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HOOFDSTUKK 7 

HEMEL SS EN AARDS INSTRUMENTARIUM , 
AARDSEE SPEELLIEDEN 

7.11 DEKITHARA 

Inn Openbaring komt driemaal de Kiöctpa voor1; de naam van dit instrument 
iss door NBG-'51, in het voetspoor van de Statenvertaling, waarschijnlijk op 
grondd van een etymologisch motief, vertaald door 'citer'; de NRSV spreekt 
vann 'harp'. Een harp is echter een ander instrument dan de citer. Een citer is 
eenn tafelinstrument, een platte doos of kist waarover vele, soms wel meer 
dann veertig snaren zijn gespannen. In Op 5:8 wordt het beeld geschetst van 
dee vierentwintig presbyters2, die elk een Kiuctpct hebben; sommige verta-
lingenn voegen toe 'in hun hand'. Zij zingen 'een nieuw gezang' en begelei-
denn blijkbaar zichzelf met citerspel. Welk instrument had Johannes voor 
ogenn en welke naam zouden wij nu aan zo'n instrument geven? De Kiüapoc 
wass harp, noch citer; het was een 'lier'. Een lier is een instrument dat bestaat 
uitt een klankkast waarop twee armen vertikaal bevestigd zijn. De beide 
armenn zijn boven verbonden met een dwarsbalkje. De snaren zijn gespannen 
tussenn het dwarsbalkje en de klankkast3. De benaming 'citer' is echter zeker 
gerechtvaardigd,, als men niet aan de eigenlijke citer denkt, maar aan een 
snaarinstrumentt in figuurlijke zin, als zinnebeeld van de lofprijzing4. 

11 Op 5:8,14:2 en 15:2. Paulus noemt in 1 Kor 14:7 een citer als melodie-instrument. 
22 Cf. § 6.2 over de mogelijkheid, dat ook de £a>a een citer zouden bespelen. 
33 S.B. Finesinger, 'Musical Instruments in OT', HUCA 3 (1926) 21-76, over de snaarinstru-

menten:: blz. 24-48; Curt Sachs, De Geschiedenis van de Muziekinstrumenten, 
Utrecht/Antwerpenn 1969 (vert, van The History of Musical Instruments, New York 1940), 
blz.. 107-110, 135-143; A. Sendrey, Music in Ancient Israel, London 1969; Eric Werner, 
'Diee Musik im Alten Israel', in C. Dahlhaus (red.), Neues Handbuch der Musikwissen-
schaft,schaft, Bd. 1 A, Riethmiiller und P. Zaminer (red.), Die Musik des Altertums, Wiesbaden 
1989,76-112,, over de snaarinstrumenten: blz. 86-88. 

44 In deze zin komt het woord 'citer' dikwijls voor. Het grote Woordenboek der Nederland-
schesche Taal vermeldt dat het woord 'citer' voorkomt 'evenals lier en luit als zinnebeeld van 
dichterschap,, inzonderheid van een zoodanig, dat verheven stoffen bezingt1. Zo kon Jacob 
vann Lennep met een zinspeling op Ps 137:2 over de 'citer' schrijven: 'Maar 'k heb aan 't 
wilgenhoutt dat speeltuig opgehangen' en werd door anderen de 'lier' aan de wilgen 
gehangen.. De Statenvertaling laat de 'harpen' hangen 'aan de wilgen die daar zijn' en in 
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Hett is mij te doen om de achtergrond van de Kiüdpa in het boek Openba-
ringring en de theologische betekenis die het instrument heeft in de Apocalyps5. 
Hett is zeer waarschijnlijk dat Johannes bij het noemen van een instrument 
alss de kithdra geïnspireerd werd door de Psalmen, die hij in zijn boek zo 
veelvuldigg citeert. Te denken valt aan Ps 33:2 (LXX Ps 32), 

LooftLooft de HEER met de citer (Hebr. T03; Gr. KlÜdpCt), 
psalmzingtpsalmzingt Hem met de tiensnarige harp 

(Hebr.. t>m; Gr. i|;aA/ur)piov)6. 

Flaviuss Josephus, die in zijn Joodse Oudheden de tempeldienst beschrijft7, 
vermeldtt dat de TOD, kinnoor - hij transcribeert kinura - tien snaren heeft; 
mogelijkk ziet hij Ps 33:2b als bijstelling van vs 2a, en vereenzelvigt hij beide 
instrumenten,, de *11̂ !D en de tQ38. 
Dee twee snaarinstrumenten, de *THD en de t71}, komen veelvuldig voor in 
hett Oude Testament, de kinnoor 42 maal en de nebel 27 maal. Kinnoor kan 
hett beste vertaald worden met kithdra of lier9. Finesinger maakt een onder-
scheidd tussen kithara en lier, maar alleen op grond van de grootte van de 
instrumenten10.. De nebel is waarschijnlijk een harpachtig instrument, hoewel 
daaroverr verschil van mening bestaat. Seidel betwijfelt of er wel sprake was 
vann de harp als instrument in de tempel, omdat er geen bewijs is dat de harp 
ooitt in Israël is gebruikt. Daarvoor zouden geen archeologische gronden 

dee NBG-'51 hangen de 'citers' aan de wilgen... 
55 Het is merkwaardig dat het 7WATde Kiüdpct niet behandelt, maar wel twee pagina's 

wijdtt aan de KUfipodov, de cymbaal, K.L. Schmidt, TWNT III , 1037-1038. Blijkbaar 
heeftt de redactie van het TWNT de theologische betekenis niet hoog aangeslagen. Het 
woordd Kiftccpa komt zelfs niet voor in het registerdeel, Band X/l , hoewel Gerhard Del-
lingg in het artikel üu,vo<; KTA. VIII , b!z. 493 n. 3 een literatuuropgave verstrekt bij de 
'Kiftapoc'. . 

66 Andere psalmen waarin sprake is van het loven van God met de citer: Pss 43:4; 49:5; 57:8-
9;; 71:22; 81:3; 92:4; 108:3; 147:7 en 150:3-4. 

77 Josephus, Ant. 7,14,7. 
88 Het aantal snaren van het instrument zou nog een rol spelen in het werk van een christe-

lijk ee auteur. Clemens van Alexandria (ca. 150 - ca. 215) vertelt dat de Klüdpcc van Psalm 
322 naar Jezus wijst, vanwege de tien snaren. Het getal 10 kan namelijk in het Grieks 
wordenn aangeduid met de letter j , - Clemens Alex., Paed. 2,4. 

99 De LXX vertaalt kinnoor twintig maal met Kiüctpa, voornamelijk in de Megilloth, 
zeventienn maal met Kivupa, voornamelijk in de Profetische boeken, en dan nog viermaal 
mett i|/aA.Tfjpiov en eenmaal met öpyavov. Ik blijf het woord 'citer*  gebruiken in 
navolgingg van NBG-'51. 

100 Finesinger, 'Musical Instruments', 35. Finesinger noemt de zwaardere uitvoering van het 
instrumentt kithara en de lichtere, een handinstrument, lier. 
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bestaan11.. Er zijn bijvoorbeeld geen munten bekend met afbeeldingen van 
eenn harp. Volgens Finesinger was de harp in het Nabije Oosten echter een zo 
gebruikelijkk instrument, dat het heel vreemd zou zijn als hij in Israël niet 
bekendd en gebruikt zou zijn geweest12. 
Dee kinnoor en de nebel komen samen met de cimbaal voor als instrumenten 
inn gebruik bij de Levieten13, waarbij eerstgenoemde instrumenten dienden ter 
begeleidingg van de zang14. 
Zeerr waarschijnlijk speelde in Johannes' voorstelling van de hemelse ere-
dienstt in hfst. 4 en 5 de dienst in de tempel te Jeruzalem op de achtergrond 
mee.. De presbyters hanteren niet alleen 'citers', maar ook gouden schalen 
voll  reukwerk, 'wierook' mogen wij aannemen15. In de christelijke kerken 
werdd geen wierook gebrand16. Het noemen van wierook en 'citers' in één 
verbandd refereert aan de dienst in de tempel te Jeruzalem. 

7.1.17.1.1 Op 14:1-3, citerspelers, spelende op hun cite?1 

Dee 'citer' komt in de Apocalyps de tweede keer voor in Johannes' visioen 
vann het Lam en de 144.000 op de berg Sion, Op 14:1-2. Het eerste vers, 
14:1,, is door een tegenstelling verbonden met het voorafgaande. In hoofd-
stukk 12 en 13 worden de dreiging en de macht beschreven van de antigodde-
lijkee triniteit, Satan en zijn beide trawanten, het beest uit de zee en dat uit de 
aarde.. Volgens 13:16 kregen mensen het merkteken op hun voorhoofd of op 
hunn rechterhand van het 'beest uit de zee', als teken daarvan dat zij dit beest, 
datt is: de Romeinse macht, verpersoonlijkt door de keizer, goddelijke eer 

111 Hans Seidel, 'Das Amt des Berufsmusikers, 378. 
122 Finesinger, 'Musical Instruments', 40. 
133 1 Kr 15:16; 25:3,6. 
144 In 1 Kr 16:42 worden naast trompetten en cimbalen 'instrumenten ter begeleiding van de 

zangg ter ere Gods' genoemd. Dit moeten harpen en citers zijn. In 2 Kr 9:11 worden citers 
enn harpen genoemd 'voor de zangers'. 

155 Op 5:8; 8:3-5. Cf. W.S. Smith, Musical Aspects, 46, 'Certainly the (pldcAac; xpuoag 
yeiiouaagg fru|iian(XTG)v which the elders carried along with the Kiüdpai (5,8) were 
drawnn from the Temple service'; en 132, 'Like the incense, however, the harps are only 
symbolic,, reflecting the Jewish Temple worship'. 

166 Volgens Swete, Apocalypse, 80, zijn er geen bewijzen voor het gebruik van wierook in 
christelijkee gemeenschappen vóór het Concilie van Nicea. Volgens J. van der Bosch, 
LiturgischLiturgisch Woordenboek II, Roermond 1965-1968, kol. 2914-2915, zijn de vroegste sporen 
vann het gebruik van wierook pas te vinden bij Efraèm Syrus (eind vierde eeuw) en Johan-
ness Chrysostomus (  354-407). Gregory Dix, The Shape of the Liturgy, Londen 1964, 426, 
steltt dat Irenaeus in zijn Adv.haer. 4,20,11 het woord 'wierook' wel noemt maar dan in 
allegoriserendee zin voor 'gebed', zo ook Origenes, Contra Celsum 8,17. 

177 Zie over Op 14:1-3 boven §§ 3.3.6, 5.3.8 en 6.4.4. 
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haddenn bewezen. Zij die aan de macht van het beest weerstand bieden en 
Christuss volgen, hebben echter zijn naam en die van zijn Vader op hun 
voorhoofdd geschreven, 14:1. Johannes ziet in zijn visioen Christus staan op 
dee berg Sion, met de 144.000 die door Hem zijn vrijgekocht, 14:4, en Hem 
volgenn waar Hij ook gaat. Dan hoort Johannes in vs 2 een 'stem uit de he-
mel*,, en hij vergelijkt die stem met twee grootheden: met de 'stem van vele 
wateren'' en de 'stem van zware donder', blijkbaar om de intensiteit van het 
geluidd ((püiVTj) aan te duiden. Of de stem in 14:2b dezelfde is als die in vs 2a 
wordtt genoemd of niet18, zij wordt aangeduid met een muzikale vergelijking: 
'Enn de stem, r\ (pcovTj, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op 
hunn citers'. Het bericht gaat verder over vocale geluiden: 'En zij zongen een 
nieuww gezang', net als de presbyters met hun 'citers' in de beschrijving van 
dee hemelse troonzaal, Op 5:8. De combinatie van Klfrctpai en a)öf| Kaïvq 
refereertt aan Ps 144:9, 

OO God, een nieuw lied wil ik U zingen, 
metmet de tiensnarige harp wil ik U psalmzingen. 

Inn Op 14:2 worden de zangers van het 'nieuwe gezang' vergeleken met 
Kiöapcoöoi,, zangers die zichzelf op de Kiöctpa begeleiden19. Maar waren 
err in de verbeelding van Johannes ook Kiöapcoöoi aanwezig? Dat is moge-
lij kk op grond van het eigenaardig gebruik door Johannes van het partikel 
ox;20,, maar er wordt niet vermeld wie dan als Kiüapwöoi fungeren. Het is 
echterr 't meest waarschijnlijk dat de Kiüapcüöoi alleen genoemd worden 
omdatt het hemelse geluid dat de ziener hoorde met hun zang en spel verge-
lekenn wordt. De 'oudsten', die volgens 5:8 zijn toegerust met een 'citer', 
zingenn of spelen in Op 14 niet. Er wordt gezongen in hun aanwezigheid. De 
144.0000 vrijgekochten zingen het genoemde nieuwe lied evenmin, want van 
henn wordt gezegd dat zij dit nieuw gezang gaan leren. Het is niet duidelijk 
wiee 'het nieuwe lied' zingen, evenmin of de (po>vf|V ÈK TOU OUpavou 
identiekk is met dit lied. 
Inn de pericoop 14:1-15:4 wordt het oordeel aangezegd over de satanische 
machtenn en wordt de overwinning van Christus en de zijnen geproclameerd. 

188 Zie boven § 5.3.8. 
199 Het woord Kiüapcp5ó<; komt niet voor in de LXX. 
200 Zie over dit ax; boven § 5.3.5 en § 6.5.3. Cf. Smith, Musical Aspects, 132-133, 'The 

particlee &Q is used in this genre of literature in an effort to approximate meaningful 
descriptionn of heavenly things perceived, using earthly language. It serves to prevent an 
overlyy literal understanding of the descriptive details related by the seer.' 
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Inn dit gedeelte wordt tot tweemaal toe de Kiüritpoc genoemd, aan het begin, 
inn 14:2, en aan het eind, in 15:2. 
Dee citerspelers van het begin staan op de berg Sion, de 'overwinnaars', 
genoemdd in 15:2, staan met hun 'citers' aan 'de glazen zee'. De 'glazen zee' 
refereertt aan Op 4:6 en deze overwinnaars worden dus geacht zich te bevin-
denn in de hemel voor Gods troon. De meeste commentatoren21 menen dat de 
144.0000 volgelingen van het Lam zich op de aardse berg Sion bevinden, al is 
ookk hier geen sprake van een opinio communis. De aard van Johannes' 
visionairee beschrijving laat een exacte lokalisering niet toe. Met de formule-
ringring van Beale, 'Probably the most balanced assessment is that an "already-
and-not-yet""  endtime view of Zion is in mind'22, wordt Johannes' bedoeling 
mogelijkk het dichtst benaderd. Er hoeft dus geen tegenstelling te bestaan 
tussenn de 144.000 volgelingen van het Lam in 14:2 en de 'overwinnaars' van 
15:2.. Het gaat wel om verschillende beelden. 
Dee hemelse geluiden, die Johannes in 14:1-3 hoort, worden niet vergeleken 
mett trompetgeschal. De vergelijking van het hemelse geluid met 'snarenspel' 
harmonieertt met de aanduiding van de overwinnende Christus als 'Lam', 
waarbijj  het element van 'triomf ontbreekt23. 

7.7.22 Op 15:2, de citers Gods 

EnEn ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd, 
enen de overwinnaars van het beest en van zijn beeld 
enen van het getal van zijn naam, 
staandestaande aan de glazen zee, met de citers Gods24. 

Inn de uitdrukking 'de citers Gods', Kifrctpai TOU freoö, is freoü genitivus 
objectivus.objectivus. Een dergelijke genitief komt ook voor in I Kr 16:42 (LXX: Pa-
ralipomenonralipomenon I), öpyava TG)V 0)öóv TOÖ freou, 'instrumenten ter begelei-
dingg van de liederen ter ere van God' en 2 Kr (LXX: Paralipomenon ü) 7:6, 
oii  AeuÏTOii év ópyctvoig ó)ö<ï>v KUpiou, 'de Levieten met de muziekin-

211 Zo Aune, Revelation II , 803-804. 
222 Beale, Book of Revelation, 732. 
233 Volgens Werner, 'Musik' , 90, is er  in de geschiedenis van de Joodse liturgische muziek in 

dee bijbelse tij d een ontwikkeling te onderkennen, waarbij  de instrumenten die lawaai 
makenn (Larminstrumenten) meer  en meer  naar  de achtergrond worden gedrongen om 
plaatss te maken voor  snaarinstrumenten. 

244 Kraft , Offenbarung, 201, is van mening, dat de 'overwinnaars' in Op 15:2 vanwege hun 
Kiöctpa ii  gelijk te stellen zijn aan de KiüapwÓot van 14:2. Maar  de identificati e van 
dezee KiüapCj)öoi vormt juist een probleem. 
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strumentenn des Heren'. In 1 Tes 4:16 is sprake van het komen van de Heer 
'bijj  het geklank ener bazuin Gods', év odkniyyi fteoö. Het gaat om 
instrumentenn die geschikt zijn om te klinken tot Gods lof25. 

7.1.37.1.3 Het ontbreken van de kithara in kerk en synagoge 

Dee kithara is in de eerste eeuwen niet gebruikt in de christelijke eredienst. 
Hett tegendeel is vaak beweerd. Quasten26 meent onder andere op grond van 
dee hfst. Op 5, 14 en 15, dat de Kifrdpa in de eerste eeuwen van de christe-
lijkee kerk in de liturgie werd gebruikt. Quasten haalt met instemming Dölger 
aan,, die stelde dat Johannes' visioen een aardse liturgie veronderstelde, 
waarinn het Christuslied, begeleid door 'citerspel', een plaats had27. Quasten 
wijstt ook op de brief van Ignatius aan de gemeente te Efeze28: 'Want uw 
collegee van presbyters - z'n naam waardig, ja waardig aan God - is zo nauw 
verbondenn met de bisschop als de snaren met de kithara. Zo wordt door uw 
eensgezindheidd en harmonische29 liefde Jezus Christus bezongen'. Ook hier 
zouu in de eerste plaats aan het gebruik van de Kiüdpa in de eredienst van de 
christelijkee gemeente gedacht moeten worden30. Toch geeft Quasten toe, dat 
dee 'citer' in het citaat van Ignatius dient als 'Symbol der seelischen Koino-
nia'31.. Tegen Quastens mening dat de 'citer' gebruikt zou zijn in de christe-
lijk ee eredienst, kan het volgende worden ingebracht. In de context van het 
citaatt wordt helemaal niet gesproken over de eredienst, de 'citer' heeft in 
Ignatius'' brief alleen symbolische betekenis32. Twee termen die Ignatius 

255 De Statenvertaling verwijst in de Aantekeningen naar de wijze van zeggen in Gn 23:6, 
'eenn vorst Gods', en Ps 36:7, 'de bergen Gods'. Contra: Hadorn, Offenbarung, 159, en 
Caird,, Revelation, 197, die Oeoö als genitivus subjectivus beschouwen en menen dat het 
gaatt om Klüdpai, door God aan de zangers aangereikt. 

266 J. Quasten, Musik und Gesang in den Kuiten der heidnischen Antike und christlichen 
Frühzeit,Frühzeit, Munster in Westphalia 1930, 103-104. 

277 F.J. Dölger, Sol salutis. Gebet und Gesang im christlichen Altertum, Munster 19252, 128. 
288 Ignatius, Ef. 4,1-2. 
299 'Harmonisch', als vertaling van het woord ouu,(p(ovo<;; A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 

1,, Baarn 1966, 80, vertaalt 'eenstemmig'. LSJ: 'as musical term, in concord or unison 
with'. with'. 

300 Zo W. Bousset, Kyrios Christos, Göttingen 1913, 287. Cf J. Kroll, Die christliche Hymno-
dikk bis zu Klemens von Alexandreia, Darmstadt (1922) 19682, 19, 'Ignatios wird ohne 
Zweifell  in erster Linie bei seiner Mahnung den Gottesdienst der Christen im Auge haben'. 

311 Quasten, Musik, 104. 
322 Smith, Musical Aspects, 50, 'Some authorities contend that this passage in Ignatius, 

concedingg it to be figurative, nevertheless presupposes the use of the kithara in the Chris-
tiann service of worship. While this is a very real possibility, it cannot be denied that the 
languagee of Ignatius here is very similar to that in other instances where reference to 
instrumentss is clearly to be understood in a non-literal sense'. Ignatius gebruikt het woord 
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gebruikt,, X°PÓ£ en oujicpcovia, zijn conventioneel in de Grieks-Romeinse 
cultuurr en als conventie al in het Hellenistische Jodendom binnengeslopen. 
Ditt blijkt duidelijk uit het verhaal van de marteldood van de zeven broers en 
hunn moeder, verteld in 4 Makkabeeën33. In die geschiedenis komt het woord 
XOpógg driemaal voor in overdrachtelijke zin34. Ook het woord öU^Kpwvia 
wordtt in 4 Makkabeeën overdrachtelijk gebruikt35. 
Err zijn vele uitspraken te vinden van kerkvaders, die een vernietigend oor-
deell  uitspreken over muziekinstrumenten36, maar er is geen enkele uitspraak 
tee vinden over het gebruik van die instrumenten in de eredienst. De kerkva-
derss veroordelen banketten en drinkgelagen, waarbij muziek ten gehore 
wordtt gebracht. In die context worden muziekinstrumenten veroordeeld37. 
Hett ontbreken van veroordelingen van het gebruik van muziekinstrumenten 
tijdenss kerkdiensten in enige tekst van auteurs in de eerste eeuwen van het 
christendomm duidt erop dat nooit instrumenten zijn gebruikt in de eredienst. 
Inn de synagogen werden evenmin muziekinstrumenten gebruikt38. Volgens 
McKinnonn was er een speciale reden voor het ontbreken van muziekinstru-
mentenn zowel in de synagogale als de kerkelijke eredienst: in deze diensten 
namenn de lezing van de Heilige Schrift en gebeden de centrale plaats in. 
Gezongenn werd er niet39. Nu zal de lezing der Schriften wel op verhoogde 

Kiüdpaa nog een tweede maal, in zijn brief aan de gemeente te Filadelfia, 1,2, 'Hij (de 
bisschop)) harmonieert met de geboden als de snaren passen bij de kithara'. 

333 Ook verhaald in 2 Makk 7:1-42. 
344 4 Makk 8:4, de broers stonden voor de tiran, Antiochus Epifanes, KCCÖditep év X°P9> 

'alsoff  zij een koor vormden'; 13:8, iepöv ydp euoePeia<; oxiioavTeg x°póv, 'want 
zijj  stonden als een heilig koor van vroomheid', cf. Ignatius, Rom 2,2, év ayct^TI X0P®Q 
yevójievoi,, 'in liefde een koor geworden'; 18:23, zij werden verzameld tiQ TcaT/epwv 
jfopóv,, 'tot het koor van hun vaderen'. 

355 4 Makk 14:3 *Q icp&<; KOCI eóapjiÓGTOu nepi zffc tvotfieiaQ w v èitTd aöeX-
qxivv öüU(fXOVia<;, 'o heilige en harmonieuze eendracht der zeven broeders wat betreft de 
vroomheid'.. De woorden o\)\l<pÓvoi<; en oi)|i(|Xi>veïv komen in 14:6 voor in overdrach-
telijkee zin: 'zoals de handen en voeten oupqxivüx;', 'in harmonie' bewegen met de 
ingevingenn der ziel, zo gingen die heilige jongelingen als gedreven door een onsterfelijke 
ziell  van vroomheid in eendracht in de dood', auve(püivr|accv üdvaiov. Cf. 14:7 f Q 
Ttavdyiee oupqxóvtov döeX<po>v èpöopdc, 'o al-heilig zevental van eendrachtige 
broeders'. . 

366 Deze uitspraken zijn verzameld door James McKinnon, Music in Early Christian Literatu-
re,re, Cambridge 1987. 

377 J.W. McKinnon, 'The Meaning of the Patristic Polemic against Musical Instruments', 
CurrentCurrent Musicology, Spring 65, 69-82. 

388 A.Z. Idelsohn, Jewish Music in its Historical Development, New York 1929, biz. 93; E. 
Werner,, The Sacred Bridge, New York 1959, 316-318; A. Sendrey, Music in Ancient 
Israel,Israel, 182; J.W. McKinnon, 'The exclusion of Musical Instruments from the Ancient 
Synagogue',, Proceedings of the Royal Musical Association 106 (1979-1980) 77-87. 

399 Zo H. Seidel, 'Berufsmusiker', 379. Id., 'Gemeindesang', 231-242. Eveneens: J.A. Smith, 
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toonn hebben plaats gevonden, in de vorm van een cantillatie, en dat kan men 
'zingen'' noemen, maar de lezingen moesten door niet-musici worden ver-
richtt en vonden plaats op een wijze waarvoor geen muziekinstrumenten 
vereistt waren40. De synagogale en kerkelijke diensten in de eerste eeuwen 
vann onze jaartelling moeten door het ontbreken van offeranden en muziek 
doorr instrumenten begeleid, een unieke plaats hebben ingenomen te midden 
vann de vele niet-Joodse en niet-christelijke cultussen. 
Hett gebruik van muzikale beelden en het noemen van de Kiüdpcc door Jo-
hanness kan hem niet zijn ingegeven door liturgische gebruiken in synagoge 
off  christelijke gemeente. Hij moet deze beelden hebben ontleend aan een 
anderee instantie, in casu de tempel te Jeruzalem. 

7.1.47.1.4 Het gebruik van de KlÜCtpOC in de tempel te Jeruzalem 

Dee 'citer' is een instrument dat gebruikt werd bij de dienst in de tempel. In 
verschillendee Misjna-tractaten zijn gegevens te vinden over het Levieten-
koor,, dat dagelijks optrad in de tempel, en het gebruik van snaarinstrumen-
ten.. Na het volbrengen van het dagelijkse offer, het plengen van wijn en de 
bazuinsignalenn van twee priesters, werd met de slag van een cimbaal een 
tekenn gegeven waarop de Levieten hun zang inzetten. De Levieten stonden 
mett hun kithara's op een verhoging, aangebracht bij de trap die voerde van 
dee Voorhof der mannen naar die der priesters41. Er stonden minstens 19 
Levietenn op het platform, maar hun aantal mocht ad libitum worden uitge-
breid42.. Zij zongen de psalm van de dag, te beginnen met Ps 24 op de eerste 
dagg en zo vervolgens de Pss 48, 82, 94, 81, 93, en tenslotte op de sabbat Ps 
9243.. Zij hadden niet minder dan twee harpen (Ü">!?13) tot hun beschikking, 
maarr niet meer dan zes44. Verder waren er niet minder dan negen kithara's, 
maarr hun aantal mocht zonder beperking worden vermeerderd45. Verder 

'Thee Ancient Synagogue, the Early Church and Singing', Music & Letters 65 (1984) 1-16. 
400 In de synagoge wordt de lezing van de Schriften voorgedragen door de koré, die de Thora 

volgenss bepaalde chazanoeth, spraakmelodieën, voordraagt. Deze chazanoeth zijn zeer 
oud,, maar over de vorm ervan in de dagen van Johannes is niets bekend. De accenttekens 
diee de modulaties aangeven, dateren uit de Middeleeuwen. 

411 Misjna Middot 2,6, vert. Neusner, blz. 877. 
422 Misjna Arachien 2,6, vert. Neusner, blz. 812. Onderaan de trap zong een groep jonge 

Levietenn mee ter versterking van de zang, 'so as to add spice to the music'. Zij hadden 
geenn instrumenten. 

433 Misjna Tamied 7,3, vert. Neusner, blz. 872 (Tamied, se. olat tamied, dagelijks offer). 
444 Misjna Arachien 2,3, vert. Neusner, blz. 811. 
455 Misjna Arachien 2,5, vert. Neusner, blz. 811. Neusner vertaalt hier JTITOD ten onrechte 

mett 'harps'. 
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werdd natuurlijk op de grote feestdagen gezongen en gespeeld. Op het Loof-
huttenfeestt zongen ontelbare Levieten. Zij stonden dan met hun harpen en 
kithara'ss op de vijftien treden die van de Voorhof der vrouwen leiden naar 
dee Voorhof der mannen en zongen de vijftien Liederen van de opgang uit het 
boekk der Psalmen46, te weten Pss 120-134. Johannes zal met de liturgie van 
dee tempeldienst vertrouwd zijn geweest en met de herinnering daaraan heb-
benn geschreven over de hemelse eredienst. Johannes heeft de herinnering aan 
dee dienst in de tempel te Jeruzalem levend gehouden door de beschrijving 
vann de hemelse koren en de instrumenten ter begeleiding van hun zang. Ik 
kann geheel instemmen met de stelling van W.S. Smith, 'the imagery of the 
Apocalypsee is drawn from the Old Testament and the Temple service, and 
thiss probably holds true for the kithara'47. 

7.22 DE BAZUIN 

Inn het boek Openbaring is niet alleen sprake van een snaarinstrument, de 
Kiüctpoc,, maar ook van een blaasinstrument, de odXniyE,. Zesmaal wordt 
ditt instrument genoemd48. NBG-'51 vertaalt octA,7UY£ met het woord 'ba-
zuin',, de Willibrord-vertaling met 'trompet'. De vertaling 'bazuin' lijk t mij, 
waarr het in Openbaring gaat om verbeelding en niet om reële instrumenten, 
beter49.. In het Oude Testament is veelvuldig sprake van verschillende blaas-
instrumenten,, waarvan de belangrijkste zijn de 1§W en de miTWn. Het 
Grieksee woord oaXniyE, dient in de Septuaginta als vertaling van beide 
woorden50.. Als in Openbaring het woord ödXmyE, wordt gebruikt, is dus 
niett zonder meer duidelijk of een hoorn dan wel een bazuin wordt bedoeld. 
Dee sjofar is een hoorn, afkomstig van een ram of een geit, de chatsotsera een 
metalenn instrument, dat volgens Josephus bestond uit een metalen cilinder, 
ongeveerr een el lang, iets dikker dan een fluit, met een klokvormig einde51. 

466 Misjna Soeka 5,4, vert. Neusner, blz. 289. 
477 Smith, Musical Aspects, 46. 
488 Op 1:10; 4:1; 8:2, 6, 13 en 9:14. Het werkwoord OOCATU'CEIV, 'de bazuin blazen', komt 

tienmaall  voor: Op 8:6, 7, 8, 10, 12, 13; 9:1, 13; 10:7 en 11:15. 
499 Er is geen principieel verschil tussen beide namen. Bij een 'bazuin' denkt men aan een 

groterr instrument dan de trompet, bij een 'trompet' denkt men allereerst aan een modern 
instrument,, voorzien van ventielen. Het woord 'bazuin' kan worden geassocieerd met een 
herautt - en de engelen die de bazuin blazen, fungeren als heraut. Daarom lijkt mij de 
vertalingg 'bazuin' beter dan 'trompet'. 

500 De LXX vertaalt sjofar 42 maal door oaXniyï, en 25 maal door Kep<XTlvr| en de chat-
sotserasotsera 27 maal met adkTixy^. 

511 Josephus, Ant. 3,12,6 spreekt van PUKCCVT); voor de Griekse tekst zie G. Friedrich, TWNT 
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Dee chatsotserot werden door priesters als cultusinstrument gebruikt in de 
tempell  te Jeruzalem. Zij zijn bekend door de afbeelding ervan op de Triomf-
boogg voor Titus te Rome, en eveneens door afbeeldingen op munten uit de 
tijdd van de Joodse opstand onder Bar Kochba52. Over deze blaasinstrumenten 
enn hun functie is veel geschreven, onder andere door Büchler, Finesinger, 
Seidel,, Friedrich, Paulien en Bockmuehl, om enkele namen te noemen53. 
Aunee noemt in zijn commentaar ad Op 8:2b tien functies van het bazuinge-
schall  in het oude Israël. Dit alles hoeft hier niet herhaald te worden. De noem 
alleenn de belangrijkste functies. De bazuin speelt een grote rol bij theofa-
nieën,, zo in Ex 1954, de eerste plaats in het Oude Testament waar bazuinen 
wordenn genoemd. Bij de profeten wordt de bazuin geassocieerd met het 
oordeell  dat zal plaatsvinden op de Dag des Heren. Deze dag wordt in Sef 
1:166 'een dag van bazuingeschal' genoemd. Volgens Zach 9:14 zal God dan 
zelff  op de bazuin blazen55. Ook in het Nieuwe Testament is sprake van 
bazuingeschall  in een eschatologische context: Mt 24:31, 1 Kor 15:52 en 1 
Tess 4:1656. Van belang is dat de verschillende functies niet altijd duidelijk 
gescheidenn kunnen worden. De bazuinen die in de strijd werden gebruikt, 

VII ,, OCCA7T.IY£ KTA., 76 n. 32. Friedrich geeft de volgende definities: 'Unter Trompete 
verstehtt man meist Blasinstrumente in zylindrischer Form mit Schalltrichter, unter Horn 
dggg gekrümmte mit konischerGestalt', n. 29. 

522 Erwin R. Goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, Vol. Ill , New 
York/Torontoo 1953, no. 696, Coin of Bar Kokba, British Museum. 

533 A. Büchler, 'Zur Geschichte der Tempelmusik und der Tempelpsalmen', ZAW 19 (1899) 
329-344;; S.B. Finesinger, 'Musical Instruments in O.T.', HUCA 3 (1926) 21-76; H. 
Seidel,, 'Horn und Trompete im alten Israel unter Berücksichtigung der "Kriegsrolle" von 
Qumran',, Wiss. Zeitschr. der Karl-Marx-Universiteit, Geisteswissenschaftliche Reihe 5, 
Leipzigg 1956/57, 589-599; G. Friedrich, TWNT VII , odXmy  ̂ KTA., 71-88; J. Paulien, 
DecodingDecoding Revelation's Trumpets, Berrien Springs (Michigan) 1987, 197-433; M.N.A. 
Bockmuehl,, "The Trumpet Shall Sound". Shofar Symbolism and its Reception in Early 
Christianity',, in: W. Horbury (red.) Templum Amicitiae. Essays on the Second Temple 
presentedd to E. Bammel, (JSNTSup 48), Sheffield 1991, 199-225. 

544 Hier wordt het bazuingeschal genoemd naast andere theofanie-fenomenen: donderslagen 
enn bliksemstralen, Ex 19:16. 

555 Er is een hechte relatie tussen God en de wijze waarop Hij zich openbaart door middel van 
bazuingeschal.. Volgens Zach 9:14 blaast Hij zelf de bazuin, 'en de HEER JHWH zal de 
bazuinn blazen', evenals in ApocAbr. 31:1, 'And I will sound the trumpet out of the air...', 
OTPOTP I, vert. R. Rubinkiewicz. Cf. 1 Tes 4:16, waar sprake is van 'de bazuin Gods*. 
'Hörnerklangg begleitet die Theophanie Gottes', Friedrich, o.c. 79. Volgens Friedrich is het 
waarschijnlijkk dat God ook het bazuingeschal in Ex 19:16 voortbrengt: 'Der Hörnerschall 
soill  wahrscheinlich die unbeschreibbare Stimme Gottes andeuten'. 

566 In Mt 24:31 is er sprake van ü-eta odXTtiYY0? \L£Y&Xr\c„  'm et 'u'd bazuingeschal', 
wantt met adXnxy  ̂ kan ook het geluid van de bazuin worden bedoeld; in 1 Kor 15:52 
heeftt Paulus het over de opstanding die plaats vindt èv xf\ èaxdxr\ adXmyyx, 'bij de 
laatstee bazuin', waarmee niet de laatste van een aantal wordt bedoeld, maar de uiteindelijke 
bazuin. . 
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haddenn ook een religieuze achtergrond, cf. Nu 10:9, waar blijkt dat priesters 
dee bazuinen hanteerden: 

EnEn wanneer gij in uw land ten strijde trekt tegen de vijand 
diedie u benauwt, 
dandan zult gij [priesters, AGS] op de trompetten een signaal blazen, 
waardoorwaardoor gij in gedachtenis gebracht zult worden 
voorvoor het aangezicht van de HEER, uw God... 

Hett is mij te doen om de functie van de bazuinen zoals die voorkomen in 
Openbaring.. Deze functie is eigensoortig. In de Apocalyps komt de bazuin 
allereerstt voor als metafoor voor de luide stem die Johannes achter zich 
hoort,, Op 1:10, een stem waaraan Op 4:1 refereert. Hier heeft de bazuin, 
zoalss wij zagen, niet de functie van aanduiding van een theofanie, maar van 
eenn christofanie. 
Vervolgenss speelt de bazuin een rol in Johannes' visioenen betreffende de 
eindtijd,, in Op 8-1157, maar op andere wijze dan in de overige nieuwtesta-
mentischee teksten, waarin de trompet een eschatologische functie heeft. Na 
dee verbreking van de zeven zegels in hoofdstuk 6, die gepaard gaat met even 
zovelee rampen, begint in hoofdstuk 8 een serie van zeven bazuinstoten, 
geblazenn door engelen, maar dit bazuingeschal heeft evenmin als de serie 
vann de zegels onmiddellijk betrekking op het laatste oordeel, uitgezonderd 
hett zevende bazuingeschal. Volgens Op 8:2 zag Johannes de zeven engelen 
diee voor Gods troon staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven. Door 
wiee deze uitreiking plaats vond, wordt niet vermeld, maar we kunnen het 
werkwoord,, cöóÜT|oav, 'werden gegeven', opvatten als een passivum 
divinumdivinum55*.*.  De bazuinen zijn van Godswege uitgereikt59. 

577 Friedrich behandelt deze teksten onder het kopje 'Die eschatologische Bedeutung der 
Trompete',, TWNTVll, 86. 

588 Paulien, Decoding Revelation, 309, n. 1. 
599 Er komen in de trompetscènes opvallend veel passiva voor. Ik wijs op 9:1, 'en haar (de 

ster,, 'some kind of supernatural being' Aune, comm. ad 9:1) werd de sleutel van de put 
vann de afgrond gegeven'; 9:3 'hun (de sprinkhanen) werd macht gegeven'; 9:4 'hun werd 
gezegd';; 9:5 'hun werd gegeven'. In 9:14 waren vier engelen gereedgehouden, öeöepe-
voix;,, en zij werden losgelaten, éAóÜTjoav. En aan het slot, na het bazuinen van de 
zevendee engel, ging de tempel open, rjvoi'YT), aor.II, pass. Hier is gebruik gemaakt van 
hett passivum om aan te geven dat de handelingen geschiedden naar de wil van of op bevel 
vann God. 
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Dee uitreiking van de zeven bazuinen wordt voorafgegaan door een stilte in 
dee hemel van 'ongeveer een half uur' en gevolgd door een beschrijving van 
dee handelingen van een engel met een wierookvat. 
StilteStilte is een in verschillende opzichten belangrijk 'fenomeen*. Voor ons is de 
vraagg van belang waarom Johannes hier deze stilte noemt. Stilte kan de 
functiee hebben van 'suspense', als literair stijlmiddel ter intensivering van de 
spanning.. En daarvan zal hier stellig sprake zijn. Het kan de betekenis heb-
benn van een voorspel voor een goddelijke manifestatie60, bijvoorbeeld in Sef 
1:7,, 'Zwijg voor het aangezicht van de [...] HEER, want nabij is de Dag van 
dee HEER'. De stilte in Op 8:1 gaat echter niet onmiddellijk aan het bazuinen 
vooraf.. Eerst volgt nog de scène van de engel aan het rookofferaltaar. Hier is 
waarschijnlijkk sprake van een zinspeling op het offeren van wierook in de 
tempell  te Jeruzalem, waarbij zwijgen werd vereist, althans volgens Testa-
mentment van Adam 1:12, 'The twelfth hour is the waiting for incense, and silen-
cee is imposed on all ranks of fire and wind until all the priests burn incense 
too the divinity. And all that time the heavenly powers are dismissed'61. Deze 
interpretatiee wordt voorgestaan door Aune en door Bauckham, die een 
uitgebreidee beschouwing wijdde aan Op 8:162. De constructie ON; r||iic3-
piov,, letterlijk 'als een half uur', is mogelijk gevormd naar Da 4:13 (MT 
4:16),, 'Toen stond Daniël [...] voor een ogenblik verbijsterd'; 'voor een 
ogenblik'' is vertaling van: m n ny\£D, 'als een ogenblik'. Het Aramese 
nyvyy betekent: 'korte tijdsduur', 'ogenblik'. 

Dee wierook stijgt mèt de gebeden der heiligen op voor Gods aangezicht. 
Johanness beschrijft de passage van de engel aan het rookofferaltaar vlak 
voorr het bazuinen van de engelen; de gebeden der heiligen zijn dus betrok-
kenn op het bazuingeschal63. Heel plastisch staat beschreven: 'En de zeven 
engelenn [...] maakten zich gereed om te bazuinen'. Er wordt hun verder niets 
gezegd.. In Op 16:1 wordt tot de 'schaal-engelen' gezegd: 'Gaat heen en giet 
dee zeven schalen uit...'. De 'bazuinengelen' blijven blijkbaar staan op hun 
plaatss 'voor Gods aangezicht'64. Hun bazuingeschal klonk in de hemel en 
zettee zo de plagen op aarde in werking, in tegenstelling tot het bazuingeschal 
inn Mt 24:31; 1 Kor 15:52 en 1 Tes 4:16, dat op aarde weerklonk65. In Op 8 is 

600 Zie Aune, Revelation II, 507. 
611 OTPI, 993, vertaling S.E. Robinson. 
622 Aune, Revelation II, 508; Bauckham, Climax, 70-83. 
633 Cf. Kraft, Offenbarung, 134: 'Daher erinnern die Heiligen durch ihre Gebete Gott an sich; 

siee bitten Gott um Bewahrung in den Plagen, sie bitten um Abkürzung der Plagen, und sie 
bittenn um die Bestrafung derer, die an ihnen gesündigt haben.'. 

644 Smith, Musical Aspects, 145, n. 52. 
655 Genoemde drie teksten hebben betrekking op de parousia. 
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hett niet het bazuingeschal dat de mensen aanzet tot bekering en boetedoe-
ning,, het zijn de rampen die dit doen, Op 9:20-21. 
Inn Op 8:7-12 wordt het blazen van vier engelen verhaald. Het geschal der 
vierr bazuinen wordt gevolgd door rampen, die respectievelijk het land en de 
vegetatie,, de zeeën en de schepen, de rivieren en de waterbronnen, en zon, 
maann en sterren treffen. De gevolgen van het eerste bazuingeschal, hagel en 
vuurr die een derde deel van de vegetatie op aarde verbrandden, doen denken 
aann de ramp die Egypte trof bij de zevende plaag, Ex 9:23-26. Het tweede 
bazuingeschall  brengt verandering van water in bloed teweeg, zoals de in Ex 
7:19-211 beschreven plaag in Egypte. Ook zou een berg, brandend van vuur, 
inn de zee geworpen worden, een ramp die de herinnering oproept aan Jr 
51:255 (LXX 28:25), 'en De zal mijn hand tegen u [berg des verderfs, AGS] 
uitstrekkenn en u van de rotsen afwentelen en u maken tot een berg van 
brand'.. De rampen, opgeroepen door het bazuingeschal, vertonen overeen-
komstenn met andere rampenlijsten, naast de tien plagen van Egypte (Ex 7:8-
13:6),, de rampen genoemd in Jl 2. In het Oude Testament is ook sprake van 
eenn traditie van zeven plagen: Ps 78:43-52; Ps 105:27-36; Am 4:6-1366. 
Johanness heeft gebruik gemaakt van verschillend materiaal dat hem vanuit 
dee tradities over plagen ter beschikking stond, maar hij heeft een geheel 
eigensoortigg gebruik gemaakt van zijn voorbeelden. Er zijn geen duidelijke 
Joodsee parallellen te vinden van rampen, in werking gezet door bazuin-
geschal67.. Ook het feit dat telkens een derde van de getroffen gebieden of 
objectenn wordt vernietigd, heeft geen parallel in Joodse apocalyptische 
geschriften. . 
Naa het vierde bazuingeschal volgt een onderbreking waarin de overige 
'stemmenn van de bazuinen' aangeduid worden als drie 'weeën'. De gevolgen 
vann het blazen van de vijfde en de zesde bazuin worden uitvoerig beschreven 
inn hfst 9. Na een lange onderbreking volgt dan in Op 11:15 de vermelding 
vann het blazen van de zevende bazuin. Op dit laatste bazuingeschal volgt 
echterr geen ramp. Het laatste bazuingeschal is de introductie van wat verder 
volgtt in het boek Openbaring, waarbij het laatste oordeel wordt genoemd, 
11:18,, 'maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te 
worden'. . 

Alss wij de betekenis van dit zevenvoudig bazuingeschal willen vaststellen, 
moetenn we zoeken naar de achtergrond van de zeven engelen en de functie 

666 Aune, Revelation II, 499-507. 
677 Uitgezonderd Joz 6:20. 
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vann hun bazuingeschal. Het zijn zeven engelen, die de bazuin blazen. Het 
getall  zeven speelt een grote rol in het boek Openbaring. Het zevenvoudig 
bazuingeschall  vormt de middelste van drie series van zeven: de zeven zegels 
diee verbroken worden, de zeven bazuinen die geblazen worden en de zeven 
schalenn die leeggegoten worden. Het getal van de 'bazuinengelen' is echter 
niett alleen bepaald door de symboliek van het boek Openbaring, want er 
warenn in de Joodse voorstellingswereld zeven engelen die voor Gods troon 
staan68.. Vandaar het gebruik van het lidwoord in Op 8:2, dè zeven engelen, 
waaruitt valt op te maken dat deze groep als zodanig door de eerste hoor-
ders/lezerss werd gekend. In Tob 12:15 wordt de engel Rafaël genoemd als 
'eenn van de zeven engelen, die voor de Heer staan'. Hun namen worden 
vermeldd in Ethiopische Henoch 19 en 2069. Het is dus zeer waarschijnlijk dat 
Johanness met zijn aanduiding 'de zeven engelen die voor Gods troon staan' 
dee zeven aartsengelen voor ogen had70. Het zijn in ieder geval engelen, die 
opp de bazuin blazen. De voorstelling dat engelen op bazuinen blazen, is 
kenmerkendd voor apocalyptische teksten. Tegelijkertijd wordt door Johannes 
bijj  de beschrijving van zijn visioenen die met de bazuinen samenhangen, 
stelligg gezinspeeld op bazuin blazende mensen. Allereerst op de zeven pries-
terss die op hun hoornen (nvi£n\y) bliezen bij de belegering van Jericho, Joz 
6.. Zeven dagen achtereen werd de ark rondgedragen, waarbij de priesters al 
gaandee voortdurend op hun hoornen bliezen. Op de zevende dag werd de 
rondtochtt om de stad zevenmaal volbracht. Tijdens de zevende ronde bliezen 
dee priesters op hun hoornen en hieven de Israëlieten een luid gejuich aan, 
waaropp de muren van de stad instortten71. Van belang is dat hier de zeven 
priesterss met hun instrumenten in verband worden gebracht met de ark. Dat 
iss ook het geval in de situatie, beschreven in 1 Kr 15:24: zeven priesters, met 
naamm genoemd, bliezen de bazuin, vóór de ark Gods, die overgebracht werd 
naarr Jeruzalem72. Ook bij de serie van het zevenvoudig bazuingeschal in 

688 Friedrich, o.c, 86 n. 57. 
699 Te weten: Uriel, Suru'el, Raphael, Raguel, Michael, Saraqa'el en Gabriel; de spelling is 

naarr de vertaling van E. Isaac, OTP 1, 23-24. 
700 Wij laten de kwestie of deze engelen mogelijk identiek zijn met 'de zeven geesten die voor 

zijnn troon zijn', Op 1:4; 4:5 - zo Kraft, Ojfenbarung, 133, op grond van Ps 104:4 - of ook 
mett 'de engelen der zeven gemeenten', Op 1:20, buiten beschouwing. 

711 Wij zullen hier niet moeten denken aan de gevolgen van luchttrillingen, maar aan het 
toenmaligg geloof in een bestaande relatie tussen geluid en materie. Een tweede opmerking: 
Dee woorden in Op 11:13 over het instorten van 'een tiende deel der stad' hebben geen 
verbandd met het bazuingeschal der engelen. 

722 Cf. Neh 12:41, waar zeven priesters 'met de trompetten' bij name worden genoemd. Ook 
inn de Rollen van de Dode Zee is sprake van een zevental bazuin blazende priesters: In 1 
QM,, de Rol van de Oorlog, wordt de uiteindelijke strijd beschreven tussen God en de 
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Openbaringg is er een connectie met de ark: de zevende bazuinstoot wordt 
gevolgdd door een hemelse kroningshymne, 11:15, en een lofzang van de 
presbyters,, waarna 'de tempel Gods, die in de hemel is' geopend werd en 'de 
arkk van het verbond' zichtbaar werd, 11:19. 
Hett hoorngeschal van de priesters in Joz 6 kondigt de vernietiging aan van 
Godee vijandige machten en de doorbraak naar het Land van Belofte, waarbij 
dee ark het teken is van Gods aanwezigheid en hulp. In 1 Kr 15:24 wordt, na 
dee verovering van Jeruzalem, 1 Kr 11, de ark onder bazuingeschal overge-
brachtt naar zijn bestemming, de Godsstad, Jeruzalem. In het licht van de 
overleveringenn in Joz 6, 1QM en 1 Kr 15 heeft het bazuingeschal in Op 8-11 
dee betekenis van: aanduiding van de strijd tegen en overwinning op de vijan-
digee machten en de uiteindelijke overwinning en troonsbestijging van God. 
Err is nog een derde aspect dat in overweging genomen moet worden. Ba-
zuinstotenn zijn signalen voor het aankondigen van of het op gang brengen 
vann gebeurtenissen. Zo heeft de bazuin een grote rol gespeeld bij het aan-
gevenn van de verschillende liturgische elementen in de tempel te Jeruzalem. 
Bijj  het morgenoffer gaven de bazuinen het teken voor het inzetten van het 
levietenkoor73,, juist zoals de zevende engel door zijn bazuingeschal het teken 
gaff  voor de inzet van het triomflied in Op 11:15. Feesten werden met ba-
zuingeschall  ingezet, Lv 23:24. Ook in het Jubeljaar speelde trompetgeschal 
eenn grote rol, 'Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende 
maandd [...], op de verzoendag zult ge de bazuin doen rondgaan door het 
gansee land', Lv 5:9. Het liturgische gebruik van de bazuin, dat Johannes 
goedd moet hebben gekend, zal mogelijk op de achtergrond een rol hebben 
gespeeldd bij zijn verbeelding van het hemelse bazuingeschal in Op 8-1174. 

kinderenn des lichts tegen Belial en de kinderen der duisternis. Veelvuldig worden in deze 
roll  woorden voor blaasinstrumenten genoemd. In kolom III , 1-11 worden regels gegeven 
voorr verschillend bazuingeschal. Het gaat om verschillende categorieën van i m m u n, 
gebruiktt door de kinderen des lichts, aangeduid door opschriften op de trompetten. In 
kolomm VII , 13-14 is sprake van het optrekken van zeven priesters die op bazuinen blazen, 
kennelijkk ook een reminiscentie aan Joz 6. Zie F. Garcfa Martfnez en A.S. van der Woude, 
DeDe rollen van de Dode Zee, Kampen 1995, II, 113-119. 

733 Misjna Tamied 7,3, vert. Neusner, blz. 872. Cf. Nu 10:10, 'Ook op uw vreugdedagen, op 
uww feesten en op uw nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw 
brandofferss en vredeoffers...'. 

744 Cf. Paulien, Decoding, 223: The combination of the number seven with trumpets increa-
sess the likelihood that the trumpets in Rev 8-11 have cultic significance.' 
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7.33 OP 18:22, UITVOERDERS VAN WERELDLIJKE MUZIEK 

Hoofdstukk 18, waarin sprake is van zangers en instrumentalisten, heeft een 
merkwaardigee structuur. Er staan verschillende uitspraken in de directe rede, 
waarbijj  het niet steeds duidelijk is wie de spreker is. In vs. 4 spreekt een 
stemm uit de hemel: 'Mijn volk!' Je zou daarbij kunnen veronderstellen dat 
hierr God spreekt tot zijn volk Israël, maar dat is niet zeker73. Het hoofdstuk 
begintt met de geschiedenis van de ondergang van 'Babylon'. 'Babylon' is de 
symbolischee naam voor Rome. Het lijk t eerst of deze ondergang reeds vol-
trokkenn was, maar in het verloop van het hoofdstuk blijkt dat de vernietiging 
alss aanstaande wordt beschouwd. Rome zal verwoest worden en heel haar 
cultuurr vernietigd. In dit kader klinken woorden, in de directe rede: 

(22)) En geen stem van citerspelers en zangers, 
vanvan fluitspelers of bazuinblazers 

zalzal meer in u gehoord worden, 
enen niemand, die enige kunst beoefent, 

zalzal meer in u gevonden worden, 
enen geen geluid van de molen 

zalzal meer in u gehoord worden. 
(23)) En geen lamplicht zal meer in u schijnen, 

enen geen stem van bruidegom en bruid 
zalzal meer in u gehoord worden, 

wantwant uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, 
wantwant door uw toverij werden alle volken verleid, 

vss 24, in aansluiting op vs 21 in de indirecte rede: 

enen in haar werd gevonden het bloed 
vanvan profeten en heiligen 
enen van allen, die geslacht zijn op aarde. 

Dee passage waarin de musici worden genoemd, vs 22, vormt volgens Char-
less en Lohmeyer poëzie, maar beiden willen de tekst wijzigen en woorden 
toevoegenn om het ritme beter tot zijn recht te doen komen76. Klaus-Peter 

755 Vele commentatoren stellen dat er van de stem van God alleen sprake is in 1:8, en dan pas 
weerr in 21:5-8. 

766 Charles, Revelation II, 109; Lohmeyer, Offenbarung, 145, 148. 
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Jörnss meent echter dat hier geen sprake is van echte poëzie, maar van proza 
datt door de parallelle zinsbouw een poëtisch karakter heeft gekregen77. 
Err worden in Op 18:22 vier soorten musici genoemd: KiüocpcpÖoi, jiouoi-
KOl,, ccuAr|Tai en oaAiuOTai. Voor ik iets zeg over deze musici, wil ik 
wijzenn op het literaire kader waarin zij worden genoemd. Vele commentaren 
verwijzenn naar Jr 25:10 en Ez 26:13, waarnaar Op 18:22 en 23 zouden zijn 
gevormd.. Inderdaad weerklinkt Jr 25:10 in Op 18:22b en 23, 

IkIk doe uit hun midden verdwijnen de stem der vreugde 
enen de stem der vrolijkheid, 
dede stem van de bruidegom en de stem der bruid, 
hethet geluid van de handmolen en het licht der lamp. 

Voorr vs 22a is Ez 26:13 van belang: 

IkIk ml een einde maken aan het geklank van uw liederen, 
hethet geluid van de citers, (pO)vf| TG>V t|/osA/cr|pl(i)V, 
zalzal niet langer worden gehoord. 

Ezz 26:13 is een Godsspraak gericht tegen Tyrus. Wanneer Op 18:22 daarbij 
aansluit,, zou dat de in de directe rede vervatte woorden van Op 18:22, ge-
richtt tegen het object dat vernietigd gaat worden, kunnen verklaren. Het 
verstommenn van feestgedruis en van de vrolijke klanken van muziekinstru-
mentenn komt ook voor als aspect van profetische strafaankondiging tegen de 
'bewonerss der aarde' in Js 24:8 (LXX) : nênamai <pa>vf| Kiüdpat;, 'het 
geluidd van de citer is verstomd'. Het gaat in Op 18:22 om uitvoerders van 
profanee muziek. Johannes spreekt over hen in bewoordingen, ontleend aan 
dee grote profeten van Israël. Mogelijk hebben bewust of onbewust bij de 
auteurr teksten meegespeeld als Job 21:12: 'zij (de goddelozen) zingen bij 
tamboerijnn en citer, en zijn vrolijk bij de tonen der fluit' en Js 5:12: 'Dan 
bestaatt hun feest (het feest van de schuinsmarcheerders) in citer en harp, 
tamboerijn,, fluit en wijn'. Natuurlijk zal hij de citerspelers en zangers, flui-
tistenn en trompetters in Efeze hebben gezien en gehoord, en hij heeft ook hun 
muziekk als exponent van een antigoddelijke levenswijze afgekeurd, ja, ver-
foeid. . 

777 K.-P. Jörns, Evangelium, 22. 

193 3 



7.3.17.3.1 Citerspelers 

Inn Op 18:22 is dus sprake van verschillende soorten muzikanten. Allereerst 
vann 'citerspelers', KifrapcoÖoi. Het woord KlftapcoÖoi wordt in Openba-
ringring tweemaal in positieve zin genoemd, in 14:2 en 15:2. Hoezeer het 'citer-
spel'' echter van laag allooi kon zijn, blijkt uit Js 23:15-16, waarin sprake is 
vann het 'lied op de hoer': 'Neem de citer, ga rond door de stad, verlaten 
hoer!!  Speel mooi, KOCAON; Kiftctpioov, zing veel...'. Blijkbaar wordt hier 
mett Kiöapa, 'citer', een instrument bedoeld waarmee de zanger(es) zich-
zelff  begeleidt78. De NBG-'5l vertaalt (po)vf| Kiüap(pöa>v in 18:22 dan ook 
terechtt met 'stem van citerspelers'79. Een KlÜOCpG)öÓ<; is iemand die zich-
zelff  tijdens het zingen op een Klfrctpcc begeleidt. Ik wijs er hier op dat keizer 
Neroo herhaaldelijk optrad als Kiüocptüöó<;, onder andere in Korinte, waar 
hijj  in het jaar 67 verbleef*0. Als Openbaring gedateerd mag worden in het 
eindee van de jaren zestig, dan kan het woord Kiüap0)öó<; als eerder ver-
meld,, een zinspeling inhouden op keizer Nero zelf. 

7.3.27.3.2 MouoiKOi 

Hett woord |ioi)OtK<5<; is hier, in Op 18:22, als substantief gebruikt om per-
sonenn aan te duiden. Dat is uitzonderlijk voor het Oude Testament. Daarin 
komtt |iouoiKÓg voor als vertaling van TVJ, 'lied'81, en van het Aramese 
*1>3*,, 'muziekinstrument'82. Het woord komt viermaal voor in het boek Jezus 
Sirachh als (TCC) |iouoiKCt 'muziek'83, en driemaal in een samengestelde 
uitdrukking84.. In 3 Ezra[= 1 Esdras, of Esdras A' (in LXX ed. Rahlfs)85] 
komtt het driemaal voor en ook hier niet als aanduiding van personen86. In 

788 Kiüapwöoi konden worden gehuurd om een gezelschap te vermaken met zang en spel, 
ziee Moulton and Miligan s.v. Kifrocpi'Ceiv; zij noemen in dit lemma een tekst uit de derde 
eeuww v.Chr. over het onderricht aan jongens, die onderwezen worden in T& (iouoitca 
Kall  KiOapi'Ceiv f) t|rdA.A.eiv. 

799 Het vervolg van de zin loopt niet goed: 'van de fluitspelers of bazuinblazers'; hier moet 
<pü)VTii  slaan op de klank van de instrumenten, respectievelijk de fluit en de bazuin. 

800 In het jaar 65 was Nero als KiüapcoÓóg opgetreden tijdens de Neroniana, de spelen die 
doorr hem in 60 waren ingesteld en die om de vijfjaar te Rome gehouden zouden worden, 
ziee Suetonius, Nero 12,3; Tacitus, Annates 16,4. 

811 Gn 31:27 en Ez 26:13. 
822 Da 3:5,7,10 en 15. De vertaling 'muziekinstrument' is niet zeker. 
833 Sir 22:6; 32:3; 40:20; 49:1. 
844 Sir 32:5, ouYKpijia HOUOIKWV, 'concert'; 32:6, p,éA.o? p.ouoiKÓ)V, 'melodie'; 49:1, 

\iéXr\\iéXr\ liOUOiKÜv, 'melodieën'. 
855 Als 3 Ezra komt het bedoelde boek voor onder de Apocriefe Boeken in de Statenvertaling. 
866 Esdr A' 4:63, ÉKUÜUVICOVTO p.eia |!OUOiKÓ)V, NRSV (1 Esdr): 'they feasted, with 
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11 Makk 9:39,41 komt jiouoiKOl mogelijk wel als aanduiding van personen 
voor,, de NRSV vertaalt althans 9:39, \iexd TU|i7T(Xva)V KOU nouaiKO>v, 
mett 'with tambourines and musicians' en 9:41, cpcovf) |iovjaiKG)V <xi)TO)V, 
mett 'the voice of their musicians'87. De vertaling van de beide plaatsen in 
11 Makk door middel van een aanduiding van personen, staat blijkbaar in een 
langee traditie, want Charles hekelt deze vertaling in zijn commentaar bij Op 
18:2288.. Alleen bij een tekst in het Testament van Juda zou het volgens 
Charless om personen gaan, in dit geval om zangeressen: T&<; fri>Y0CT8pa<; 
v\i&v\i& vv nouaiK&g Kal dr\\LOoia<; -noirïaeTe, 'jullie zult je dochters tot 
zangeressenn maken en tot straatmeiden'89. Buiten de Septuagint en de Pseud-
epigrafenepigrafen komt \XOVO\KÓq wel voor als aanduiding van personen. Bauer-
Alandd geven in hun Wörterbuch verschillende plaatsen waarin [iOUOlKÓg 
aanduidingg is van een musicus, een zanger of zangeres, zo in P. Oxyrh. 
1275,9:: ai)|i{pGL>via<; a\)Xr\T(bv KOCI fiouaiKWV, een concert van fluitis-
tenn en (andere) musici (zangers?)90. Deze ixouaiKOi speelden of zongen 
bijvoorbeeldd bij diners, zie de bovenvermelde tekst, Sir 49:1, cog |ioi)OiK& 
évv ov\mooi<x> oïvou, NRSV: 'like music at a banquet of wine'91. Kraft is 
vann mening dat de context van het woord \iOVOlKÓ<; in Op 18:22 op een 
snaarinstrumentt wijst, maar hij laat de mogelijkheid van 'zanger' open92. Op 
grondd van de context en de verschillende betekenissen die \LOVOIKOQ kan 
hebben,, lijk t mij het meest waarschijnlijk dat met [iouoiKÓ<; een zanger 
wordtt aangeduid die zichzelf begeleidt op een muziekinstrument. In Op 
18:222 is (iOUOiKOl door NBG-'51 terecht vertaald met 'zangers', omdat 
eerderr de Klüctpcpöoi zijn genoemd. De boven vermelde tekst in het Testa-
mentment van Juda 23:2 geeft een goed voorbeeld van de peioratieve betekenis 
diee ^touoiKÓg kan hebben. 

music...';; 5:2 Û TCt ^OUaiKWV Tl)U^dv<ov, 'with the music of drums'; 5:59 (LXX 57) 
HETOtt |iOuaiKO>v KOCI aaA,7ti'YYWV, 'with musical instruments and trumpets'. 

877 Cf. Tussen Oud en Nieuw, de vertaling NBG-'75, respectievelijk 'met pauken, muziekin-
strumenten'' en 'het geluid der muziekinstrumenten'. 

888 Charles, Revelation II, 109-110. 
899 Test. Jud. 23:2. 
900 Ook in het Greek-English Lexicon van Liddell and Scott, 1148, worden verschillende 

plaatsenn genoemd waarin jlouoiKOl' voorkomen als 'persons, skilled in music'. 
911 Ook Poland noemt het gebruik dat bij feestmalen UOUölKOl gehuurd werden, Geschichte 

desdes griechischen Vereinswesens, 267-268. 
922 Kraft, Offenbarung, 23 8. 
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7.3.37.3.3 Fluitspelers 

Hett woord ai)A.T|Tli<; komt niet voor in de LXX, wel in het Evangelie naar 
Matteüs,, Mt 9:23, 'fluitspelers' die rouwmuziek speelden in een sterfhuis. 
Fluitistenn speelden echter ook bij feestelijke gelegenheden. Van beide soor-
tenn van gebruik geven de profetenboeken voorbeelden. In Jr 48:36 is sprake 
vann 'klaagfluiten', en in Js 5:12 gaat het over boemelaars en nachtbrakers die 
hunn nachtelijke festijnen opvrolijken met 'citer en harp, tamboerijn, fluit en 
wijn...'.. In Js 30:29 komt een fluit voor als sacraal instrument: 'iemand die 
voortschrijdtt bij de fluit om te komen tot de berg des HEREN'. De 'fluitspe-
lers'' van Op 18:22 behoren kennelijk tot het soort van wie bij feestelijke 
gelegenhedenn hun muziek ten beste geven. 
Inn de Griekse tekst van Op 18:22 is (pG>vr] het antecedent van allereerst 
Klöocpcpö&vv en ^OUOIKWV; daarbij is (pCDVTj door NBG-'51 terecht met 
'stem'' weergegeven, want Kiüapa>öoi en JIOUOIKOI waren 'zangers'. 
<I>(i)VTii  als antecedent van ou>A.T|Tai en oaXiixoicti zou vertaald moeten 
wordenn door 'geluid'. 
Lohmeyerr voert geen bewijzen aan voor zijn opmerking: 'Flöte ist vor allem 
dass Instrument der privaten und profanen Musik, die Drommete das der 
religiösen'93.. Deze bewering snijdt geen hout, want zowel fluitspelers als 
trompetterss speelden bij dezelfde gelegenheden een rol in het openbare leven 
vann de Oudheid, zowel in het theater en bij spelen, als bij sacrale plechtighe-
den.. 'De fluitspeler, de tibicen, heeft in de Oudheid een sacrale functie; zijn 
blazenn bij het offer steunt de epiclese van de god', aldus G. van der Leeuw94. 

7.3.47.3.4 Bazuinblazers 

Hett voorkomen van het woord oaAmoTCti, bazuinblazers, in Op 18:22 is 
volgenss Friedrich een aanduiding dat de trompet ook een muziekinstrument 
kann zijn, maar dan een instrument dat bij heidense festiviteiten een rol heeft 
gespeeld.. Wat Friedrich daarmee ook moge bedoelen, het was in elk geval 
niett mogelijk, de odkiziyE, als melodie-instrument te gebruiken. De toen-

933 Lohmeyer, Offenbarung, 149. 
944 G. van der Leeuw, Wegen en Grenzen. Een studie over de verhouding van religie en kunst, 

Amsterdamm 19553 (herzien door E.L. Smelik), blz. 251. Van der Leeuw beriep zich hier op 
J.. Quasten, Musik und Gesang in den Kuiten der heidnischen Frühzeit, Munster in Westf. 
1930,, 35-37. Zie over de strijd van de christelijke theologen tegen de 'heidense' muziek 
Quasten,, o.c. 81-83, en J. McKinnon, Music in Early Christian Literature, passim. 
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maligee trompet was niet geschikt om een melodie voort te brengen95. In 2 Kr 
5:133 schijnt de odkuiyE, genoemd te worden als instrument dat de zang 
begeleidde:: 'Toen zij tezamen trompetten en een eenstemmig lied lieten 
horenn om de HEER te loven en te prijzen, en de stem verhieven bij trompet-
ten,, cimbalen en andere muziekinstrumenten...', KOU, ax; ïïijjoxjocv (povfiv 
évv odA-Tuy^iv KOU év Ki)|ipaAoi<; KOCI ÊV ópyotvoK; TÓV (óöwv. Ook 
hierr gaat het echter, evenals in Op 18:22, om trompetters die met hun instru-
mentt een signaal gaven. 

7.44 JOHANNES ' AFKEER VA N PROFANE MUZIE K 

Dee vier soorten muzikanten in 18:22 zullen zijn genoemd als exponenten van 
vertierr en vermaak, die in Rome zo welig tierden. Aan heel de frivole cultuur 
vann Rome96 zal volgens Johannes in één klap een einde worden gemaakt. De 
decadentee luxe van Rome wordt in Op 18:23 (pap}iaK£ia genoemd, toverij, 
diee de volken heeft verleid. 
Dee vermelding van de muzikanten in Johannes' visioen kan niet los gezien 
wordenn van de dagelijkse praktijk te Efeze97 en andere grote steden, een 
praktijkk die hem en de geadresseerden goed bekend geweest moet zijn en die 
zijj  verafschuwden. Johannes verwerpt de profane en sacrale muziek, die 
uitingenn zijn van een pagane cultuur, en hij zegt hun ondergang aan. Tegen-
overr de in zijn ogen heidense muzikale vormen stelt hij de lofzang tot de 
Godd van Israël, 19:1-2. 

955 Friedrich, TWNT VII , odXnxy  ̂ KTA.., 75. Bij muzikale wedstrijden voor trompetblazen 
zall  het uitsluitend om het volume van de klank zijn gegaan. 

966 C.P. Thiede, 'Babyion, der andere Ort: Anmerkungen zu 1 Petr 5,13 und Apg 12,17', Bib 
677 (1986) 532-538, geeft enkele voorbeelden van beschrijvingen waarin de decadente luxe 
vann het leven in Rome vergeleken wordt met dat van Babyion, bijvoorbeeld in de Satyrica 
vann Petronius, waarin de Cena Trimalchionis: r. 55,6 

TuoTuo palato clausus pavo pascitur 
plumatoplumato amictus aureo Babylonico, 

'voorr uw verhemelte wordt een pauw, gehuld in een gouden Babylonisch verenkleed, in 
eenn kooi vetgemest'. 

977 Op de muzikale praktijken in Efeze ga ik in het volgende hoofdstuk in. 
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