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HOOFDSTUKK 8 

ACHTERGRONDENN VAN DE 
ZANGG EN MUZIEK IN OPENBARING 

8.11 INLEIDING 

Inn geen enkel boek van het Nieuwe Testament worden zoveel muzikale 
termenn gebruikt als in het boek Openbaring. Johannes heeft het vele malen 
overr zang en muziek. Hij voert in zijn visioenen tal van zangers ten tonele en 
noemtt verschillende muziekinstrumenten en bespelers daarvan, die in de 
anderee boeken van het Nieuwe Testament niet of nauwelijks voorkomen, 
zoalss Kiüdpcti, citers, Kifrccpcoöoi, citerspelers, Kiüapi£eiv, op de citer 
spelen,, odkiziyytt;, bazuinen, oaA,7uaTai, bazuinblazers en oaXni-
Ceiv,, op de bazuin blazen. Johannes maakt verder nog gebruik van de in het 
Nieuwee Testament zeldzaam voorkomende woorden aöeiv, zingen, en 
0)öfj,, lied. Voor de hand liggende vragen zijn dan: Waarom heeft Johannes 
zoo dikwijl s muziekinstrumenten genoemd? Wat is de functie van die instru-
menten?? Waardoor kan Johannes zijn beïnvloed bij het noemen van zovele 
hemelsee koren? De achtergrond van het voorkomen van de hemelse zangers 
enn speellieden zou kunnen zijn gevormd door de praktijk, zoals Johannes die 
dagelijkss voor ogen heeft gehad, waar of wanneer dan ook. Er is stellig ook 
sprakee geweest van literaire beïnvloeding. Hieronder laat ik enkele mogelijk-
hedenn de revue passeren. 

8.22 PROFANE ACHTERGROND 

Johanness zou beïnvloed kunnen zijn door de muzikale praktijken in de stad 
waarr hij goed bekend moet zijn geweest, Efeze. Efeze had een hoog ontwik-
keldd muziekleven. Het bezat een groot theater, waar veel muziek werd ge-
maakt.. Er waren al enige eeuwen vóór onze jaartelling spelen, waarbij ook 
muzischee wedstrijden gehouden werden. Thucydides noemt de spelen die 
destijdss in Efeze gehouden werden in zijn Geschiedenis van de Peloponnesi-
schesche oorlog: 'er was daar een wedstrijd KOU yuH-ViKÖg KOU |J.0U01KÓ<;, in 
gymnastiekk en muziek'. De steden zonden er hun koren naar toe, x°P°^Q 
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Tee dvfjyov ai TióAeig1. Philostratus vertelt dat Apollonius van Tyana in 
dee eerste eeuw n.Chr. Efeze bezocht en de inwoners van die stad aanzette 
'omm Efeze meer met studie vervuld te doen zijn dan met vermaak en over-
moedigheid,, zoals hij daar zo veelvuldig vond; want zij waren fjlirmévoi 
ópxr|OTd)V,, verzot op dansers'. En bij dans hoort muziek. De stad was, 
alduss Apollonius, 'vol fluitspelers, vol lawaai'2. Die fluitspelers zullen lieden 
vann laag allooi geweest zijn, maar er werd hoe dan ook veel gemusiceerd. Er 
werdenn vele goden en godinnen vereerd, naast Artemis: Meter oreia, Zeus, 
Athena,, Aphrodite, Asclepius, Apollo, Hephaestus, Dionysus, Demeter, 
Hestia,, Leto, Nemesis, Tyche, Poseidon, om een hele rij op te sommen3, en 
hunn priesters hebben bij de offerhandelingen gebeden gereciteerd, op ver-
hoogdee toon; zij zongen dus, en zij werden bijgestaan door zangers, vereni-
gingenn van \ioXizevott.VT%\ Poland maakt melding van corporaties van 
U|j.va)öoi,, zangers, te Efeze die dienst deden bij de keizercultus5 en andere 
cultussen.. ' T|ivcpöoi waren ook dikwijl s tegelijk üeoAóyoi, die tijdens 
feestenn het woord voerden6. Deissmann veronderstelt zelfs, dat de bijnaam 
vann Johannes, ó OeoAÓYOC., te maken heeft met de Klein-Aziatische hym-
noden:: 'Johannes der Theolog, der Herold des wahren und alleinigen Gottes, 
istt ja sogleich sein grosser Hymnode, als Chorführer derer, die eine neue 
OdeOde und die Ode des Moses, des Sklaven Gottes, und die Ode des Lammes 
singen'7. . 

Nuu is het opvallend dat muzikale termen, voor zover zij genoemd worden in 
nieuwtestamentischee boeken, bijna alleen voorkomen in die geschriften 
waarbijj  een relatie mag worden aangenomen met de stad Efeze: enkele 
brievenn van Paulus en de Apocalyps van Johannes. Paulus heeft zijn eerste 
brieff  aan de gemeente te Korinte geschreven te Efeze; ook de brieven aan de 
gemeentenn te Efeze en te Kolosse zijn mogelijk in Efeze geschreven. Niet 
alleenn Paulus, maar ook Johannes had nauwe banden met Efeze. Johannes 
heeftt er waarschijnlijk gewoond, zoals de traditie wil8. Het ligt dan voor de 

11 Thucydides, Historiae 3,104 (ed. Charles Forster Smith, II, Londen/Cambridge [Mass.] 
1965). . 

22 Flav. Philostratus, Vita Apollonii 4,22 (ed. F.C. Conybeare, I, Londen/N.Y. 1912). 
33 D. Knibbe, 'Ephesos - nicht nur die Stadt der Artemis', in Studiën zur Religion und Kultur 

Kleinasiens,Kleinasiens, Festschrift f. F.K. Dömer, Bd. II, Leiden 1978. 
44 MoAiïeuoavTEg, cf. [iéAnw, 'door zang en dans vieren'. 
55 F. Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens, Leipzig 1909 [photomechanischer 

Nachdruckk 1967], 48. 
66 G. Adolf Deissmann, Neue Bibelstudien. Sprachgeschichtliche Beitrage, zumeist aus den 

PapyriPapyri und Inschriften zur Erklarung des Neuen Testaments, Marburg 1897, 58-59. 
77 Adolf Deissmann, Licht vom Osten, Tubingen 1923\ 297. 
88 Zie Irenaeus, Adv.haer. 3,1,1 en 3,3,4. 
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handd een relatie te veronderstellen tussen het voorkomen van genoemde 
muziekinstrumentenn in 1 Kor, Ef, Kol en Openbaring, en de stad Efeze. Het 
laatt zich denken dat zowel Paulus bij het schrijven van zijn brieven als Jo-
hanness toen hij zijn Apocalyps concipieerde, bij het noemen van termen uit 
dee wereld van de muziek beïnvloed zijn door het muziekleven te Efeze. De 
woordenn Kiöctpa, Kiftapcoöóg en KlüapiCeiv komen alleen voor in 
11 Kor 14 en Openbaring9. De odXniyE, komt in verschillende nieuwtes-
tamentischee geschriften voor, maar het meest in Openbaring en daarnaast in 
11 Kor 14 en 1510, en dan nog, zij het slechts incidenteel, in andere boeken: in 
Mtt 24:31, 1 Tes 4:16 en Heb 12:19. ZodTliCeiv komt daarentegen tienmaal 
voorr in Openbaring, eenmaal in 1 Kor en eenmaal in Mt11. Het woord 
oaA.7UOTTl<;; komt alleen voor in Op 18:22. De woorden aöeiv en cpöfj 
komenn alleen voor in Openbaring12 en in Ef 5:19 en Kol 3:16. 
Dee musicus Th.A. Seel is van mening dat Johannes is beïnvloed door het 
muzieklevenn van Efeze en dat zijn boek gekenmerkt wordt door een multi-
culturelee achtergrond13. Seel beriep zich op Blevins, volgens wie het boek 
Openbaringg zou zijn geschreven naar het voorbeeld van het Griekse drama. 
Volgenss Blevins spelen de gebeurtenissen van Op 4:1-8:4 zich in Johannes' 
voorstellingg af tegen de achtergrond van het theater te Efeze. The spotlight 
iss on the orchestra level of the stage of Ephesus'14. De wijs Blevins hypothese 
inn dezen af, omdat het niet waarschijnlijk is dat een Thora-getrouwe Jood als 
Johanness en zijn gemeente te Efeze regelmatige theaterbezoekers zijn ge-
weest15.. Het is niet uitgesloten, dat het muziekleven te Efeze voor Johannes 
medee aanleiding was tot het gebruik van zovele muzikale uitdrukkingen en 

99 Kiftapa: 1 Kor 14:7; Op 5:8; 14:2; 15:2. Kiüapcoöóg: Op 14:2; 18:22. KiÜapi'Ceiv: 1 
Korr 14:7 en Op 14:2. 

100 1 Kor 14:8; 15:32; Op 1:10; 4:1; 8:2, 6, 13,9:14. 
111 Mt6:2; 1 Kor 15:52; Op 8:6, 7, 8, 10,12, 13; 9:1,13; 10:7; 11:15. 
122 ' Qöf|V Kaivf)V ccöeiv: Op 5:9; 14:3; 15:3. 
133 Th.A. Seel, Toward a Theology of Music for Worship derived from the Book of Revelation, 

ongepubliceerdee dissertatie verdedigd aan de Southern Baptist Theological Seminary te 
Louisville,, 1990, 10, 'The music in the Book of Revelation is the result of this blending of 
cultures'.. Cf. biz. 1 van het zelfde werk: 'It can be no accident that he [i.e. Johannes, AGS] 
chosee to couch the music of his visions in traditional Jewish, Greek, Roman and early 
Church,, as well as pagan terms'. 

144 J.L. Blevins, Revelation as Drama, Nashville (Tenn.) 1984, 49-52. Citaat biz. 49. Zie 
bovenn §§ 1.5.1 en 1.5.2. 

155 Er waren Joden in Klein-Azië die het theater bezochten, getuige het opschrift op banken in 
hett theater te Milete: Tónog ' Eiouöécov TÓV KCCI ©eooePiov, 'plaats der Joden, die 
ookk Godvrezenden heten', A. Deissmann, Licht vom Osten, Tubingen 19234, 391-392. 
Vann een Godvrezende Jood als Johannes was het echter niet te verwachten dat hij het 
theaterr bezocht. 
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beelden.. Als Jood, die naar mijn overtuiging schreef aan Joodse geadresseer-
den,, moet Johannes echter met afkeer zijn vervuld tegenover de zijns inziens 
heidensee uitingen; als Jood moet hij deze profane muziekvormen, de zang 
vann citerspelers en de muziek van fluitspelers en bazuinblazers16 hebben 
afgewezen.. Al zou het muziekleven te Efeze aanleiding geweest zijn voor 
hett gebruik van muzikale termen, de achtergrond van zijn spraakgebruik 
moett mijns inziens elders worden gezocht. Johannes had weet van een ande-
ree muzikale expressie17. 

8.33 LITERAIRE B EÏNVLOEDING 

Hett hoeft hier geen betoog, dat veel van Johannes' verbeelding is ontleend 
aann de boeken van het Oude Testament en de Apocriefe en Pseudepigrafi-
schee literatuur. De boeken 1 en 2 Kronieken, Ezra en Nehemia bevatten veel 
materiaall  dat handelt over het functioneren van de priesters en de Levieten in 
dee tempeldienst18. De laatstgenoemden deden dienst als zangers en musici. 
Dee priesters bliezen de bazuin. In 1 Kronieken wordt de organisatie van de 
zangerss teruggevoerd op David die de zangers zou hebben aangesteld toen 
dee ark naar Jeruzalem werd overgebracht19. Als begeleidingsinstrumenten 
voorr de zang worden genoemd TlTÜDl D">!?113, 'harpen en citers', die door 
Levietenn werden bespeeld20. In de voorstelling van de Kronist was het aantal 
musicii  reeds vóór de bouw van de tempel bijzonder groot, 1 Kr 23:5, 'vier 
duizendd [Levieten] zullen de Heer prijzen op de instrumenten, die ik voor het 
lofprijzenn heb laten maken'. In de lijst van terugkerenden uit de ballingschap 
komenn 128 zangers voor, Ezr 2:4121. In de tweede tempel was de muziek van 
meetaff  bijzonder belangrijk22. De organisatie van de cultische muziek omvat-
tee ook een beroepsopleiding23. 

166 Op 18:22. 
177 Zie onder, § 8.4. 
188 Zie P. Schelling, De Asafspsalmen. Hun samenhang en achtergrond [Dissertationes 

Neerlandicae,, series theologica], Kampen 1985, hfst. 6, 164-207. 
199 1 Kr 6:31-32; 15:1-16:6. 'De Kronist legt een nauw verband tussen de komst van de ark 

naarr Jeruzalem en de institutionele zang en muziek', aldus Schelling, Asafspsalmen, 181. 
200 1 Kr 15:20, 21; 16:5. 
211 Neh 7:44 spreekt van 148 zangers. Schelling, Asafspsalmen, 170, 'De overgeleverde lijst 

vann teruggekeerden is vermoedelijk het oudste getuigenis van aan cultus verbonden zan-
gers'. . 

222 Ezr 3:10-11. 
233 1 Kr 25:7 spreekt van 'broeders die onderricht waren in de zang, T \ ! P 1 D ! J Q, voor de 

Heer,, allen die volleerd waren', pil)DrrtD. "T>Dt>, pu. = 'onderricht zijn'; pü>3, pt. hif 
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Inn de Wijsheid van Jezus Sirach is een beschrijving te vinden van de dienst 
inn de tempel te Jeruzalem, waarin Simon, de zoon van Onias24, als priester 
functioneerde:: Na de beëindiging van de dienst aan het altaar vond het 
plengofferr plaats. 'Dan riepen de zonen van Aaron luid en bliezen zij op hun 
trompettenn van gedreven metaal, zij lieten een machtig geluid horen tot een 
gedachteniss voor de Allerhoogste [...] en de zangers prezen Hem met hun 
stemmen,, een schone melodie klonk luidkeels'25. In de Pseudepigrafische 
literatuurr wordt verhaald van zingende en bazuin blazende engelen. In de 
ApocalypsApocalyps van Sefanja is sprake van vier grote engelen met een gouden 
bazuin26.. De aartsengelen Michael en Gabriel blazen de bazuin27. Zelfs van 
Godd wordt gezegd dat Hij de bazuin blaast28. Het is dus niet uitzonderlijk dat 
Johanness engelen op de bazuin laat blazen. Johannes heeft stellig vele boe-
kenn gekend en gebruikt die stof leverden voor zijn verbeelding van de he-
melsee eredienst29. We kunnen dus stellen dat veel van zijn muzikale termino-
logiee is ontleend aan zijn literaire bronnen. Toch kunnen Johannes' visioe-
nenn van het hemels heiligdom en de zang en muziek die daar in zijn verbeel-
dingg weerklinkt niet geheel en al verklaard worden uit literaire bronnen. 

8.44 EEN KERKMUZIKAL E ACHTERGROND? 

Err zijn auteurs die menen dat Johannes beïnvloed zou zijn door de religieuze 
uitingenn van het kerkelijke milieu van zijn dagen. Johannes zou, zo beweren 
zij,, tot hetzelfde kerkelijke milieu hebben behoord als Paulus. Zij stellen dat 
Johannes,, en Paulus, muzikale termen gebruikten op grond van het rijk 
ontwikkeldee muzikale leven in de kerkelijke gemeenschap van Efeze. John 

pf.,pf., 'deskundig zijn'. 
244 Simon was omstreeks het jaar 190 v.Chr. hogepriester. 
255 Sir 50:16,18, vertaling Tussen Oud en Nieuw, 223. 
266 ApocSef. 9-12, OTP 1,514-515. 
277 In het Leven van Adam en Eva 22:1, roept Michael engelen bijeen door op zijn bazuin te 

blazen,, OTP U, 281. Gabriël blaast de bazuin bij de komst van Christus, in een geschrift 
datt in Engelse vertaling van M.E. Stone onder de naam 'Questions of Ezra' werd gepubli-
ceerdd in OTP I, 599, Recension B, vs 11. 

288 ApocAbr. 31:1, OTP I, 704. 
299 Wanneer in Op 15:8 wordt gezegd 'En de tempel werd vervuld met rook, KCCTtvoO', is dat 

eenn beeld, dat teruggaat op Js 6:4, 'en het huis werd vervuld met rook, Kanvoü' (LXX) . 
Maarr stellig speelt de voorstelling van 1 K 8:10-11 mee, de voorstelling van de wolk die 
hett huis van de Heer vervulde als beeld van de heerlijkheid van de Heer. Volgens 2 Kr 
5:12-144 werd het huis des Heren vervuld met een wolk toen de zangers en instrumentalis-
tenn zich lieten horen. Onder hen waren '120 priesters die op de trompetten bliezen'. 
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Foster300 voert als bewijs daarvoor Ignatius' Brief aan de Efeziërs aan, waarin 
eenn passage voorkomt met verscheidene muzikale termen31. Ignatius zou, 
alduss Foster, in zijn brief refereren aan de bestaande muziekpraktijk in de 
kerkelijkee gemeenschap te Efeze, die ook elders bekend zou zijn32. 
Fosterr noemt eveneens Clemens van Alexandrië, die in zijn Paidagogos de 
emblemenn bespreekt die christenen op hun zegelringen droegen33. Clemens 
hekeltt de heidense emblemen als zwaard, boog of wijnkelk, maar beveelt 
onderr andere de harp aan, ^.upa p.ouoiKT], f\ K£XpT|Tai HoXvKpaiT\(;, 
zoalss op de ring die Polycrates droeg. Nu leefde Polycrates, de bisschop van 
Efeze,, aan het eind van de tweede eeuw, maar Forster acht het mogelijk dat 
Onesimos,, bisschop te Efeze en tijdgenoot van Ignatius, deze bisschopsring, 
diee mogelijk een successiering was, reeds heeft gedragen. De afdruk van 
dezee zegelring zou Ignatius tot boven geciteerde passage hebben geïnspi-
reerd34.. Mogelijk was reeds in Johannes' dagen sprake van een rijk ontwik-
keldee kerkzang in de gemeente te Efeze, aldus John Foster. Deze mening is 
echterr in het geheel niet onderbouwd. De heb reeds gesteld dat de gemeen-
schapp te Efeze waaraan Ignatius zijn brief schreef, niet identiek was aan de 
gemeentee waaraan Johannes zijn boodschap zond35. De achtergrond van 
Johannes'' hemelse zangers kan niet de 'kerkmuziek' uit zijn dagen zijn, 
waarvann sommigen - mijns inziens ten onrechte - het bestaan aannemen. 
Vann een kerkmuzikale ontwikkeling in de gemeenten van Klein-Azië in de 
eerstee eeuw van het Christendom is niets bekend en er is geen grond om het 
bestaann ervan te veronderstellen. Toch is vaak beweerd, dat er in die tijd 
gemeente-liederenn zouden zijn geweest. Hieronder geef ik daarvan een 
voorbeeld. . 

300 J. Foster, The Harp at Ephesus', The Expository Times 74 (1962/63) 156. 
311 Ignatius, Ef. 4,1-2. Cf. Ignatius, Rom. 2,2, 'opdat u, in liefde een koor geworden, de Vader 

inn Jezus Christus lof toezingt'. 
322 Zie boven § 7.1.4 voor argumenten contra Fosters visie. 
333 Clemens, Paidagogos 111,11,59,2. 
344 Meyboom die de Paedagogos van Clemens vertaalde, verwijst bij Clemens' passage over 

dee zegelring bij de naam Polycrates naar Polycrates van Samos, die leefde in de zesde 
eeuww vóór Christus, zie M.U. Meyboom, De Paedagoog, in Oud-Christelijke Geschriften 
inin Nederlandsche Vertaling, X, Leiden 1913, blz. 53, n. 4. Aan de naam van Polycrates, de 
tirann van Samos, is de sage verbonden van de ring die, in de zee geworpen, teruggevonden 
werdd in een vis. Dit verhaal is beschreven door Herodotus in zijn Historiën 3,40-42, maar 
Herodotuss zegt niets over een embleem van deze ring. 

355 Zie boven, § 3.5. 
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8.4.18.4.1 Op 1:4-8, een gemeentelied? 

Samuell  Lauchli stelt, dat er reeds in het eerste hoofdstuk van Openbaring 
sprakee is van een lied dat in Johannes' dagen bekend zou zijn geweest bij de 
christelijkee gemeenten in Klein-Azië36. Johannes zou in Op 1:4-8 een vier-
strofigee hymne citeren 'die er [Johannes, AGS] im Gottesdienst seiner Ge-
meindee vorgefunden hat'. Deze 'Eingangshymnus' zou, aldus Lauchli, on-
derdeell  zijn van de 'Anfangsadoration' van de christelijke eredienst, zoals 
diee mogelijk in Efeze werd gehouden, en geen 'literarische Verwertung' van 
liturgischee formules, zoals H. Schlier beweerde37. Lauchli onderkent de vol-
gendee strofen: 

1.1. De getrouwe getuige 
dede eerstgeborene der doden 
dede overste der koningen 

2.2. Hem die ons liefheeft 
enen ons verlost heeft 
enen ons heeft gemaakt 

3.3. Zie, Hij komt 

enen elk oog zal Hem zien 

enen zij zullen weeklagen 

4.4. Ik ben de alfa en de o-mega 
diedie is en die was en die komt 
dede Almachtige. 

Voorall  het vierde 'couplet' van deze hymne zou volgens Lauchli 'fraglos' 
behorenn tot de eredienst van de Diaspora38. Lauchli stelt dus dat de pericoop 
Opp 1:4-8 een christelijke hymne bevat, en dat die hymne niet van de hand 
vann de auteur van Openbaring is. Johannes zou de hymne hebben geciteerd. 
Reedss in de negentiende eeuw schreef E. Probst, hoogleraar te Breslau, over 
sporenn en fragmenten van geestelijke gezangen of hymnen, die exegeten 
haddenn gevonden in het Nieuwe Testament, met name in de brieven van 

366 S. Lauchli, 'Eine Gottesdienststruktur in der Johannesoffenbarung', TZ 16 (1960) 359-378. 
377 H. Schlier, TWNTl, s.v. a\Lr\v, 341. 
388 Lauchli bedoelt met het woord Diaspora de christelijke gemeenten. 
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Pauluss en de Openbaring van Johannes39. Sinds de onderzoekingen van E. 
Norden400 en J. Kroll41 heeft een groot aantal geleerden zich met de poëtische 
gedeeltenn van het Nieuwe Testament beziggehouden42. Vele pericopen wer-
denn als 'hymnen' benoemd, dat wil zeggen als liederen die gezongen werden 
doorr de christelijke gemeenten in Griekenland en Klein-Azië43, en die door 
schrijverss als Paulus en Johannes zouden zijn geciteerd om hun betoog 
krachtt bij te zetten of te verduidelijken44. Dit is echter uiterst onwaarschijn-
lijk .. Er werden naar alle waarschijnlijkheid wel acclamaties aangeheven, 
zoalss die worden genoemd in Op 19:1-6, Halleluja! en Amen45, maar van 
liederenn uit de eerste eeuw die in de eredienst van die dagen gezongen zou-
denn zijn, is niets bekend. Ferdinand Hahn stelt terecht betreffende de zoveel 
langeree doxologieën in Openbaring: 'die jeweilige Texte sind ad hoc für den 
Zusammenhangg konzipiert und dürfen nicht als vorgegebene Stücke des 
Gemeindegottesdienstess angesehen werden'46. Dit geldt ook voor de 'hym-

399 E. Probst, Lehre und Gebet in den drei er sten christlichen Jahrhunderten, Tubingen 1871, 
273. . 

400 E. Norden, Agnostos Theos, Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede, 
Leipzig/Berlijnn (1913) 19234 (= Stuttgart 1956). In de tweede helft van zijn boek gaf 
Nordenn een analyse van hymnische gedeelten van het Nieuwe Testament. Aan de titel van 
ditt werk dankt de 'formgeschichtliche Methode' haar naam, zie S. Neill and T. Wright, 
TheThe Interpretation of the New Testament 1861-1986, Oxford/New York 19882, 257. 

411 J. Kroll, Die christliche Hymnodik bis zu Klemens von Alexandria, Darmstadt 19682. Dit 
werkk is de samenvatting van de colleges, die Kroll gaf aan de Universiteit van Braunsberg 
inn de zomer van 1921 en in de winter 1921/22. 

422 K. Berger: 'Gerade bei formgeschichtlich arbeitenden Forschern findet man immer wieder 
diee begreifliche Neigung [...] Gemeindelieder ausfindig zu machen, Exegese des Neuen 
Testaments,Testaments, Heidelberg 1977, 115. Kümmel trok de toepasbaarheid van de vormhistori-
schee methode op teksten buiten de evangeliën in twijfel, juist met het oog op het onderzoek 
naarr de liturgische teksten in de brieven in het N.T., W.G. Kümmel, Das Neue Testament 
imim 20. Jahrhundert. Ein Forschungsbericht, Stuttgart 1970, 39-40. 

433 K. Berger: 'Ebenso wird durch die Bezeichnung von Phil 2,6 ff. als Hymnus suggeriert, es 
habee sich um ein von der Gemeinde gesungenes Lied gehandelt', Exegese, 116. 

444 R. Deichgraber meent dat Paulus dikwijls een hymne citeerde omdat deze 'die Dignitat 
einess heiligen Textes hat und als beweiskraftiger Satz verwendet wird', Gotteshymnus und 
ChristushymnusChristushymnus in der frühen Christenheit, Göttingen 1967, 188. Zo meent Wolfgang 
Metzgerr dat de tekst 1 Tim 3:16 een deel is van een hymne die 'im ganzen hellenistischen 
MissionsgebietMissionsgebiet des Paulus gesungen wurde' [curs, van Metzger], W. Metzger, Der Chris-
tushymnustushymnus l.Timotheus 3,16. Fragment einer Homologie der paulinischen Gemeinden, 
Stuttgartt 1979, 17. 

455 Dergelijke acclamaties moeten wij veronderstellen in 2 Makk 1:23, 'De priesters spraken 
eenn gebed uit [...]; Jonatan begon en de anderen stemden in...', Twv öe A.Ol7ló>v 
é7U(pG>vouvTO)V.. De 'anderen' riepen, om hun instemming te betuigen, 'halleluja', 
'amen'' of andere acclamaties. 

466 F. Hahn, Der urchristliche Gottesdienst [Stuttgarter Bibelstudien 41], Stuttgart 1970, 67. 
Ookk Gottfried Schille noemt de doxologie Op 1:5-6 'ein schriftstellerisches Produkt', 
FrühchristlicheFrühchristliche Hymnen, Berlijn 1965, 46. 
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ne'' in Op 1:4-8. Opvallend is ook dat Lauchli de woorden ÓtTCÓ 'It]aoi) 
Xpiorou,, Op 1:5, uit de door hem geconstrueerde hymne, weglaat. Men 
zouu aan het begin van een hymne toch de naam verwachten van Hem over 
wiee of tot wie de hymne werd gezongen, zoals bij het Benedictus, de Lof-
zangg van Zacharias, Luc. 1:68: 'Geloofd zij de Heer, de God van Israël'. 
Lauchlii  heeft de naam ' Ir|aoi)c; XplöTÓg uit zijn voorgestelde indeling in 
strofenn gehouden. Riesenfeld vraagt zich spottend af: 'Wer hat je einen 
Hymnuss gesehen, bei dem die notwendige Anrufung der zu preisenden 
Gottheitt oder Person ausserhalb des metrischen Schemas stent?'. Hij geeft 
zelff  als ondubbelzinnig antwoord: 'So etwas gibt es nicht'47. De theorie, dat 
Johanness een bestaande hymne zou citeren die bekend was in de eredienst 
vann de gemeente, is niet houdbaar48. Toch zijn er hymnen te vinden in het 
boekk Openbaring, allereerst in hoofdstuk 4, maar dan niet als onderdeel van 
dee christelijke eredienst. 

8.4.28.4.2 Op 4:8-11, het Sanctus 

Volgenss Op 4:8 zongen de 'cherubs' als lofzang tot God: 

Heilig,Heilig, heilig, heilig 

isis de Heer, God, de Almachtige, 
diedie was en die is en die komt 

Eenn hymne, die volgens Lohmeyer en Deichgraber49 uit drie regels bestaat. 
Regelss a en b vormen een citaat uit Js 6:3: 'Heilig, heilig, heilig is de HEER 

derr heerscharen [THN!^ m i T ] \ Volgens Vriezen is het Hebreeuwse 
woordd TrïNÜ^ een pluralis intensitatis, God is Heer van alle machten; de 
weergavee van de LXX met TraviOKpctTWp zou de bedoeling van het He-
breeuwss goed weergeven50. Dit driemaal 'heilig' werd als Sanctus of Ter-
sanctussanctus5151 een onderdeel van de christelijke liturgie en als Kedoesja een 

477 H. Riesenfeld, 'Unpoetische Hymnen im Neuen Testament' in: J. Kilunen e.a. (red.), 
ClaubeClaube und Gerechtigkeit, Helsinki 1983, 158-159. 

488 E. Lohmeyer spreekt in zijn commentaar voor de pericoop 1:5-6 van een 'Christushymne', 
11.. KJaus-Peter Jöms verzet zich tegen deze benaming voor deze pericoop in zijn Das 
HymnischeHymnische Evangelium, Gütersloh 1971, 20-21. Over vers 8 schrijft Jöms: 'Der Vers 1,8 
kannn schon deshalb nicht hymnisch sein, weil es sich um eine Seftwrpradikation Gottes 
handelt.. Wo gibt es einen Hymnus der Gemeinde, in dem Gott in der l.Pers. spricht?'. 

499 Lohmeyer, Offenbarung, 47; Deichgraber, Gotteshymnus, 49. 
500 Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen der Theologie van het Oude Testament, Wageningen 1954, 

161.. Zie over TtavTOKpdrcop boven, § 2.3.3. 
511 Het (Ter)sanctus moet niet worden verward met het Trishagion. Onder het Griekse Trisha-
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elementt van de synagogale. De vraag hierbij is, of Johannes hier een for-
muleringg kan hebben ontleend aan de liturgie van de kerk van zijn dagen. 
Hett is opvallend dat het Tersanctus ook voorkomt in de brief van Clemens 
vann Rome aan de gemeente te Korinthe van enkele decennia later: 

Heilig,Heilig, heilig, heilig is de Heer der heerscharen, 
heelheel de schepping is vol van zijn luister52. 

W.C.. van Unnik heeft in een vaak geciteerd artikel willen aantonen, dat dit 
TersanctusTersanctus uit 1 Clem 34,6 volstrekt niet was afgeleid van een liturgische 
bron,, omdat Clemens de woorden inleidde met de formule: 'want de Schrift 
zegt'.. Maar Clemens citeert de Schrift niet letterlijk, want in plaats van 'de 
gansee aarde', zoals Js 6:3b begint, heeft Clemens: 'heel de schepping'. Deze 
lezingg berust mogelijk op de rabbijnse exegese van Js 6:3, die de aarde als te 
beperktt zag voor Gods heerlijkheid. Targoem Jonathan voegt bij Js 6:3 
achterr elk 'heilig' enige woorden in: 

Heilig!Heilig!  in de hoge hemelen [...] 
Heilig!Heilig!  op de aarde [...] 
Heilig!Heilig!  in eeuwigheid en in de eeuwen der eeuwen53. 

SlavischeSlavische Henoch (tekst J) 21:2 citeert Js 6:3 eveneens met de toevoeging 
'hemell  en aarde', evenals de latere Constitutiones Apostolorum54. Het citaat 
vann Js 6:3 in 1 Clem 34,6 staat dus in een Joodse traditie, die de tekst heeft 
uitgebreid,, blijkbaar in een liturgische context55. Vele geleerden gaan ervan 
uitt dat het Tersanctus deel heeft uitgemaakt van een hymne 'regularly chan-
tedd in the temple liturgy'56, of van de synagogale liturgie57. Mogelijk heeft de 

giongion is te verstaan de formulering "Ayiog ó QEÓQ, ayio<; ' Iaxupoc ayiog 
'Aüdvaxog,, éA,ér|OOV ipac;, dat in het Romeinse Missale alleen voorkomt in de 
ImproperiaImproperia van Goede Vrijdag, zie H.A.J. Wegman, Geschiedenis van de Christelijke 
EredienstEredienst in het Westen en in het Oosten, Hilversum 1976, 93. 

522 1 Clem 34,6. 
533 D.J. van der Sluis e.a., Elke Morgen Nieuw, Neukirchen-Vluyn 1978, 170. 
544 Apost.Const. 8,12,27, vertaling van D.R. Darnell in OTP 2, 694. De gebeden in boek 8 

zijn,, naar verschillende geleerden aannemen, van Joodse oorsprong. 
555 Clemens was van Joodse origine, Ph. Segal, 'Early Christian and Rabbinic Liturgical 

Affinities',, NTS 30 (1984) 63-90, biz. 87, n. 91. 
566 Aldus Aune, Revelation I, 303. Zo ook J. Maier in 'Tempel und Tempelkult' in J. Maier 

undd J. Schreiner, Literatur und Religion des Frühjudentums, Wiirzburg 1973, 371-390, in 
hett bijzonder biz. 381. 

577 Zo Clemens Thoma, 'Biblische Erbe im Gottesdienst der Synagoge' in H.H. Henrix (red.), 
JüdischeJüdische Liturgie, Freiburg-Bazel-Wenen 1979, 47-65, in het bijzonder biz. 58. In een 
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KadoesjaKadoesja de Jozer dat wordt gereciteerd in het Joodse Morgengebed, het 
Sjachariet,Sjachariet, reeds in de eerste eeuw n.Chr. als liturgische formule in Palestina 
gefunctioneerd58. . 
Vann Unnik heeft terecht de liturgiewetenschappers in zijn dagen bekritiseerd, 
diee meenden dat Clemens in zijn Brief aan de gemeente te Korinte en Johan-
ness in Op 4:8 citeerden uit het 'eucharistisch gebed* dat in de kerken van de 
eerstee eeuw in gebruik was. Er was in die dagen nog geen eenvormigheid 
mett vaste liturgische formulieren. Er moet in liturgisch opzicht een bonte 
verscheidenheidd hebben bestaan. Het Sanctus kan in de liturgie van een 
christelijkee kerk pas getraceerd worden in de eucharistische gebeden (Eulo-
gion)gion) van bisschop Serapion van Tmuis (Egypte) uit de vierde eeuw59. Maar 
daaromm kunnen de woorden van Js 6:3 wel eerder hebben gefunctioneerd in 
samenkomstenn van christelijke gemeenten. Dat wordt door het gebruik ervan 
inn 1 Clem 34,6 zeker gesuggereerd. Het is opvallend dat het citaat van Js 6:3 
inn 1 Clem 34,6 wordt voorafgegaan door woorden uit Da 7:10, Tiendui-
zendmaall  tienduizenden stonden bij Hem'; Johannes verwerkt de woorden 
vann Da 7:10 in Op 5:11. Er is dus stellig verband tussen 1 Clem 34,6 en Op 
4:8,, en mogelijk een liturgisch verband60. Maar als Johannes het Ter sanctus, 
althanss een deel ervan overgenomen heeft uit een liturgische traditie, dan 
wass dat een Joodse traditie. 

8.55 DE HEMELSE EREDIENST ALS PROJECTIE VAN DE AARDSE 

Inn § 8.3 heb ik getracht aan te tonen, dat het voorkomen van muzikale uitin-
genn in Openbaring niet is terug te voeren op een bestaande muziekpraktijk in 

diepgaandd betoog toonde P. Prigent de Joodse oorsprong en achtergrond aan van het 
Sanctus.. Volgens Prigent is Op 4 'bati sur un modèle liturgique emprunté au Judaïsme; 
nouss en trouvons la la première adaption chrétienne', Apocalypse et Liturgie, Neuchatel 
1964,, 65. 

588 B.D. Spinks, 'The Jewish Sources for the Sanctus', HeyJ 21 (1980) 168-179, in het bijzon-
derr biz. 172. In de teksten van de Dode Zee Rollen is nooit een Kedoesja gevonden, wel 
komenn in de Hodayot enkele woorden voor uit Js 6:3, 'hemel en aarde zijn van zijn 
heerlijkheidd vol', 1 QH XVI , 3; zie David Flusser, 'Sanctus und Gloria' in: O. Betz e.a. 
(red.),, Abraham unser Vater, Leiden/Keulen 1963, 131. 

599 Het standpunt van Gregory Dix, die meende het Sanctus te kunnen onderkennen in ge-
schriftenn van Origenes,  230, wordt door weinigen meer gedeeld, zie G. Dix, The Shape 
ofof the Liturgy, Londen 1954, 165. 

600 Bryan D. Spinks, 'Jewish Sources', 179, 'Jewish-christian circles perpetuated a Jewish 
traditionn in which the Sanctus was regarded as extremely important. The 'presidents' of 
suchh Jewish-Christian circles, when celebrating the eucharist, had the Jewish authority and 
thee Christian freedom to include it in the anaphora'. 
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dee toenmalige kerkelijke gemeenschappen in Klein-Azië. Lange tijd heeft 
menn gemeend dat de hemelse eredienst, door Johannes beschreven in hfst. 4 
enn 5, waarin de voorstelling van de vierentwintig presbyters rondom de troon 
vann God, een reflectie zou zijn van een aards gegeven, namelijk van de 
kerkelijkee eredienst, die in de dagen van Johannes gangbaar was61. Over 
dezee presbyters schrijft H. von Campenhausen, 'ihr Tun soil sich im irdi-
schenn Presbyterium der Kirche zweifellos widerspiegeln oder ist mit seinen 
glühendenn Farben doch jedenfalls in demselben Umriss gezeichnet'62. De 
visiee betreffende de vierentwintig presbyters die een projectie zouden zijn 
vann een kerkelijke conventie, wordt echter niet algemeen aanvaard. Het 
zittenn van presbyters rondom de bisschopszetel, de 'protokathedrie', heeft 
naarr de mening van Bornkamm63 niets van doen met de vierentwintig pres-
byterss rond de troon van God. 
Inn de jaren veertig en vijfti g van de 20e eeuw waren er zovele onderzoekers, 
diee meenden in de Apocalyps en elders in het Nieuwe Testament gegevens 
betreffendee de vroeg-christelijke eredienst te hebben gevonden, dat W.C. van 
Unnikk sprak van een Pan-liturgisme64 dat zou heersen, - een waarschuwende 
benamingg die door verschillende auteurs werd overgenomen. De uitspraken 
overr de reflectie van de aardse eredienst, zoals die zou voorkomen in de 
Apocalyps,, verschenen in studies uit de eerste helft van de eeuw, voor zover 
mijj  bekend, zijn nergens goed onderbouwd. Oscar Cullmann publiceerde in 
19444 het bekend geworden boek Urchristentum und Gottesdienst, waarin hij 
steldee dat het gehele boek Openbaring vol zinspelingen is op liturgische ge-
bruikenn van de oudste christelijke gemeenten65. Johannes projecteert volgens 

611 Ik noem enkele werken verschenen aan het begin van de twintigste eeuw: E. von der 
Goltz,, Das Gebet in der altesten Christenheit, Leipzig 1901, 136-137; W. Bousset, Kyrios 
Christos.Christos. Geschichte des Christenglaubens von den Anfangen des Christentums bis Ire-
naus,naus, Göttingen 1913, 287; Josef Kroll, Die christliche Hymnodik bis zu Klemens von 
Alexandreia,Alexandreia, Darmstadt (1922) 19682; zie blz. 44 over de 'hymnen' in Openbaring: 'Wir 
dürfenn mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass diese Lieder liturgische Hymnen der 
christlichenn Gemeinde wiederspiegeln' en daarbij A. 2: '... dass die Szenen im Himmel 
nichtss sind als eine Projektion des irdischen Gottesdienstes'. 

622 H. von Campenhausen, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei 
Jahrhunderten,Jahrhunderten, Tubingen 1953, citaat blz. 90. 

633 G. Bornkamm, TWNTWl, s.v. npéofivq KTA.., 669, n. 109. 
644 W.C. van Unnik, 'Dominus Vobiscum: The Background of a Liturgical Formula', in 

A.J.B.. Higgins (red.), New Testament Essays. Studies in Memory ofT.W. Manson, Man-
chesterr 1959, blz. 272. 

655 O. Cullmann, Urchristentum und Gottesdienst, Zürich/Stuttgart (1944) 19624, 11, 'so sieht 
err [Johannes, AGS] das ganze endzeitliche Drama im Rahmen des urchristlichen Gottes-
dienstes...';; 'Daher ist die ganze Johannesoffenbarung vom Gnaden- und Friedensgruss in 
Kap.. 1,4 an bis zum Schlussgebet: Komm, Herr Jesus, in Kap. 22,20, und dem Gnaden-
wunschh im letzten Vers voll von Anspielungen auf liturgische Sitten der Urgemeinde*. 

210 0 



hemm als het ware in zijn visioenen de hem bekende aardse eredienst tegen de 
achtergrondd van het eschatologische gebeuren66. De hymnen in Openbaring 
zoudenn gezangen zijn, die destijds in de oer-christelijke eredienst zijn ge-
zongen67.. Cullmann had graag nog een hoofdstuk aan zijn boek toegevoegd 
omm dieper in te gaan op de relatie van de Apocalyps tot de toenmalige ere-
dienst,, maar daar is het niet van gekomen68. Rudolf Stahlin stelde, nog vager 
dann Cullmann, dat de Openbaring van Johannes doortrokken was van litur-
gischh materiaal, zonder die stelling ook maar enigszins toe te lichten69. In ons 
landd gaf G. Sevenster als zijn mening te kennen, dat Johannes bij zijn be-
schrijvingg van de hemelse eredienst heeft moeten grijpen naar een analogie 
daarvan,, te weten de hem bekende vormen van de dienst der gemeente op 
aarde70.. Daarom is het volgens Sevenster niet onwaarschijnlijk, dat Johannes 
inn Op 4:8 bij het noemen van het Sanctus, zoals ook op menig ander punt 
'voorr de teekening van de bovenaardse liturgie ons een reeds bekend ele-
mentt uit den eeredienst op aarde in a.h.w. verheerlijkten vorm voor oogen 
stelt'71. . 

Inn de jaren vijfti g verscheen in Amerika een reeks artikelen, waarvan de 
auteurss steeds stelliger uitspraken deden over ons onderwerp. Ik noem aller-
eerstt de studie van Otto Piper72. Piper stelde dat er tot op dat ogenblik, 1951, 
weinigg aandacht was geschonken aan het liturgisch karakter van het boek 
Openbaring.. Ten onrechte, volgens hem, want Johannes schreef zijn visioe-
nenn binnen het kader van liturgische activiteiten van de christelijke gemeen-
ten.. Dit liturgisch kader van Johannes' visioenen bevat elementen, die wij 
ookk kunnen onderkennen in de ons bekende liturgieën uit latere eeuwen; dit 
iss voor hem het bewijs, dat Johannes' beschrijving van de hemelse eredienst 
eenn reflectie is van de aardse, en dat elementen uit de latere kerkelijke litur-
gieënn stammen uit de eerste eeuw. Als voorbeeld noemt Piper de participatie 
vann mensen in de hemelse eredienst, zoals die blijkt uit Openbaring, een 
participatiee die reflecteert in latere theorie en praktijk, maar die vóór het 

666 Cullmann, Urchristentum, 36, 'Darum schaut der Seher der Johannesoffenbarung Gottes-
dienstt und Endgeschehen zusammen.'. 

677 Cullmann, Urchristentum, 24. 
688 In 1962 verscheen een vierde, onveranderde druk van Cullmanns boek. 
699 R. Stahlin, 'Die Geschichte des christlichen Gottesdienst', in: Leiturgia. Handbuch des 

christlichenchristlichen Gottesdienst I, Kassei 1954, 7. 
700 G. Sevenster, 'Liturgie in het Nieuwe Testament', Kerk en Eeredienst l (1946) 204-214, 

328-335. . 
711 Sevenster, 'Liturgie', 213. 
722 O.A. Piper, 'The Apocalypse of John and the Liturgy of the Ancient Church', CH 20 

(1951)) 10-22. Piper, hoogleraar in Princeton, schreef over de Apocalyps in de encyclope-
diee RGG\ 
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beginn van de christelijke era niet voorkomt in de Joodse eredienst. Deze 
participatiee zou plaats vinden in Openbaring, bijvoorbeeld door de 144.000 
diee volgens Op 7 en 14 de Heer in de hemelse gewesten lofzingen, en even-
eenss in de anaphora's van verschillende liturgieën uit de vierde eeuw, ana-
phora'ss waarin mensen worden opgeroepen in te stemmen met de lofzang 
derr engelen, namelijk door het zingen van het Sanctus. Zo in de Apostolische 
ConstitutiesConstituties1313::  'De cherubim en de zesvleugelige serafïm... tezamen met dui-
zendmaall  duizend aartsengelen en tienduizendmaal tienduizend engelen 
zingenn ... en laat al het volk met hen zingen: Heilig, heilig, heilig, Heer 
Sebaoth'.. Het is echter de vraag, of in de vierde eeuw het Sanctus reeds door 
dee geloofsgemeenschap werd gezongen, laat staan in de eerste eeuw74. Piper 
steldee nog heel voorzichtig: 'It would be a mistake to look for actual liturgies 
embodiedd in Revelation'75. In 1952 verscheen een studie van Lucetta 
Mowry76.. Zij gaat een stapje verder dan Piper. Volgens haar wordt de achter-
grondd van de hemelse scène, Op 4 en 5, weliswaar gevormd door het cere-
monieell  van koninklijke paleizen en van de Joodse eredienst, maar zij meent 
datt er toch aanwijzingen zijn dat Op 4 en 5 concrete vieringen van de eucha-
ristiee weerspiegelen: 'This study suggests that in these two chapters of 
Revelationn we may have the earliest known form of a christian service of 
worship,, possibly the eucharist'77. Nog verder gaat Alan Cabaniss. Hij 
schreeff  in 1953 een artikel, waarin hij zich in eendere bewoordingen als Otto 
Piperr uitliet over het liturgisch kader, waarbinnen Johannes zijn visioenen 
zouu hebben geschetst. Hij gaat echter verder: het gehele boek Openbaring 
zouu een weergave zijn van de christelijke liturgie, compleet met schriftle-
zing,, homilie, gebeden en eucharistie78. 

Ookk S. Lauchli meent in Openbaring een bepaald liturgisch patroon te on-
derkennen79.. Vooral uit de 'hymnen' zouden 'Berührungen' met de christe-

733 Apost.Const. 8,12,27. 
744 Volgens Arthur H. Couratin, 'The Sanctus and the Pattern of the Early Anaphora: a note 

onn the Roman Sanctus', JEH 2 (1951) 19-23, werd het Sanctus in het Westen in de vierde 
eeuww en nog lang daarna alleen door de celebrant gezongen. Vóór de vierde eeuw zal dat 
zekerr ook in het Oosten niet anders zijn geweest. 

755 Piper, 'Apocalypse', 19. 
766 Lucetta Mowry, 'Revelation 4-5 and early Christian Liturgical Usages', JBL 71 (1952) 75-

84. . 
777 Mowry, 'Revelation 4-5', 83. 
788 A. Cabaniss, 'A Note on the Liturgy of the Apocalypse', Int 7 (1953) 78-86. Cabaniss was 

geenn theoloog, maar historicus aan de University of Mississippi. Hij schreef vele artikelen 
overr de vroeg-christelijke eredienst. 

799 Sam. Lauchli, 'Eine Gottesdienststruktur in der Johannesoffenbarung', TL 16 (1960) 359-
378.. Zie boven § 8.3.2. 
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lijk ee liturgie blijken. In die vele hymnen of hymnische gedeelten - hij onder-
scheidtt er wel 26 - weerspiegelen zich 'Grundzüge einer liturgischen Ord-
nung'.. Het verst ging echter M.H. Shepherd80. Shepherd is van mening dat 
hett grondplan van de Apocalyps naar alle waarschijnlijkheid is geschetst 
naarr de paasliturgie, zoals de eerste christenen die hebben gevolgd. Shepherd 
meendee in 'de dag des Heren', Op 1:10, dan ook de Paasdag te onderken-
nen81. . 

Visiess als die van Shepherd werden, terecht, door Klaus-Peter Jörns als 
'reinee Spekulation' afgewezen82. Er is in de jaren van het 'Pan-liturgisme' 
veell  gespeculeerd over de achtergronden van de Apocalyps83. Gerhard Del-
lingg had, eerder dan Jörns, al tot voorzichtigheid gemaand in het doen van 
uitsprakenn over liturgische gegevens in de Apokalyps84. Hij kwam tot de 
volgendee conclusie: 'Wieweit die einzelnen gepragten Wendungen der Apc. 
vomm Verf. dem irdischen Gottesdienst entnommen sind, wird haufig schwer 
festzustellenn oder auch nur zu vermuten sein'85. In de jaren tachtig van de 
twintigstee eeuw was het 'Pan-liturgisme' voorbij. Cabaniss herhaalde in 
19899 zijn inzichten nog eens86, maar het pleit was beslist ten gunste van hen, 
diee constructies van een aardse, christelijke liturgie uit de beschrijving van 
eenn hemelse eredienst afwijzen. In 1983 had David Aune de visie, volgens 
welkee de hemelse liturgie in Openbaring een reflectie is van de aardse litur-
giee van de christelijke kerk, grondig weerlegd87. In aansluiting bij Lucetta 
Mowryy toonde hij aan dat Johannes' beschrijving van het ceremonieel in de 
hemelsee troonzaal in hoge mate is bepaald door populaire voorstellingen van 
hett Romeinse hofceremonieel. In het oude Nabije Oosten waren de voorstel-
lingenn van de hemelse wereld gebaseerd op een projectie van het door de 

800 Massey H. Shepherd, The Paschal Liturgy and the Apocalypse, Londen 1960. Zie boven, § 
1.4.2. . 

811 De mening van M.D. Goulder, neergelegd in zijn artikel 'The Apocalypse as an Annual 
Cyclee of Prophecies', NTS 27 (1981) 342-367, volgens welke de Apocalyps cyclisch zou 
zijnn gelezen, te weten in wekelijkse pericopen die corresponderen met pericopen uit het 
boekk Ezechièl, is in het eerste hoofdstuk genoemd, § 1.4.3. 

822 Zie de aanhang van Jörns' dissertatie Das hymnische Evangelium: 'Eine Gottesdienststruk-
turr in der Apokalypse?' De geciteerde woorden: blz. 181. 

833 Zo door R. Gutzwiller, die in zijn boek Herr der Herrscher. Christus in der geheimen 
Offenbarung,Offenbarung, Einsiedeln/Zürich/Keulen 1951, tot de veronderstelling kwam, dat de Brie-
venn aan de zeven gemeenten zouden corresponderen met de zeven sacramenten. 

844 G. Delling, 'Zum gottesdienstlichen Stil der Johannes-Apokalypse', NovT 3 (1959) 107-
137. . 

855 Delling, 'Zum gottesdienstlichen Stil', 136. 
866 Allen Cabaniss, Pattern in Early Christian Worship, Macon (Georgia) 1989. 
877 D.E. Aune, 'The Influence of Roman Imperial Court Ceremonial on the Apocalypse of 

John',, BR 28 (1983) 5-26. 

213 3 



mensenn gekende koninklijke hof. De hemelse scene van de vierentwintig 
presbyterss die hun kronen neerwerpen voor de troon wordt volgens Aune pas 
goedd begrijpelijk in het licht van de ceremoniële tradities van de Hellenisti-
schee en Romeinse verering van de machthebbers. De hymnen van de Apoca-
lypss zouden volgens Aune verwantschap vertonen met de lofzangen voor de 
godenn en voor mensen die als godgelijk werden beschouwd, althans godde-
lijk ee verering genoten*8. Johannes zou zich met zijn conceptie van de hemel-
see troonzaal en zijn hymnen op antithetische wijze hebben afgezet tegen de 
keizercultus89.. Toch denkt ook Aune dat de hemelse troonzaal in de Apoca-
lypss voorgesteld wordt als een tempel90. 

Bevatt het boek Openbaring dan in het geheel geen elementen die corres-
ponderenn met een contemporaine, aardse eredienst? Ik meen deze vraag be-
vestigendd te moeten beantwoorden, echter vanuit een andere optiek dan die 
vann de auteurs eerder in dit hoofdstuk genoemd. Er valt een ander licht op 
onss onderwerp als de nadruk niet alleen gelegd wordt op de Joodse achter-
grondd van het boek Openbaring - een achtergrond, die door niemand wordt 
ontkendd - maar ook op die van de gemeenschappen, tot welke Johannes zich 
richtte.. Als hetgeen ik in voorgaande hoofdstukken trachtte aan te tonen, 
namelijkk dat de gemeenten van Johannes geen christelijke gemeenten waren 
inn algemene zin, maar specifiek Joodse groeperingen, juist is, kunnen we niet 
verwachtenn in het boek Openbaring gegevens te vinden aangaande de bron-
nenn van de v roe g-christelijke eredienst. Teksten, waarvan zo algemeen werd 
aangenomenn dat zij zinspelen op de vroeg-christelijke liturgie, wijzen dan in 
eenn andere richting. Voordat ik de laatste interpretatie van de achtergrond 
vann de liturgische gegevens in Openbaring bespreek, behandel ik drie teksten 
diee als kader functioneren waarbinnen Johannes zijn visioenen beschreef: Op 
1:10,, Op 3:20 en Op 22:20. Velen hebben voor de twee laatstgenoemde 
tekstenn een eucharistische achtergrond aangenomen. 

&&  5.1 Op 1:10, de Dag des Heren 

Dee gedachte dat de hemelse eredienst van Op 4 en 5 zou zijn beschreven 
naarr analogie van de aardse, kerkelijke liturgie van Johannes' dagen, schijnt 

888 Zie Bergers aanduiding 'Christus-enkomia', § 6.1. 
899 Aune eindigt zijn artikel met de woorden: 'If the proposals presented in this paper prove 

persuasive,, the widespread view that the heavenly liturgy depicted in the Apocalypse is a 
reflection,, or projection, of the earthly liturgy of the Christian churches of western Asia 
Minorr will have to be radically revised or, even better, abandoned', 'Influence', 23. 

900 Aune, 'Influence', 8, 'The throne room is, in effect, a temple (14:15, 17)'. 
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steunn te vinden in het gegeven dat Johannes zijn visioenen ontving op een 
zondag.zondag. Vele exegeten houden het er althans voor dat met de uitdrukking T) 
KupiocKTii  rpépot in Op 1:10: 'De kwam in vervoering des geestes op de dag 
dess Heren' de zondag wordt bedoeld91. Een enkele uitlegger meent dat Jo-
hanness de opstandingsdag, de paasdag, voor ogen had92. Er is nog een derde 
mogelijkheid:: met de uitdrukking 'de dag des Heren' zou de dag des oor-
deelss bedoeld kunnen zijn. Deze interpretatie werd door AJ. Visser wel heel 
scherpp afgewezen93. Toch ben ik van mening, dat deze derde mogelijkheid 
dee meest waarschijnlijke is. Er kan niet met zekerheid worden ontkend, dat 
Opp 1:10 zou slaan op de eerste dag der week, maar er is mijns inziens, ge-
zienn de context van 1:10, wel zekerheid omtrent een reminiscentie aan de 
oudtestamentische,, dat wil zeggen eschatologische betekenis van de uitdruk-
kingg 'de dag des Heren'. Er zijn verschillende argumenten te noemen voor 
dee stelling, dat de 'dag des Heren' in Op 1:10 te maken heeft met de dag des 
oordeels.. De woorden év xfj KUpiaicfj T||iépa komen in het NT alleen 
voorr in Op 1:1094. Teksten die de eerste dag der week aanduiden gebruiken 
anderee woorden: 1 Kor 16:2, KCCTCt \iia\ aappdxou, en Hnd 20:7, év xf) 
|ii<xx xoï)V oappctTCOV. In 1 Kor 16:2 gaat het om het wegleggen van collec-
tegeldenn 'op de eerste dag der week', in Hnd 20:7 gaat het om het samen-
komenn van de gemeente op die dag. Van dat laatste is geen sprake in Op 
1:10.. De context daarvan is een geheel andere dan die van Hnd 20:7. Johan-
ness schouwt de Messias in een gestalte van 'eens mensen zoon', een bena-
ming,, ontleend aan Da 7:13, met die verstande, dat het haar, 'wit als witte 
wol'' in Da 7:9 als attribuut aan de 'Oude van dagen', dat wil zeggen aan 
Godd zelf wordt toegekend, in Op 1:14 echter aan de Mensenzoon. Vooraf-

911 Bauer-Aland, WNTk. 931, 'gewiss d. Sonntag'. W. Rordorf, Der Sonntag. Geschïchte der 
Ruhe-Ruhe- und Gottesdiensttages im altesten Christentum, Zurich 1962, en Sabbat und Sonntag 
inin der Alten Kirche [Traditio Christiana, II] , Zurich 1972, 133 n. 4. 

922 Zo Shepherd, zie boven, § 1.4.2; ten onzent J. van Goudoever, Biblical Calendars, Leiden 
1959,, 169-171. John Sweet laat in zijn commentaar Revelation, 61, de mogelijkheid open: 
'theree is no firm evidence that this means Sunday till much later; it may originally have 
meantt Easter Day'. Zie echter Kraft, Offenbarung, 43, 'Die Wahrscheinlichkeit, dass 
Johanness in unserm Text den Ostersonntag meine, wie manche vermuten, ist rund 2%'. 

933 'De opvatting, die het eerst in de zeventiende eeuw bij Van den Honert opduikt en sinds-
dienn door Zevendedags-adventisten en andere "sabbatisten" is verdedigd, als zou het hier 
niett van de zondag maar van de "dag des Heren" als oordeelsdag, door Johannes "in de 
geest""  gezien, sprake zijn, wordt door geen serieus wetenschappelijk exegeet verdedigd', 
Openbaring,Openbaring, 25. Blijkens het register wordt door Visser een mij niet bekende A. van den 
Honertt bedoeld. 

944 KupioCKÓC komt verder alleen nog voor in 1 Kor 11:20: T| KUpiOCKÖv öeÏTïvov, 'de 
maaltijdd van de Heer'. Hiermee is een Agape-maaltijd bedoeld, zie H. Lietzmann, An die 
KorintherKorinther l/H, Tubingen 19695,56-57, niet een eucharistieviering op de zondag. 
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gaandd aan de pericoop waarin Johannes zijn visioen van de Mensenzoon 
beschrijft,, wordt uitdrukkelijk gezinspeeld op Da 7:13: Op 1:7, 'Zie, Hij 
komtt met de wolken', cf. Da 7:13, 'en zie, met de wolken des hemels kwam 
iemandd gelijk een mensenzoon'. Aan deze mensenzoon wordt volgens het 
visioenn van Daniël 'heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht'. Dat 
iss de context van Op 1:10. Mogelijk is er in het visioen van Op 1:10 ook nog 
eenn zinspeling op Jl 2:1, 'Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn 
heiligee berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren 
komt'95.. In Op 1:10 is sprake van een luide klank, als van een bazuin, een 
(pcovf)) iieydAr), CM; oakTiiyyoc;. Ook volgens C.F.D. Moule is de 'dag 
dess Heren' in Op 1:10 'sufficiently reminiscent of 'the Day of the Lord' in 
thee Old Testament sense to sound the overtones of judgements'96. A. Deiss-
mannn liet de mogelijkheid van een eschatologische interpretatie van Op 1:10 

97 7 

openn . 
Inn het begin van de tweede eeuw is de uitdrukking r| KUpiocKT] r\\iépa 
aanduidingg van de zondag, zie Ignatius' Brief aan de Magnesiërs9*. Ignatius 
heeftt het daarin over gelovigen, die KOCTCt KupiaKTjv £G)VT£<;, die 'de dag 
dess Heren in acht nemen'. Hier moet KupitXKT] kennelijk worden verstaan 
alss KUpiocKT) rm,épa, in de zin van zondag99. Maar de context is een geheel 
anderee dan die van Op 1:10. Ignatius stelt hen, die de zondag in acht nemen, 
tegenoverr de oappaTi£ovT;e<;, 'hen die (nog) de sabbath houden'. De 
mogelijkheidd is niet uitgesloten, dat met aaPPaxiCovxec; mensen van de 
gemeentenn van Johannes worden aangeduid. Magnesia ligt vlak bij Efeze. 
Johanness geraakte in vervoering des geestes en schouwde in die geestesver-
voeringg de Wederkomst van de Heer. Deze opvatting past mijns inziens het 
bestt bij het dominerend eschatologisch thema van de Apocalyps en inzonder-
heidd van het eerste hoofdstuk daarvan100. Het voorkomen van de uitdrukking 

955 Cf. Js 27:13, 'En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal 
worden...'. . 

966 C.F.D. Moule, 'The Judgement Theme in the Sacraments', in W.D. Davies and D. Daube 
(red.),, The Background of the New Testament and its Eschatology, in honour of C.fi. 
Dodd,Dodd, Cambridge 1964, 476. 

977 A. Deissmann, Licht vom Osten, Tubingen 19234, 304, n. 1, 'Es könnte hier allenfals auch 
derr alttestamentliche Tag des Herrn gemeint sein'. 

988 Ignatius, Magn. 9,1. 
999 Cf. Did 14,1, KCCT& KUpiaKT)V öè KUpiou, een uitdrukking waarmee eveneens de Dag 

dess Heren is bedoeld. In de Brief van Barnabas staat de volgende aanduiding, 15,9, 'Daar-
omm brengen wij de achtste dag in vreugde door, de dag waarop ook Jezus is opgestaan uit 
dee doden en, nadat Hij verschenen is, is opgevaren ten hemel'. 

1000 Dit standpunt wordt verder nog gedeeld door David Chilton, The Days of Vengeance, Ft 
Worthh (Texas) 1987, en door R. Dean Davis, in zijn proefschrift The Heavenly Court 
JudgementJudgement of Revelation 4-5, Lanham (Maryland) 1992. Ook Samuele Bacchiocchi, A 
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'opp de Dag des Heren' kan mijns inziens niet als bewijs gelden, dat de ge-
meentenn tot wie Johannes zich richtte, reeds de zondag vierden in plaats van 
dee sabbath. 

8.5.28.5.2 Op 3:20, de klop op de deur 

IndienIndien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem 
binnenkomenbinnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mijm. 

Hett ligt voor de hand, dat het noemen van de maaltijd in 3:20 door velen 
werdd gezien als zinspeling op de eucharistie, eens te meer omdat deze tekst 
voorafgaatt aan de opening van de hemeldeur voor Johannes102. Er zijn echter 
geleerdenn die de zinspeling op het Heilig Avondmaal afwijzen103. Er wordt 
verderr onderscheid gemaakt tussen een eschatologisch verstaan van de 
tekst1044 en een meer individualistische, mystieke opvatting105. Sommigen 
zienn geen groot onderscheid tussen de laatst genoemde opvattingen106. Aune 

HistoricalHistorical Investigation of the Rise of Sunday Observance in Early Christianity, Rome 
1977,, is van mening dat 'the expression "Lord's day" of Revelation 1:10, in the light of its 
immediatee and wider context can be best interpreted as a designation for the day of judge-
mentt and of the parousia', biz. 131. 

1011 Deze tekst heeft schilders en dichters geïnspireerd; Holman Hunt heeft de tekst uitgebeeld 
inn het schilderij 'The Light of the World', waarvan een reproductie menige editie van het 
Bookk of Common Prayer siert. E.L. Smelik vervaardigde een berijming van de tekst met 
hett lied: lAan de deur van 's harten woning'. 

1022 Zo P. Prigent, die echter in de maaltijd in de eerste plaats een verwijzing naar de viering 
vann het Paasfeest ziet, Apocalypse et Liturgie, Neuchatel/Parijs 1964, 36; en verder de 
commentarenn van Caird, Revelation, 58; Harrington, Revelation, 75; Swete, Apocalypse, 
64;; ook Lohmeyer, Offenbarung, 37; en Kraft, Offenbarung, 86; en ten onzent Keulers, 
BoekBoek der Openbarung, 274-275. 

1033 Zo Aune, Revelation I, 260-261; en Hadorn, Offenbarung, 64, 'Verkehrt ist die kath 
Deutungg von öeiTTVfjoo) auf die Eucharistie'. 

1044 Aangehangen door Bousset, Offenbarung, 233-234; Hadorn, Offenbarung, 64; Behm, 
rWWTII,, 34, s.v. öeïnvov, en J. Jeremias, TWNTIU, s.v. frupa, 178. 

1055 Zo door Charles, Revelation I, 100-101, en A. Feuillet. De laatste gaat nader in op een 
mogelijkee zinspeling van Johannes op Hl 5:2, 'Hoor, mijn geliefde klopt aan. Doe mij 
open,, mijn zuster...', in het artikel 'Le Cantique des Cantiques et PApocalypse, RSR 49 
(1961)) 321-353. Deze bruidsmystiek wordt door Hadorn, Offenbarung, 64, en J. Jeremias, 
7WVTIII ,, 178, scherp afgewezen. 

1066 Zie Van Schaik: 'Tenslotte kan men zich hier de theoretische vraag stellen of er voor die 
eerstee christenen met hun verwachting van een nabij einde wel zo'n belangrijk verschil zou 
hebbenn bestaan tussen een eschatologische en mystieke ontmoeting', Openbaring, 45. 
Dergelijkee opmerkingen maakte ook Lohmeyer: 'Er bezieht sich auf ein gleichsam zeit-
losess Kommen, das ebenso gegenwartig wie eschatologisch ist', Offenbarung, 37, en 
Bertram:: 'Damit steht das Wort jenseits des Gegensatzes von Eschatologie und My stik', 
rWTvTIII ,, s.v. Kpouw, 958. 
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wijstt echter in zijn commentaar zowel de eschatologische als de mystiek-
individualistischee visie af107. Hij wijst op een parallel die zijns inziens de 
achtergrondd zou kunnen vormen van Op 3:20. In de Grieks/Romeinse perio-
dee organiseerden magiërs destijds sacrale maaltijden, ten einde een perma-
nentee band te verkrijgen met een 7iapeöpo<; Ö0£l|ia)V, een helper-god 
(TCCtpeöpoc;; = hij die naast iemand zit, bijvoorbeeld aan de maaltijd)108. De 
deurr waarop Christus klopt, is volgens het overeenkomstig ritueel bij de ter 
hulpp roeping van de KCtpeöpog öai|iO)V niet de deur van het hart, maar 
vann de woning van de christen. De pointe is daarbij, dat Johannes de rollen 
omkeertt door het initiatief te leggen bij de verrezen Heer, aldus Aune. Op 
grondd van Aune's betoog ben ik van mening, dat de bewoordingen van Op 
3:200 geen aanleiding geven om een eucharistische achtergrond aan te nemen. 

8.5.38.5.3 Op 22:20, 'Kom, Heer Jezus' 

Hett tweede voorbeeld van een vers, waarvan dikwijl s een eucharistische 
achtergrondd wordt aangenomen, is het slot van het voorlaatste vers van de 
Apocalyps,, Op 22:20, 'Kom, Heer Jezus'. 
Dee woorden 'Kom, Heer' zijn een vertaling van het Aramese Marana tha. 
Dezee uitdrukking is vaak verstaan als een gebed tot de Heer om aanwezig te 
zijnn in de eucharistie109. Dat Marana tha een liturgische formule is, is hoogst 
waarschijnlijk.. De Sitz im Leben van de uitdrukking Marana tha moet echter 
inn oorsprong een andere zijn dan het Avondmaal. Erik Peterson stelde reeds 
inn 1926 dat de uitdrukking marana tha deel uitmaakt van een ban-formule110. 
Zowell  in Op 22:20 als in 1 Kor 16:22 en in Did 10,6 is dit marana tha nauw 
verbondenn met vervloekingen, die erdoor gesanctioneerd werden111. De visie 

1077 Aune, 'The Problem of Rev 3:20', in Revelation I, 250-254. 
1088 Aune wijst op een parallelle tekst bij de Pastor van Hermas, Visio 5,1: 'Toen ik in gebed 

was,, thuis, ... kwam een man binnen, heerlijk om te zien,... en hij zat bij mij en zei tot mij: 
'Ikk ben gezonden om bij jou te wonen al je levensdagen'.' 

1099 Zo door Cullmann, Urchristentum, 16-17; K.G. Kuhn, TWNT IV, 475, s.v. napavaüd, 
enn in de commentaren van Caird, Revelation, 288 (echter met de opmerking: 'as at iii . 20, 
hee [John] is using liturgical language to express what transcends liturgy'), Harrington, 
Revelation,Revelation, 226; Kraft, Offenbarung, 282; en Sweet, Revelation, 319. Anderen veronder-
stellen,, dat Marana tha deel uit maakte van de 'vroeg-christelijke liturgie', zonder uitdruk-
kelijkk het Avondmaal te noemen: zo Bousset, Offenbarung, 460; Lohmeyer, Offenbarung, 
179;; ten onzent Keulers, Boek der Openbaring, 401; Van Schaik, Openbaring, 262-263; 
enn A.J. Visser, De Openbaring van Johannes, Nijkerk z.j., 267. 

1100 E. Peterson, EIS THEOS (FRLANT NS 24), Göttingen 1926, 130-131. 
1111 K.G. Kuhn, TWNT IV, s.v. fiocpavaüd, is het gedeeltelijk eens met Peterson, maar 

Petersonn gaat volgens hem te ver, als hij het Marana tha 'ledichlich in einem apotropai-
schenn Sinn als exorzistische Formel verstanden wissen will' , 474 n. 47. 
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vann Peterson werd overgenomen door C.F.D. Moule: 'As for Rev. xxii.20, it 
mayy be, despite current opinion, that the phrase is not eucharistie at all, but is 
primarilyy a sanction for the ban on anyone who tampers with the book's 
integrity,, while at the same time it echoes and reaffirms the theme of the 
wholee Apocalypse''n. 
Klauss Wengst is van mening dat marana tha een term is uit het 'heilig 
recht'113;; hij beroept zich daarbij op Ernst Kasemann, die aantoonde dat 
uitdrukkingenn van dit 'heilig recht' hoorden bij de profetische terminologie 
vann de Aramees sprekende oergemeente1 '4. Profeten sloten hun verkondiging 
aff  met een zin uit dit 'heilig recht', gevolgd door de woorden marana tha. 
Zoo beëindigde Johannes zijn boek, Op 22:18-19, met twee zinnen uit dit 
'heiligg recht': 'Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit 
boekk hoort,...', en vs 19: 'en indien iemand afneemt van de woorden van dit 
boek...'.. Wengst onderstreept dat het hier om 'eschatologisch recht' gaat. De 
aangesprokenenn worden met de woorden marana tha aangezegd, dat de 
hemelsee Rechter, als voltrekker van het eschatologische recht, nabij is! Met 
diee hemelse Rechter kan God zelf bedoeld zijn, maar het komt Wengst waar-
schijnlijkerr voor, op grond van hetgeen wij weten van de eschatologische 
verwachtingg van de Aramees sprekende oergemeente115, dat de uitdrukking 
maranamarana tha spreekt van de Zoon des mensen. Vs 20 is dus nauw verbonden 
mett vss 18-19. Ook Klaus Berger is van mening, dat marana tha niet met 
eenn avondmaalstraditie van doen heeft, maar met bepaalde 'Satze': Op 22:20 
iss nauw verbonden met de dreigende vervloekingen in de vss 18-19116. 
Opp grond van de studies van Peterson, Wengst en anderen neem ik aan, dat 
dee uitdrukking Marana tha, zoals die voorkomt in Op 22:20, op zich geen 
eucharistischee achtergrond heeft, al is zij later deel gaan uitmaken van de 
eucharistischee liturgie. 

Ikk kom tot de conclusie, dat de elementen van een hemelse eredienst zoals 
diee voorkomen in het boek Openbaring geen projecties zijn van de christe-

1122 C.F.D. Moule, 'A Reconsideration of the Context of Maranatka', NTS 8 (1959-1960) 307-
310,, citaat: blz. 309; en in zijn boek Worship in the New Testament, London (1961) 19644, 
blz.. 44 n. 3, 'Why should not the maranatha be an invocation to reinforce the "ban" 
{anathema),{anathema), rather than a eucharist invocation?'. 

1133 Klaus Wengst, Christologische Formeln und Lieder des Urchristentums, Gütersloh 1972, 
49-54. . 

1144 E. Kasemann, 'Satze heiligen Rechts im Neuen Testament', Exegetische Versuche und 
Besinnungen,Besinnungen, Göttingen 1964, Bnd. II, 69-82. 

1155 Wengst, Christologische Formeln, 41 -42. 
1166 Klaus Berger, Exegese des Neuen Testaments [UTB 658], Heidelberg 1977,193-194. 
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lijk ee eredienst zoals die in de tweede helft van de eerste eeuw in Asia Minor 
moett hebben bestaan. We kunnen in Openbaring geen bronnen vinden van 
'de'' vroeg-christelijke eredienst. De teksten, waarvan zo algemeen werd 
aangenomenn dat zij zinspelen op de vroeg-christelijke liturgie, inzonderheid 
opp de eucharistie, spreken een andere taal. En bij het vaststellen van de 
achtergrondenn van de muzikale uitdrukkingen en beelden, waarvan Johannes 
zichh bedient, zullen we zeker rekening moeten houden met het feit dat litur-
gischee koorzang en uitvoering van instrumentale muziek niet alleen een 
complexee organisatie veronderstellen, maar ook zangers en speellieden die 
beroepshalvee vrijgesteld waren voor muziekbeoefening. Bij de eerste 'chris-
telijke'' gemeenten zal een dergelijke organisatie nog niet zijn ontwikkeld. 

8.66 DE HEMELSE EREDIENST VAN OP 4-5 ALS PROJECTIE VAN DE TEM-

PELDIENSTT IN JERUZALEM 

Hett is niet 'de' christelijke eredienst in het algemeen, gesteld al dat daarvan 
gesprokenn kan worden in de tijd van de totstandkoming van Openbaring, 
waarvann de beschrijving van de hemelse eredienst in Openbaring een projec-
tiee zou zijn. Toch kan die beschrijving wel degelijk een reflectie zijn van een 
aardsee werkelijkheid. De hemelse en aardse eredienst verhouden zich als 
'Urbildd und Abbild'117. Reeds in de negentiende eeuw meende Edersheim, 
datt Johannes de tempeldienst te Jeruzalem voor ogen had toen hij de hemelse 
eredienstt afschilderde118. Het decor van de hemelse troonzaal in de Apoca-
lypss mag dan gevormd worden door voorstellingen van koninklijke paleizen 
enn hofhouding zoals Aune stelt119, het gaat wel degelijk om een tempel, cf. 
Opp 14:17, 'En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is'. In 
verschillendee hoofdstukken worden elementen genoemd, die ontleend zijn 
aann de dienst van de tempel te Jeruzalem. Ik ben daarom van mening dat de 
muzikalee en liturgische uitdrukkingen en voorstellingen zoals die voorkomen 
inn Openbaring niet de oudste eredienst van 'de' christelijke gemeente als 

1177 Beate Ego, lm Himmel wie auf Erden. Studiën zum Verhaltnis von himmlischer und 
irdischerirdischer Welt im rabbinischen Judentum [WUNT 2/34], Tubingen 1989, 56, 'Innerhalb 
dess Vorstellungskomplexes von der Prioritat der himmlischen Welt kann das Verhaltnis 
vomm himmlischen und irdischen Heiligtum als Urbild-Abbild-Relation beschrieben wer-
den:: Der himmlische Tempel diente bei der Erbauung des irdischen Heiligtum als Modell'. 

1188 A. Edersheim, The Temple. Its Ministry and Services, as they were at the Time of Jesus 
Christ,Christ, London 1874 (en latere herdrukken), 51-52, 57. 

1199 Zie Aune, 'The Influence of Roman Imperial Court Ceremonial on the Apocalypse of 
John',, BR 28 (1983) 5-26. 
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achtergrondd hebben, maar de Joodse tempeldienst . Zo is in hoofdstuk 6 
vann Openbaring sprake van een altaar, in hoofdstuk 8 van een gouden altaar 
mett een wierookvat121. In het tussenliggende zevende hoofdstuk zijn zinspe-
lingenn te onderkennen op het Loofhuttenfeest, waarbij de tempel een belang-
rijkerijke rol speelde. Ook de koorzang, waarvan telkens sprake is, veronderstelt 
dee tempel als achtergrond122. Daarvoor pleit mijns inziens ook Johannes' 
voorstellingg van de hemel. Johannes heeft niet het model van de gelaagde 
hemell  overgenomen, waarvan zo vaak sprake is in pseudepigrafische litera-
tuur123.. In Slavische Henoch 8-22, het Martyrium Jesajae, in andere Pseud-
epigrafaa en in Rabbijnse literatuur124 is sprake van zeven hemelen125, een 
gegevenn dat Johannes, met zijn voorkeur voor het getal zeven, goed had 
kunnenn gebruiken. Hij weet echter slechts van één hemel. De hemelse ere-
dienstt mag zich dan volgens religieuze concepten weerspiegelen in de 
aardse126,, Johannes' voorstelling van de hemel is naar alle waarschijnlijkheid 
gebaseerdd op zijn herinnering aan de aardse tempel te Jeruzalem. De hemelse 
tempell  (VOCÓO komt voor in Op 7:15; 11:19 [2x]; 14:15, 17; 15:5, 6, 8 [2x]; 
16:1,, 17. In 11:1-2 wordt gerefereerd aan de aardse tempel in Jeruzalem, 
maarr mogelijk ook aan het hemels heiligdom. De scheiding tussen de voor-
hoven,, waarvan in 11:2 sprake is, komt overeen met de situatie van de voor-
hovenn bij de tempel in Jeruzalem: er was een scherpe scheiding tussen de 
'Hoff  van de priesters', de 'Voorhof van de Israëlieten' en de 'Voorhof der 
vrouwen'' enerzijds, en de 'Voorhof der heidenen' anderzijds. 
Tott tweemaal toe is in Openbaring sprake van het geopend worden van de 
hemelsee tempel: 11:19, 'En de tempel Gods die in de hemel is, ging open'. 
'Gingg open' is de vertaling van Tivoiyn, lett. 'werd geopend'. Mogelijk is 

1200 Zo ook Hans Seidel, 'Gemeindesang in der christlichen Urgemeinde', in Gedeutet an das 
Wort.Wort. Fs. für Werner Vogler, Leipzig 1999, 231-242, in het bijzonder blz. 238-239. 

1211 In de christelijke gemeenten van het Paulijnse type werd waarschijnlijk geen wierook 
gebrand.. Over het gebruik van wierook in de christelijke kerk, zie: H. Lietzmann, Messe 
undund Herrenmahl, Berlijn 1926, 86-92, en G. Dix, The Shape of the Liturgy, Londen (1945) 
19644 (repr.), 425-430. 

1222 De Rabbijnen zagen dit natuurlijk precies andersom, zie B. Ego, Himmel, 69, 'Die Partizi-
pationn Israels am himmlischen Preisgesang kann auf verschiedene Art und Weise zum 
Ausdruckk gebracht werden: Nach PRE [Pirqe deRabbi Eliezer, AGS] § 4 respondiert 
Israell  auf den Gesang der Engel'. 

1233 Paulus heeft weet van een derde hemel, 2 Kor 12:2. 
1244 Zie de opgave van H. Traub, TWNTV, s.v. oópccvóg, 511 n. 96. 
1255 In de Hekholot-bockcn worden de hemelse hallen, de hekhalot (lett. 'paleizen'), beschre-

ven,, die een ziener passeert op weg naar de zevende, waarin zich de troon van de godde-
lijk ee majesteit bevindt, zie G.S. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, New York 
19462,, 45. 

1266 Zie Ego, lm Himmel Himmel wie aufErden, 43-61. 
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err verband met het openen van poorten in de tempel te Jeruzalem. De ooste-
lijk ee poort van de binnenste hof, de poort die vanuit de Voorhof der Israëlie-
tenn leidde tot de Hof van de priesters, was volgens Flavius Josephus bijzon-
derr zwaar. Hij kon met moeite door 20 man worden geopend. Josephus 
verhaaltt van een wonderbaarlijke opening, <Xl)TO|idTG)<;, 'als vanzelf127. 
Hett opengaan van de hemelse tempeldeuren ging volgens Op 11:19 gepaard 
mett 'bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware 
hagel'.. Dit bericht kan gezien worden als een epifanie128. De tweede maal dat 
dee hemelse tempeldeuren geopend werden, in 15:5, staat er: livovyT) ó 
VO.ÖC,VO.ÖC, xfj<; OKT| vf)<; TOO fiapTUpiou év Tco oüpavtp,, 'en de tempel van 
dee tent der getuigenis in de hemel ging open'. Hier is sprake van een ver-
mengingg van de 'tent der getuigenis' en de 'tempel'. Aune lost de moeilijk-
heidd op door te vertalen: 'the temple, namely, the tent of testimony in hea-
ven',, waarbij hij xfj<; OKT]vf)<; neemt als genitivus appositivus of epexegeti-
cuscus129129.. Toen de hemelse tempel voor de eerste keer geopend werd, Op 11:19, 
werdd de 'Ark van het verbond' zichtbaar130. Van de 'Ark van het verbond' 
heeftt Johannes natuurlijk slechts weet op grond van literaire en mondelinge 
overlevering.. De Ark was in zijn dagen niet meer in de tempel aanwezig. 
Volgenss 2 Makk 2:4-5 zou de profeet Jeremia de Ark in een grot hebben 
verborgen.. 'De plaats zal onbekend zijn', aldus Jeremia in 2 Makk 2:7-8, 
'totdatt God zijn volk weer bijeenvergadert en barmhartigheid geschiedt. Dan 

1277 Josephus, Bell. 6,5,3- Aune, Revelation II, 676-677, noemt plaatsen bij Xenophon, Taci-
tus,, Vergilius en Cassius Dio, waarin wordt verhaald van tempeldeuren die uit zichzelf 
openn gingen. Dit motief was ook in het Jodendom bekend. Aune wijst op een bericht in b. 
Yomaa 39b: veertig jaar vóór de verwoesting van de tempel in Jeruzalem zouden de deuren 
vann de tempel uit zichzelf zijn opengegaan. Zij sloten zich na een berisping van R. Johanan 
benn Zakkai. 

1288 Aune, Revelation II, 661, 'the thunder and earthquake motif is clearly epiphanic in signifi-
cance'' . 

1299 Zo reeds Bousset, Offenbamng, 394. De woorden 'tent der samenkomst' komen als 
appositiee bij 'heiligdom' ook voor in 1 QMMT 29, F. Garcfa Martinez en A.S. van der 
Woude,, De Rollen van de Dode Zee, 1, Kampen 19982, 129. De LXX vertaalde 'öhèl 
mó'eed,mó'eed, 'tent der samenkomst' vaak als OKT]vf| TOÜ u-apxupioi), 'tent der getuigenis'. 
Aunee wijst op Nu 9:15 als tekst die de achtergrond kan vormen van de uitdrukking in Op 
15:5,, H iy n t>DN^ pVUEnTlN, 'de tabernakel, de tent der getuigenis'. 
S.. Alblas meent in zijn dissertatie dat de mogelijkheid opengelaten moet worden, dat Op 
15:55 op een voorstelling berust volgens welke de 'tent der getuigenis' zich in het tempelge-
bouww bevond, op grond van 1 K 8:3,4 [LXX ] 'en de priesters brachten de ark en de tent 
derder getuigenis (aKr|V(ó|ia TOÜ [iaptupiou) en al het heilige gerei dat in de tent der 
getuigeniss was, opwaarts', namelijk naar het nieuwe tempelgebouw dat Salomo had laten 
bouwen,, cf. 2 Kr 5:5, De Ark van het Verbond in het laatste bijbelboek, Groningen 1992, 
213. . 

1300 De vorm uxpür), 'werd zichtbaar' is de terminus technicus voor 'Offenbarungsgegenwart' 
Michaelis,, TWNTV, Art. ópdod Kik., 359. 
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zall  de Heer deze dingen weer aan het licht brengen...'131. Volgens Alblas 
heeftt Johannes gebruik gemaakt van 2 Makkabeeën132. Het verschijnen van 
dee ark in Op 11:19 zou dan de betekenis hebben van het verzamelen van het 
volkk van God. 
Toenn de hemelse tempel voor de tweede keer werd geopend, traden zeven 
engelenn naar buiten, 'bekleed met rein en blinkend linnen en de borst om-
gordd met een gordel', priesterkleding, terwijl de omgording van de borst een 
parallell  heeft met die van de hogepriester133, cf. 1 Kr 15:24 waar zeven 
priesterss op hun bazuinen bliezen 'voor de ark Gods'134. Elders wordt van de 
zevenn engelen gezegd, dat zij leiding geven aan de hemelse lofzang135. 

Inn de tempel te Jeruzalem zong dagelijks een koor van minstens twaalf 
Levieten,, zoals wij in het vorige hoofdstuk reeds hebben vermeld136. De 
koorzangerss stonden daarbij op een platform, de Duchan131, dat zich enige 
tredenn hoger bevond dan de vloer van de Voorhof der priesters138. Dit plat-
formm bevond zich bij de trappen van de Voorhof der Israëlieten naar de 
Voorhoff  der Priesters, recht tegenover de trappen die leidden naar de ingang 

1311 'Deze dingen', namelijk de Tabernakel en het reukofferaltaar, die Jeremia tezamen met de 
Arkk zou hebben verborgen. De Tabernakel speelt een grote rol in Johannes' visie op de 
eindtijd:: 'Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen', Op 21:3. 

1322 Alblas geeft daarvan enige sprekende voorbeelden: Ark, 241. Het verhaal van Jeremia die 
dee Ark verborg, is eveneens overgeleverd in een tekst uit Vita Jer. 11:5, 'This prophet 
[Jeremia,, AGS], before the capture of the Temple, seized the ark of the Law and the things 
inn it, and made them to be swallowed up in a rock', vert. D.R.A. Hare, OTP 2, 388. Cf. vs 
15,, 'And in the resurrection the ark will be the first to be resurrected'. 

1333 Onzeker is, of deze zeven engelen identiek zijn aan de zeven engelen voor Gods troon, Op 
8:2. . 

1344 Zie boven, § 7.2. 
1355 Volgens Slav.Hen. 19:1 [A] zag de ziener de zeven aartsengelen, althans 'leaders of the 

angels'' [vs 3, vert. F.L Anderson, OTP I, 133], in de zesde hemel die met zoete stemmen 
dee lofzang gaande hielden. 

1366 Zie over de zang en muziek der Levieten boven, § 7.1.4. 
1377 Zie Misjna Tract. Middot 2,6, 'R. Eliezer b. Jacob says, "There was a step, a cubit high, 

andd the platform [for the Levites] was set on it.'", Mishnah, vert. Neusner, 877. Cf Middot 
2,5,, waar beschreven wordt dat de Levieten zingend van de Voorhof van de vrouwen de 
trappenn opgingen naar de Nicanor-poort, die toegang verschafte tot de Voorhof der Is-
raëlieten.. Tussen de Voorhof der Israëlieten en de Hof van de Priesters was een muur. R. 
Eliezerr vertelt, dat op deze muur een platform was aangebracht, zie 2,6: 'And fifteen steps 
goo up from it [de Voorhof der vrouwen, AGS] to the Israelite courtyard, one each for the 
fifteenn Songs of Ascents in Psalms [Pss. 120-134], on which the Levites say their songs. 
Theyy were not four-square but rounded like half of a round threshing floor', Mishnah, vert. 
Neusner,, 877. 

1388 P. Billerbeck, 'Ein Tempelgottesdienst in Jesu Tagen' ZNW 55 (1964) 1-17, in het bijzon-
derr biz. 15; S. Zeitlin, 'The Temple and Worship', JQR 51 (1960/61) 209-241; Schiirer, 
HistoryHistory of the Jewish People, II 288-291. 
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vann het eigenlijke tempelgebouw , iets ten oosten van het brandofferaltaar. 
Dee zangers stonden met hun gezicht naar de tempel, dit is: naar het westen. 
Zijj  hadden begeleidingsinstrumenten in hun handen, te weten JTH3D, kinü-
rai,rai, en D^ l } 1 4 0, ndblai. In Openbaring worden die snaarinstrumenten 
samengevatt in het woord kithdrai141. Alleen de priesters bliezen de bazuin, 
zijj  stonden met hun gezicht naar het oosten gekeerd. De auteur van Openba-
ringg heeft het tafereel van de koorzangers in de tempel te Jeruzalem naar ik 
veronderstell  goed gekend. Als Johannes in de jaren zestig naar Klein-Azië is 
geëmigreerdd en enkele jaren daarna de Apocalyps heeft geschreven, moet hij 
nogg een heldere herinnering hebben gehad aan de diensten in de tempel van 
Jeruzalem.. Het is dus goed mogelijk dat Johannes' visioenen allereerst geba-
seerdd zijn op de herinneringen aan de liturgie en liturgische muziek die hij 
zelff  dikwijl s heeft gezien en gehoord. Het tafereel dat zich dagelijks afspeel-
dee op het tempelplein zou dan zijn verbeelding van het hemelse heiligdom 
beïnvloedd hebben. In Jeruzalem zagen de toeschouwers die zich in de Voor-
hoff  der Israëlieten bevonden de zangers tegen de achtergrond van de tem-
pelfacade.. Die facade was oogverblindend. Josephus vertelt: 'Het [heilig-
dom]]  was aan alle kanten bekleed met dikke platen goud. Zodra de zon 
opging,, werd het licht als een vuurgloed weerkaatst. Als iemand er tegenin 
probeerdee te kijken, was het net alsof hij tegen de stralen van de zon inkeek: 
hijj  moest zijn ogen afwenden'142. Oogverblindend, zoals de troon van God in 
Opp 4:3. De hemelse liturgie met de zingende engelen werd in het Jodendom 
gezienn als het prototype van de aardse eredienst. Zo kon Johannes elementen 
vann de aardse eredienst, zoals hij die kende van de tempeldienst in Jeruza-
lem,, terugprojecteren in zijn boek Openbaring. 

1399 'Also im Laienbereich', merkt J. Maier op, 'Tempel und Tempelkult' in: J.Maier und J. 
Schreiner,, Literator und Religion des Frühjudentums. Eine Einführung, Würzburg 1973, 
377.. Volgens Maier was de muziek van de Levieten 'kein integraler Teil des eigentlichen 
Opferkultus'. . 

1400 Josephus spreekt van citerspelers en zangers, KiüctpiaTCCi' xe Kal üiivtoöoi, Bell. 
2,15,4. . 

1411 Dat doet echter Josephus eveneens in Ant. 2,15,3: Onder procurator Gessius Floras, ten 
tijdee van Nero, zouden Joden uit Jeruzalem een Romeins leger, komend uit Caesarea, ter 
begroetingg tegemoet gaan. Josephus vertelt dan: 'Toen brachten alle priesters en alle diena-
renn van God de heilige voorwerpen in processie naar buiten. Zij gingen gekleed in de 
gewadenn die zij altijd dragen bij officiële gelegenheden. Citerspelers en zangers sloten zich 
mett hun muziekinstrumenten bij hen aan' (vertaling van F.J.A.M. Meijer en M.A. Wes, De 
OudeOude Geschiedenis van de Joden I, Baarn/Antwerpen 1996). 

1422 Josephus, Bell. 5,5,6, vert. Meijer en Wes. 
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