus de achtergrond vormen van Johannes' vierentwin-
tigg TTpeopuxepoi, waarbij de oorspronkelijke zin is verbleekt; de vroegere 
godenn zijn engelen geworden38. Dat is eveneens de mening van Charles, die 
eropp wijst dat een eventuele oorspronkelijke betekenis niet gelijk hoeft te 
zijnn aan de betekenis die Johannes in Op 4:4 aan de vierentwintig Ttpeo-
pUTepoii  gaf39. Stonehouse zag de TtpeoPutepoi als een klasse van he-
melsee figuren van een superieure rang, verheven boven de engelen40. Dat is 
ookk de mening van Satake: 'Vielleicht stellen sie eine höhere Engelklasse 
dar'' . Toch wijzen enkele latere onderzoekers de opvatting dat de Tïpeo-
P^Tepoii  engelgestalten zouden zijn, van de hand, zo Michl in een uitvoeri-

355 H.C. Hoskier, Concerning the Text of the Apocalypse, Vol. I, Londen 1929. Hoskier 
meendee de weglating van T|p.ag in 5:9 te kunnen verklaren: de woorden HTOPAEAS 
TQQ 0EQ vormen de laatste woorden van een kolom, de nieuwe kolom begint met EN 
TQQ AIMAT I EOT, waarbij de afschrijver het woord HMAE moet hebben vergeten. De 
lezingg T)\ICLQ vormt in ieder geval de lectio durior. Aune, Revelation I, 325, meent dat 
rjU&gg is toegevoegd, omdat een object werd gemist. Ook Metzger, Textual Commentary 
onon the Greek New Testament, Stuttgart/New York 19942, 666, houdt r)fid<; voor een 
toevoeging. . 

366 H. Gunkel, Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit: Eine religionsgeschichtliche 
UntersuchungUntersuchung iiber Genesis I undAp. Joh. 12, Göttingen 19212, 302-308. 

377 Griekse tekst van Diodorus Siculus, II, 31, bij Bousset, Offenbarung, 247, en Charles, 
RevelationRevelation I, 131. 

33 8 Bous set, Offenbarung, 247. 
399 Charles, Revelation I, 128-133. Zie verder O. Schmitz, TWNT lil,  166, s.v. ftpóvog, 'die 

Altestenn in Apk 4,4, unter denen wohl auch Engelmachte zu verstenen sind'; en in navol-
gingg van hem G. Bornkamm, TWNT VI, 668, s.v. itpêa^vc; KTX , 'Nichts deutet darauf, 
dasss diese Altesten als erlöste und verkiarte Menschenwesen vorzustellen sind'. 

400 N.B. Stonehouse, 'The Elders and the Living-beings in the Apocalypse' in: Arcana Reve-
latalata (feestbundel voor F.W. Grosheide), Kampen 1951,135-148. 

411 A. Satake, Gemeindeordnung, 137-150. Citaat: 149. 
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gee studie42. Hij werd gevolgd door Feuillet43 en Prigent44, en de commentato-
renn Kraft, Sweet, Chilton en Harrington, om enkelen te noemen. Het voor 
henn doorslaggevende feit is dat nergens engelen 7lpeopUTepoi worden 
genoemd. . 
Bijj  de identificatie zijn, als gezegd, de drie attributen van de presbyters in het 
geding:: a) zij zijn gehuld in witte kleren, b) zij zijn gezeten op tronen, en c) 
zijj  dragen kronen. De witte kleren dragen niet bij tot hun identificatie, want 
vann engelen zowel als van verheerlijkte mensen wordt gezegd dat zij witte 
klerenn dragen. De kronen en tronen van de presbyters zouden wijzen op hun 
menselijkee afkomst. In de Hemelvaart van Jesaja worden tronen en kronen 
beloofdd aan de rechtvaardigen vanaf Adam, die gekleed zijn in witte kle-
ren45.. In Op 3:21 wordt hun die standhouden toegezegd te mogen zitten op 
dee troon van Christus. Het zitten op tronen wordt als bewijs aangevoerd voor 
dee menselijke afkomst van de presbyters, want zelden wordt van engelen 
gezegdd dat zij op tronen zitten. Feuillet weet natuurlijk van een klasse van 
hemelingenn die üpóvoi wordt genoemd, zo in Kol 1:16, maar hij vermoedt 
datt deze klasse van engelen zo heet, omdat zij dicht rond de troon van God 
staan.. Mogelijk valt bij deze dpóvoi echter ook te denken aan engelen die 
opp tronen waren gezeten46. In ieder geval worden in de Apocalyps van Sefan-
jaja engelen genoemd die troonzetels hebben in de hemel47. De tronen van de 
presbyterss zijn dus geen sterke aanwijzing voor de identiteit van laatst ge-
noemden. . 
Dee presbyters dragen kronen. En de getrouwe gelovigen wordt de kroon des 
levenss beloofd, Op 2:10. Als zij volharden, zal niemand hun die kroon ont-
nemen,, 3:11. Het woord crcé(pavog, in Openbaring vertaald door 'kroon', 
betekentt echter allereerst 'krans'. De engelen in de Apocalyps van Sefanja 
dragenn 'diademen'. Feuillet, die in de presbyters geen engelgestalten wil 
zien,, noemt zelf een tekst als argument, die zijn eigen mening weerspreekt: 
ApocalypsApocalyps van Abraham 11,3, waar een engel getooid is met een KiöapK, 
eenn tulband als van de hogepriester in Ex 28:4 (LXX) 48. De drie attributen 

422 J. Michl, Die 24 Altesten in der Apokalypse des heiligen Johannes, München 1938. 
433 A. Feuillet, P.S.S., 'Les vingt-quatre vieillards de 1'Apocalypse', RB 65 (1958) 5-32. 
444 P. Prigent, Apocalypse et Liturgie (Cahiers Théologiques 52), NeuchStel/Parijs 1964. 
455 Zie de vertaling van M.A. Knibb, 'Martyrium Isaiae', 9,12, OTPII, 170. 
466 Zo O. Schmitz, 7WJVTIII, 167, s.v. öpóvoc,. 
477 Zie het citaat in Clemens van Alexandria, Stromata, 5,11,77, vert. O.S. Wintermute, OTP 

I,, 508, 'And I saw angels who are called "Lords", and the diadem was set upon them in the 
Holyy Spirit, and the throne of each of them was sevenfold more (brilliant) than the light of 
thee rising sun'. 

488 Zie de beschrijving van de engel in de Apocalyps van Abraham 11:2-3 in OTP 1,694, vert. 
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vann de presbyters kunnen ook attributen van engelen zijn en vormen dus 
geenn sterke argumenten voor de menselijke afkomst van de presbyters in 
Openbaring. . 
Err zijn echter andere argumenten te noemen die wijzen op een aardse af-
komstt van de hemelse up-vwÖoi49. Deze zijn gelegen in teksten die bij Jo-
hanness een rol gespeeld kunnen hebben bij zijn conceptie van de vierentwin-
tigg Ttpeoptrcepoi. Een belangrijke tekst, waarnaar vele uitleggers verwij-
zen,, is in dit verband Js 24:23: 

DanDan zal de blanke maan schaamrood worden, 
enen de gloeiende zon zal zich schamen, 
wantwant de HEER der heerscharen zal Koning zijn 
opop de berg Sion en in Jeruzalem, 
enen er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten. 

Fekkes50,, die in zijn dissertatie uitvoerig de vraag behandelt of Johannes' 
voorstellingg van de npeoPuTEpoi al of niet teruggaat op Js 24:23, beant-
woordtt die vraag bevestigend. Zowel Op 4 als Js 24:23 refereren aan een 
eschatologischh bepaalde groep van personen in Gods aanwezigheid, die 
7ipeoPl)Tepoii  worden genoemd, en beide teksten hebben een verbinding 
mett Ex 24:9-10: 

EnEn Mozes klom op met Aaron, Nadab en Abihu 
enen zeventig van de oudsten van Israël. 
100 En zij zagen de God van Israël 
enen het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, 
alsals de hemel zelf in klaarheid. 

Fekkess acht deze tekst van groter belang voor het verstaan van Op 4:4 dan Js 
24:2351.. Maar 'Even if Exodus 24 was primarily in mind, Isa. 24.23 may 
havee played a supporting role, by means of which the earthly elders of Exo-

R.. Rubinkiewicz, 'The appearance of his body was like sapphire, and the aspect of his face 
wass like chrysolite, and the hair of his head like snow. And a kidaris (was) on his head...'. 

499 Het woord üiiva>5oi komt niet in de bijbel voor, wel het werkwoord tijivwöeïv, 1 Kr 
25:66 7iavT£<; OUTOI [...] i)|ivcoÖoi)VTe<;, 'die allen namen deel aan het gezang...'. 
Josephuss noemt de Levieten Ï)|1V(A>ÖOI \nAnt. 7,14,7. 

500 Jan Fekkes III , Isaiah and Prophetic Traditions in the Book of Revelation, Visionary 
AntecedentsAntecedents and their Development (JSNTSup 93), Sheffield 1994,141-143. 

511 Cf. het 'plaveisel van lazuur' in Ex 24:10 met Op 4:6, 'en voor de troon was als een glazen 
zee,, kristal gelijk'. 

154 4 

file:///nAnt


duss 24 were given a more permanent celestial capacity, and through which 
furtherr eschatological motifs could be drawn into the basic theophany tradi-
tion'52.. Fekkes noemde nog enkele argumenten die aannemelijk maken dat 
Johanness ook de woorden van Js 24:23 in gedachten gehad zou kunnen 
hebben.. Voor ons is het van belang vast te stellen dat Johannes' voorstelling 
vann de vierentwintig ouderlingen tegen de door Fekkes veronderstelde ach-
tergrondd geïnspireerd lijk t te zijn op teksten uit de Tenach en niet teruggaat 
opp Babylonische of Perzische mythologie. Daarvoor spreekt ook het getal 24 
-- zie onder -, al dragen vertegenwoordigers van de Godsdiensthistorische 
Schooll  als Bousset en Lohmeyer nog zoveel gegevens aan uit andere gods-
diensten. . 

Hett getal 24 is waarschijnlijk een zinspeling op de vierentwintig priester- en 
Levietenklassenn die worden vermeld in het boek Kronieken53. I Kr 24 han-
deltt over de indeling van de priesters in vierentwintig klassen en hoofdstuk 
255 over de zangers die eveneens in vierentwintig klassen worden in-
gedeeld54.. Deze zangers werden afgezonderd om te profeteren 'bij het spel 
vann citers, harpen en cimbalen', I Kr 25:1. Zij werden later tot de Levieten 
gerekend55.. De indeling in vierentwintig klassen bleef bestaan tot de ver-
woestingg van de tempel. Elke klasse verzorgde de dienst in de tempel gedu-
rendee één week56, maar op het Paas-, Weken- en Loofhuttenfeest waren alle 
klassenn aanwezig57. Volgens de Misjna werden de hoofden van de priester-
klassenn aangeduid als D'OPD "Op*, de 'oudsten' van de priesters58. Nu stamt 
dee Misjna uit een latere tijd, maar er is geen reden om de aanduiding van de 
hoofdenn der priesters te betwijfelen. Johannes kan de benaming TipEOpuxe-
pOll  hebben ontleend aan de hoofden van de priesterklassen. 
Ikk concludeer daarom dat Johannes zijn visie van de vierentwintig 7ipeapl3-
Tepoii  heeft geconcipieerd mede op grond van de bijbelteksten Ex 24:9-10, 
Jss 24:23 en 1 Kr 24 en 25, waaruit wij kunnen opmaken dat het concept van 

522 Fekkes, Isaiah, 142. 
533 Deze verwijzing werd reeds gedaan door de Franeker hoogleraar Campegius Vitringa 

(1659-1722),, in diens 'AvctKpiaig Apocalypsios Joannis Apostoli, (Franeker 1705) Am-
sterdamm 17192. 

544 Zie over de zangers in 1 Kr: P. Schelling, De Asafspsalmen, hun samenhangen en achter-
grondgrond [Dissertationes Neerlandicae, series theologica], Kampen 1985,176-201. 

555 Schürer, History of the Jewish People, II, 288-289. 
566 Cf Misjna Tamied 5,1, 'And on the Sabbath they add a blessing for the outgoing priestly 

watch',, The Mishnah, New Haven/Londen 1988, vert. Jacob Neusner, 869. 
577 Misjna Soeka 5,6-7. Cf. 5,7, 'Three times a year all the priestly watches shared equally in 

thee offerings of the feasts and in the division of the Show Bread', vert. Neusner, 290. 
588 Misjna Joma 1,5, vert. Neusner, 266. 
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dezee 'oudsten' een strikt Joods karakter heeft. Een tweede conclusie is dat 
dezee teksten de mogelijkheid openlaten voor de veronderstelling dat de 
presbyterss rond de troon van God in de voorstelling van Johannes verheer-
lijkt ee mensen zijn naar Op 1:6 en 5:9. Charles, die met nadruk stelt 'Elders -
cannotcannot be men but must be angels'™, komt tenslotte tot de conclusie 'And in 
theirtheir present context the Elders may be the heavenly representatives of the 
faithfulfaithful in their twofold aspect as priests and kings'60. Belangrijker dan hun 
afkomstt is hun functie. Wij beperken ons in onze beschouwing van de pres-
byterss tot hun functie van hemelse 'zangers en speellieden'. Op de Klüctpa 
alss attribuut van deze 7tpeoPircepoi hoop ik later in te gaan. 

Dee TCpEOplJxepOl zingen. Als eerste hymne wordt genoemd, Op 4:11, 

GijGij  onze Heer en God, zijt waardig te ontvangen 
dede heerlijkheid, de eer en de macht; 
wantwant Gij hebt alles geschapen, 
enen om uw wil was het en werd het geschapen. 

Hett lied van de TCpeaPuxepoi in 4:11 wordt gezongen na de zang van de 
£coa.. Hun hymnen vormen samen stem en tegenstem: een voorbeeld van 
antifonalee zang61. Deichgraber wijst op het Joodse karakter van deze hym-
ne62.. Het komt in de Pseudepigrafische geschriften herhaaldelijk voor dat 
hemelingenn God lof toezingen63. Het bijzondere van Openbaring is, aldus 
Deichgraber,, dat daarin de tekst geboden wordt van de lofprijzingen. Dat 
komtt in het Jodendom slechts weinig voor. Deichgraber noemt vijf teksten 
buitenn Johannes' Openbaring64, maar die teksten zijn veel beknopter dan de 
hymnetekstenn van Johannes. In de hymne Op 4:11 wordt in de versregels a 
enn b uitgedrukt dat God waardig is alle eer te ontvangen, in regels c en d 
wordtt de grond van de lofzang genoemd: Gods scheppende activiteiten. 
Regell  a begint met de woorden ct^ioc; ei. Over de term &£iog is veel ge-
schreven65.. Ik beperk mij tot de opmerking, dat het woord <x£io<; de hymne 

599 Charles, Revelation I, 130 (cursivering van Charles). 
600 Charles, Revelation I, 132-133 (cursivering van Charles). 
611 Ook in hfst. 5 en in 7:10 en 7:12 is sprake van een dergelijke antifonale zang. 
622 Deichgraber, Gotteshymnus, 50-51. 
633 Wij moeten er wel op bedacht zijn dat vele van die geschriften een 'christelijke' bewerking 

hebbenn ondergaan. 
644 Bijvoorbeeld Js 6:3, Ez 3:12, Eth.Hen. 39,12; 61,11 en in 4 QS1.39. 
655 Lohmeyer, Offenbarung, ad 4:11, '"A^io<; ist feierliche Form der Akklamation, deren 

Ursprungg noch nicht genügend untersucht ist.' Dat schreef Lohmeyer in 1926. Sindsdien 
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verbindtt met die gezongen door £(2>a en irpeopi)Tepoi tezamen, 5:9, en 
mett de hymne in 5:12, gezongen door dezelfde groepen die zich dan voegen 
inn de koorzang van ontelbare engelen. In de hymne 4:11 wordt gesteld dat 
Godd 'waardig' is om de heerlijkheid, de eer en de macht te ontvangen, in de 
hymnee van 5:9 wordt het Lam waardig bevonden de boekrol te nemen en te 
openen,, in de lofprijzing van het Lam in 5:12 worden zeven predicaten 
genoemd,, die het Lam waardig is om te ontvangen. 

Zongenn de £cpa en de npeofimepoi in Op 4:8 en 4:11 in beurtzang, in 5:9 
heffenn zij tezamen een lied aan. Zij zingen een 'nieuw gezang', gericht niet 
tott God maar tot het Lam. Bij dit 'nieuw gezang' wordt het woord aöeiv, 
'zingen',, gebruikt, evenals in 14:2 waar eveneens het G)öf) Kaïvfj weer-
klinkt66. . 
Dee uitdrukking 'een nieuw gezang' komt tweemaal voor in Openbaring, en 
iss door Johannes overgenomen uit de Tenach. Het nieuwe lied is het lied dat 
gezongenn wordt door Israël vanwege zijn verlossing en bevrijding67. In de 
Tenachh komt dit 'nieuw gezang' echter enkele malen voor in een context, 
waaruitt een positieve betrokkenheid op 'de volken' spreekt; vooral bij Js 
42:100 is dit het geval: 'Zingt de HEER een nieuw lied, zijn lof van het einde 
derr aarde...'. In het lied, dat de £(Ï>(X en de TTpeoptJTEpoi zingen, is sprake 
vann door het Lam vrijgekochten 'uit elke stam en taal en volk en natie', 
gevormdd naar de uitdrukking 'gij volken, natiën en talen', in Da 3:4, 7; 4:1 
enn 5:1968. Bij Jesaja en andere profeten wordt telkens de verwachting uitge-

zijnn er vele studies gewijd aan de uitdrukking cé îóg eon, te beginnnen met E. Petersons 
EISEIS THEOS, een boek dat in hetzelfde jaar 1926 verscheen. Deichgraber schreef echter 
nogg in 1967: 'Die Herkunft dieser Formel ist noch nicht genügend geklart', Gotteshymnus, 
50.. Klaus-Peter Jörns ging uitvoerig in op de term Ct îog, zie zijn Das hymnische Evan-
geliumgelium (1971), 56-73. Jörns: 'die Einleitung der Strophen 4,11; 5,9b-10; 5,12 durch 
d£lO£mitd£lO£mit einer Form von eivaic.Inf. ist ohne Vorbild und vom Verfasser der Apokalyps 
selbstgestaltet',selbstgestaltet', citaat blz. 72, curs. v. Jörns]. 

666 Deichgraber vindt de tekst van de hymne in 5:9 heel prozaïsch; het zou hier gaan om 
liturgischh proza, Gotteshymnus, 51. Zijn mening wordt echter weersproken door de woor-
denn cjÖouoiv (óöfjv. Het gaat hier om de muzikale expressie van een dubbelkoor, zoals 
diee ook in de tempel te Jeruzalem gehoord kon worden. Bij de tempelkoren was wel 
degelijkk sprake van 'zang', voortgebracht door geoefende koorzangers, hoe die ook ge-
klonkenn heeft. En juist deze koorzang zal Johannes' voorbeeld zijn geweest voor zijn 
voorstellingg van hemelse koorzang. 

677 Str.B.,111, 801. 
688 Deze uitdrukking komt zevenmaal voor in Openbaring, echter telkens gevarieerd. In 5:9 is 

XaÓQXaÓQ door NBG-'51 vertaald door 'volk', en eüvog door 'natie', evenals in 11:9. In 7:9; 
10:11;; 13:7; 14:6 en 17:15 is de vertaling omgekeerd. Met Aaoi werden de Joden in de 
diasporaa aangeduid, door Joden zelf. Er is echter in de opsomming van Johannes geen 
verschill  in betekenis tussen Xaó<; en ëüvoq. 
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sprokenn dat eenmaal de volken naar Jeruzalem zullen komen om Israels God 
tee eren. Bij die verwachting sluit Johannes zich aan en hij ziet die verwach-
tingg reeds in zijn visioenen tot werkelijkheid worden. De £o)a en de 
TCpeoPuxepoii  zingen daarvan in het 'nieuwe lied'. 

6.44 ENGELENZANG 

Inn Openbaring behoren engelen tot hen die de lof aan God zingend gaande 
houden.. Dit is op zichzelf niets bijzonders. In de Pseudepigrafische geschrif-
tenn kunnen wij vele beschrijvingen lezen van vromen als Henoch, Jesaja en 
anderen,, die op hun reis door de hemelse gewesten engelen aanschouwden 
diee de hemelse eredienst onderhouden. Het bijzondere aan de beschrijving 
vann Johannes is dat er slechts sprake is van één hemel - Paulus spreekt in 2 
Korr 12:2 over de derde hemel en Henoch bereikt de tiende hemel69. En 
voortss dat Johannes, zoals wij boven reeds stelden, de teksten geeft die door 
engelenn en andere hemelingen worden gezongen. Deze teksten zijn object 
geweestt van grondig onderzoek. In het begin van de twintigste eeuw hebben 
Bousset,, Lohmeyer en Charles in hun inmiddels klassiek geworden com-
mentarenn veel aandacht geschonken aan de godsdiensthistorische achter-
grondenn van deze hemelse hymnen. In de tweede helft van de vorige eeuw 
hebbenn verschillende nieuwtestamentici zich specifiek bezig gehouden met 
dee hymnische gedeelten in Openbaring. Om slechts twee te noemen: Deich-
graberr behandelde in zijn dissertatie deze teksten onder vormhistorisch en 
stijlkritischh gezichtspunt, en Jörns bestudeerde hen onder 'gattungsgeschicht-
lich'' aspect, ten einde hun opbouw, functie en herkomst te kunnen bepalen. 
Zoalss de meeste anderen die deze hymnen bestudeerden, behandelen zij deze 
hymnenn als een literair genre. Anderen hebben bij hun studie van deze hym-
nenn gezocht naar mogelijke sporen van de vroegste christelijke eredienst. 
Slechtss weinigen hebben de tekst van Openbaring onderzocht op zijn muzi-
kalee merites70. En er is in de Apocalyps toch sprake van een groots muzikaal 
gebeuren,, al dadelijk bij het begin van de beschrijving van de handelingen in 
dee hemelse troonzaal: ontelbare engelen, tienduizenden tienduizendtallen en 
duizendenn duizendtallen, zingen samen met de vier £<2>a en de vierentwintig 
TlpeapUTCpOl.. Er is bij de zang in hoofdstuk 4 en 5 sprake van een gewel-

699 Slavische Henoch, hfst. 22. 
700 Tot dezen behoren W.S. Smith, Musical Aspects of the New Testament, Amsterdam 1962, 

enn Th.A. Seel, Toward a Theology of Music for Worship derived from the Book of Revela-
tiontion [onuitgegeven diss. Southern Baptist Theological Seminary, Louisville 1990]. 
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digg crescendo: het koor wordt bij elke nieuwe zang uitgebreid: in Op 4:8 
zingenn alleen de vier Cva» in 4:11 de vierentwintig TCpEoPuTEpoi, in 5:9 
zingenn de Ctocc samen met de TCpeaPuxepoi onder begeleiding van Kidct-
pai,, in 5:12 de Ccpa en de TTpeopUTEpoi en de ontelbare engelen, in 5:13 
allee schepselen in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en 
alless wat daarin is, héél de schepping71 voegt zich in het koor! Jörns wraakt 
inn het begin van zijn behandeling van 'Die hymnische Stücke in Kapitel 4 
undd 5' terecht de mening van hen die de tekst van Johannes lezen als de 
beschrijvingg van een statische toestand72. Helaas worden zingen en musice-
renn door velen blijkbaar niet als activiteiten gezien. 

Engelenn zingen alleen of samen met andere hemelingen en bij vier van hun 
liederenn staat de tekst vermeld: 5:11-12; 5:13; 7:12 en 16:5. De auteur van de 
Apocalypss volgde met het weergeven van deze liederen een wijd verbreid 
gebruik:: 'Gerade auch in apokalyptischer Literatur hat man gerne Lieder und 
Gebetee eingestreut'73. Deichgraber spreekt van 'hymnen' die in elk van de 
grotee onderdelen van de Apocalyps zijn toegevoegd, maar anderzijds stelt hij 
datt het in de Apocalyps niet gaat om echte hymnen, maar om 'hymnische 
Partien',, om korte, 'formelhaft gepragte hymnische Stücke'74. Deichgraber 
noemtt een uitzondering: Op 15:3-4. Het Nieuwe Testament kent volgens 
hemm slechts twee echte 'Gotteshymnen': deze tekst en Rom 11:33-36. De 
uitdrukkingg 'hymnische Partien' lijk t mij niet zinvol; zij suggereert dat het 
omm gedeelten van bestaande hymnen gaat. Het gaat echter om liedteksten, 
diee door de auteur van de Apocalyps zelf geschapen zijn, zoals Deichgraber 

711 'Freilich scheint KTio\ia nicht die Kreatur im algemeinen, sondern lediglich die kosmi-
schee Geisterwelt zu bezeichnen. [...] Nur sie ist als Adressat einer Frage wie der von 52 

denkbar,, nur sie kann den Lobgesang von 5l 3 darbringen', aldus H.-P. Muller, 'Die 
himmlischee Ratsversammlung', ZNW 54 (1963) 254-267, citaat 254. Muller baseert zich 
opp de betekenis van KTIOK; in Rom 8:20-21. Contra: Kasemann, die onder KTIOK; de 
gehetee creatuur met inbegrip van de mensen verstaat, An die Romer, 225. Wij komen op 
dezee kwestie terug bij de behandeling van het tersanctus, Op 4:8. 

722 'Alle alteren Kommentare, aber auch, soweit ich sehe, die neueren sind sich darin einig, 
dasss Kap. 4, abgesehen van V. l-2a, keine Handlung beinhalte', Jörns, Evangelium, 23, n. 
1. . 

733 Deichgraber, Gotteshymnus, 44. Zie echter boven de restrictie betreffende de teksten 
genoemdd in § 6.3, in het bijzonder noot 64. 

744 Deichgraber, Gotteshymnus, 60. Deichgraber behandelt dus 'hymnische gedeelten' van het 
boekk Openbaring. Ook Jörns gebruikt de aanduidingen door elkaar: hij noemt het tweede 
hoofdstukk van zijn boek Das hymnische Evangelium: 'Die hymnischen Stücke in Kapitel 4 
undd 5', maar beëindigt dat hoofdstuk met de paragraaf 'Die Funktion der Hymnen in 
Kapitell  4 und 5'. 
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zelff  ook aantoont. Men kan daarbij dus niet van 'gedeelten van hymnen' 
spreken,, hooguit van korte hymnen. 

6.4.16.4.1 Op 5:11-13, zang van duizenden 

Inn Op 5:11 wordt een ontelbare schare engelen vermeld die de lofzang aan-
heffenn tot het Lam: 'Het Lam dat geslacht is, is waardig (<x£iO<;) te ontvan-
genn de macht en de rijkdom etc'. Jörns beschouwt deze hymne niet als een 
liedd dat gezongen wordt, omdat de hymne wordt ingeleid met A-éyovTeg 
(ptovfjj  \ieydXr\, wat zou slaan op een 'feierlich-proklamatorische Rede'. 
Wee hebben echter reeds gezien dat A.éy£iv ook 'zingen' kan betekenen. Het 
gaatt hier niet om een spreekkoor van een paar miljoen engelen. De engelen 
zingenn hun hymne, vs 12b, in antifonaal verband met de hymnen van de 
(cpaa en de Trpeopuxepoi. 
Aunee ziet dit lied als een antwoord op de vraag gesteld door een engel, 5:2: 
'Wiee is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken?'75. De 
hymnee in vs 12 behoort tot het prijzende genre dat Aune ÊTtiviKeov76 

noemt,, waaraan de vraag van vs 2 essentieel is verbonden. Die vraag is de 
(XTïopicc,, de probleemstelling, de 'declarative question', zegt Aune. Deze 
«Tiopiaa wordt gevolgd door enige regels proza, de amplificatio of CCÛ T]-
0\Q,0\Q, de 'uitbreiding', waardoor het antwoord op de Ócrcopia nog even 
uitblijft ;; deze vertraging heeft als effect de verhoging van de spanning. Aune 
steltt nu dat een hymne die begint met een anopia een typische stijlfiguur is 
inn de Griekse hymnodie77. Het Oude Testament zou een dergelijke stijlfiguur 
niett kennen. Er is in zekere zin sprake van een (XTlopia in enkele psalmen, 
bijvoorbeeldd in Ps 113:5, 'Wie is als de HEER, onze God...?'. Daarop volgt 
alss antwoord: 'Hij die de geringe opheft uit het stof...'. Aune stelt echter dat 
hierr de öiTEOpia niet aan het begin van de hymne staat. Echter, het door 
Aunee genoemde voorbeeld, Ilias XI, 218, 'Zegt mij, o Muzen, [...] wie trad 
alss eerste Agamemnon in de weg...?', staat weliswaar aan het begin van een 
nieuwee alinea, maar bepaald niet aan het begin van de hymne. 
Datt de stijlfiguur van de hymne ingeleid door een (XTlopia typisch Grieks 
zouu zijn, wordt door Aune niet overtuigend bewezen. Iets als een anopia 
komtt regelmatig voor in vormen van poëzie, ook in het Oude Testament. In 
Jss 6:8-13 is niet sprake van een hymne, maar wel van poëzie: deze pericoop 

755 Volgens Deichgraber correspondeert Op 5:9-10 reeds met de vraag van de engel in 5:2. 
766 È711VIKEOV se. qo\ia, overwinningslied. Cf. de terminologie van K. Berger, § 6.1. 
777 Onder 'hymnodie' is hier 'liederenschat' te verstaan. 
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begintt met woorden van de HEER: 'Wie zal Ik zenden, en wie zal Ons voor-
gaan?1.. Dan volgt het antwoord van de profeet: 'Hier ben ik, zend mij' en 
vervolgenss de opdracht van God in poëtische bewoordingen. Het gebruik 
vann de ctTïOpia in Op 5:2 wil dus niet zeggen dat de auteur van Openbaring 
zouu zijn beïnvloed door Griekse literatuur. In ieder geval is het slot van de 
lofzangenn in hfst. 4 en 5 typisch Joods. De lofzangen, begonnen door de 
Ccoocc in 4:8, worden in 5:13 besloten door de doxologie, die hier een 
acclamatorischh karakter heeft omdat zij door alle schepselen wordt gezon-
gen,, en een 'Amen', aangeheven door de vier £coa en de 7ipeoPl)T8poi, 
5:14.. Over het algemeen wordt aangenomen dat de vorm van de doxologie, 
zoalss zij in Op 5:13 voorkomt, een typisch Joodse vorm is. Deichgraber, die 
vann mening is dat door velen - hij noemt negen auteurs - al te snel wordt 
aangenomenn dat de doxologie in haar algemeenheid terug te voeren is op het 
gebruikk ervan in de synagogale liturgie, acht toch dat de doxologieën zoals 
diee voorkomen in de Apocalyps, zeker teruggaan op het 'palastinensische 
Judenchristentum'' en zelfs als bewijs daarvoor gelden dat bedoelde vorm 
vann de doxologie ook in Palestina bekend was78. 

6.4.26.4.2 Op 16:5, de lofzang van de engel der wateren 

Inn 16:5-6 zegt of zingt de engel der wateren een lofzang tot God79. Deze 
engell  is een der engelen die volgens Joodse voorstellingen over de elemen-
tenn zijn gesteld80. De woorden van de engel worden, evenals die van het 
altaarr in 16:7, door Deichgraber als een 'Gerichtsdoxologie' aangeduid, door 
Jörnss als 'berichtender Lobpreis', omdat een bericht over het verleden, 'zij 
hebbenn het bloed der heiligen en profeten vergoten', verbonden wordt met 
dee lofprijzing van Gods rechtvaardig oordeel81. Aune spreekt van een 'decla-
rativee hymn of praise', waarvan de 'judgement doxology' een onderdeel is82. 
Dezee aanduidingen zijn literair van aard. Een andersoortige aanduiding is die 
vann Jörns, die de engel der wateren de 'spreker' van de strofe 16:5-6 noemt. 

788 Deichgraber, Gotteshymnus, 37-38. Deichgraber vond slechts drie voorbeelden buiten het 
N.T.. van volledige doxologieën: 4 Makk 18:23(24), het Gebed van Manasse, Ode 12:15 en 
33 Ezra (LXX Esdr a1) 4:40, alle drie uit het Hellenistische Jodendom. 

799 Op 16:5-6 wordt door Michel in zijn opsomming van de hymnen in het boek Openbaring 
niett genoemd, TWNTV, 214, s.v. ónoXoyéw KXX. 

800 Zie Eth.Hen. 60:11-21. In Eth.Hen. 61:10 wordt speciaal degene genoemd die over het 
waterr is gesteld. Str.-B. UI, 819 geeft verschillende Rabbijnse teksten waarin de engel 
'vorstt der wateren' wordt genoemd. 

811 Deichgraber, Gotteshymnus, 46; Jörns, Evangelium, 133-134. 
822 Aune, Revelation II, 885. 
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Hett hymnische karakter van deze strofe rechtvaardigt de veronderstelling dat 
dee stem in de voorstelling van de auteur op verhoogde toon is gesproken, dat 
iss dus in feite: 'gezongen'83. Er is hier dan sprake van een beurtzang tussen 
eenn voorzanger, de engel, en de stem van het altaar waarin de stemmen 
weerklinkenn van de martelaren van Op 6:9. 

6.436.43 Op 14:2, de stem als van citerspelers 

Inn Op 14:2 klinken weer de woorden Kaï TJicouoa (pa)vf|V CK xoö otipa-
vou,, NBG-'51\ 'en ik hoorde een stem uit de hemel'. Aune wijst er in zijn 
commentaarr op dat (pd)VT| hier beter kan worden vertaald met 'geluid', want 
hett gaat niet om het spreken van een persoon, waarbij men van 'stem' zou 
kunnenn spreken84. Johannes hoorde een geluid, terwijl hij het Lam zag staan 
opp de berg Sion. Deze mededeling is mogelijk een zinspeling op Ps 2:6, 'De 
hebb immers mijn koning gesteld85 over Sion QVü"t?V, LXX.: È7ii Siwv, op 
Sion),, mijn heilige berg'. Aune houdt het voor mogelijk dat Johannes Op 
14:1-55 heeft geschreven tegen de achtergrond van Js 40:9-11, 'Klim op een 
hogee berg, vreugdebode Sion [...], zie, hier is uw God! [...] Hij zal als een 
herderr zijn kudde weiden [...]'. 
Bijj  het Lam staan 144.000 figuren. Op grond van het feit dat de 144.000 
wordenn aangeduid zonder lidwoord, kunnen wij aannemen dat het hier om 
eenn andere groepering gaat dan de 144.000 die in Op 7:4 worden genoemd86. 
Inn Op 7 worden de 144.000 exclusief genoemd als uioi 'IopotT]A., 'kinderen 
Israels',, naast de schare die niemand tellen kan uit de volkerenwereld. Of nu 
dee 144.000 in 14:1 exclusief zijn bedoeld of inclusief, in het getal 144.000 

833 Str.-B., IV/1, 394, stelt dat men destijds niet 'zong' in onze betekenis van het woord. In de 
uitdrukkingg T>\y "»3N bijvoorbeeld zou het niet gaan om het 'zingen' van een lied, want 
menn 'zong' destijds niet: 'das Singen blieb eben ein kantillierendes "Hersagen" des Liedes 
mitt bald langgezogenen u. bald kurzgesprochenen Silben. Prosodie, nicht Melodie war 
alsoo das Charakteristikum des altsynagogalen Gesanges'. Het is echter een kwestie van 
terminologie.. Ik zou 'kantil lieren' beslist een vorm van zingen willen noemen. 

844 Een stem is een geluid dat iets in taal wil uitdrukken, zoals dat het geval is in Op 10:4, 'ik 
hoordee een stem uit de hemel zeggen'; zo ook in 10:8,14:13 en 18:4. 

855 'gesteld'^TOOi, van 0O3, 1) gieten, vandaar 2) iemand (met een drankoffer) wijden. 
866 Dit werd reeds gesteld door F. Spitta, Die Offenbarung des Johannes untersucht, Halle 

1889,, 145, recentelijk ook door Aune, Revelation II, 784 en 804. 
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klinkenn de twaalf stammen van Israël mee , en Johannes verwacht blijkbaar 
hett herstel daarvan88. 
Hett geluid uit de hemel, dat Johannes hoorde, wordt gekarakteriseerd door 
enkelee metaforen: het was 'als de stem89 van vele wateren', en 'als de stem 
vann zware donder'. Deze metaforen behandelde ik boven, in § 5.3.8. Er volgt 
inn Op 14:2 echter nog een derde metafoor bij het geluid dat Johannes hoort: 
'enn de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers'. 
Citerspelers,, Klüotpcoöoi, spelen niet alleen op hun instrument, maar zij 
zingenn ook daarbij. Johannes vertelt dat hij een stem hoort, vs 2, en vervolgt 
zijnn woorden met 'en zij zongen een nieuw gezang'. Johannes zegt niet, wie 
hett nieuwe gezang zingen. Wij moeten dus het geluid dat de KlÖ0tpO)öoi 
voortbrengen,, zien als een nadere aanduiding van de klank van het nieuwe 
gezangg dat volgens vers 3 gezongen wordt90. Johannes noemt in vers 3 niet 
degenenn die zingen. Zij zingen91 een nieuw gezang, of, naar een volgens 
Metzgerr gelijkwaardige alternatieve lezing: 'zij zingen (iets) als een nieuw 
gezang'92.. Volgens 5:8-9 zongen de vier Ccpoc en de vierentwintig 
upeoPlJiepoii  'een nieuw gezang', maar in 14:3 behoren deze groepen tot 
dee luisterenden. De zangers die Johannes hoorde, worden niet nader aange-
duid,, net zo min als de hemelse zangers in 11:15, de luide stem uit de hemel 
vann 12:10 en de zangers van het bruiloftslied 19:6-8. De zangers van 14:3 
zijnn volgens de meeste commentatoren engelen, die zoals in 5:11-12 even-

ii  93 

eenss een zangkoor vormen . 

877 Verschillende exegeten menen dat het bij de 144.000 in Op 14 gaat om de aardse kerk van 
Jezuss Christus (Muller, Offenbarung, 262), de eerstelingen van de oogst uit alle naties 
(Sweet,, Revelation, 221), het overblijfsel van Christenen die standhouden ten einde toe 
(Muller,, o.c, 261; Aune, Revelation II, 804). Bousset expliceert echter: 'also die in der 
letztenn Zeit der Not bewahrt gebïiebenen Juden (resp. Judenchristen)', Offenbarung, 380. 

888 De verwachting van het herstel van de twaalf stammen van Israël blijkt ook uit Mt 19:28 
enn Jak 1:1. 

899 NBG- '51 heeft hier 'de stem'; in 1:15 echter 'het geluid van vele wateren'. 
900 Betz, TWNTIX, 286, s.v. <pa>vri KTA,., schrapt het woordje (!><;, als hij stelt dat de stem uit 

dee hemel 'von singenden Zitherspielern' is. 
911 aöouoiv, NBG-'51: zij 'zongen'. 
922 Metzger, Textual Commentary, 677, 'The weight of the external evidence supporting the 

presencee of (i)<; (A C 1006 1841 2042 it" vg syi4*  at) is about equal to that supporting its 
absencee (P47 N P 046 1611 1854 2053 (2344) itgig syr" cop8*" 0 arm eth a/)'. 

933 Ook Bousset, Offenbarung, 380, acht het niet geheel duidelijk wie Johannes in 14:3 als 
zangerss dacht; het antwoord hangt volgens hem af van de vraag, of de berg Sion in 14:1 al 
dann niet als het aardse Sion moet worden gezien. Bousset meent dat in 14:1 het aardse Sion 
iss bedoeld. De Kanttekeningen van de Statenvertaling noemen de zangers de 'ontelbare 
menigtee dergenen, die in den hemel rondom den troon Gods te voren aireede stonden'. 
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Dee vergelijking van de zang die Johannes hoort met die van de Klfrapco-
Öoi,, zal hem niet zijn ingegeven door de Grieks-Romeinse culturele Urn-
welt,, Dit kunnen wij stellen op grond van het feit dat de zang van de 
Klfrccpcoöoii  verbonden is met de zang van 'het nieuwe lied'. Wij moeten 
eerderr denken aan de Psalmen als achtergrond van Johannes' metafoor. In 
hett boek der Psalmen is zesmaal sprake van 'een nieuw lied'94, namelijk in 
Pss 33:2-3, 40:4, 96:1, 98:1, 144:9, 149:195. Met uitzondering van de Pss 40 
enn 96 is daarbij steeds, in hetzelfde vers of toch in ieder geval in de context 
(Pss 98:5), sprake van een KlMp a of een l|/aAT^piov, zo bijvoorbeeld in 
Pss 33 (LXX 32):2-3, e£onoAoyeiaue TG) Kupicp év KlMpa , év 
i|/aATT|pi(i )) öeKaxópöo) faAaxe auxa). aaaxe auTcp ao\ia Kaïvóv, 
'looftt de HEER met de citer, psalmzingt Hem met de tiensnarige harp. Zingt 
Hemm een nieuw lied'. Ook in Ps 144:9 (LXX 143) wordt een nauwe verbin-
dingg gelegd tussen 'een nieuw lied' en een snaarinstrument: Hebr. t?l} , Gr.: 
t|/aA,TT)piov,, de (tiensnarige) harp. 

Wijj  kunnen gevoeglijk vaststellen, dat de woorden KiÜaptoÖoi, Kiftapi-
£a>> en Kiüdpa hier een zeer positieve klank hebben, verbonden als ze zijn 
mett hemelse muziek. Wij moeten er ook oog voor hebben, dat Op 14:1 door 
eenn tegenstelling verbonden is met het voorgaande: volgens 13:16 kregen 
mensenn het merkteken van het 'beest uit de aarde' op hun voorhoofd of hun 
rechterhand.. Bij hen die aan de macht van het beest weerstand bieden en 
Christuss volgen, staan zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd 
geschreven.. In hoofdstuk 12 en 13 wordt de dreiging en de macht beschre-
venn van de anti-goddelijke triniteit, de Draak, en zijn beide trawanten, het 
beestt uit de zee en dat uit de aarde. In de daarop volgende pericoop, 14:1-
15:4,, wordt het oordeel aangezegd over de satanische machten en wordt de 
overwinningg van Christus geproclameerd. In die pericoop wordt tot twee-
maall  toe de Kiftctpct genoemd, in 14:2 en 15:2. 

944 De LXX heeft niet <j)öf| Kocivq maar qa\ia KOCIVÓV. 
955 De uitdrukking 'een nieuw lied', te zingen voor de HEER, komt nog voor in Js 42:10; 

eveneenss in Jud 16:1, 'Speelt de HEER met trommels en klinkt Hem met cymbalen; zingt 
Hemm een nieuw lied', en 16:15, 'Laat ons zingen een nieuw lied voor de HEER onze God'. 
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6.55 STEMMEN DIE WEERKLINKEN IN DE HEMEL 

6.5.77 Op 11:15,'luide stemmen' 

Inn Op 10:7 wordt het zevende bazuingeschal aangekondigd. Als dat weer-
klinkt,, zal de geheimenis van God zijn voleindigd. Als dan in 11:15 de ze-
vendee engel zijn bazuin heeft geblazen, zingen luide stemmen in de hemel: 
'Hett koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en zijn Gezalf-
de'96.. Het is een hemelse zang, gezongen door een koor, want wij zullen niet 
aann een 'spreekkoor' moeten denken. Het gaat hier niet om een proclamatie, 
zoalss Jöms wil hebben97, want dan hadden de woorden gericht moeten zijn 
tott mensen. Zij worden echter gezongen év T(2> oupccvw, 'in de hemel'98. De 
zouu daarom deze zang evenmin willen kwalificeren als 'zegeroep', zoals 
Deichgraberr doet99, maar als een 'proclamatorische hymne'. Door wie de 
hymnee wordt gezongen, wordt niet vermeld100. 
Dee vierentwintig TïpEoptJTepoi stemmen met deze hymne in en bidden een 
dankgebed,, Op 11:17-18. Ging de voorafgaande hymne over 'de Heer en 
zijnn Gezalfde', het dankgebed is gericht tot God alleen, zoals in 7:9 de scha-
ree de lof zong voor God en het Lam en het koor van hemelingen de lofzang 
voortzette,, maar dan alleen tot God gericht. 
Deichgraberr acht de tekst van dit gebed, 11:17-18, evenals de hymne in Op 
5:9,, 'uitgesproken' prozaïsch. Als bewijs daarvoor stelt hij dat er geen inde-
lingg in versregels valt te maken bij dit 'dankgebed'. Nu is het maken van een 
dergelijkee indeling altijd een subjectieve bezigheid. Lohmeyer en Jöms 
gevenn wel een indeling in versregels, maar die indelingen wijken onderling 
vann elkaar af. Lohmeyer deelt het gebed in veertien versregels in volgens een 
'ritmisch'' schema bbaabc voor vs 17 en ebbebbba voor vs 18101. Jöms deelt 
hett gebed, in navolging van Charles, in twaalf regels in en onderscheidt een 
eerste,, hymnisch deel A, te beginnen met de woorden 'Wij danken U, Here 

966 NBG-'Sl vertaalt KOCI TOU XPIGT°Ö terecht met 'aan zijn Gezalfde'; XpiotÓQ is hier 
geenn eigennaam, maar titel. Het woord staat in de editie Nestle-Aland dan ook met kleine 
letter. . 

977 Jörns, Evangelium, 95. 
988 De aanduiding év TO) oüpaveo komt ook nog voor in 12:10 en 19:1, maar in deze beide 

plaatsenn staat qxovi] in de singularis. 
999 Deichgraber, Gotteshymnus, 59. Op blz. 209 noemt Deichgraber 11:15 een 'Siegeslied'. 
1000 Op grond van een ingewikkelde en niet helemaal geloofwaardige redenering komt Jörns tot 

dee conclusie dat het hier gaat om de schare van de gelukzaligen die ons zijn voorgegaan, 
Evangelium,Evangelium, 91-92. 

1011 Lohmeyer, Offenbarung, 93. 

165 5 



God,, Almachtige' en een tweede, prozaïsch deel B, te beginnen met 'en de 
volkenn waren toornig geworden'. In A staan de inleiding, 'Wij danken U', de 
aanspraakk en de grond voor de dank-zegging, 'dat Gij uw grote macht hebt 
opgenomen...'.. Jörns ziet het tweede deel als een prozaïsch gedeelte, waarin 
dee grond voor de dank nader wordt geëxpliceerd102. Er zijn echter mijns 
inzienss geen formele gronden te vinden waarnaar men in een hymnische 
tekstt als Op 11:17-18 een gedeelte als onpoëtisch zou moeten kwalificeren. 
Jörnss zelf geeft hiervoor geen argumenten. 
Tegenn Deichgrabers kenschetsing van het gebed als prozaïsch kan nog wor-
denn aangevoerd dat in dit gebed God wordt aangesproken met de woorden 
Kupiee ó öeög ó TCavTOKpdxwp103, woorden die in dezelfde volgorde ook 
voorkomenn in 4:8; 15:3; 16:7; 19:6 en 21:22, en die zijn alle hymnische 
teksten.. Mijn voornaamste argument echter om 11:17-18 een hymne te 
noemenn is het feit dat de woorden worden geuit door vierentwintig stemmen. 
Dann moet men wel aan koorzang denken. 

6.5.26.5.2 Op 12:10-12, 'een luide stem' 

Inn 12:10a bericht Johannes dat hij een luide stem in de hemel woorden hoor-
dee spreken of zingen. Hier is sprake van een solo-reciet, tenzij met (pwvf) 
[itydkr][itydkr]  een koor wordt aangeduid, zoals Jörns meent104, hierin gevolgd 
doorr Muller105 en Aune106. Het woord (pcovfj, gebruikt in de singularis, zou 
dann het totale geluid aanduiden dat door een veelheid van stemmen wordt 
weergegeven.. Aune noemt als enig argument voor deze opvatting dat een 
individuelee stem op deze plaats minder waarschijnlijk of passend (appropria-
te)) is. Hij verwijst daarbij naar 11:15 en 19:1, maar in 11:15 gaat het om 
<po>vai,, pluralis: (pwvai [itydXai év TOO oüpavco XéyovTtQ. In 19:1 is 
weliswaarr sprake van een enkele stem, maar het bijbehorende participium 
staatt in de pluralis: fJKOUoa G)g (pcovf|V \izy&kr\\ év x& oupavco 
AeyÓVTtoV107.. In 12:10 is sprake van een singularis, een <pG)vf| |!8YütA,T| 
évv TG) oupccvto Xéyovoa. Het is dus niet goed in te zien, waarom (po)VT) 
inn 12:10 per se een meervoudig begrip zou aanduiden. Over de identificatie 
vann de zanger(s) lopen de meningen sterk uiteen: Bousset denkt aan engel-

1022 Jörns, Evangelium, 101 -102. 
1033 Zie voor het woord TiavTOKpdtwp boven, § 2.3. 
1044 Jörns, Evangelium, 110. 
1055 Muller, Offenbarung, 231. 
1066 Aune, Revelation II, 699. 
1077 In 19:1 hoort Johannes overigens niet een stem, maar 'iets als een stem'. 

166 6 



scharen1088 en Holtz volgt hem in deze mening109; volgens Lohmeyer110, 
Kraft1111 en Muller112 gaat het om de martelaren, althans om de hemelse 
gelukzaligen.. Uit de verscheidenheid der meningen kan worden opgemaakt 
datt er geen zekerheid bestaat over deze identiteit. Er is geen aanleiding om 
bijj  12:10-12 aan koorzang te denken, zeker niet bij de slotwoorden van vs 12 
diee tot de aarde zijn gericht, 'want de duivel is tot u neergedaald...'. Hier kan 
mett recht van een proclamatie worden gesproken. Daarbij is mijns inziens 
hett meest voor de hand liggend aan de stem van een engel te denken. Moge-
lij kk spreekt hier de angelus interpres van Op 1:1. 

6.5.36.5.3 Op 19:1-3, 6-8, 'een luide stem van een grote schare' 

Inn 19:1 komen de woorden 'als een stem' voor als een objectieve bepaling: 
fJKOUoaa c>g q>G)vf|V \x^yó.Xx\v 6%Xox> TCOM.01)113. NBG-'51 vertaalt heel 
letterlijk:: 'Hierna hoorde ik als een luide stem van een grote schare...'. We 
hebbenn hier te maken met de eigenaardige manier waarop Johannes het 
woordd cóq gebruikt. Johannes vervangt het object door een comparatieve 
bepalingg met ebt;, en NBG-'51 volgt hier het Grieks van Johannes letterlijk, 
evenalss in Op. 6:6 en 19:6, fJKOUOOt (bg cpcoviiv, door NBG-'51 als een 
onvolledigee zin weergegeven: 'ik hoorde als een stem'114. Het gaat hier om 
eenn auditieve gewaarwording die niet exact wordt weergegeven. Johannes 
hoordee iets. Maar was het wel 'de stem van een schare', die Johannes hoor-
de?? Bauer vertaalt óg (pcovfjv in 19:1 en 6 als 'etwas wie ein Gerausch'115. 
Johanness hoort iets zoals het geluid dat door een grote schare wordt veroor-
zaakt.. Van een grote schare kan echter niet worden verwacht dat zij duidelij-
ke,, verstaanbare teksten uitspreekt, zoals de tekst die is weergegeven in 19:2. 
Terechtt zegt Kraft '"vielen Volkes Stimme" ist geradezu ein Beispiel für 
unverstandlichee Rede'116. Volgens Kraft is daarom de formulering van 19:2 
niett een weergave van het door Johannes gehoorde, maar een tekst van 

1088 Bousset, Offenbarung, 342. 
1099 Holtz, Christologie, 93. 
1100 Lohmeyer, Offenbarung, 100. Lohmeyer denkt aan de martelaren op grond van de woor-

denn aöeXtpoi r|iiü>v, 'onze broeders' in vs 10. 
1111 Kraft, Offenbarung, 169. 
1122 Muller, Offenbarung, 237. 
1133 Deze metafoor is ontleend aan Da 10:6, 'en het geluid van zijn woorden (was) als het 

gedruiss van een menigte'. 
1144 Zie over Johannes' gebruik van het partikel G><; boven, § 5.3.5. 
1155 Bauer-Aland, WNT, s.v. &Q, II 3, a, B. 
1166 Kraft, Offenbarung, 242. 
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Johanness zelf, geïnspireerd door zijn visionaire ervaring. Johannes sugge-
reertt echter aan zijn hoorders/lezers een auditieve ervaring. Hoe moeten we 
onss die voorstellen? Het is mijns inziens niet Johannes' bedoeling dat de 
tekstt van 19:2 is gezégd door een hemelse schare, want Johannes Tiad stellig 
geenn spreekkoor voor ogen. Eerder moeten wij ons voorstellen dat de woor-
denn 'Het heil en de heerlijkheid zijn van onze God...' zijn gezongen. Bij die 
stemm of dat geluid staat in 19:1 het participium AeyóvTtov, in de pluralis 
volgenss een constructio ad sententiam. Het gaat dus om de stem van meerde-
ree personen, mogelijk om zang van een koor, zoals Johannes dat kende uit de 
tempeldienstt te Jeruzalem. De meeste commentatoren denken daarbij aan 
eenn koor van engelen, enkele anderen als Muller en Harrington aan de he-
melsee gelukzaligen, de 'schare die niemand tellen kan' van 7:11117. Er is ook 
nogg de mogelijkheid, die mijns inziens meer aannemelijk is, dat de hemelse 
scharee alleen het 'Halleluja!' roept118, waarbij dan de woorden van 19:2 zijn 
gezegdd of gezongen door één persoon, die dan een engel zou kunnen zijn. 
Dann heeft 19:3 zin: 'En zij zeiden ten tweede male: Halleluja!' 'En zij zei-
den',, of beter 'riepen' of 'zongen', nadat blijkbaar iemand anders had ge-
sprokenn of gezongen. 

Opp 19:1 heeft een merkwaardige vorm, die gedeeltelijk op een doxologie 
lijkt :: er is een nominale zin bestaande uit de woorden T] O(dXX]pi0L KCCI T) 
Öó£aa KCCI r\ öuvotfiK;. Daarna volgt echter geen dativus om de persoon aan 
tee duiden voor wie de lofzang is bestemd, zoals gebruikelijk in de doxologie, 
maarr een genitivus TOÜ üeoö T|[ia>v, waarmee wordt uitgedrukt dat 'het 
heill  en de heerlijkheid en de macht' afkomstig zijn 'van onze God'. Moge-
lij kk wordt ook vs 3b door de engel gezegd, want dit vers bevat het derde 
onderdeell  van de doxologie, een eeuwigheidsformule, die hier echter niet 
Godss heerlijkheid geldt maar in negatieve zin wordt gebruikt voor het lot van 
Babyion:: 'haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden', eig TOIX; aitivctQ 
TG>VV  aicSvcov. 

Vervolgenss riepen ook de vierentwintig ouderlingen en de vier cherubs 
(Cü>(X)) acclamaties: 'Amen! Halleluja!' Na deze exclamaties 'ging een stem 
uitt van de troon'. Volgens Bousset zou deze stem die van Christus zijn119, 
maarr dit wordt ontkend door commentatoren als Charles, Lohmeyer en 
Kraft120.. Kraft denkt aan een engel, maar Charles aan een van de presbyters 
off  cherubs, omdat die het dichtst bij de troon stonden. Ook Muller denkt dat 

1177 Muller, Offenbarung, 316; Harrington, Revelation, 185. 
1188 Het woord 'halleluja' komt in het Nieuwe Testament alleen voor in Op 19:1,3,4, en 6. 
1199 Bousset, Offenbarung, 427. 
1200 Charles, Revelation II, 124; Lohmeyer, Offenbarung, 151; Kraft, Offenbarung, 243. 
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hett gaat om een stem die uit de omgeving van de troon weerklinkt121. Nadat 
'dee stem die uitging van de troon' heeft gesproken, klinkt nogmaals het 
'Halleluja!',, en dan volgt in 19:6 de stem waarvan de klank met drie, door 
Johanness reeds eerder gebruikte, metaforen omschreven: een stem als een 
stemm van een grote schare, als een stem van vele wateren, als een stem van 
zwaree donderslagen. 
Dee woorden die daarna volgen zijn die van een engel, zoals wij uit het ver-
volg,, 19: 9, 10 kunnen opmaken (cf. 22:8). Dat pleit ervoor dat het ook een 
engell  was, die de woorden van 19:2 sprak of zong. Mogelijk gaat het dus in 
19:1-88 om woorden gesproken of gezongen door een engel, en deze woorden 
wordenn instemmend beaamd met de exclamaties 'amen' en 'halleluja' door 
eenn hemelse schare, waarbij de presbyters en cherubs apart worden ge-
noemd. . 

6.66 ZANG VAN ANDERE HEMELINGEN 

6.6.16.6.1 Op 7:9-12, zang van een schare die niemand tellen kan 

Ookk van anderen dan engelen wordt verteld dat zij in de hemelse gewesten 
hunn liederen aanheffen. Zo wordt een beurtzang beschreven in Op 7:9-12122. 
Eenn grote schare, die niemand tellen kan, staat voor Gods troon en voor het 
Lam.. Die schare heft een 'zegeroep' aan, mensen roepen, KpdCouoiv. Het 
koorr van de engelen die rondom de troon staan en van de TipeoPuTepOl en 
dee C&OL, respondeert met 'Amen'123. Dit koor zingt vervolgens zelf een 
doxologie. . 
Hett 'geroep' in 7:10 heeft een acclamatorisch karakter. Joins wil bij 7:10 
niett van een doxologie spreken, want de 'eeuwigheidsformule' ontbreekt124, 
evenalss het woord öó£cc, waarvoor hier owuripia, 'zaligheid', staat. De 
personenn voor wie de lofzegging geldt, worden echter niet vermeld. Aan het 

1211 Muller, Offenbarung, 317. 
1222 Op 7:10 en 7:12 ontbreken in Michels lijst van hymnen, TWNTV, opoXoyim, 214. 
1233 De gebruik hier het woord 'responderen' niet als technische term. Bij een responsorische 

beurtzangg antwoordt een koor op de woorden van een voorzanger, bij antifonale beurtzang 
gaatt het om een wisselzang tussen twee groepen van zangers. Het gaat bij Op 7:10 en 7:12 
duss niet om responsorische beurtzang. 

1244 Het ontbreken van de 'eeuwigheidsformule' ziet Deichgraber als een 'altertümliche Zug' 
enn hij noemt daarom 7:10 'eine frühe, palastinensische Gestalt der Doxologie', Gotteshym-
nus,nus, 35; eerder had hij echter gesteld dat op vormhistorische grond 7:10 beter niet als 
'doxologie'' kan worden genoemd, blz. 28, n.1. 
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eindd van de lofzegging worden de twee goddelijke personen genoemd, Hij 
diee op de troon gezeten is en het Lam, maar niet als object van de lofzeg-
ging.. Zij worden genoemd in de dativus, en dat is volgens Foerster opval-
lend,, want öCOTTjpia wordt in het Nieuwe Testament meestal met een 
genitivusgenitivus geconstrueerd, zoals in 19: l125. Het woord O0)TT|pia in een lof-
zangg zoals in Op 7:10, 12:10 en 19:1 wordt door Bauer als hebraïsme ge-
kwalificeerd126.. De achtergrond van dit gebruik van OCOTT|pi0C is te vinden 
inn Ps 3:9, 'de verlossing is van de HEER'. Vóór JHWH staat in het 
Hebreeuwss t>, een aanduiding die de LXX terecht als een genitivus opvat, 
TOUU KDplOD r\ öü)Tr)pia. Jörns benoemt de dativus in Op 7:10 daarom als 
dativusdativus auctoris of possessivus, 'de zaligheid is van onze God...'. So)TT|pia 
wordtt in Op 7:10 door NBG-'51 vertaald als 'zaligheid', in 12:10 en 19:1 
doorr 'heil'127. Het gaat in 7:10 om de eschatologische verlossing, die hier 
wordtt geproclameerd. Jörns spreekt daarom bij Op 7:10 van een 'hymnische 
proclamatie'128.. Het probleem daarbij is dat men daarbij niet aangeeft wat 
menn zich daarbij in muzikaal opzicht moet voorstellen. Dat geldt nog meer 
voorr de benoeming 'zegeroep'. Gaat het daarbij om een spreekkoor?129 Ook 
all  is vers 10 een literair product van Johannes zelf, hij zal toch een voorstel-
lingg hebben gehad van een mogelijke uitingsvorm. Een dergelijke 'roep' kan 
inn de tempel te Jeruzalem in een muzikale vorm zijn expressie hebben gehad. 
Naa de roep van de grote schare zingt het grote koor een doxologie, 7:12. Het 
eerstee 'Amen', door dit koor gezongen, is een instemmende responsie op de 
zegezangg van de grote schare, 7:10. Dan volgt een doxologie die als een 
antifoonn betrekking heeft op genoemde zegezang. Deze doxologie is com-
pleet.. Het doxologisch predicaat is, typerend voor de auteur van de Apoca-
lyps,, zevendelig, zoals in 5:12. God, aan wie de lof wordt toegezongen, 
wordtt hier, eveneens typerend voor Johannes, TG) üew r|[jubv, 'onze God' 
genoemd130.. Er is een 'eeuwigheidsformule', 'tot in alle eeuwigheden', en de 
lofzangg wordt besloten met (XfiT]V. 

1255 Foerster, TWNT VII , 998-999, s.v. ö6C(0 KtA,. 
1266 Bauer-Aland, WNT s.v. oo>Tr|pia, k. 1587. 
1277 De Vulgaat vertaalt de roep van 7:10 als een heilwens: 'Salus Deo nostro [...] et Agno'; in 

dezee trant wordt de zegeroep ook opgevat door Lohmeyer, Offenbarung, 68, en Lohse, 
Offenbarung,Offenbarung, 53. 

1288 Jörns, Evangelium, 19, 80-83. 
1299 Zo Jörns, Evangelium, 91. 
1300 Het zevendelig predicaat en de uitdrukking ó Öeö? T|U.ó)V, die tienmaal voorkomt in de 

Apocalyps,, suggereren dat de auteur van de Apocalyps de schepper is van deze hymne. 
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6.6.26.6.2 Op 15:2-4, het gezang der overwinnaars 

Inn Op 15 wordt van de 'overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van 
hett getal van zijn naam' verteld dat zij zongen, 15:3, KCCl CCÖOUOlv TT|V 
(j)örïv...,, 'en zij zingen het lied . . 'm. Deze gelukzaligen staan aan de glazen 
zee,, naar wij mogen aannemen de zee die zich bevindt vóór de hemelse 
troon.. Er staat in Op 15:2 Kal eïöov (bg ftc&aaoav üaKvr|V 
|1E[J.IYHEVT|VV  rcupi, 'ik zag (iets) als een zee van glas met vuur ver-
mengd'132.. In hetzelfde vers wordt van de 'overwinnaars' gezegd dat zij 
staann 87üi tf|V ftdAccoaccv TT|V ÜOCAIVTJV, 'aan de glazen zee'133. In de mi-
drasjverzamelingg op het boek Exodus, de Mechilta de Rabbi Jisma'eeU 
wordtt naar aanleiding van Ex 15:8, 'de watervloeden stolden in het hart der 
zee',, ook de vergelijking met glas gemaakt: 'the sea congealed on both sides 
andd became a sort of glass crystal'134. In Op 15:5 is het glas van de zee 'met 
vuurr vermengd', - dit is öf een zinspeling op de Rode Zee, zo Satake135, öf 
symbooll  van het komende gericht, aldus Lohmeyer136. Het Exodusmotief is 
inn Op 15:2-4 duidelijk aanwezig. 
Dee meningen lopen uiteen over het aantal liederen dat door deze overwin-
naarss wordt gezongen. Bousset en Swete onderscheiden twee liederen, lie-
derenn die met naam genoemd worden: het Lied van Mozes en het Lied van 
hett Lam137. Dan is er nog het liedcitaat in Op 15:3-4. De woorden van dit 
liedd hebben weinig gemeen met het Lied van Mozes uit het boek Exodus, Ex 
15:1-211 of het Mozeslied uit Dt 32:1-43. De in Op 15:3-4 geciteerde woor-
denn 'Groot en wonderbaar zijn uw werken...' kunnen evenmin het 'Lied van 
hett Lam' wezen: zij worden niet door het Lam gezongen maar door de 'over-
winnaars'.. Zij gaan evenmin over het Lam, noch zijn zij tot het Lam gericht. 

1311 Uit het gebruik van cjÖeiv en Aéyeiv in Op 15:3 blijkt hoe dicht de betekenis van 
A-éyeivv genaderd is tot die van qöeiv; beide woorden slaan op de zang van de 'overwin-
naars'. . 

1322 Zie over dit ü><; boven § 5.3.5. 
1333 ÈGTCOTac érci TT|V üdAaaoav, staande aan de zee; ook mogelijk is de vertaling 'staan-

dee op de zee'; zo Lohmeyer: 'Dass die "Sieger" auf dem Meere stenen, dass sie in 3 das 
Liedd des Mose singen, soil diese Szene als Steigerung gegenüber dem Siege Israels über 
diee Aegypter kennzeichen', Offenbarung, 127, ad 15:2. Johannes' gebruik van het voorzet-
sell  éiïi is niet geheel consistent: 5:13 éiu xr\q ftaXaoor\$, 'op de zee' - N leest hier év 
tfjj  üocAdaofl, in de zee - in 7:1, È7ti xf)<; üdAaooTjc, 'over de zee', en in 10:2, 5, 8 
éitii  T % ÖdXaaoT|<;, 'op de zee'. 

1344 Vertaling van J.Z. Lauterbach, Mekilta de-Rabbi Ishmael, I, Philadelphia 1949, 224. 
1355 A. Satake, Gemeindeordnung, 94. 
1366 Lohmeyer, Offenbarung, 127, ad 15:2. 
1377 Bousset, Offenbarung, 393; Swete, Apocalypse, 195. 
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Ergoo moet in Op 15:3-4 sprake zijn van een derde lied, een hymnische af-
sluitingg van de twee bij name genoemde liederen. Volgens sommigen, onder 
anderenn Deichgraber, Jörns en Satake138, gaat het echter om één lied, name-
lij kk het in Op 15:3b-4 geciteerde, dat wordt ingeleid en gekarakteriseerd met 
dee dubbele aanduiding: 'En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, 
enn het lied van het Lam'139. Er is echter, als gezegd, geen duidelijke relatie 
tussenn de woorden van de geciteerde 'hymne' in de vss 3b-4 en die van het 
liedd van Mozes uit Ex 15, noch tot dat uit Dt 32. Daarom lijk t het mij meer 
voorr de hand liggend om te veronderstellen, dat er in Op 15:3 allereerst 
sprakee is van twee met name genoemde liederen, het 'Lied van Mozes' en 
hett 'Lied van het Lam', liederen die zo bekend geweest moeten zijn, dat 
Johanness ze niet hoefde te citeren, en van een derde, een geciteerde hymne. 
Vann het 'Lied van Mozes' kunnen we de identiteit niet met zekerheid vast-
stellen,, omdat er twee liederen van Mozes in de Thora voorkomen140. Johan-
ness zal echter stellig het lied uit Ex 15 hebben bedoeld, omdat dit lied ge-
zongenn is aan de oever van de zee, en de gelukzaligen van Op 15:2 aan de 
oeverr van de glazen zee staan141. De Liederen van Mozes waren populair in 
Israël.. Josephus noemt beide versies in zijn Joodse Oudheden142. In de litur-
giee van de tempel te Jeruzalem werden de aanwezigen telkens herinnerd aan 
hett Lied van Mozes. In het morgengebed, dat door de priesters werd gebeden 
naa het reciteren van het Sjema, komt een zinsnede voor, waarin op Mozes' 
liedd werd gezinspeeld. In de vertaling van Billerbeck143: 'Mit einem neuen 
Liedd lobten die Erlösten deinem Namen am Ufer des Meeres, sie allzumal 
priesenn und riefen zum König aus und sprachen: Der Herr ist König für 
immerr und ewig'. De laatste woorden herinneren aan het slotvers van het 
Liedd van Mozes, Ex 15:18, 'De HEER regeert voor altoos en eeuwig'. Ex. 
15:1-211 zou door de priesters in de tempel tijdens de avonddienst op de 

1388 Deichgraber, Gotteshymnus, 56; Satake, Gemeindeordnung, 93-94; Jörns, Evangelium, 
127. . 

1399 Satake neemt het KCCI vóór 'het lied van het Lam' als Kai-epexegeticum, waarbij hij het 
'Liedd van het Lam' gelijk stelt aan het 'Lied van Mozes', Gemeindeordnung, 94; zo ook 
Beale,, Book of Revelation, 792. 

1400 Psalm 90 zou nog als 'Lied van Mozes' getypeerd kunnen worden, zie vers 1: 'Een gebed 
vann Mozes, de man Gods'. 

1411 Mozes wordt in Op 15:3 'de knecht Gods' genoemd, zoals in Ex 14:31, het vers vooraf-
gaandee aan het Lied van Mozes, Ex 15. 

1422 Ex 15:1-18 in Ant. 2,16,4 en Dt 32 in Ant. 4,8,43. Op beide plaatsen stelt Josephus dat de 
liederenn door Mozes vervaardigd waren in hexameters. Mogelijk waren er in Josephus' 
dagenn bewerkingen van de Liederen van Mozes in omloop. 

1433 P. Billerbeck, 'Ein Tempelgottesdienst in Jesu Tagen', ZNW55 (1964) 1-17, citaat blz. 7. 
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Sabbatt in z'n geheel zijn gereciteerd . Aan hen die vertrouwd waren met de 
liturgiee van de tempel in Jeruzalem moet het Lied van Mozes uit Ex 15 goed 
bekendd zijn geweest. Volgens een rabbijnse traditie bestaan er tien bijbelse 
liederen145,, het tweede daarvan is het 'Lied van Mozes' uit Ex 15, gezongen 
aann de Rode Zee. Volgens de boven genoemde Mechilta kan het tweede 
woordd van Ex 15:1, "P\y\ (Mozes) 'zong', ook vertaald worden met: (Mo-
zes)) 'zal zingen'; met deze uitleg wordt een eschatologische betekenis gege-
venn aan de oorspronkelijke tekst: Mozes zal zijn lied zingen in de wereld die 
zall  komen146. Ook Johannes voegt een eschatologische dimensie toe aan zijn 
hymne,, Op 15:4 'Want alle volken zullen komen en zullen voor U neervallen 
inn aanbidding', waarin de verwachting van Israels profeten wordt ver-
woord147. . 
Err is, als gezegd, geen enkel argument aan te voeren om het liedcitaat 'Groot 
enn wonderbaar zijn uw werken...' het 'Lied van het Lam' te noemen. De 
woorden,, geciteerd in Op 15:3-4 en ingeleid door het participium Aéyov-
xe<;,, vormen een op zichzelf staand loflied, een hymne tot God148, die 
functioneertt als doxologische afsluiting van de eerder genoemde liederen. 
Dezee hymne is in de stijl van Johannes opgebouwd uit taalelementen van het 
Oudee Testament149 en heeft de vorm van een psalm gekregen. 

Hett 'Lied van het Lam' is waarschijnlijk geïdentificeerd door Eveline van 
Staalduine-Sulman150.. Zij stelt althans een fragment van een 'Lied van het 

1444 Charles, Revelation II , 36. 
1455 Zie K,E. Grözinger, Musik und Gesang in der Theologie der frühen jüdischen Literatur, 

Tubingenn 1982,197-198. 
1466 Lauterbach, Mekiha, II, l. Cf. i. Jeremias: 'Der Auszug Israels aus Agypten ist Vorbild für 

diee Erlösung aus dem Aeon der Sünde, der Durchgang Israels duren das Rote Meer Vor-
bildd des Zuges der Erlösten durch das glaserne Meer in die himmlische Heimat, das 
Siegesliedd des Moses (Ex 15) Vorbild des Siegesjubels der Überwinder...', TWNTÏV, Art. 
Mcouofïc,, 876. 

1477 Zie Ps 86:9, Js 2:2-4, Jr 16:19, etc. Het tiende van de genoemde verzameling van tien 
bijbelliederenn wordt gevormd door de woorden van Js 42:10, 'Zingt de HEER een nieuw 
lied,, zijn lof van het einde der aarde'. Dit 'nieuwe lied' werd volgens Openbaring aangehe-
venn door de cherubim en de presbyters, Op 5:8-9; de 'van de aarde losgekochten' leerden 
ditt lied, Op 14:3. 

1488 Deichgraber spreekt van 'ein Gotteshymnus' en voegt daar in een noot aan toe: 'Gegen 
Stanleyy 183 [D.M. Stanley, 'Carmenque Christo quasi Deo dicere', CBQ 20 (1958) 173-
191,, AGS], der dieses Stuck als "a composition in honor of the risen Christ as Lamb of 
God""  bezeichnet', Christushymnus, 55. 

1499 Zie in de editie Nestle-Aland bij Op 15:3-4 de opgaven in margine. 
1500 E. van Staalduine-Sulman, 'The Aramaic Song of the Lamb', in Johannes C. de Moor & 

Wilfredd G.E. Watson (red.), Verse in Ancient Near Eastern Prose (AOAT 42), 
Neukirchen-Vluynn 1993, 265-292. 

173 3 



Lam'' te hebben gevonden in de Tosefta-targoem op 1 S 17:43. Aan de Tar-
goemm van 1 Samuël 17 is een aantal gedichten toegevoegd. In deze Tosefta-
Targoemm volgt, na 1 S 17:8 een gedicht waarin Goliat over zijn heldendaden 
snoeft,, en na 1 S 17:43 volgt een acrostichon, dat kennelijk behoort bij het 
genoemdee gedicht, een acrostichon waarin Goliat zichzelf een beer noemt en 
Davidd met een lam vergelijkt. David neemt in zijn antwoord de vergelijking 
vann Goliat over: 'Het Woord van mijn God, dat met mij gaat, dat zal het lam 
bevrijdenn uit de muil van de beer'151. Het 'Lied van het Lam* zou dus in 
eerstee instantie betrekking hebben op David als 'lam*. Van Staalduine-Sul-
mann toont aan dat het acrostichon tal van elementen bevat, die voorkomen in 
hett boek Openbaring: Goliat raadt David aan zich terug te trekken om zijn 
bruiloftt te kunnen vieren. De schrijver van 1 Samuël vermeldt Davids brui-
loftt in hoofdstuk 18, na de overwinning op Goliat, zoals in het boek Openba-
ringring de Bruiloft van het Lam volgt na de overwinning op Babyion, dat is 
Rome.. Goliat hoont in het acrostichon David in het beeld van een 'lam', 
maarr raadt hem tegelijk aan terug te keren naar zijn kudde om zijn schapen 
tee weiden; een zelfde vermenging van de beelden 'herder' en 'lam' treffen 
wee aan in Op 7:17, 'het Lam [...] zal hen weiden'. Van Staalduine-Sulman 
somtt zo 18 punten van overeenkomst op tussen het fragment uit de Tosefta-
Targoemm en het boek Openbaring152. Zij dateert het acrostichon in de eerste 
eeuww vóór of die na Chr. In dit acrostichon hebben we te maken met de 
combinatiee 'Lam' en 'overwinnaar', hetgeen sterk pleit voor de hypothese 
vann Van Staalduine-Sulman dat we in de Tosefta-Targoem te maken hebben 
mett het 'Lied van het Lam', althans met een fragment ervan, dat door Johan-
ness in Op 15:2 wordt genoemd. 

6.77 CONCLUSIE 

Inn dit hoofdstuk is een aantal vormen van zang, in het bijzonder van zang 
vann hemelse koren opgesomd. Cherubs en presbyters, hemelse heerscharen 
enn menigten van mensen die het heil van God deelachtig zijn, zingen volgens 
dee beschrijving van Johannes visioenen tezamen en in beurtzang. Wat is het 
'voorbeeld'' voor Johannes' visioen? Johannes moet zijn voorstelling van 
zingendee koren aan bestaande muzikale uitingsvormen hebben ontleend. Het 

1511 Vertaling Eveline van Staalduine-Sulman in Interpretatie 1 (1993) afl. 6, 21. Impliciet 
vergelijktt David zich in 1 S 17:34, 37 met een schaap of lam. 

1522 Toch vindt Aune deze parallellen 'simply too speculative and farfetched, Revelation II , 
873. . 
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zingenn van koren met een groot aantal zangers is een gecompliceerde zaak. 
Nuu gaat het in Openbaring weliswaar om zang van hemelingen, maar er 
zullenn heel aardse koren model hebben gestaan voor Johannes' voorstellin-
gen.. Koorzang vergt een grote mate van organisatie. Als zangers tezamen 
zingen,, zullen zij allen dezelfde tekst voor zich moeten hebben - in Johan-
nes'' tijd in handschrift - of die van buiten hebben geleerd. Bij dit zingen is 
dee beschikbaarheid van beroepszangers die een vakopleiding hebben ge-
volgd,, een vereiste en zeker ook die van een kundig koorleider. Ik kan hier 
niett meegaan met P.J. Tomson die stelt dat de hemelse lofzangen 'ongetwij-
feldd herinneren aan de liturgie van de kerken in Klein-Azië'153. Ook 
Deichgraberr meent, in navolging van Delling, dat het zingen in beurtzang, 
alss beschreven in de Openbaring, de praktijk van het zingen in wisselkoren 
inn de oer-christelijke eredienst weerspiegelt, al is die praktijk volgens hem 
dann wel 'ein jüdisches Erbe'154. Het is echter zeer de vraag of in de christelij-
kee bijeenkomsten omstreeks het jaar 70 veel gezongen werd155. In de syna-
gogenn van die dagen was geen sprake van koorzang of gemeentelijke 
zang156.. Er was zeker geen sprake van instrumentale begeleiding157. In de 
tempell  te Jeruzalem werd de zang der Levieten begeleid met kithara's, zoals 
eveneenss de zang van de presbyters in Op 5:8 en van de 'overwinnaars' in 
15:2.. Ik ben daarom van mening dat bij de hymnen in Openbaring gedacht 
moett worden aan de zang in de tempel in Jeruzalem, die bij Johannes in 

1533 P.J. Tomson, Als dit uit de hemel is..., 328. 
1544 Deichgraber, Gotteshymnus, 46, 59. Ook Jörns meent dat het bij de beurtzang 'eindeutig 

umm ein jüdisches Erbe handelt', Evangelium, 161-162. Ik gebruik, zoals Jörns, de woorden 
'beurtzang',, 'wisselzang' en zingen 'in antifonaal verband' door elkaar; het gaat om zang 
vann hymnen, die met elkaar verband houden, althans achter elkaar worden gezongen, door 
verschillendee groepen zangers. 

1555 Hans Seidel, 'Gemeindesang in der christlichen Urgemeinde', in Gedeutet an das Wort, 
Fs.. für Werner Vogler, Leipzig 1999, 231-242, 'In Christian services of the first centuries, 
theree was no singing in our contemporary sense', citaat in Summary, 242. 

1566 Zie J.A. Smith, 'The Ancient Synagogue, the Early Church and Singing', Music & Letters 
655 (1984) 1-16; Hans Seidel, 'Das Amt des Berufsmusikers in biblischer Zeit', in B. 
Oestreich,, H. Roily, W. Kabus, Glaube und Zukunfigestaltung, Frankfurt a.O., 369-384, 
'Diee Synagogen dienten als Gebets- und Versammlungsstatten, in denen keine Musik 
erklang',, citaat biz. 379. Over psalmzingen in de synagoge cf. L.I. Rabinowitz, 'The 
Psalmss in Jewish Liturgy', Historia Judaica 6 (1944) 109-122, 'There can be no question 
thatt during the whole period of the Talmud, with one exception, the Psalms had no place at 
alll  in public worship', citaat biz. 110. De enige uitzondering werd gevormd door het 
reciterenn van de Hallel-psalmen tijdens de feestdagen, dat wil zeggen op die dagen waarop 
zee tevoren in de tempel werden gezongen. 

1577 Zie J.W. McKinnon, "The Exclusion of Musical Instruments from the Ancient Synago-
gue',, Proceedings of the Royal Musical Association 106 (1979-1980) 77-87. 
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herinneringg gebleven zal zijn158. Van dat zingen staat geschreven in het boek 
Jezuss Sirach, begin tweede eeuw v.Chr.: 'en de zangers prezen Hem met hun 
liederenn en luid klonk hun heerlijk gezang', Sir 50:18 (Willibrord vertaling). 
Diee zangers waren beroepszangers. 
Inn Israël was reeds in de Koningentijd sprake van een georganiseerd koorwe-
zen,, waarvan 1 Kr 25:7 blijk geeft: 'broeders die onderricht waren in de zang 
voorr de HEER, allen die volleerd waren'. Nu bestonden er in Johannes' 
dagenn te Efeze verenigingen van zangers159. Een koor van beroepszangers 
tradd aldaar op in het theater. Het lijk t mij echter niet waarschijnlijk dat Jo-
hanness met zijn Joodse achtergrond, schrijvend voor Joodse groeperingen, 
zijnn beelden ontleend zou hebben aan de pagane zangcultuur van zijn Klein-
Aziatischee omgeving. Het is meer voor de hand liggend dat Johannes zijn 
voorstellingenn van koorzang ontleend heeft aan het koor dat dagelijks dienst 
deedd bij de offeranden die gebracht werden vóór de tempel in Jeruzalem. 
Daarr hadden hij en zijn Joodse hoorders, naar ik veronderstel, nog heel 
levendee herinneringen aan. Dat waren de gezangen die voor hen passend 
warenn voor de verering van de God van Israël. 

1588 Zo terecht W.S. Smith: 'Musical practices of the Temple are reflected in the Revelation', 
MusicalMusical Aspects, 2; en A. Schlatter, Briefe und Offenbarung, 191 ad Op. 5:8, 'Für die 
Form,, in der himmlische Gottesdienst geschieht, dient Johannes der Gottesdienst im 
Tempell  zum Vorbild'. 

1599 F. Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens, Leipzig 1909, 46-47. 
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