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INLEIDING
1. A P O K A L Y P T I E K
Het laatste boek van de bijbel voert de lezer een heel andere wereld binnen
dan het land waar Jezus met woord en daad weldoende rondging of dan de
gedachtenwereld van Paulus waar hij b.v. theologiseert over de rechtvaardiging door het geloof. De schrijver van de Apoc neemt de lezer in geestesvervoering mee en laat hem ongekende beelden en visioenen zien: een Lam opent
een verzegelde boekrol, ruiters worden vanuit de hemel de wereld ingestuurd
om er onheil te stichten, een Draak en Beesten treden op. We zijn hier in de
apokalyptiek terecht gekomen, een uiterst gekompliceerd fenomeen uit de
joods-bijbelse geloofswereld, waarvan we hier enige elementen nader moeten
bezien om het christelijk boek van de Openbaring goed te kunnen situeren.
1. Apokalyptiek is een verzamelnaam voor een grote serie geschriften, verschenen tussen het begin van de 2de eeuw v.Chr. en de 2de eeuw n.Chr. en die
gekenmerkt worden door karakteristieke beschouwingen over het einde van de
wereld en andere verborgen grootheden. De term, die sinds de 2de eeuw na
Chr. in omloop is gekomen en waarschijnlijk in het openingswoord van de
Openbaring van Joh [1], 'apokalypsis', zijn oorsprong heeft, wordt momenteel
meer gebruikt voor die karakteristieke beschouwingen.
De meeste van die genoemde geschriften zijn niet in de officiële lijst van
heilige boeken opgenomen, kanoniek zijn Dn voor het ОТ en de Apoc voor
het NT. Als buitenbijbelse apokalypsen worden gewoonlijk vermeld de Apokalyps van Abraham (1ste eeuw n.Chr.), de Apokalyps van Moses (20 v.Chr.70 n.Chr.), de Apokalyps van Elia (Iste eeuw n.Chr.), de Apokalyps van Ezra
(4Esr) en van de syrische Baruch, beide laatste uit het einde van de eerste eeuw
n.Chr. Andere geschriften uit die serie presenteren zich als testament: Testa
ment van de Twaalf Patriarchen, Testament van Adam, Testament van Abra
ham, enz. Daarnaast moeten nog vermeld worden de ethiopische Henoch (vele
fragmenten ervan reeds uit de 2de eeuw v.Chr.) en de sibyllijnse orakels (oud
ste gedeelten uit 2de eeuw v.Chr.). Van al deze geschriften kan gezegd wor
den (uitgez. sib. orakels, slav. Hen.) dat ze op palestijnse bodem ontstaan zijn.
Van sommigen geldt dat ze bij de christenen in hoge achting stonden, zo werd
Hen als kanoniek beschouwd in de brief van Barnabas (a. 135) en door Tertullianus, dat geldt ook voor 4Esr in de ogen van Tertullianus, Clemens van
Alexandrie, Ambrosius. De christenen hebben niet geaarzeld om nieuwe frag
menten met hun gedachten in te voegen in deze geschriften.
In de 2e eeuw was het genre apokalyps nog zeer geliefd bij de christenen,
gezien de vele apokriefen die dan nog geschreven worden. Zo kennen we de
Apokalyps van Petrus, van Paulus, zelfs van Maria, van Stefanus enz. Ze be
ginnen meestal naar het voorbeeld van Mc 13 met de vraag van een leerling
(Paulus, Petrus enz.) aan Christus, zittend op de Olijfberg: Heer, wanneer komt
het einde en wat gebeurt er dan?
2. Wat hebben al die geschriften gemeenschappelijk? Apriori mag hier ver
wacht worden dat het een riskante onderneming is geschriften uit een periode
1. Joh is de afkorting van de auteur van de Apoc, Jo die van het vierde evan
gelie. Waarmee niets gezegd wil zijn over de kwestie of de twee geschriften van
één auteur zijn of niet.
I
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van drie ecuwen onder één noemer samen te brengen. De verzamelnaam apokalyptick blijkt dan ook inderdaad zoveel heterogeen materiaal te omvatten
dat de moderne onderzoekers op dit gebied tot nogal onderscheiden omschnjvingen komen [2]. Het is hier niet de plaats daar uitvoerig op in te gaan. Het
kan hier voldoende zijn enkele karakteristieken van vorm en inhoud te vermelden, die genoemde onderzoekers vaststelden.
Wat DE STIJL betreft mag vanuit de boven opgesomde titels gewezen worden
op de pseudommiteit: bijna alle geschriften zijn op naam van een eerbiedwaardig persoon uit het verre verleden gezet, men is zelfs tot Adam en Henoch
(bekend uit Gen 5) teruggegaan Het spreekt vanzelf dat ook de nationale
figuren van Abraham, de twaalf patriarchen, Moses en Elia hierbij betrokken
zijn Over de juiste interpretatie van dit fenomeen der pseudommiteit is men
het niet geheel eens. Velen verklaren het met de zgn bedrogshypothese: de
schrijvers willen hun geschriften meer geloofwaardig maken door het op fiktieve wijze van gezagsvolle personen uit het verleden afkomstig te laten zijn.
Dan is er ook de theorie van de verlengde persoonlijkheid: voor de hebreeuwse
geest is de aktiviteit van een groot auteur niet beperkt tot zijn aardse leven
(zo Russell). Volgens een andere uitleg (Charles) waren Tora en Profeten zulke
gezagsvolle en eksklusieve instanties geworden dat er geen plaats meer was
voor een nieuwe profeet Me dunkt dat de eerste uitleg het best voldoet, daar
kunnen namelijk nog twee andere elementen mee verbonden worden, dat van
de schriftelijke vastlegging en van de verzegeling De klassieke profeet knjgt
opdracht het woord te gaan verkondigen, de apokalypticus moet zijn visioenen
op schrift stellen en het geschrift verzegelen (Dan 8,26; 12,9; 4Esr 12,37), dat
alles verzekert dat de inhoud betrouwbaar is.
Een tweede kenmerk van de apokalyptiek-stijl bestaat in het visionair karakter van deze geschriften- de sehr ¿egt in visioen een bepaald tafereel te hebben gezien (Dn 7 8; Apoc passim) Vaak wordt er uitdrukkelijk bij vermeld dat
een engel dat alles toonde en er uitleg bij gaf, er heeft soms een gesprek tussen
engel en ziener plaats Er vallen enkele formele elementen te noteren aan de
opbouw van zo'n visioenverhaal: aan het begin staat vaak de uitdrukking
Toen zag ik toe en zie '. Aan het einde valt de ziener soms in bezwijming
(zie komm 1,17). Overigens zijn deze en dergelijke gegevens geen monopolie
van de apokalyptiek, ook bij de profeten kon men ze soms aantreffen (vgl.
Am 7 over een gesprek van de ziener met God; Ez 2,1; 3,12 over de bezwijming van de ziener). Het kenmerkende ervan in de apokalyptiek is dan hun
frekwentie en formule-karakter, waardoor het zeer moeilijk wordt de "Erlebmsechtheit' te peilen.
Een volgend kenmerk, nauw aansluitend bij het voorgaande en ook reeds
samenhangend met de inhoud, kan gezien worden m de aansporingen die
naast of in de vele toekomstvisioenen zijn opgenomen en die één van de intenties van de apokalyptiek aangeven, 'Apocalyptic was essentially ethical'
(Charles) Het Test ΧΠ is zelfs grotendeels een moraalprediking. Joh geeft in
de cp 2-3 een paranetische oriëntatie aan zijn werk, Hen 94-105 bevatten weeroepen over de zondaars en vermaning tot volharding bij de rechtvaardigen
Wat DE INHOUD betreft is het moeilijk het vele materiaal op zijn juiste
waarde te schatten Van de meeste geschriften kan gezegd worden dat ze zich
met het wereldeinde bezighouden, dat in hun voorstelling van zaken nabij
wordt verwacht. Om het besef bij te brengen dat het met de geschiedenis op
2. J. M. Schmidt, Die judische Apokalyptik. Die Geschichte ihrer Forschung
von den Anfangen bis zu den Textfunden von Qumran. Neukirchen 1969.
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een einde loopt, wordt deze in perioden ingedeeld: Hen kent de tien-weken
apokalyps (cp. 91-93), die vanaf Adam tot aan de tijd van Henoch (ergens
tussen 200-150 v.Chr.) loopt, dan worden nog verwacht de achtste week van
het herstel der gerechtigheid, de negende week voor het oordeel en tenslotte
de nieuwe schepping. Jub deelt de wereldgeschiedenis in jubelperioden in (vgl.
Lev 25), die weer in zeven perioden van jaarweken worden onderverdeeld.
Ook 4Esr kent een berekening in wereldperioden.
Omdat men de nabij verwachte datum van het wereldeinde niet al te zeer
wil fixeren, worden soms geheimzinnige onberekenheidsfaktoren ingevoegd:
'voor een tijd, en tijden en een halve tijd' (Dn 7,25); in SyrBar duurt de laatste
noodtijd 'duae partes hebdomades septem hebdomadarum' (28,2).
Voor het opbouwen van het dekor van het wereldeinde maken de apokalyptici gebruik van allerlei voorhanden beeldmateriaal uit het ОТ en hun eigen
omgeving. Waar Gods straffend optreden tegen Israel of de heidense volken
bij Am en Ez als een binnenwereld ingrijpen 'ergens in de toekomst' werd ver
moed, daar wordt die verschrikkelijke Dag van Jahwe voor de apokalyptici
tot het definitief afrekenen met deze wereld, met de boze machten erin. Het
zal niet zo lang meer duren. We zouden deze geschriften groot onrecht aan
doen als we daarin uitgesproken toekomstverwachtingen als dogmata zouden
gaan behandelen en ze zouden zien als een systematische theologie van de
toekomst, zo die al mogelijk was. Als de onderzoekers momenteel orde willen
aanbrengen in die toenmalige pluriforme toekomstverwachtingen, dan is de
daaruit resulterende ordening in zekere zin een abstraktie, er is hier geen
systeem te verwachten dat alle geschriften in hun geheimen ontsluit. Op de
volgende wijze brengen de onderzoekers van dit gebied enige ordening in de
groei en vorm van die apokalyptische toekomstverwachtingen (vgl. L. Hart
man, Prophecy interpreted. Zie literatuur).
a. Vanuit de ervaring kwam men tot de verwachting dat de boze machten
tegen het wereldeinde al hun krachten nog eens zouden verzamelen om zich
te handhaven. Chaotische toestanden in de wereld (oorlog; familieruzies;
dwaalleraars) en in de natuur (honger; aardbevingen enz.) worden in dit licht
gezien. Tegen het einde van de apokalyptiekperiode, in 4Esd en SyrBar, leest
men in deze miserie 'de messiaanse weeën' of ook de voortekenen, b. Temidden van deze chaos wordt dan Gods tussenkomst verwacht. Hij komt,
verschijnt om weer orde op zaken te stellen (als bij de schepping). Hij vaagt
het oude weg en gaat zijn definitieve rijk stichten, soms met behulp van een
heilsmiddelaar (Messias; hogepriester; Mensenzoon). In een latere fase, weer
4Esr en SyrBar, gaat aan dat definitieve nog een voorlopig aards rijk vooraf
o.l.v. een Messias. Zie hierover de ekskursie over het duizendjarig rijk. с God
spreekt zijn afschuw over de trouwelozen en zijn goedkeuring over de deugdzamen officieel uit in het oordeel. De troon of tronen worden in gereedheid
gebracht voor het laatste oordeel, waarvan Jahwe de uitvoering soms aan een
vertegenwoordiger, b.v. de Mensenzoon (Hen 61,8w), kan overlaten. Dit oor
deel wordt meestal naar zijn negatieve zijde voorgesteld: de zondaars of hei
denvolken worden veroordeeld, zo krijgt dat oordeel het aanzien van een
strafexpeditie. Voor de goeden is er dan een verrijzenis ten eeuwigen leven.
Het kan ook zijn dat de verrijzenis als een neutraal herleven voor allien geldt
juist vóór het oordeel, waarin dan over het eeuwig leven of eeuwige duisternis
wordt beschikt. Hier ontstaan ook de vele variaties in het spekuleren over de
tussentoestand, de periode tussen het sterven van de enkeling en het algemeen
oordeel, d. Tenslotte wordt het uiteindelijk lot van zondaars en uitverkorenen
rijkelijk in beeld gebracht: folteringen of vernietiging voor de eersten, een
Ш
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nieuw paradijs of nieuw Jerusalem voor de anderen.
Zo wordt de indruk gegeven dat de zieners een diepe kijk hadden op het
verloop van de eindtijdgebeurtenissen. Een kijk die in een bepaalde zin en
vanaf een bepaalde tijd pessimistischer lijkt dan die van de OTische profeten.
Bij dezen oriënteerde de toekomstverwachting 'luctor et emergo' zich na een
krisis steeds weer op een gerestaureerd aards Israel. In een ander opzicht mag
de verwachting van de apokalyptiek optimistischer heten, omdat men nu van
Gods kracht en genade durft hopen dat zij de grenzen ook van de dood en van
de natie kan doorbreken, nog nooit was zo duidelijk in Israel de verwachting
uitgesproken dat het heil over de dood heen reikt en in princiep voor heel de
mensheid is.
Behalve die genoemde onderdelen van het groots opgezette dekor van het
wereldeinde zijn er nog wel andere themata te vermelden, ook verborgen
grootheden waarmee de apokalyptiek zich heeft bezig gehouden en die in verband staan met de verborgen toekomst. Men heeft in dit milieu meer aandacht
dan voorheen voor de verborgen plaatsen van hemel en hel en voor de onzichtbare tussenfiguren van engelen en demonen. Zo tonen Hen 72-82 belangstelling voor de bouw van de hemel: 'de bouw van de hemellichten, hoe het
met elk toegaat, naar hun klassen, hun heerschappij en tijd, naar hun namen. .'
TestLevi 3 beschrijft de 'zeven hemelen' ieder met hun eigen bezetting, schakerend van de klaarliggende plagen voor de eindtijd in de onderste hemel tot
aan de Allerhoogste zelf in de bovenste hemel. Van de onderwereld, de sjeool,
die als een uitbouw van het OTische schimmenrijk mag worden beschouwd,
wordt de ziener al een even nauwkeurige architektuur getoond, lees Hen 22
over de vier afdelingen in de onderwereld. Een ander beeld, de gehenna, is een
uitwerking van het helse dal van Hinnom bij Jerusalem in Jer 7,32; 19,6. Met
eenzelfde geloofsfantasie wordt het rijk der engelen en demonen uitgebouwd,
geklassificeerd en met opdrachten voorzien.
Betreffende DE OORSPRONG van het fenomeen apokalyptiek zijn de onderzoekers nog niet tot een eensgezinde verklaring gekomen. Sommigen zien er
een breuk met het OTische profetisme en jahwisme in, het is volgens hen een
vreemde indringer, afkomstig b.v. uit de perzische wereld [ï]. Het zijn uiteraard vooral de beoefenaars van de godsdiensthistorische methode geweest die
de buitenbijbelse oorsprong van de apokalyptiek hebben benadrukt, waarbij
Gunkel een babylonische, Grezmann een egyptische, Reitzenstcin een perzische en Dieterich een griekse invloed voorstonden, meer hierover in het werk
van J. Schmidt van noot 2. Ook zij evenwel die vooral het judaïsme bestudeerden kwamen tot deze konklusie van sterk buitenbijbelse oorsprong van
het fenomeen apokalyptiek, zo G. Moore in zijn werk 'Judaism' (1927-30) en
onlangs W. Murdock in een artikel (Interpretation 21 (1967) 174w).
Voor andere exegeten is de apokalyptiek een wettig kind van de israelitische
godsdienst, in kontinuiteit met het profetisme. De klassieke werken over de
apokalyptiek van Charles (1899; 1929), Volz (1934), Lagrange (1931), Rowley
(1944), bij ons o.a. M. Beek (1950) staan aan deze kant. De verschillen van stijl
3. M. Buber, Kampf und Reden, Berlin 1933 stelt profetisme en apokalyptiek
aldus tegenover elkaar: p. heeft een eindtijdverwachting die van autentick
bijbelse oorsprong is en monistisch, de a. komt van buiten (Iran) en is dualistisch; het p. hoopt uiteindelijk op de voltooiing der schepping, de a. verlangt
naar de verwoesting van deze schepping en kreatie van nieuwe wereld; bij p.
kan men zich nog bekeren vóór het oordeel, de a. predikt het oordeel als
onherroepelijk vaststaand.
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Inleiding
en thematiek kunnen volgens hen uit de tijdsomstandigheden begrijpelijk gemaakt worden, vooral de situaties van bezetting en verdrukking in de periode
van de Makkabceën. Natuurlijk wil men de gegevens van de godsdienstwetenschap niet zonder meer ontkennen, in de postexilische tijd zijn er vele invloeden van buiten in Israel te konstateren. Maar deze groep huldigt het princiep
de bijbel verklaren door de bijbel ook in deze kontekst. Als voornaamste OTische wegbereiders gelden dan Ezechiël, DeuteroJesaja, de zgn. Jesaja-apokalyps (Js 24-27) en Zacharias (cp. 1-8). Onlangs heeft P. D. Hanson ('Jewish
Apocalyptic' in RB 78 (1971) 31-58) nog weer eens de kontinulteit tussen profetisme en apokalyptiek bepleit. Hij zou graag spreken van profetische eschatologie (de profeet mag zien wat Gods plan met Israel en de wereld is en hij vertaalt dit op historisch vlak) en van apokalyptiek of apokalyptische eschatologie
(de ziener schouwt in visioen Gods almacht, ook betreffende de toekomst,
maar vanwege de benarde historische situatie durft hij dat niet in aardse termen te vertalen, hij blijft in de hemelse sfeer). Zo zouden dan de kontinuïteit
en het onderscheid verklaard zijn.
Hier dient ook de mening van G. von Rad (Theologie des AT II, 1965) vermeld te worden die inhoudt dat de apolyptiek een eschatologisering van de
wijsheidsliteratuur is.
Belangrijker dan de vraag naar de litteraire en historische oorsprong is voor
de lezer van het NT die naar het levensmilieu van de apokalyptiek: in welke
omstandigheden kwam deze voorstellingswereld tot stand, bij welke mensen
had ze haar thuis? Aangezien de twee vragen nauw samenhangen, is ook deze
tweede, kwestie nog steeds moeilijk te beantwoorden [4]. Bousset meent te doen
te hebben met 'Literatur der aufsteigenden, ungebildeten Schicht des Volkes,
eine Literatur von stark laienhaftem Charakter' ('Die jüdische Apokalyptik'
Ы. 9). Het volk zou meer van deze geschriften hebben geleefd dan van de
theologie van de rabbijnen. Een andere mening houdt het erop dat de apoka
lyptiek vanwege het intens doorvorsen van de Schriften bij schriftgeleerden en
farizeeën thuishoort: wat de schriftgeleerden doen met de Pentateuchteksten,
doen de apokalyptici met de profeten. In deze richting denken A. Sabatier,
J. Jeremías, M. Lagrange, R. Charles, В. Reicke (Official and piestistic ele
ments of Jewish Apocalyptic', JBL 79 (1960) 145w) hoort er de stem van een
soort magisterium in, sommige geschriften (Jub) of fragmenten (Hen 28-37;
TestLevi 6-7) liiken hem van officiële instanties te komen [5]. Dan is er nog
de Essener-, nu kortweg de Qumranthese: ook al is het niet zeker dat de Qumrangemeenschap zelf apokalypsen heeft geschreven in de gebruikelijke zin van
Hen of 4Esr, wel zijn er apokalyptische geschriften gevonden zoals een boek
met 'gcheimenleer' (QMyst), een Pseudo-Daniel (4QPsDan). Russell noemt de
Qumrangemeenschap 'a cooled-down apokalyptic sect' (The Method and the
Message, bl. 24). D. N. Freedman (zie noot 7) gaat zover dat hij bij de Qumrangemeenschap een apokalyptische levensstijl aanwezig ziet in haar monastieke gestalte, de studies van de Schrift met het oog op de aktualiteit, de gees4. Niet onrechte schreef K. Koch een werkje met de titel: Ratlos vor der
Apokalyptik, Gütersloh (1970).
5. Ook hier hangt alles af van wat men onder a. verstaat. Volgens W. Davies
'Pharisees were all Apocalyptists', terwijl К. Koch in genoemd werkje stelt:
'Was immer wieder groszes Erstaunen hervorrufen musz, ist der Umstand dasz
sich auf dem riesigen Gebiet des rabbinischen Schrifttums keine echte Apoka
lypse nachweisen läszt, trotz der eschatologischen Thematik die auch die Rabbinen intensiv pflegen (bl. 32).
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telijke oefeningen om de komst van het rijk voor te bereiden, m haar gedragsregels, die het leven in het Godsrijk reeds anticiperen
Tenslotte is er nog de mogelijkheid dat de apokalyptiek een geestelijk modeverschijnsel is dat bij alle partijen (chassidim, fanzeeen, rabbijnen, zeloten, essenen) een bepaald aantal progressieve aanhangers had Als afsluiting van deze
paragraaf zijn ook nu nog wel de woorden van G van Rad uit 1965 van toepassing Wer den Begriff Apokalyptik verwendet, sollte sich der Tatsache
bewuszt bleiben dasz es bisher noch nicht gelungen ist ihn auf eine befriedigende Weise zu definieren (Theologie des AT II, 315) Daarom ter afsluiting
enkele opmerkingen
a De apokalyptiek is herkenbaar aan een bepaalde manier van spreken,
een eigen Vokabularium en stijl Daaronder mogen naast pseudommiteit de uitgebreide visioenen met hun visuele en auditieve elementen gerekend worden
Kenmerkend is verder het gebruik van samengestelde, artificiële beelden (denk
aan het standbeeld van goud, zilver enz in Dn 2), met name van het dierbeeld voor belangrijke pnvé- of kollektieve figuren
b Het zal moeilijker zijn de thematieken van de apokalyptiek bevredigend
af te grenzen, veel hangt ervan af welke apokalyps men exemplarisch stelt
Hen kent een sene bespiegelingen over de verborgen hemel en onderwereld,
die bij Dn onbekend zijn Het zou ook onjuist zijn om Dn, waarschijnlijk wel
het startpunt van de apokalyptiek-beweging, hier tevens als norm aan te houden Als centraal thema van de apokalyptiek mag ongetwijfeld beschouwd
worden het wercldeinde en wat daaraan voorafgaat en erop volgt laatste fase
van de geschiedenis, eindtijdtroebelen en -voortekens, mensenzoon, verrijzenis,
'hiernamaals' enz Daar kunnen dan in tweede instantie andere verborgen
grootheden bij gerekend worden die tot omlijsting van het hoofdthema dienen
hemel, onderwereld, engelen, demonen
с We zouden de apokalyptiek niet juist beoordelen, als we haar zouden be
perken tot een moraliserend literatuurgenre, door predikanten uitgedacht en
gehanteerd met geen andere inhoud dan dat God het goede loont en het kwade
straft (in de zin waarin wij nog steeds het voorstcllingenkomplex sinterklaas
en zwarte pieten bewaren) De ideeënwereld van de apokalyptiek moet ook
gezien worden als verwoording van een bepaalde, historische levenssituatie
van een kleinere of grotere groep Deze levensechtheid is aan het begin van
een beweging ongetwijfeld veel sterker dan in latere fasen van de traditie,
wanneer het beeldmateriaal losgeraakt is van zijn existentiële wordingsmilieu [6] De onderhavige literatuur is afkomstig uit een knsis- en konfhklsituatie Het is hier niet de plaats om die te rekonstrueren, de voornaamste
faktoren daarin zijn de politiek-kulturcle konfrontatie van het judaïsme en de
synsch-helleense macht der Seleukiden sinds 180 vChr en als gevolg of begeleidend verschijnsel daarvan de geestelijke botsing tussen een orthodox, behoudend en anderzijds een liberaal, zich konformerend jodendom Het moet
er voor vele gelovige Israëlieten van die tijd zo zwart hebben uitgezien, dat ze
het heil niet meer van déze aarde en wereldtijd verwachten zoals hun voor6 Ter vergelijking Het zal niet moeilijk zijn een Vokabularium en thematiekenhjst op te stellen, kenmerkend voor de literatuur afkomstig uit een beweging als die van de hippies Het moet ook mogelijk zijn deze beweging
sociologisch ergens te situeren in de Amerikaanse steden En tenslotte kan men
constateren dat deze taal en ideeën weerklank vinden bij groepen in allerlei
kerkelijke en politieke partijen en dat daarbij hun oorspronkelijke ontstaanssituatie is vervangen door andere omstandigheden.
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vaderen, het eeuwenoude Godsvertrouwen van dit volk durft nu op een
nieuwe wereld en toekomst vanuit God te hopen (vgl. de visioenen van Dn 2
en 7). Het is daarom niet vreemd dat deze literatuur naast een enorm Godsvertrouwen (verrijzenis, eeuwig leven, nieuwe wereld) ook een kultuurpessimisme kent: deze wereld is oud geworden, vol ongerechtigheid en moet maar
snel in de hoogovens van Gods toom vernietigd worden. Vervolgens mag het
niet verwonderen dat zo'n literatuur als de apokalyptiek in de loop van twee
eeuwen in meerdere, steeds weer andere historische krisisomstandigheden gefunktioneerd kan hebben. De gelovige jood heeft zich en zijn toekomst anders ervaren onder de verdrukking van Antiochus, anders in een afgesloten
Qumran-gemeenschap, weer anders na de val van Jerusalem rond het jaar 70,
waarop 4Esd en SyrBar inspelen. Het zou daarom goed zijn te spreken van een
Daniël- of Henoch-, van een Qumran- of christelijke apokalyptiek. Tenslotte
is het begrijpelijk dat men in bepaalde kringen weer onderscheiden belangstelling had voor de afzonderlijke thematieken van deze literatuur en dat bepaalde
thema's ervan ook buiten een apokalyptische kontekst aan de orde kunnen
komen, zoals b.v. dat van de verrijzenis.

2. DE O P E N B A R I N G VAN J O H A N N E S
1. Alvorens nader kennis te maken met de Openbaring van Joh zal het nodig
zijn eerst op het vraagstuk van de christelijke apokalyptiek in te gaan. Het is
niet moeilijk de NTische plaatsen aan te wijzen waar het Vokabularium, de
stijl en thema's van de apokalyptiek binnen een zekere eenheid voorkomen:
met de paulijnse apokalyps bedoelt men de fragmenten lTess4,13-S > ll;2Tess2;
IKor 15; Mc 13 en par bevat de synoptische apokalyps, de rede over het einde
van de wereld; tenslotte hebben we ons boek, de enige volledige christelijke
apokalyps die in de kanon is opgenomen. Als we dit laatste werk even buiten
beschouwing laten, lijkt het NT niet veel met de apokalyptiek van doen gehad
te hebben, met name ook Jezus niet want alleen Mc 13 en par vertoont er
enige kenmerken van. En inderdaad, waar momenteel de eventuele externe invloeden op de prediking van Jezus en het ontstaan van het christendom worden onderzocht, daar kent het merendeel der exegeten geen beslissende waarde
toe aan de apokalyptiek. Men ziet Jezus' optreden liever in het verlengde van
de OTische profeten met hun positievere waardering van de wereld en zijn
toekomst ('Profeten-Anschlusz-Theorie') of naar het voorbeeld van de orthodoxe rabbijnen. De apokalyptiek met zijn angstaanjagende beelden aangaande
Gods toom en de ondergang van de wereld, met dat geheimzinnig-doen wordt
door menigeen als een ziekelijke en tijdelijke uitwas van het authentieke joodse
geloofsleven gezien, en kon zo moeilijk als een verrijkende bijdrage voor het
christendom begrepen worden.
Enkele exegeten hebben zich hiermee niet kunnen verenigen, ze hebben gemeend Jezus geheel als een apokalypticus te mogen voorstellen die binnen zijn
eigen leven nog het einde van de wereld verwacht en als een vurig adventist
zijn tijdgenoten kwam waarschuwen (zo J. Weisz (1892), A. Schweitzer (1901)).
Aflderen (b.v. Bousset 1903) zwakten deze hypothese in zoverre af dat ze wel
de prediking van de oerkerk, maar niet die van Jezus vanuit de apokalyptiek
begrepen. Bij Paulus in zijn jongste brieven is het immers duidelijk dat men
Christus' terugkomst spoedig verwachtte. Deze theorie van de onapokalyptische Jezus en de apokalyptische oergemeente is in 1960 op scherpzinnige wijze
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verdedigd door E. Käsemann in een artikel dat nog steeds reakties oproept [7].
Käsemann probeert via litteraire en historische gegevens uit het NT door te
dringen tot de groep christenen die vlak na de Paas- en Pinkstergcbcurtenissen
leefde. Hij meent uit die gegevens op te mogen maken dat er zich bij de eerste
christenen theologische spanningen voordeden, o.a. tussen een enthousiaste,
profetische groep christenen, te vinden rond Stefanus en hellenisten, en een
legalistische, op het ОТ georiënteerde groepering, in Jerusalem rond de Twaalf
verzameld. De eerste groep heeft vanuit Pasen en Pinksteren tot een spoedige
parousie van de Heer gekonkludeerd, zij hebben voor hun rcflektie op het
Christusgcbeuren in de apokalyptiek het passende beeld- en begripsmateriaal
gevonden. Vandaar komt de bekende formulering van Käsemann dat de
apokalyptiek 'de moeder van alle christelijke theologie' is. Dit is voor Käsemann overigens niet zo maar een historische konstatcring, er ligt ook een
oriëntering in: alle theologie moet vanuit het christelijk toekomstgeloof vertrekken. Wat betreft Käsemanns 'bewijsmateriaal', hij wijst b.v. met name in
Mt op meerdere teksten die nog getuigen van die 'Naherwartung', o.a. teksten
die handelen over wat hij noemt het eschatologisch 'ius talionis': wat nu op
aarde..., zal straks in de hemel... (Mt 10,41; 11,22.24; 12,14; 19,28 enz.). Later,
als de vurig verwachte Heer niet komt, zou de geestdrift van die eerste
apokalyptici verslappen, Mt zelf zou al een exponent zijn van de meer behoudende, rabbijnse richting.
Er zijn nogal wat bezwaren naar voren gebracht tegen deze theorie van
Käsemann. Zo vindt Ebeling het onjuist om aan het begin van de christelijke
theologie slechts één uniform ideaal-kerygma te veronderstellen; eerder is
reeds aan het begin een veelvoudige interpretatie van het Christusgebeurcn te
verwachten, de apokalyptiek is dan ook niet de moeder, maar broer of zus
van andere theologieen. Funk wijst in de vroegste kerygmaformules (zoals
IKor 15,1-5) op de afwezigheid van mensenzoon en parousie, Rollins bekijkt
Act 1-5 en 'it appears that the centre around which the community is oriented
from the beginning is neither the Tora nor the future, but Jesus of Nazareth, a
man of "mighty works and wonders and signs" who was crucified and raised'
(Ы. 466). Rollins formuleert m.i. de bedoeling van Act 2 niet akkuraat: cen
traal staat niet de aardse Jesus, maar dat God Jesus uit de doden heeft doen
opstaan. Volgens Lohse ligt de oorsprong van de christelijke theologie niet in
de apolyptiek, maar 'in dem Kcrygma das den gekreuzigten Christus als den
auferstandenen Herm verkündigt' (bl. 58). En vanuit het belijden van de verrezen Heer, aldus Lohse, groeit het besef dat de toekomst nu aan deze Heer
toebehoort. Tenslotte kan men Käsemann nog verwijten dat hij nalaat de
joodse apokalyptiek historisch en sociologisch te situeren: was het een algemeen verspreid geestelijk verschijnsel ook onder het volk, zodat de eerste
christenenen zich er gemakkelijk verwant mee wisten of hebben we te doen met
sektarisme in een kleine kring, en zouden de christenen zich dan daarin herkend hebben?
De door Käsemann gelanceerde diskussie over het aandeel van de apokalyptiek in de (bewust-wording van het christendom zal niet eerder bevredigend
afgesloten kunnen worden, als eerst niet meer bekend is over het leefmilieu
7. De artikelen van Käsemann, Ebeling en Fuchs uit ZThK 1960-62 zijn samen
met andere artikelen uitgegeven in R. Funk, Apocalypticism, New York 1969.
De meest recente bedenkingen zijn de artikelen van E. Lohse, Apokalyptik
und Christologie, ZNW 62 (1971) 48-67 en van K. G. Rollins, The New Testament and Apocalyptic, NTS 17 (1971) 454-476.
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van die apokalyptick, zodat men vandaaruit ook beter in staat zal zijn een
meer sluitende definitie van apokalyptiek te geven [8].
Als we dan afzien van de historische vraag naar de wederzijdse verhouding
van apokalyptiek en christendom en nu het eigene van de NTische apokalyptiek, voor zover aanwezig in bovengenoemde teksten, proberen aan te wijzen,
dan valt als eerste gegeven op dat die zich koncentreert op de parousie van
Christus, zijn komst op het einde der tijden. In ITess (geschreven rond het jaar
50) resumeert Paulus zijn vroegere prediking met: 'uit de hemel zijn Zoon verwachten, die Hij van de doden heeft opgewekt, Jezus die ons redt van de
komende toorn' (1,10). Käsemanns theorie lijkt me hier in ITess op te gaan:
centraal staat de nabije parousie, het paasgebeuren was de aanloop daartoe.
Maar een volledig apokalyptisch dekor treft men in de paulijnse brieven nauwelijks aan (uitgezonderd 2Tess 2): de troebelen en voortekenen van de eindtijd zoals honger, oorlog, aardbeving, vervolgingen worden nooit in één
tableau bijeengebracht.
Dat treffen we wel aan in de zogenaamde synoptische apokalyps van Mc 13
en par. Daar vinden we bijna al die elementen opeengedrongen die het schrikbeeld van het wereldeinde oproepen. Als we deze rede van Mc 13 aandachtig
lezen (met behulp van de nieuwere onderzoekingen van Hartmann, Lambrecht
en vooral Pesch), dan moet onze aandacht niet primair uitgaan naar die
schrikbeelden die als traditiemateriaal zijn overgenomen, maar naar de daartussen staande aansporingen: weest op uw hoede (v. 5.9.22,23) voor valse profeten; de christenen worden gewaarschuwd het wereldeinde niet al te zeer aan
één bepaald gegeven te verbinden. Er zou zodoende een anti-apokalyptiekhouding in Mc 13 doorklinken, Mc heeft het traditiemateriaal niet achterwege
willen laten, maar zijn gelovigen wel op de gevaren ervan gewezen. Hetgeen
kan betekenen dat het apokalyptisch beelden- en gedachtcnmateriaal vertrouwd
was aan de christen, Mc leert ze er op een betere manier mee omgaan. M.i. kan
deze uitleg van Mc 13 niet tegen Käsemann uitgespeeld worden zoals Rollins
dat doet.
Wat er ook zij van een zekere anti-apokalyptiek in Mc 13 en elders in de
ew, Joh begeeft zich op het einde van de eerste eeuw weer geheel in de wereld
van de apokalyptiek, zoals vóór hem nog niet gebeurd was. Hij schrijft namelijk een komplete apokalyps.
Uit deze schaarse gegevens mag vermoed worden dat de apokalyptiek in de
NTische periode een wisselende koers heeft gehad en in de verschillende
milieus anders heeft gefunktioneerd. Paulus heeft enkele thema's eruit overgenomen om de parousie van Christus, die vanuit Pasen nabij werd verwacht,
te verwoorden. Het angstaanjagende dekor van die Dag van Jahwe komt
nauwelijks aan de orde. De evangelisten op hun beurt treffen bij hun christenen apokalyptische tradities aan die zelfs op Jezus zouden teruggaan, ze tonen
zich weinig enthousiast. Tenslotte trekt Joh, levend in de krisistijd van vervolgingen, alle registers van de apokalyptiek nog weer eens open, al is het wel
degelijk op zijn christelijke wijze.
2. De hoofdgedachten van de Openbaring van Joh kunnen m.i. het best gevonden worden als we de voorkeurswoorden (woorden die meer dan tien keer
in een geschrift voorkomen en in de meeste andere geschriften zeldzaam zijn)
S. Een positieve waardering van de apokalyptiek i.v.m. het ontstaan van het
christendom wordt ook voorgestaan door A. Strobel, Kerygma und Apokalyptik, Göttingen (1967).
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van dit boek nader bezien Als we ze in onze taal op alfabetische volgorde
zetten, komt er de volgende serie uit aanbidden, aardbewoners, Babel beest,
bekeren, boek, donder, dood, draak, engel, lam, openen, oorlog, overwinnen,
ouderling, paard, rook, ster, tien, troon, vier, vuur, water, wonder, zee, zegel,
zetelen, zeven, zon, zoals Zo naast elkaar geplaatst zeggen deze woorden bijna
niets, voor de aandachtige lezer van de Apoc evenwel verwijzen ze naar kenmerkende gedachten Karakteristiek voor het genre apokalyps zijn de termen
van het visioenvokabulatr boek (schrijf alles in een 'biblion' op, profeten
krijgen meestal opdracht tot verkondigen), openen (van het verzegelde, of van
de hemel), zegel (waarmee geheimen verzegeld zijn of mensen tegen onheil
worden beschermd) zoals (iets ziet er uit zoals ) Vervolgens kunnen als typerende thema's vermeld worden de getallensymboliek (tien, vier, zeven), de
dierenbcelden (beest, draak, lam, paard), de strafwerktuigen (donder, dood,
oorlog, rook, vuur, water), de hemellichamen (ster zon), partijvorming (aardbewoners, Babel, overwinnen, oorlog), liturgie (aanbidden, ouderling, troon,
zetelen) Het is wel duidelijk dat bijna geen van de gebnukte termen in zich
een zwaar apokalyptische inhoud heeft, die krijgen ze pas door de feitelijke
hantering van Joh
Deze externe konstateringen geven nog geen zicht op de gedachtengang van
de Apoc Toch kan éen van die statistische gegevens reeds een handwijzer
daarheen zijn 'arnion' (= lam) en 'thenon' (= beest) komen m het NT buiten
de Apoc niet voor, toegepast op Christus en op een demonisch wezen, terwijl
ze met die betekenis hoofdfiguur zijn in de Apoc (arnion' 28x, 'thènon 31x)
Ook de figuur van de Draak en de omschrijving van God als 'Degene die op
de troon zetelt' zijn elders in het NT onbekend, hetgeen ook geldt voor het gevallen Babel en het uit de hemel neerdalend Jerusalem De hoofdgedachten
van de Apoc zijn nu juist aan die zes grootheden gekoppeld, door de positiebepaling van deze zes hoofdfiguren wil Joh de situatie én de toekomst van de
christelijke gemeenschap en de wereld duiden De hoofdaccenten van het boek
liggen m ι op de cp 4-5, 12-13, 17-21
In de eerstgenoemde cp ziet Joh de hemel geopend
Έη zie, er stond een troon in de hemel en op de troon was Iemand gezeten
En die erop gezeten was, was van aanzien gelijk jaspissteen '
Dan ziet Joh in с 5 het Lam temidden van het hemels hof staan, Het ontvangt
de boekrol ten teken dat Het vorst van de eindtijdgebeurtenissen is
Toen zag ik een Lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen
En Het kwam en ontving het bock uit de rechterhand \an Hem die op de
troon gezeten is' (5,6-7)
In de cp 12-13 volgen dan resp de visioenen van de Draak en het Beest Van
de Draak zegt Joh met leedvermaak
'Hij werd neergeworpen, de oude slang die Duivel en Satan heet, die de hele
wereld verleidt, neergeworpen werd hij op de aarde' (12,9)
De gevallen Draak achtervolgt de christengemeenschap, vooral met behulp
van het Beest en zijn assistent De Draak installeert dit Beest plechtig
'De Draak droeg hem (het Beest) zijn macht over en zijn troon en groot geX
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zag... Heel de wereld liep het Beest vol bewondering achterna... En hem werd
gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen (13,2-7).
Tenslotte ligt een derde hoofdaccent op de cp. 17-21, ze zijn de theologische
en historische konsekwentie van wat in de cp. 4-5 enerzijds en de cp. 12-13
anderzijds werd geschouwd. Dat de Draak en het Beest vanuit een verloren
standpunt opereren, manifesteert zich namelijk op konkrete wijze in het toe
komstvisioen van de val van Babel (ср. 17-18):
'Kom, ik (engel) zal u tonen het vonnis over de grote hoer... Met haar hebben
de koningen van de aarde gehoereerd. En hij voerde mij in de geest naar de
woestijn. En ik zag...' (17,1-3).
Babel, Beest, Draak, Joh ziet ze allen in de afgrond van het niets verzinken
(cp. 19-20). Daartegenover gaan zij die het Lam volgen (c. 14) een veel betere
toekomst tegemoet, zo is de inhoud van het visioen van с 21:
'Ik (engel) zal u de Bruid van het Lam tonen. En hij bracht me in de geest
op een zeer hoge berg en toonde mij een heilige stad, Jerusalem, van God uit
de hemel neerdalend' (9-10).
Op deze manier is de Apoc van Joh een openbaring 'van wat te gebeuren staat'
(1,1): door een theologische schets van de hoofdfiguren, die zich op de achter
grond van het geschiedenistoneel bevinden, opent Joh een christelijk uitzicht
op de toekomst
Maar Joh doet veel meer dan alleen theologische 'achtergrondinformatie'
geven over de huidige situatie. Hij wil hen ook bewust maken dat zij met hun
leven moeten kiezen tussen adhesie aan God, Lam en Jerusalem of aan Draak,
Beest en Babel. Naast de theologische schets van die hoofdfiguren in het ver
loop der geschiedenis loopt er door de Apoc een sterke stroom van paranese,
van aansporing en vermaning. Het gaat er Joh in de Apoc niet alleen om het
overwinnings- en verloren stand-punt van resp. Lam en Draak met Beest aan
te tonen, maar ook om zijn mensen op te roepen tot een beslissend standpunt
tegenover Lam en Beest. Driemaal keert een visioen van zeven rampen terug
(c. 6; 8-9; 15-16). Het is een dramatisering van een OTisch refrein uit Lev 26:
als ge dan nog niet luistert, zal Ik u tuchtigen, tot zevenmaal toe. Bij de laatste
serie rampen (c. 16) moet Joh het bijna bij ieder van hen tot zijn groot leed
herhalen: 'en zij bekeerden zich niet'. 'De Heer talmt niet met zijn beloften,
maar Hij heeft geduld met u, daar Hij wil dat allen tot inkeer komen' (2Petr
3,9), in die geest moeten we die waarschuwingsvisioenen lezen. Het lijkt me
daarom onwaarschijnlijk dat Joh in deze series rampen chronologisch achter
elkaar komende gebeurtenissen op het oog heeft, voor onderscheidene groe
pen mensen bedoeld. Hier raken we echter een algemeen belangrijk vraagstuk
betreffende de Apoc: hoe moeten we al die visioenen benaderen en inter
preteren.
3. De interpretatiemethoden van de Apoc. De Apoc is een aaneenschakeling
van visioenen en visioenbcelden: we schouwen met Joh een Lam met een ver
zegelde boekrol, een Draak aan de hemel, allerlei ellende die de wereld over
komt, een gevallen Babel en een hemels Jerusalem. Hoe moeten we dit 'platen
boek' lezen: verwijzen de beelden die in het boek na elkaar staan naar ge
beurtenissen die dan ook in de tijd na elkaar plaats grijpen? En welke realiXI
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teilen wil Joh in die beelden aanwijzen /inspeelt hij op gebeurtenissen uit zijn
eigen tijd of voorziet hij de komende wereld- en kerkgeschiedenis of de laat
ste periode van de wereldtijd'' De geschiedenis van de Apoc-uitlcg leert dat
men in feite langs alle drie wegen geprobeerd heeft de bedoeling van Joh te
benaderen
a De aan de eerste eeun gebonden intcrpretatiemethode probeert het boek
van Joh te begrijpen in het licht van en met het oog op de toenmalige gebeur
tenissen tot aan Joh tijd Als sprekend voorbeeld kan hier gelden het kommentaar van Pater Alcazar (1614) de zes zegels (c 6) doelen op de tijd van de
apostclpredikmg tot de val van Jerusalem, с 7 beschrijft de bevrijding van
christenen uit Palestina, с 8-9 de rampen voor de joden in de oorlog tegen
Rome etc Als recentere voorstanders van deze methode zijn hier te noemen
Ρ Touilleux (Paris 1945) tussen с 4 en 14,7 wordt in profetievorm en als toe
komstig beschreven hetgeen in feite in de jaren 68-95 is gebeurd, ook S Giet
(Paris 1957) werkt in deze geest hij meent dat er serieuze kontakten zijn tus
sen b ν Apoc 8 13-11,19 en de gegevens van Flavius Josephus over de joodse
oorlog tijdens Vespasianus
b Over de op de wereld- of kerkgeschiedenis
gerichte verklaring \an de
Apoc zouden lange en sterke verhalen te schrijven zijn Hier lijkt de weten
schap even op non-aktief gezet te worden, terwijl de vrome fantasie grootse
visies kan ontwikkelen De middeleeuwse abt Joachim (1194) vond in de Apoc
zeven perioden van de kerkgeschiedenis (zo voorspelde cp 12-14) de vierde
periode, die van de religieuze orden) A Feuillet (in L'Ami du clergé 71
(1968) 257-270) maakt melding van een m 1955 verschenen kommentaar uit
Ecuador, dat de zeven brieven van Joh al vooruit zag wnzen naar zeven huidige koninkrijken (Engeland, België ) en de stad Philadelphia die van Joh
geen enkele vermaning krijgt bedoelt eigenlijk Ecuador' Joh heeft dus voor
Columbus al Amerika ontdekt
с Dan is er nog de mogelijkheid de visioenen naar de
emdtiidgeheurtenissen
te laten wijzen Joh zou niet zozeer zijn eigen tijd willen duiden of het ver
loop van de wereldgeschiedenis als in een ruimtevaartschcma in kaart willen
brengen, hij wil voorspellen wat 'ergens bij het einde van de wereld te wach
ten staat, de Apoc zou dan helpen de voortekenen van de eindtijd te onder
kennen Het is moeilijk hier duidelijke exponenten van deze richting te noe
men omdat de klassieke kommentaren van Charles, Hadorn Lohmeyer Wikenhauser die men hiertoe zou kunnen rekenen, evenzeer de betrokkenheid
van de Apoc op diens eigen tijd volledig aanvaarden
En daarmee komen we aan de vraag of we ons bij de uitleg van de Apoc
tot een van deze drie methoden moeten beperken, aangenomen dat men met
de methoden van de godsdienstwetenschap tradities van elders probeert te
onderkennen We moeten rekening houden met het feit dat volgens de tekst
van de Apoc het wercldeinde m de voorstellingswereld van Joh dichtbij is
Daarmee is methode b onaanvaardbaar geworden en kan er eigenlijk geen
onderscheid zijn tussen de methoden a en с , voor Joh is immers de eigen tijd
de eindtijd Ik betwijfel daarom ten zeerste of het de hoofdbedoeling van de
Apoc is een overzicht te geven van het verloop van de gevluediniï
(of het nu
eigentijdse of toekomende is opdat de gelovigen door de goede afloop ervan
bemoedigd zouden worden Waar de beelden elkaar in visioenen opvolgen,
daar volgen de geschouwde werkelijkheden elkaar niet persé op Joh kan in de
opeenvolgende visioenbcelden evenzeer verschillende aspekten van een thema
schouwen Als Joh in с 5 ziet hoe aan het I am de boekrol wordt overhandigd
en in с 12 de Draak ziet, uit de hemel gevallen, dan is hier geen enkel tijdelijk
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verband gelegd. Joh wil zijn gelovigen niet met een bepaald tijd- of geschiedenisschema bemoedigen, maar met een visionair uitgewerkt geloofsthema. De
Apoc wil geen geschiedenisboek-vooraf zijn, maar geloof en theologie in beeld.
En wat dan als geloofsvisie centraal staat bij Joh, zou ik met Kásemann en
andere moderne Apoc-studies [9] willen omschrijven als de troonbestijging van
God en zijn Christus, of zonder beeld gezegd, het doorvoeren van Gods rechtvaardigheid in de wereld. De hoofdaandacht van de Apoc gaat niet uit naar de
geschiedenis, maar naar de mensengemeenschap in het licht van het laatste
uur. Natuurlijk heeft dit alles zijn gevolgen voor de opbouw van de Apoc.

3. D E S T R U K T U U R V A N D E

APOC

1. Reeds bij een eerste lezing van de Apoc is het duidelijk dat het zevental
een sterk strukturerend element is in de opbouw van de Apoc. Ofschoon ook
in de SyrBar en in 4Esr enkele series van zeven visioenen voorkomen, vindt
men nergens zo'n dominerende aanwezigheid van het zevental als in de Apoc:
de zeven brieven, zeven zegels, zeven trompetten en zeven schalen zijn onmiddellijk herkenbaar. Er zijn Apoc-kommentaren die het boek in zeven hoofdstukken van ieder zeven onderdelen menen te kunnen indelen. Een voorbeeld
hiervan is Lohmeyer:
I
II
III
IV

V
VI
VII

Voorwoord
Proloog
Vermanend deel: Roeping; zeven brieven
Apokalyptisch deel
inleiding
1. De zeven zegelvisioenen
2. De zeven bazuinvisioenen
3. De zeven visioenen over het rijk van de Draak
4. De zeven visioenen over de Mensenzoon
5. D e zeven schaalvisioenen
6. De zeven visioenen over de val van Babel
7. De zeven visioenen over de voleinding
Het deel met de beloften
Epiloog
Slot

1,1-3
1,4-8
1,9-3
4,1-21,4
4-5
6,1-8,1
8,2-11,14
11,15-13,18
14,1-20
15,1-16,21
17,1-19,10
19,11-21,4
21,5-22,7
22,8-19
22,20-21

Lohmeyer meent dat de volgorde van de zeven series van het apokalyptisch
gedeelte beantwoordt aan de 'Entwicklung des Gedankcs vom Weltgericht' (bl.
186). Centraal daarin staat het komen van de Mensenzoon, hier in с 14 in het
midden van het boek. D e voorafgaande drie series van zeven zijn daarop een
voorbereiding, de nog volgende brengen het oordeel ten uitvoer.
Ongetwijfeld heeft het zevental een strukturerende funktie in de Apoc, maar
ik betwijfel of dat op de manier van Lohmeyer begrepen moet worden De
wijze waarop hij с 14 tot middelpunt van het boek maakt en dat с uit zeven
visioenen laat bestaan (ook het makarisme van v. 13 rekent hij als een visioen)
overtuigt niet. En m.i. behoort с 21 ook nog geheel bij het apokalyptisch deel
(zie komm.).
9. E. Fiorenza, Eschatology and Composition of the Apocalypse, CBQ 30
30 (1968) 537-569. J. de Vuyst, De Structuur van de Apokalyps, Kampen 1968.
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2 Een sprekend voorbeeld van een indeling waar alles in logische en chronologische volgorde wordt gezien, is het klassieke, meest gedetailleerde en
rijkste Apoc-kommentaar van Charles 'In fact, the order of development is at
once logical and chronological save where our author deliberately
breaks
with the chronological and
adopts the logical' (I, LXXXVII) Charles is zozeer overtuigd van deze chronologische ordening dat hij niet aarzelt verschillende teksten van plaats te veranderen, zoals blijkt uit het volgend schema:

1
2

3
4

5
6
7

Proloog
loh aan de kerken Ik heb Christus gezien
De zeven brieven behandelen het probleem
van het bock hoe Chr' verlossing te rijmen
met vervolging
Visioen van God en Christus die gaat vonnissen
Vonnissen over de wereld
1ste serie over alle mensen (c 6)
2de serie over hen die niet verzegeld zijn (c 8)
3de serie over heidenen die nog over zijn (c 16)
Duizendjarig rijk
Laatste oordcel
Het eeuwig nieuwe rijk
Epiloog

1,1-3
1,4-20

2-3
4-5
6-7,8, 8,1-9, 11,14-13; 15-20

21,9-22,2 14-15 17,20,4-10
20,11-15
21,5a4d4abc, 22,3-5

Joh zou deze chronologische volgorde met drie fragmenten (7,9-17, 10-11,13,
14) onderbroken hebben om daar reeds te anticiperen op het einde
Zoals ter plaatse in het kommentaar zal blijken, acht ik de tekstingrepen bij
het duizendjarig en het eeuwig rijk niet noodzakelijk Ook is me niet duidelijk
hoe Charles de cp 12-13 over de Diaak en de Beesten samen met de drie
series van rampenvisioenen onder éen noemer T h e Judgments' kan behandelen Tenslotte heeft Joh m ι de d n e rampenseries niet als chronologisch op
eenvolgend en voor onderscheiden groepen bedoeld (zie exkursie 3)
3 D e indeling van dit onderhavig kommentaar (zie vooraan) is met geba
seerd op een bepaalde, van te voren afgebakende methode van interpretatie,
zij blijft zo dicht mogelijk bij de tekst van het boek zelf en stelt de door Joh
gepresenteerde taferelen en thema s ordentelijk na en naast elkaar Het is aan
ons, de lezers, daarin een bepaalde visie te ontdekken D a n meen ik dat we
aan de volgende gegevens bijzondere aandacht moeten schenken Het ope
ningsvisioen (cp 4-5) schouwt de aanstelling van het Lam tot vorst van de
eindtijdgebeurtenissen Deze intromsatie van de Overwinnaar (5,5) betekent
voor Joh dat we in de eindfase van de wereldgeschiedenis zijn gekomen Een
ander centraal tafereel als kontrast met het voorgaande opgebouwd is dan
dat van de pseudo intromsatie van het Beest door de onttroonde Draak (c 1213) die veel aanhang hebben, doch tevens aan hun laatste stuiptrekken toe
zijn (12 12), terwijl ze de christengemeenschap vervolgen Tussen en na deze
'dogmatische' visioenen (1ste sinds Pasen is Christus door God verheven tot
Heer van allen (in cp 4-5), 2de door kruis en geloof is de wereld overwon
nen (in cp 12-13)) plaatst Joh de waarschuwende visioenen van Gods toorn
Tot driemaal toe ziet Joh God, op verzoek van de gebeden, naar de strafwerk
tuigen en plagen van het ОТ grijpen Met zeven rampen wil Hij alles en allen
afstraffen, maar juist vóór de zevende genadeslag wordt de serie onderbroken,
God geeft kans tot bekering, tot nieuwe keuze tussen het Lam en het Beest.
Maar op het emde zal Hij toch voorgoed schoonmaak houden, allen die met
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Babel heulen worden van de aarde weggevaagd. En hier komen we aan een
derde centraal tafereel, ten nauwste samenhangend met de voorgaande tafe
relen van 4-5 en 12-13. Al schijnt de aanhang van Draak-Beest het in deze
laatste periode, de tijd van de Antichrist, voor het zeggen te hebben, de toe
komstvisioenen over hun verpletterende val (c. 17-20) en over het nieuwe Jeru
salem (с. 21) stellen een heilzame revolutie in het vooruitzicht.
En temidden van die dogmatische en waarschuwende visioenen klinken de
liederen als een levende geloofsbelijdenis, bezint de profeet zich op zijn pro
fetische taak (c. 10) 'nu het niet lang meer duren zal' (10,7) en probeert het
geloofsgetuigenis van de christenen levend te houden (c. 11).
Wat de apokalyps van Joh tot een christelijke apokalyps maakt, is het unieke
feit dat de ziener zich bij zijn toekomstbespiegelingen aangemoedigd weet
door het geloof in de verrezen Heer, er is al een stuk toekomst geanticipeerd.
We mogen de Apoc in die zin beschouwen als een apokalyptische verwoording
van het paasgeloof, welk onderscheid met de joodse apokalypsen me nog niet
voldoende lijkt om het werk van Joh niet meer bij het genre apokalyptiek in
te delen [10].
4. G E B R U I K VAN Н Е Т ОТ
1. De Apoc staat er bekend om meer dan welk NTisch geschrift het ОТ te
benutten. Sommige kommentaren geven een volledige lijst van OTische teksten
door Joh op een of andere manier benut. Charles vult aldus 17 blz. van zijn
inleiding, Läpple 14. Behalve dit intens gebruik van het ОТ is ook de manier
waarop Joh dat doet zeer opvallend. Hij neemt herhaaldelijk teksten en beel
den uit het ОТ op, maar gebruikt nergens de citaatsformule, b.v. 'zoals ge
schreven staat', 'wat door de Heer gezegd is via de profeet', 'er staat immers
geschreven'. Joh vermeldt nergens een bron, noemt nooit een naam van een
profeet. Daarmee heeft hij het ons, zijn lezers, wel moeilijk gemaakt bij het
identificeren van die OTische teksten. Het mag dan ook niet verwonderen dat
exegeten bij het berekenen van dat aantal nogal eens tot verschillende uitkom
sten komen. Zo vindt H. Swete bij de 404 verzen die de Apoc telt er 278 die
gebruik maken van 'the Jewish Scriptures', Charles heeft een lijst van 229 OTallusies, A. Gelin treft er 510 citaten uit het ОТ aan.
Een ander opvallend verschijnsel bij Joh' gebruik van het ОТ is dat hij zeer
vrij gebruik maakt van beelden en teksten, hij kent nauwelijks strikte letter
lijke citeringen van de lengte van één vers.
Deze gegevens (hij gebruikt geen citaatformule noch een profetennaam, kent
nauwelijks strikte citaten) wijzen erop dat hij het ОТ niet hanteert als een
gezagsargument voor zijn gedachten, maar dat hij al die OTische beelden en
teksten zelf uiterst geschikt en gezaghebbend vindt. Waarmee niet gezegd wil
zijn dat Joh zich maar als een kompilator ziet, die een verzameling van teksten
aanlegt. De kracht en het gezag van de Apoc bestaan juist in de superieure
wijze waarop Joh dat beeldmateriaal beheerst en kombineert en in dienst stelt
van zijn christelijke verkondiging.
2. Als we nazoeken waaraan Joh zich het meest heeft geïnspireerd, dan is
10. Bedenkingen tegen de indeling van de Apoc bij het genre apokalyps zijn
onlangs gemaakt door J. Kallas, The Apocalypse - an apocalyptic Book?, JBL
86 (1967) 69-80 en R. W. Jones, More about the Apocalypse as Apocalyptic,
JBL 87 (1968) 325-327.
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het begrijpelijk dat dit allereerst zijn OTische geestverwanten zijn Ezechiel,
Daniel, Jcsaja, Jeremía, Joel, Zachana Waarschijnlijk wordt Ez het meest geciteerd, hetgeen nog niet wil zeggen dat deze profeet Joh het meest heeft beïnvloed Dat is m ι eerder Daniel (zie exkursie 4)
Op vindingrijke wijze heeft Joh uit alle delen van het ОТ de toepasselijke
beelden en begrippen weten te vinden en integreren Waar hij in waarschu
wingsvisioenen de toorn Gods ter sprake wilde brengen, wist hij in de drie
maal zeven rampenvisioenen de vier paarden en ruiters (Zach 6), de plagen
van Egypte (Ex 7-9) en de maledikties van Lev 26 en zijn eigen ervaringen tot
een strakke kompositie op te bouwen Voor de Chnstusverschijning (1,12-19)
en de Godsbeschrijving (c 4) maakt hij dankbaar gebruik van de indrukwek
kende thcophanicen van Ez I, Jes 6, Dn 7 En om de eigen kombmatie van
Draak en Beest (cp 12-13) op te voeren, neemt hij zijn toevlucht tot de vier
daniclischc beesten (Dn 7) en andere mythologische gegevens van elders Ten
slotte lagen er voor de val van Babel (с 17-18) de orakels tegen Babel en
Tyrus al gereed (Jer 51, Ez 27-28) en aan de droom over de nieuwe stad van
de toekomst waren reeds de poetische Jerusalemhederen van Jes 63-64 gewijd
BIJ dat alles moeten we bedenken dat Joh als een waar komponist die beel
den van verschillende herkomst op elkaar weet af te stemmen Z o worden de
vier gekompheeerde beesten van Dn 7 bij hem tot éen beest (c 13), opponent
van het Lam, eigen kreatie van Joh Het gevallen Babel wordt een hoer tegenover de bruid Jerusalem De vier troondragers van Ez 1 worden vier levende
wezens in het hemels hof, die met anderen God aanbidden
Al deze gegevens kunnen helpen om de mening te bevestigen dat, hoezeer er
allerlei traditiemateriaal uit andere bronnen in de Apoc is aan te wijzen de
hoofdredaktie van het boek op één auteur teruggaat

5 DE A U T E U R EN DE TIJD VAN

ONTSTAAN

1 DE AUTEUR Alle kommentaren haasten zich op te merken dat de Apoc niet
meedoet aan de pseudonimiteit, éen van de kenmerken van de vele apokalypsen Inderdaad, deze apokalyps staat niet op naam van een eerbiedwaardig
figuur uit een ver verleden De auteur noemt zich in de openings verzen driemaal Johannes (1,1 4 9), later ook nog in 22,6 Hij presenteert zich als uw
broeder en lotgenoot in de troebelen van de eindtijd (1,9) Weten we echter
met die naam zoveel meer dan b ν over de auteur van SyrBar 9
a Uil de Apoc zelf weten wc behalve zijn naam dat hij op Patmos verbleef
omwille van de christelijke verkondiging (1,9) De romeinse historicus Plinius
(Ν Η IV,23) kent Patmos als een strafkolonie J N Sanders ( St John on
P a t m o s , NTS 9 (1962-63) 75-86) meent nog uit Plinius te mogen opmaken dat
het een strafkolonie voor aristokraten' was, die als straf gewoonlijk ver van
huis werden gedeporteerd (zoals Ovidius naar de Zwarte Zee, Herodes Antipas
naar Lugdunum) Daarop bouwt Sanders dan een andere hypothese dat Joh
dan van joodse anstokratie is en niet uit de buurt (b ν Efcse), maar uit een
verre streek afkomstig (Jerusalem, Antiochie) En zo bereidt hij voor my
substantial hypothesis that John of Ephesus, the seer and exile of Patmos, was
a Sadducean aristocrat, a Jerusalem disciple of Jesus, the last survivor of the
eye-witnesses of the incarnate Logos, but not the son of Zcbedec ' (bl 85)
Een hypothese m de derde macht'
Als we wat dichter bij zijn boek blijven, kunnen wc meer verantwoord, of
schoon ook minder konkrect, iets over de ziener zeggen Uit de manier waarop
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hij het ОТ hanteert en beheerst, aan het feit dat hij zich aan het genre apokalyps waagt mag gekonkludeerd worden dat we met een christen uit het joden
dom te doen hebben. Van een griekse bekeerling kan men dit nauwelijks ver
wachten. Vervolgens, het is niet zo maar 'iemand uit de parochie', die een brief
met pnvévisioenen naar de pastoor schrijft. Hij schrijft zijn werk uit het bewustzijn en de houding van een profeet en pastor. Hij noemt zich 'dienaar
(δοΡλος ) van God' (1,1; 22,6), hij is zich bewust profetische woorden te schrij
ven waarvan hij wenst dat ze aanhoord en onderhouden worden (1,3; 22,7.18.
19). Hij weet zich geroepen en daarom ook bevoegd om de waarschuwende
vinger op te steken, want er is niet veel tijd meer (10,7). Daarom is de ziener
ook pastor: de boodschappen aan de zeven kerken tonen een pastorale be
trokkenheid bij de kerken van Klein-Azié. Was hij ergens vast aangesteld of
reisde hij rond? Hij spreekt geen enkele voorkeur uit voor een bepaalde stad,
hij lijkt eerder een gezagvol supervisor van heel die regio. Hij noemt zich
nergens 'apostel', hij spreekt één keer over de twaalf apostelen (21,14) als over
een overgeleverde traditie. Misschien mogen we met Charles (I, XLIV) het
portret nog iets verduidelijken, afgaande op het taalgebruik van de Apoc: hij
toont een gebrekkige kennis van het grieks, is van nature meer vertrouwd met
het hebreeuws (nog 'language of learned discussions in Palestine') en aramees
als spreektaal. Daarom zou hij wel eens 'a Palestinian Jew' kunnen zijn en wel
uit Galilea, want daar komen nog steeds volgens Charles de meeste apokalyptici vandaan.
b. Hoe verhoudt zich de Apoc tot het vierde evangelie! Dit laatste is immers door de traditie met 'volgens Johannes' betiteld. Omdat de historische
waarde en interpretatie van deze betiteling niet duidelijk is, wordt de hele
kwestie van de auteur van het corpus johanneum uiterst ingewikkeld. De stelling dat evangelie én Apoc van de apostel Johannes, zoon van Zebedeus, afkomstig zijn heeft in de traditie ongetwijfeld goede papieren. Rond 150 schrijft
Justinus de Martelaar: 'Een man onder ons, genaamd Johannes, een van de
apostelen van Christus, profeteerde in een openbaring die hem ten deel was
gevallen .. (volgt visioen duizendjarig rijk)' (Dial с Tryph 81,4). Vanaf 200 en
heel de derde eeuw zijn hem aanzienlijke mensen hierin gevolgd: Irenaeus
(Adv Haer 11,22,5: IV,30,4; V,26,l), Tertullianus (c Mare 111,14; IV,5), Clemens
van Alexandrie (Pedag 11,119,1), Hippolytus (De Antichr 36; 50). Ook vele
moderne exegeten volgen deze mening, al is het niet altijd op dezelfde gron
den: Allo, Feuillet, Zahn, Swete, Kiddle, Gelin, Lohmeyer, Van der Meuten,
De la Potterie.
Daartegenover staat de thesis van onderscheiden auteurs voor de beide ge
schriften. Van een zekere Gaius, priester uit Rome in het begin 3de eeuw,
komt de verdachte (hij was tegen het chiliasme) uitspraak dat de Apoc af
komstig is van de gnosticus Cerinthus. Serieuze bezwaren worden door Dionysius van Alexandrie (gest. 264) naar voren gebracht (ze worden vermeld bij
Euscbius H.E. IV,39; VII,25.28): hij konstatcert het ontbreken van de voor
naamste johanneïsche begrippen in de Apoc; nergens noemt de auteur van de
Apoc zich de beminde leerling of apostel; er zijn twee kerken ter ere van een
Johannes in Efese. De Apoc is volgens Dionysius wel van een Johannes, 'een
heilig en door God geïnspireerd man, maar ik kan moeilijk toegeven dat dit
de apostel is'. Dionysius heeft bijval gekregen. De oosterse kerken hebben
lang gewacht met de opname van de Apoc in de kanon, mede i.v.m. de twijfelachtige apostolische oorsprong. Het koncilie van Trullo (691) verklaart het
kanoniek. Ook Dionysius heeft vele volgelingen onder de moderne exegeten:
Bousset (die hier alleen thuishoort voorzover hij de Apoc niet van de apostel
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Joh laat komen, heel het corpus joh komt volgens hem van een kleinaziatische Johannes), Charles, Schweizer, Lohse, Fuchs, Kasemann, Wikenhauser,
Lapple, Brutsch, Marxsen (Einleitung NT), Feine-Behm-Kummel (Einleitung
N T 1964)
In deze groep Iaat men, m ι terecht, de interne argumenten van verschil in
stijl en gedachlengoed zwaarder wegen dan de externe argumenten van de
traditie, die op zich meer ten gunste van de eerste mening zijn Het is inder
daad mogelijk dat eenzelfde auteur op een afstand van enkele jaren m twee
literaire genres een werk publiceert, in dit geval een evangelie en een apokalyps En heel veel verschillen in vokabulair en stijl tussen Ev en Apoc kunnen
op verscheidenheid van het genre worden teruggebracht, niet noodzakelijk op
verschillende auteurs Toch mag men het anderzijds ook niet zo voorstellen
dat iemand naar believen nu eens dit dan weer dat genre beoefent (zoals een
radio van het ene op het andere progiamma overschakelt) In een geschrift
klinken namelijk een bepaalde levenssituatie en een levensvisie door Het
vierde ev is een Christuspresentatie de tekenen, werken en Ik-ben-uitspraken
tonen zijn presentie en roepen op tot geloof (geloven 98x m Jo) dat uit de
wereld (kosmos 78x in Jo) redt tot eeuwig leven De Apoc is een grote roep om
de komst van de Heer, nu de cindtijdtiocbelen doorstaan moeten worden en
de keizerkultus tot afval verleidt 'Geloven' en 'kosmos' zouden in deze kon
tekst zeer goed passen, ze komen echter m het geheel niet voor Ook de antichristvoorstellmg m beide geschriften valt anders uit (zie exkursie 5) en het is
niet juist om het apokalyptisch Lam ( arnion ) gelijk te stellen met het Lam'
( amnos ) van Jo 1 29 (zie exkursie 4), hetgeen ook geldt voor de Logos-titel
(zie komm 19,13)
Welke Johannes dan de auteur van de Apoc is 7 Hierover kan weinig zinnigs
gezegd worden Sommigen identificeren hem met de presbyter Johannes van
2Jo waarover ook Papias zou spreken Anderen stellen zn-h tevreden met een
christelijk profeet Johannes Het brengt ons zijn portret niet veel dichter bij
2 Tiro VAN ONTSTAAN Hierover is meer eenstemmigheid onder de exegeten
Over het algemeen houdt men het eind van de regering van keizer Domitianus
(81-96) als de ontstaanstijd Enerzijds zijn er namelijk in de Apoc duidelijke
teksten die over martelaren spreken (6,9), over het bloed van profeten en hei
ligen vergoten door Babel (17,6, vgl 16,6, 18,24, 19,2, 20 4) Joh kent ook
mensen die de keizerkultus weigeren (13,4 12 14,9 11, 16,2, 1920) Anderzijds
verzekeren de romeinse historici (b ν L Cerfaux en J T o n d n a u Le culte des
souverrains dans Ia civilisation romaine, Louvain 1957, Ы 355) ons, dat pas
onder Domitianus mensen om hun religieuze overtuiging werden vervolgd
Deze keizer was ook de eerste die zich met goddelijke eerbewijzen bejegend
wilde zien en de titel Dominus et Deus noster' (= onze Heer en God) voor
zich opeiste En hier kan nog bijgevoegd worden hoe onder Domitianus de
keizertempels gebouwd gaan worden in Klcm-Azie (zie R Schutz Die Offen
barung des Johannes und Kaiser Domitian, F R L A N T N F 32, 1933)
Met tijd van ontstaan wordt hier de tijd van de eindredaktie bedoeld Dat
sluit niet uit dat bepaalde fragmenten, die Joh uit aangereikt traditicmatenaal
overneemt, van oudere datum kunnen zijn We hebben het voor een beter be
grip van de Apoc niet nodig gevonden in te gaan op de vele bronnenhypothesen die door verschillende auteurs zijn opgesteld Voorzover nodig komen we
daarover te spreken bij de betreffende cp 12, 13, 17 Er is in deze inleiding
ook met ingegaan op de twee-apokalypsenthcone van M Boismard (Bible de
Jérusalem) Zijn uitgangspunt dat er meerdere en duidelijke doubletten m de
Х
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Apoc voorkomen (val van Satan: 12,9.12 en 20,2.3; visioen van het Beest:
13,1.3.8 en 17,3.8; val van Babylon: 14,8 en 18,2; de serie rampen in 6-9 en
15-6) acht ik niet juist, het berust op een te chronologische opvatting van de
struktuur van de Apoc.

6. E E N BOEK VOOR O N Z E TIJD?
De lijst van heilige boeken uit het Fragmentum Muratori (rond 200 na Chr.)
bevat ook de Apoc, maar met de aantekening: 'sommigen van ons wensen niet
dat ze in de verzamelde gemeente wordt voorgelezen'. De Apoc is een kanoniek boek, maar is het vanuit pastoraal, liturgisch standpunt hanteerbaar in
onze tijd? Heeft het toentertijd goede diensten bewezen? Joh prijst de voor
lezers en toehoorders zalig (1,3). En we moeten konstateren dat de christelijke
liturgie rijkelijk geput heeft uit de visioenen van de Apoc: van God en zijn
hemels hof, het Lam met het boek, die ontelbare menigte, de Vrouw en de
Draak, het Lam op de berg Sion, het nieuwe Jerusalem. Menig glazenier heeft
ze uitgewerkt in de middeleeuwse kathedralen (vgl. Paul Claudel, Au milieu
des vitraux de l'Apocalypse, Paris 1966; 428 bl.) en menig kerklied draagt ze
nog verder. Vanuit deze gegevens mag de Apoc, pastoraal gezien, een succesboek heten.
En in het spoor van de liturgen en glazeniers van weleer vinden ook de
theologen van onze tijd inspiratie in de visie en visioenen van de ziener van
Patmos. Zij die temidden van allerlei vormen van futurologie, planning en
prognoses de theologie graag omschrijven als de 'spes quaerens intellectum'
(Moltmann) kunnen zich door Joh gesterkt weten, die God en Christus bij uit
stek als de Komende ziet (1,4.7; 4,8). En zonder te forceren kan men in de
visie van Joh een theologie van de revolutie ontdekken. Als gevolg van het
geen in Christus gebeurd is ziet Joh de stad Babel met zijn onrechtvaardige
kooplui en militaire horden plaats maken voor het Jerusalem van de recht
vaardigheid en vrijheid. Vanuit deze gezichtshoek heeft men iemand als H.
Marcuse een apokalyptisch denker kunnen noemen (zie Schrift 14, art. van
Th. van Velthoven). Volgens Marcuse ligt dank zij de enorme mogelijkheden
van de techniek een soort luilekkerland van spel, arbeid, kunst theoretisch
binnen het bereik van de mens. In feite evenwel ligt de mensheid in de macht
van de produktiemaatschappij, die de mens steeds meer opjaagt en vervreemdt
van zichzelf. Vanwaar moet de omwenteling komen? Marcuse moet hier theo
retisch blijven: niet van de mensen die bij het arbeidsproces betrokken zijn,
maar van de intellectuelen, kunstenaars. Ze moeten overgaan tot 'de absolute
weigering', niet meedoen aan het produktieproces in zijn huidige vorm. Het
schema van denken mag al overeenkomen met een apokalyps, de inhoud
allerminst.
De dogma- en toekomstvisioenen van de Apoc mogen dan al vrucht gedra
gen hebben op het veld van de pastoraal en theologie tot in het heden toe, met
de waarschuwingsvisioenen over de toom van God losbrekend over de wereld
ligt het moeilijker. En toch is bijna de helft van het boek daarmee gevuld. En
als d. Арок een 'slechte naam' heeft, dan is het meestal vanwege deze zo anthropomorfe delen. Onlangs heeft een duitse natuurwetenschapper een poging
gewaagd deze angstaanjagende visioenen tot ons te laten spreken (B. Philberth,
Christliche Prophétie und Nuklearenergie. Stein am Rhein 1969r). Volgens
hem zijn ze met het oog op onze tijd geschreven: Joh voorziet al de verschrikkingen van een vernietigende atoomoorlog, in de details van de zeven rampenXIX
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visioenen is alle ellende bij de barbaarse explosies van H- en A-bommen voor
zien D e wereld van giffen en explosieven die volgens zijn akkurate beschrij
vingen voor ons klaar ligt, is inderdaad een apokalyptische wcreldondergang
Het gaat er niet om hier deze methode van A poe-verklaring te verdedigen, het
is een soort weltgeschichtliche methode en die hebben wc afgewezen Wat
Philberth uiteindelijk bedoelt kan misschien zo samengevat worden hoe groter
de Selbstmanipulation van de mensen wordt, des te groter is het gevaar van
zelfvernietiging En des te dringender het besef van verantwoordelijkheid Een
dergelijke bezorgdheid is ook in die traditionele strafexpedities van God zoals
die bij de OTische profeten en bij Joh voorkomen te beluisteren
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XXIV

A. DE INLEIDING
Α. O P S C H R I F T (1,1-3)
Het eerste, inleidende hoofdstuk van ons boek vertoont een ingewikkelde, maar
wel overwogen opbouw: de eerste w . 1-3 dienen als opschrift van het boek,
dan volgen in briefstijl een groet en zegenwens van de schrijver aan zijn lezers
(v. 4-5a) uitlopend in een doxologie aan Jezus de Verlosser die spoedig komt
(5b-8); tenslotte is er het roepingsvisioen dat de schrijver heeft van Christus,
temidden van de zeven luchters en met de zeven sterren in zijn hand en dat
hem tevens de opdracht geeft de visioenen schriftelijk mee te delen aan de
kerken (v. 9-20).
Deze opbouw is te begrijpen als we zien hoe de genoemde onderdelen ver
wijzen naar meerdere aspecten van heel het boek. De eerste drie verzen schet
sen op theologisch niveau de weg van het boek vanaf de oorsprong bij God
via Jezus naar de menselijke bestemming van Johannes tot aan de toehoorders.
Uit de litteraire kontakten van 1,1-3 met het slot 22,6-21 mag worden afgeleid
dat de eerste drie w . het gehele boek beogen. De w . 4-5 beschrijven kort hoe
de weg van oorsprong naar bestemming op menselijk niveau verloopt: van de
ziener Johannes naar de zeven kerken van Asia. De schrijver richt zich in de
aansprekende vorm van de briefstijl tot zijn lezers. Deze w . wijzen vooruit
naar de cp. 2-3 met de zeven boodschappen aan de zeven kerken. In het derde
deel van de inleiding tenslotte (9-21) beschrijft Johannes in ik-vorm zijn
roepingsvisioen: omstandigheden van plaats en tijd (9-10), inhoud van het
visioen (12-16) en de opdracht om alles op te tekenen en rond te zenden
(11.19). Dit openingsvisioen is als een voorspel op de visioenen die vanaf c. 4
geschouwd gaan worden en waarbij de ziener optekent hetgeen hij gezien heeft,
hetgeen is en straks zal zijn (1,19) overeenkomstig de attributen van God die
was en die is en die zal komen (1,4.8; 4,8; 11,17; 16,5). Anderzijds staan de
w . 9-20 in nauwe verbinding met de cp. 2-3 hetgeen blijkt uit de opsomming
van de zeven steden in 1,11 en in ieder onderdeel van cp. 2-3 en bovendien in
het weer opnemen van de verschillende Christus-attributen uit het visioen
1,11-16 in de zeven boodschappen apart. Uit deze enkele gegevens moge reeds
blijken hoezeer Johannes zijn kompositie doordacht heeft en hoe ook van dit
voorwoord, c. 1, verwacht mag worden dat het tesamen met het slot 22,6-21,
geconcipieerd is na voltooiing van zijn boek.
1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft toevertrouwd
om aan zijn dienaars duidelijk te maken wat spoedig moet gebeuren
en die Hij door zijn engel heeft laten overbrengen aan zijn dienaar
Johannes. 2 Deze op zijn beurt verkondigt nu het woord van God en
het getuigenis van Jezus Christus, al wat hij gezien heeft. 3 Gelukkig
de voorlezer en de luisteraars van de woorden van de profetie en de
genen die onderhouden wat erin geschreven staat. De bewuste tijd is
immers nabij.
De term apokalyps = openbaring was tot aan het verschijnen van het boek 1
der Openbaring geen technische term voor een bepaald soort eschatolo9

Арос 1,1-3
gische literatuur. Zij is dat ongetwijfeld later geworden mede dank zij de
vooraanstaande plaats van dit trefwoord in ons boek. De schrijver zelf
heeft de term waarschijnlijk ook nog niet in technische zin bedoeld, hij
spreekt immers van de Openbaring van Jezus Christus' en gebruikt nog
niet de boektitel Openbaring van Johannes', later boven het werk ge
plaatst. Het geval is te vergelijken met de geschiedenis van het woord
evangelie. Dit woord staat aan het begin van Mc (1,1), maar heeft daar
nog in het geheel niet de technische betekenis van een bepaald soort lite
rair geschrift. Tot die betekenis is men pas later gekomen, uitgaande
weliswaar van Mc 1,1. Wat betreft nu de inhoud van het woord in Apoc
1,1 (elders komt het niet meer voor), die bestaat voor Johannes in het
bekendwordcn van in God verborgen geheimen, met name betreffende de
toekomst. God alleen kent die, Hij alleen kan ze daarom openbaren, niet
'vlees en bloed'(Mt 16,17).
God heeft Jezus Christus kennis gegeven van zijn geheimen. Deze is
daarom de grote openbaringsmiddelaar. Vandaar de openingswoorden
Openbaring van Jezus Christus'. De genitivus auctoris [/] wijst erop dat
de komende openbaring, waarover het boek handelt, afkomstig is van
Jezus Christus. Het is leerzaam om naast de openingswoorden van Joh
die van andere soortgelijke geschriften te leggen: Het boek van de open
baring van Abraham; Verhaal en openbaring van Baruch; Rede en open
baring van Esdras [2]. De auteurs van deze apokalypsen nemen een pseu
doniem aan, de naam van een eerbiedwaardig persoon uit het verre ver
leden en doen het aldus voorkomen dat de inhoud van hun werk terug
gaat op de toekomstblik van die verre mannen. De auteur van ons boek
zal zich straks zonder meer presenteren, hij is maar een dienaar. De in
houd van zijn boek gaat terug op de enige eindtijd-kenner, Jezus Christus.
Niet dat Deze ieder woord van het boek voor Joh gesouffleerd heeft,
maar wel in die zin dat voor de profeet pas in het licht van het Christus
mysterie de toekomst open is gegaan.
Christus ontving de openbaring van God maar om ze door te geven
'aan zijn dienaars'. Wie zijn deze dienaars? Sommigen (Charles. Loisy,
Wikenhauser, Lohse) zien er de profeten van God in. Immers, zo rede
neren zij. Joh noemt zichzelf in hetzelfde vers dienaar zoals hij in 15,3
Moses aldus noemt. Bovendien wijzen zij erop dat in 10,7 sprake is van
'de profeten, zijn dienaars' geheel naar OTisch gebruik (Am 3,7: Zach
1,6; Dn 9,6.10). Ik sluit me liever aan bij degenen die zoals bv. H. Rengstdorf (ThW II, 276) de dienaren begrijpen als de christenen. Dat is binnen
de Apoc namelijk meestal het geval (2,20; 7,3; 19,2.5; 22,3.6). En waar
met die dienaars de profeten bedoeld zijn, staat dit attribuut er duidelijk
1. De kombinatie 'apokalypsis lèsou Christou' heeft in Gal 1,12 een andere betekenis: God openbaarde aan Paulus de betekenis van Jesus Christus; weer
een andere betekenis in 2Tess 1,7; IPt 1,7.13, waar het gaat over de wederkomst van Christus.
2. R. Pesch, Offenbarung Jesu Christi. Eine Auslegung von Apk 1,1-3, Bibel
und Leben 11 (1970) 15-29.
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bij vermeld (10,7). Bovendien lijkt me de inhoud van het openingsvers
oorsprong, bemiddeling en eindpunt van de Openbaring te willen noemen.
Dat eindpunt zijn dan de christenen, die het getuigenis van Christus ont
vangen [3].
'Hetgeen spoedig moet gebeuren' is met uitzondering van 'spoedig' sinds
Dn 2,28.45 een vaststaande uitdrukking voor wat zich af gaat spelen bij
het einde der wereld (Mc 13,7; Mt 24,6; 26,54; Арос 1,1; 4,1; 22,6), met
name wordt dan verwezen naar de troebelen en vervolgingen die dan te
doorstaan zijn. In de apokalyptische visie geschiedt alles volgens een door
God opgezet plan, vandaar het 'moet' dat niet op een noodlot maar op de
persoonlijke wil van God wijst [4]. De meeste christenen van het eerste
begin hebben de eindtijd gebeurtenissen op tamelijk korte termijn ver
wacht. Daarom heeft Johannes 'spoedig' in het Dn-citaat opgenomen.
Waar God in een droom aan Nabuchodonosor heeft geopenbaard het
geen 'in de laatste fase' van de geschiedenis moet gebeuren (Dn 2,28.45),
daar wordt aan de christenen geopenbaard wat spoedig moet gebeuren.
Bij het doorgeven van de openbaring die God aan Christus schonk, komt
ook een engel te pas. Het komt ons misschien overdreven voor dat er
naast de openbaringsmiddelaar Jezus nóg een tussenpersoon nodig is. De
angelogie heeft evenwel juist in de apokalyptiek een sterke groei en ontwikkeling doorgemaakt. Joh heeft deze traditie niet willen passeren. Bovendien ligt in de engelvoorstelling van de apokalyptiek het theologisch
gegeven verwoord, dat God niet rechtstreeks ingrijpt maar zich meedeelt
via de tussenstations van mensen en gebeurtenissen, taal en tekens [5].
Christus duidt het wereldgebeuren aan zijn dienaar Joh. Hier presenteert
zich de schrijver voor het eerst, in v. 4 en v. 9 doet hij het nogmaals. Zoals reeds gezegd is dit niet zonder meer gebruikelijk in apokalyptische geschriften, waarvan de auteurs een pseudoniem aannemen. Voor verdere
gegevens over de auteur Joh verwijzen we naar de inleiding.
De aandachtige lezer van heel het boek zal bij terugkeer tot dit openingsvers enigszins verwonderd staan; nergens heeft hij immers vernomen dat
God een openbaring meedeelt aan Christus of Deze op zijn beurt aan een
engel. De schrijver spreekt steeds van 'ik zag', 'ik had een visioen', 'ik
hoorde een stem die zei'. Pas in 17,1 zien we een engel, één van de zeven
met de zeven schalen, tot de ziener komen om hem de val van Babyion te
tonen, zo ook in 21,9 de verschijning van het nieuwe Jerusalem. Maar is
deze engel, één van de zeven met de schalen, te identificeren met Christus'
openbaringsengel van 1,1 en 22,16? Het lijkt me niet aannemelijk, want er
is in 17,1 of 21,9 geen sprake van zending door God noch door Christus.
3. Vgl. Α. Satake, Die Gemeindeordnung in der Johannesapocalypse
(WMzANT 21), Neukirchen 1966, 86-97.
4. E. Pascher, Theologische Beobachtungen zu οεΐ, Neutest Studien für
R. Bultmaim, Berlin 19572, 238-254.
5. 'Die Apokalyptik nimmt fast immer einen oder mehrere Offenbarungsmittler zwischen Gott und dem Seher an. Denn nach spätjüdischer Vorstellung greift Gott nicht mehr selbsttätig beim Offenbarungsvorgang ein'
Pesch, t.a.p. bl. 21).
11

Арос 1,1-3
Het eerste hoofdstuk en vooral de eerste w . maken de indruk door de
auteur na de voltooiing van zijn werk te zijn geformuleerd als een theo
logische reflektie op de oorsprong van het boek. Misschien niet zonder
een polemisch bijaccent, de sehr, wil de goddelijke oorsprong van zijn
boek garanderen en verdedigen tegen hen die apokalyptische litteratuur
wantrouwen. Zoals we nog zullen zien komt deze bekommernis van de
auteur in het slot van zijn boek (22,6-21) duidelijk naar voren en de in
leiding vertoont meerdere kontaktpunten met dat slot (vgl. 1,1 met 22,
6.16; 1,2 met 22,8; 1,3 met 22,7.11.12.20).
2
De ziener Joh houdt op zijn beurt de ontvangen openbaring niet voor
zichzelf, maar legt er getuigenis van af, 'verzegel de profetieën van dit
boek niet' (22,10). Joh ziet het schrijven van zijn boek als een getuigenis
afleggen van 'het woord van God en van het getuigenis van Jezus Christus, hetgeen hij gezien heeft'. Met deze drievoudige bepaling van de inhoud grijpt Joh terug op de drievoudige oorsprong in v. 1 van God via
Christus naar de ziener. De boodschap van Christus wordt hier van God
uit als 'woord van God' en anderzijds naar de mensen toe als 'getuigenis'
aangeduid. Marturia is een typisch johanneïsch woord [6] en van de negen
keer dat het in de Apoc voorkomt is er zes keer uitdrukkelijk sprake van
het getuigenis van Jezus (Christus) (1,2.9; 12,17; 19,10 (2x); 20,4), die dan
ook 'de trouwe getuige' wordt genoemd (1,5; 3,14). Het begrip getuigenis,
afkomstig uit de juridische wereld, kan overgedragen worden op het verkondigen van een religieuze boodschap, hetgeen dan ook in het NT het
geval is. En binnen dat N T hebben Lc, Jo en Apoc het begrip getuigenis
ieder op hun eigen manier gehanteerd, alnaargelang zij een bepaald aspect van die verkondiging wilden benadrukken. Zo gebruikt Lc in Act
het begrip bij uitstek voor de verkondiging van Jezus' verrijzenis door de
twaalf apostelen, de ooggetuigen. Afgaande op de eerste vv. van de Apoc
mogen we zeggen dat getuigenis hier betrekking heeft op de door God
aan Jezus Christus overgegeven openbaring van wat op het einde te
wachten staat. Jezus geeft door wat Hij van de Vader ontving (v. 1), een
thema dierbaar aan Jo (3,35; 13,20; 14,10; 15,15; 17,8). Waar Joh spreekt
over het getuigenis van Jezus dat de christenen bezitten (6,9; 12,17; 19,10),
dan bedoelt hij die door Jezus betuigde boodschap aangaande het eindtijdgebeuren. Het is uit het woord marturia op zich nog niet af te lezen
op welke wijze en met welke middelen Jezus voor die boodschap is opgekomen. Voor de onbevooroordeelde lezer klinkt hier het bloed-getuigenis nog niet in de technische zin door, het gaat eerder over het getuigen
door het woord. Wel is het duidelijk in de Apoc dat het opkomen voor
de door Jezus betuigde boodschap in vervolgingssituaties geschiedt (1,9;
2,13; 6,9; 11,7) en de volhardende getuige tot overwinnaar maakt (12,11;
20,4). Joh beziet het schrijven van zijn werk als een getuigen, als een
voortzetting van het getuigenis van Jezus Christus.

6. Mamrníakomt 37x in het NT voor, waarvan 14x in Jo; 7x in 1 en 2Jo; 9x
in Apoc.
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We treffen hier de eerste van de zeven zaligsprekingen aan [7], die over 3
het boek verspreid voorkomen. Deze wordt nog eens herhaald in 22,7· In
de voorgaande vv. werden op drievoudige wijze de goddelijke oorsprong
en de inhoud van de Apoc beschreven. Hier in v. 3 zien we een trits in het
proces van de menselijke aanvaarding van die boodschap: voorlezen in de
liturgie [<S], aanhoren en uitvoeren van het aanhoorde woord.
Uit het makarisme kunnen we terloops ook opmaken met welke be
stemming Joh zijn boek schrijft: het zal in de liturgie plechtig worden
voorgelezen. Daarmee plaatst hij zijn werk in de rij van de OTische ge
schriften die ook in de liturgie worden voorgelezen, 'wir sehen an einer
solchen Stelle den Anfängen der Kanonbildung zu' (Pesch, blz. 25).
De inhoud van het boek wordt hier aangegeven met 'de woorden van
de profetie' zoals ook in 22,7.10.18. Hier spreekt Joh zijn sterk zelfbewoistzijn van christelijk profeet uit, zijn geschrift is een profetisch werk.
Het begrip 'profetie' kan men binnen de Apoc opvullen met hetgeen in
het voorgaande v. over getuigenis is gezegd. Zo bestaat de activiteit van
de twee getuigen van с 11 in profeteren (11,3.6). En volgens 19,10 is het
getuigenis van Jezus 'de pneuma van de profetie', d.w.z. het getuigenis
van Jezus zet zich voort in de door de Geest sprekende profeten. Daarbij
accentueert het begrip profetie dat het gaat over een boodschap voor
het heden vanuit een visie op de toekomst. In τήρην hebben we wederom
met een johanneïsche term te doen [9], vooral in combinatie met λόγος
= woord en ίντολή = opdracht, gebod.
De Apoc wordt niet gepresenteerd als een stuk vrijblijvende futurologie,
maar als een vertroosting en vermaning, een oproep tot een levenshou
ding, zoals met name in cp. 2-3 duidelijk is. Dit makarisme treffen we
met de nodige verschillen ook aan in Lc 11,28 ('Maar Hij sprak: veeleer
gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden*
(φνλάσοειν).
Tenslotte motiveert Joh kort en krachtig dat aanhoren en onderhouden
van de profetische woorden i 'de bewuste tijd is immers nabij'. 'Kairos' en
'eggus' worden ook elders in het N T binnen een duidelijk eschatologische
kontekst gebruikt [70]. De nabijheid van het wereldeinde behoort bij de
uitzet van de apokalyptische verwachtingen (vgl. Js 13,6; 56,1; Ez 12,23;
7. Op de volgende plaatsen: 1,3; 14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7.14. Zie hierover
W. Bieder, Die sieben Seligpreisungen in der Offenbarung des Johannes, TZ
Bas 10 (1954) 13-30. R. Pesch (t.a.p. bl. 25) merkt op dat tegenover de zeven
zaligsprekingen er in de Apoc veertien weeroepen te vinden zijn.
8. 'Ο άναγινώπκων wordt op grond van het enkelvoud tegenover de volgende
meervoudsparticipia door bijna alle kommentaren als voorlezer begrepen.
Voor de praktijk van het voorlezen kan reeds naar Ex 24,7; Neh 8,2 verwezen
worden. Str.-B (Г 154-171) geeft parallelteksten uit het judaïsme. Gerhardsson
(Memory and Manuscrpit, Ы. 61-67) vermoedt die praktijk ook in Mc 2,25
par; 12,10 par; Mt 12,15; Act 8,28; Gal 4,21.
9. Τήοειν 70x in het NT; 36x in Jo, len 2Jo en Apoc samen.
10. Voor Καιρός zie G. Schrenk, ThW UI, 463 en voor εγγύς zie W. Kümmel,
Verheissung und Erfüllung, Zürich, 19-24.
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Dn 7,25; 9,24vv). In christelijk perspectief is die eindtijdverwachting ver
taald in de verwachting van de definitieve komst van Christus (ITess
4,15-18; IKor 7,29; Rom 13,11). Vooral n.a.v. het Paasgebeuren hebben
de eerste gelovigen aanvankelijk deze komst spoedig verwacht (vgl. Act
17,31). We horen het Christus binnen de Apoc meermalen zeggen: 'Ik
kom spoedig' (3,11; 22,7.12.20), daar is anderzijds ook de bede om die
spoedige komst op het einde van het boek. Dat het eindtijdelijk ingrijpen
van God, het laatste oordeel, in de joods-christelijke voorstelling in tijd en
ruimte (in Jerusalem, dal van Josafat) zo dichtbij is gehaald, mag vanuit
theologisch standpunt begrepen worden als verwoording van twee geloofs
gegevens, dat nl. het einde van mensen- en wereldgeschiedenis aan God
toebehoort en vervolgens dat het heden geladen is met spanningen en
krachten naar dat einde toe.
B. B E G R O E T I N G (1,4-8)
Waar Joh in de eerste drie w . de verticale weg van de Openbaring op het oog
had en in die zin wel eens vergeleken wordt met de proloog van Jo (en het
Woord was bij God... het is vlees geworden'), daar wordt vanaf v. 4 aan deze
theologische weg een historische vorm gegeven: Johannes aan de zeven kerken
van Asia. De weg waarlangs de ziener tot zijn publiek komt is blijkens deze vv.
die van een brief. In v. 4 begint Joh deze brief op de gebruikelijke wijze: ver
melding van afzender en geadresseerde zonder nadere omschrijving van deze
twee, vervolgens de vredeswens waarbij de schrijver op oorspronkelijke wijze
uitweidt over de afzenders van die vrede, God en Jezus Christus (v. 5), aan wie
tenslotte eer wordt gebracht om zijn verlossingswerk en die wordt voorgesteld
als de komende (v. 6-7) en dat alles onder auspiciën van Hem die de alpha en
omega van het wereldgebeuren is (v. 8).
4 Johannes aan de zeven kerken van Azië. Genade zij и en vrede van
Hem die is en die was en die komt, en van de zeven Geesten voor Zijn
troon en 5 van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene
van de doden en de vorst over de koningen der aarde. Aan Hem die
ons liefheeft en 6 ons tot een koninkrijk, tot priesters voor God en
zijn Vader heeft gemaakt, aan Hem zij de glorie en de heerschappij tot
in de eeuwen der eeuwen. Amen. 7 Zie Hij komt op de wolken en
iedereen zal Hem zien, ook zij die H e m hebben doorstoken; en alle
stammen der aarde zullen om H e m rouwen. Ja amen.
8 Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer, die is en die was
en die komt, de Almachtige.
4 Joh verduidelijkt zijn naam niet met het noemen van een funktie, in v. 9
zegt hij al iets meer van zichzelf. Ook de geadresseerde wordt kort en
zakelijk genoemd, de namen van de zeven kerken treffen we pas aan in
1,11. 'Kerk' duidt hier nog op de lokale christengemeenschap en wordt
buiten de kontekst van deze zeven gemeenten (cp. 1-3; 22,16) niet meer
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gebruikt in de Арос. Er bestonden in Asia proconsularis natuurlijk nog
andere kerken. Dat hij zich juist tot zeven kerken richt houdt wel verband
met de gevoeligheid voor het getal zeven vanuit de getallensymboliek.
Zeven duidt een volheid en totaliteit aan in de semitische geest. Een klein
voorbeeld moge dit verduidelijken. 'Jahwe zal de vijanden die tegen u op
staan verslaan en aan u overleveren; langs één weg trekken ze tegen u op,
langs zeven wegen vluchten ze voor u weg' (Dt 28,7), dat is langs alle
mogelijke wegen, zoveel als er zijn. De Apoc heeft een voorkeur voor het
getal zeven: er zijn zeven kerken, zeven geesten (1,4), het Lam heeft zeven
horens en zeven ogen, hetgeen duidt op zijn hoogste macht en alwetendheid. Er worden zeven zegels verbroken (c. 6), zeven trompetten geblazen
(c. 8-9), zeven schalen leeggegoten (c. 15-16). De zeven kerken staan in
de geest van Joh voor al de aanwezige kerken van Asia.
Op plechtige wijze wordt God omschreven als 'Degene die is en die was
en die komt'. De Godsopenbaring van Ex 3,14 ¿γώ гіш ó ων werd niet
expressief genoeg bevonden en de schrijver heeft met het oog op zijn
werk vooral de alle tijd omvattende macht van God willen benadruk
ken [11]. We komen op deze Godsomschrijving uitvoeriger terug bij het
kommentaar op 4,8.
Genade en vrede worden ook namens 'de zeven geesten die voor zijn
troon staan' toegewenst. Deze zeven geesten treffen we nog aan in 3,1;
4,5; 5,6. Sommige exegeten menen hier te doen te hebben met de zeven
voudige Geestesgave waarover reeds Js l l , l w en Zach 4,10 op hun
manier zouden spreken. Sinds Augustinus begrijpt men er zonder meer de
Heilige Geest in, hier vanwege zijn veelzijdige werkzaamheid als een veel
heid voorgesteld. In deze uitleg is het dan mogelijk in de w . 4-5 een
triniteitsformule te zien zoals in 2Kor 13,13; IPt 1,12 [12]. Een andere
groep ziet in de zeven geesten liever zeven engelen. Voor de benaming
van engelen als geesten kan men zich beroepen op dit karig gebruik in het
ОТ (Ps 104,4; 2Mk 3,24), in het boek Hen waar veelvuldig sprake is van
de 'God der geesten' [13]. Ook in Act 8,26.29; Hb 1,7.14 wordt over de
engelen met de term geesten gesproken Zo zouden we volgens J. Bernar
din [14] in de w . 4-5 met de trits God, Mensenzoon en engelen te doen
hebben zoals dat ook elders het geval is: reeds in Dn 7 zien we Jahwe met
zijn engelen en daarna de Mensenzoon tesaam in het kader van het
11. De onveranderlijkheid Gods wordt op grammatikale wijze geaccentueerd
door de handhaving van de nominativus na eb» : από 6 ων. De formule komt
ook voor in 1,8; 4,8; 11,17; 16,5, waarbij de twee laatste teksten slechts een
tweeledige formule heeft.
12. Zo bv. Str-B III, 788: "Vielmehr sind die sieben Geister vor Gottes Thron
durchaus identisch mit dem einen Gottesgeist'.
13. De kombinatie van 'Heer van de geesten' en 'Mensenzoon' komt voor in
Hen 46,1-3; 48,2; 62,14; 69,29; 70,1; 71,17.
14. J. Bernardin, A New Testament Triad, JBL 57 (1938) 273-279. The early
Church, because of its inherited Jewish conceptions, thought of God in heaven
surrounded by his angels with the Son of man, Jesus, on his right hand' (Ы.
278).
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wereldeinde. In een andere opstelling treffen we ze aan in bv. Mc 8,38
('ook de Mensenzoon zal zich over hem schamen, wanneer Hij met de
heilige engelen komt in de heerlijkheid van zijn Vader') en Mc 13,32.
Bezien we de vier hepta pneumata-teksten van de Apoc van nabij.
1.4 Genade en vrede van Hem die is... en van de zeven geesten voor zijn
troon en van Jezus Christus.
3,1 Zo spreekt Degene die de zeven geesten en de zeven sterren vasthoudt
(Christus).
4.5 . .en de zeven fakkels die branden voor Gods troon, dat zijn de zeven
geesten van God.
5.6 (het Lam) heeft zeven ogen, dat zijn de zeven geesten van God, ge
zonden naar heel de aarde.
Voor degene die deze teksten naast elkaar legt, rijzen ongetwijfeld enkele
vragen over de onderlinge verhouding ervan, over het verband van die
geesten met God, Christus en de kerken, over hun opdracht of betekenis.
a) Gemeenschappelijk aan de vier teksten is op zijn minst dat het telkens
over zeven geesten gaat. Dit zevental kan op twee gegevens worden terug
geleid. Ten eerste, uit bv. Tob 12,15 is bekend dat er een zevental engelen
dienst doet bij Gods troon [15] Vervolgens zal het zevental geesten er zijn
met het oog op de zeven kerken die in hetzelfde vers worden genoemd.
Zo verbindt Joh op bijna toevallige wijze twee disparate gegevens, b) Twee
maal is er duidelijk sprake van de geesten van God, daarnaast in 1,4 van
de geesten voor Gods troon. De geesten hebben allereerst met God van
doen, ze staan in zijn dienst [/6], die bestemming hebben ze van het ОТ
meegekregen.
In de genoemde Apoc-teksten staan de geesten ook in verband met
Christus, Hij houdt ze in zijn hand (3,1), de zeven ogen van het Lam
zijn de zeven geesten van God (5,6). Deze laatste tekst is een duidelijk
voorbeeld van het kombineren bij onze auteur. Zach 4,5 zegt van de
zeven lampen op die ene luchter dat het de zeven ogen van Jahwe zijn,
die de hele aarde doorvorsen, Apoc plant de zeven ogen van Jahwe over
op het Lam en begrijpt in die ogen de zeven geesten van God. Waarmee
gezegd wil zijn dat de intieme en kritische betrokkenheid van Jahwe op
de wereld ook in het Lam aanwezig is. De ogen van God of Christus,
gesymboliseerd in de sterren of in de zeven lampen van de tempelkande
laar (Zach 4,5; Apoc 4,5; 5,6) en de zeven geesten verwoorden voor Joh
dezelfde theologische waarheid, dat nl. God zijn volk zorgzaam in leven
houdt, c) Wat is de verhouding van de zeven geesten tot de zeven kerken?

/5. E. Schweizer. Die sieben Geisler in der Apokalypse, EvTh 11 (19-51-52)
502-512. 'Warum sind es dann sieben Geister? Religionsgeschichtlich ist die
Antwort leicht zu geben: es sind die sieben Erzengel die der Judaismus schon
längst kennt' (bl. 510).
16. P. Joüon (RSP 21 (1931)) heeft erop gewezen dat het ίνώπιην τον ϋηόνου
een hebraïsme is dat de wezens voor Gods troon aanwijst als zijn dienaars.
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Het lijkt me niet juist te houden dat de voorstelling van de zeven geesten
alleen bestaat met het oog op de zeven kerken. In het ОТ waren de zeven
ogen van Jahwe gericht op heel de aarde en dat geldt ook voor de zeven
ogen van het Lam, die een teken zijn voor de zeven geesten van God. Het
komt me voor dat waar Joh de macht en zorg van Christus t.a.v. de
zeven kerken wil beschrijven, hij overstapt op het thema van de zeven
gemeente-engelen [17], die in 1,20 ter sprake komen. In de voorstelling
van de zeven geesten van God wordt een meer universele bemiddeling
gesuggereerd, waar bovendien het accent op Gods handelen ligt, dan in
de voorstelling van de zeven engelen van de zeven kerken waar de engelen
staan voor het 'dubbel-ik', de goddelijke waarde van de kerken, d) Moge
lijk heeft het feit dat de auteur in het begin van zijn werk 'pneumata' ge
bruikt in nauwste relatie met God en met Christus ook verband met het
geen we in 16,13 aantreffen. Daar komen drie onreine 'pneumata" te
voorschijn uit de muil van de Draak, het eerste en tweede Beest, de grote
tegenspelers van God en Christus op het toneel van de wereldgeschiedenis.
Ook Jezus Christus heeft drie attributen die volgens Lohmeyer een vrije 5
uitwerking zijn van de drievoudige inhoud van het oerkerygma: die ge
storven, verrezen en in macht gesteld is. Alleen hier en in 3,14 wordt
Christus ia het NT de 'trouwe getuige' genoemd. De betekenis houdt on
getwijfeld verband met hetgeen in 1,2 gezegd is over het getuigenis door
Jezus van de aan Hem overgeleverde openbaring. Ook hier zijn we nog
niet beland bij de technische, specifiek christelijke betekenis van marte
laar [18]. De twee adjectieven 'pistos' in 1,5 en 'alèthinos' in 3,14 wijzen
niet zozeer op een trouw tot in de dood, maar veeleer op het geloofwaardig en waarachtig getuigen van hetgeen men gezien en gehoord heeft. In
22,6 worden beide woorden over de inhoud van dit profetisch boek in
zijn geheel uitgezegd. Dat Joh Christus als een waarachtige getuige betitelt, kan betrekking hebben op Diens verkondigingsaktiviteit in het algemeen, maar ook meer bijzonder op zijn boodschap aangaande het
wereldeinde [19].
17. 'Wer aber gesehen hat, wie "Geist" und "Engel" dauernd wechseln können,
weil der "Engel" nur die konkrete Gestalt des "Geistes" darstellt, den wird es
nicht überraschen dasz der Geist Gottes in seiner Zuwendung zur Einzelgemeindc die Gestalt der jüdischen Thronengel annimmt' (E. Schweizer, a.c,
bl. 510).
18. Zo bv. N. Brox, Zeuge und Märtyrer, München 1961. Anders A. Satake,
a.w., bl. 114: Jesus heet trouwe Getuige 'vor allem weil Er mit seinem Tod
Sein Zeugnis besiegelt hat'.
19. Bousset en Charles kiezen voor de eerste mogelijkheid, naar het idee van
Jo 18,37: 'Hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om te getuigen voor de waarheid.' J. Comblin, Le Christ dans l'Apocalypse, Paris 1966, vindt in het thema
getuige-getuigenis een van de sleutelwoorden van de christologie van de Apoc:
Témoin et Vie, tels sont donc les deux attributs les plus caractéristiques de la
christologie de l'apocalyps' (bl. 15).
20. Bousset, Charles, Lohmeyer zien in 'de trouwe Getuige', en het daarop
volgende 'de eerstgeborene... vorst over de koningen der aarde' een verwijzing
naar de messiaanse Ps 88 (LXX). resp. v. 38 en v. 28.
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De titel 'vorst van de koningen der aarde' [20] wijst vooruit naar de
cp. 17-19, waar het Lam het Beest en de koningen der aarde overwint
(17,14; 19,16)
6
Aan deze Christus brengt de schrijver dan een eerbewijs met een litur
gische groet Christus' werk wordt weer m een trits beschreven· Hij be
mint ons, Hij heeft ons vrij gemaakt [21] van onze zonden door zijn bloed
(vgl. IKor 15,3, Gal 1,4 e a ) en Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk,
tot priesters Zoals uit 5,9 blijkt gaat het bij deze koning- en priesterbetiteling van de christenen met om een meegedeelde bevoegdheid, maar
om de uitverkoren positie van de christenen ten opzichte van de andere
volken zoals dat reeds in Ex 19,6 voor de Israëlieten gold en in het N T
overgaat op de christenen (IPt 2,5 9) De doxologie van ons vers vinden
we terug in 5,13; 7,10, ook in 2Pt 3,18, hier en daar reeds in het ОТ en
judaïsme (IKr 29,11, 4 Mk 18,24) Bij de laatste woorden van v. 6 denkt
de lezer aan een eventuele citering van liturgische teksten. Het vermoeden ontstaat dat we in de w 5-7 met een bestaande hymne te doen hebben. Ook de verandering van persoon (in 5d 'ons', in 4a 'u') en de vele
participia wijzen erop. Lohmeyer (p. 10) spreekt hier van een 'dreistrophigen Christushymnus'. P. von der Osten-Sacken [21] heeft de oorsprong
en omvang ervan duidelijker proberen te bepalen Uit een vergelijkende
studie van de trefwoorden van Apoc l,5d-6 in de paulijnse en petrimsche
brieven [22] komt hij tot de conclusie dat we in Apoc 1,5 met een in de
doopliturgie gebruikte Christushymne te doen hebben.
7

Na een eerbewijs aan Christus die door zijn offer ons in de doop
een uitverkoren volk maakte, volgt nu als het ware de presentatie van de
eschatologische Christus, de Heer van de toekomst en eindtijd: zie, Hij
komt In 1,4 wenste Joh uitdrukkelijk bij Gods attributen die van 'de
komende' op te nemen, in v. 7 wordt onze aandacht voor de toekomst
georiënteerd op Christus. Joh is aldus bezig belangrijke themata van zijn
boek aan te geven Hij roept het beeld van de parousie-Chnstus op met
een daarvoor reeds gebruikelijk citaat van Dn 7,13, dat we ook aantreffen in de paulijnse (ITess 4,17) en de synoptische apokalyps (Mc 13,26
en par) We komen bij de behandeling van 1,13 nog terug op dit Dncitaat. Vreemd aan ons v. 7 is dat met deze Dn-tekst de tekst van Zach
12,19 is verbonden: 'en zij zullen opzien naar Hem (of: Mij) dien ze hebben doorstoken; zij zullen over Hem treuren, v. 12 Het land zal rouwen,
alle geslachten, ieder voor zich ' Deze tekst handelt over de rouw in
Jerusalem en bij alle families van het land over een onschuldig vermoorde Jo 19,37 gebruikt een deel van het citaat, zonder Dn 7,13, bij de kruisdood van Jezus Nu is het interessant dat dezelfde combinatie van Dn en
Zach ook in Mt 24,30 gevonden wordt en alleen daar, niet op de parallelplaatsen bij Lc en Mc die alleen Dn citeren. Mt en Apoc naast elkaar geplaatst geven het volgende beeld:
21. P. von der Osten-Sacken, Christologie, Taufe, Homologie. Ein Beitrag zu
Ape Joh 1,5, ZNW 58 (1967) 255-266.
22. άγαιάν ήιια; in Gal 2,20; Ef 2,4; атоЯгтооин^ in Rom 3,24; IKor 1,30;
Kol 1,14; ßamJtta, ífoffí in IPt 2,9.
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Mt 24,30
het teken van de M zal versch.;
alle stammen der aarde z. treuren,
zij zullen de M zien komen
op de wolken van de hemel.

Арос 1,7
Zie, Hij komt op de wolken
en alle oog ziet Hem,
ook die Hem doorboorden;
en treuren om Hem zullen alle
stammen der aarde.
Het zou te ver voeren al de hypothesen op te sommen die de wederzijdse
verhouding van Mt 24,30 en Apoc 1,7 willen verklaren [23]. We willen
liever enkele konstateerbare punten van verschil en overeenkomst aan
geven in beide teksten, a) Mt heeft eerst het citaat uit Zach, dan dat van
Dn terwijl dat in de Apoc andersom is. b) De Apoc gebruikt niet de titel
Mensenzoon, zo wel Mt, terwijl de Apoc meer overeenkomstig Dn heeft:
zie, Hij komt, waar Mt de indirekte wijze heeft: ze zullen de Mensenzoon
zien komen, c) Mt volgt nauwkeuriger Dn waar hij zijn 'de wolken van de
hemel' heeft en de Apoc slechts 'de wolken', d) Opvallend is dat zowel
Mt als Apoc de woorden 'het land zal treuren, de stammen ieder voor
zich' van Zach 12 op dezelfde wijze parafraseren: 'alle stammen der aarde
zullen treuren', e) Apoc heeft in vrije vertaling van Zach overgenomen
'die Hem doorboord hebben', waarvan bij Mt geen sprake is. f) Beiden
geven aan het Zach-citaat een eschatologische betekenis: de mensen zullen
opzien naar en weeklagen om de parousie-Christus, niet om de lijdende
Jezus zoals bij Jo 19,37. Alnaargelang men aan een van deze gegevens
meer of minder gewicht toekent, komt men tot een andere uitleg van de
wederzijdse verhouding van Mt en Apoc. Het lijkt me evenwel uitgesloten
dat beide schrijvers onafhankelijk van elkaar tot deze combinatie ge
komen zijn. Er is afhankelijkheid, hetzij Mt van Apoc of andersom hetzij
beiden van een derde. Dat Apoc van Mt afhankelijk is (zo bv. L. Vos),
lijkt me op grond van bovengenoemde punten a, b en e niet waarschijn
lijk. Evenmin lijkt me Mt direkt afhankelijk van Apoc gezien de punten
с en e. Daarom blijft op grond van d en f de derde mogelijkheid over
dat beiden het gecombineerde citaat aantroffen in een bron (mondeling
of schriftelijk, in een kleine apokalyps of verzameling profetenwoorden?)
en op hun wijze hebben aangepast aan hun kontekst. In de Apoc staat de
Dn-tekst voorop omdat Joh in zijn inleiding bezig is de komende Christus
te presenteren, met wie iedereen te doen zal krijgen, niet zonder met
schuldgevoelens te hebben geworsteld.
De betrouwbaarheid van de belofte van de parousie wordt op een dub- g
bele manier onderschreven: met de grieks-hebreeuwse formule vai, αμήν
en met een zelfuitspraak van God, waarmee Hij zich uitgeeft voor de
Heer van heel de wereldtijd. Alpha en omega, de eerste en laatste letter
van het griekse alfabet, symboliseren die alomvattendheid en totaliteit die
ook in de term 'pantokrator' ligt uitgedrukt. Dit woord is eigen aan de
Apoc (9x; nog in 2Kor 6,18) en wordt alleen over God gezegd, meestal in
de kombinatie "Heer God Albeheerser' (behalve in 16,14; 19,15), mis23. Een kort overzicht is te vinden bij L. A. Vos, The synoptic Traditions in
the Apocalypse, Kampen 1965, Ы. 66-71.
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schien teruggaand op het hebreeuwse 'Jahwe Elohé Zebaoth' (Hos 12,5;
Am 4,13; 9,15).
С ROEPINGSVISIOEN (1,9-20)
9 Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het
koninkrijk en in de standvastigheid dank zij Jezus Christus, was om
wille van het woord Gods en de getuigenis van Jezus Christus op het
eiland Patmos. 10 Op de dag van de Heer was ik in geestverrukking.
En ik hoorde achter mij een stem geweldig als van een trompet 11 die
zeide: Schrijf hetgeen ge ziet op in een boek en zend het naar de zeven
kerken: naar Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Filadelfia,
Laodicea.
12 En ik draaide me om om de stem te zien die met me sprak. En
toen ik me omgedraaid had zag ik de zeven gouden luchters, 13 en te
midden van de zeven luchters iemand als een mensenzoon, gekleed in
een gewaad tot aan de voeten en omgord met een gouden gordel tot
aan de borst. 14 Hoofd en haren schitterden als blanke wol, ja als
sneeuw, 75 zijn ogen fonkelden als een vuurvlam, zijn voeten zagen
eruit als in de oven gebrand koperbrons en zijn stem klonk als een
bruisende watermassa. 16 In zijn rechterhand hield Hij zeven sterren
en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, zijn gezicht
straalde als de zon in volle kracht.
17 En bij dit visioen viel ik als dood aan zijn voeten. Maar Hij leg
de zijn hand op me en zei: Vrees niet. Ik ben de Eerste en de Laatste,
de Levende. 18 Ik was dood, maar zie: Levend ben Ik tot in de eeuwen
der eeuwen en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
19 Schrijf op wat gij gezien hebt en wat is en wat daarna zal gebeuren.
20 Het geheim van de zeven sterren die gij in mijn handen hebt gezien
en van de zeven gouden luchters is dit: de zeven sterren zijn de engelen
van de zeven kerken en de zeven kandelaars zijn de zeven kerken.
9 Zoals de profetische boeken van het ОТ beginnen met het roepingsvisioen
van de profeet, waarin plaats, tijd en bestemming van de te ontvangen
openbaring worden vermeld, zo presenteert zich ook onze auteur in per
soonlijke ik-vorm zoals bij Ez 1,1. Hij verklaart zich duidelijk solidair
met zijn lezers, 'uw broeder en lotgenoot in de verdrukking...'. De drie
naast elkaar geplaatste termen moeten wel in een bepaald logisch verband
met elkaar gezien worden. In een eschatologische kontekst wijst ϋλίψις
op de aan de eindtijd verbonden troebelen zoals vervolging (2,10; 7,14),
waarin de christen getest wordt op zijn geloof en waardoorheen hij toe20

Арос 1,9-20
gang krijgt tot het rijk. De standvastigheid is daartoe onontbeerlijk, het
vaststaan dank zij Jezus [24].
Johannes was tijdens het visioen en waarschijnlijk ook wel bij de com
positie van zijn boek op het eiland Patmos, heden Patino, één van de
Sporaden op toentertijd veertien uur varen van de kust bij Efese. Hij was
daar Omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus'. Dat
kan betekenen dat hij er voor de prediking was, maar ook dat hij er vanwege zijn vroegere prediking elders door de overheid naartoe verbannen
is. Deze laatste uitleg voldoet het meest aan de naaste en ruimere kontekst: a) Patmos was volgens Plinius (H.N. 4, 12.23) een strafkolonie.
b) De schrijver zegt zelf in verdrukking te leven, c) 'omwille van het
woord...' staat elders in de Apoc (6,9; 20,4) inderdaad in een vervolgingskontekst. Daarmee bevindt Joh zich in eenzelfde situatie als Ezechiël en
Daniel, nl. met de medegelovigen in ballingschap.
'Ik was in geestverrukking', het is naast 4,2 de enige keer dat de schrij- 10
ver zijn extatische toestand aldus beschrijft. Het gebeurde op 'de dag des
Heren' [25], misschien wel tijdens een liturgische bijeenkomst. Ook J esa ja
kreeg zijn roepingsvisioen in een lituigische omgeving (Js 6,lw). N. a. v.
deze tekst discussieert men wel eens over de vraag in hoeverre Joh de inhoud van zijn werk als echte visioenen in extase beleefd heeft en in hoeverre het materiaal product is van zijn reflectie [26]. Het is onjuist om
Joh a priori iedere vorm van een visionaire beleving te ontzeggen en
geheel het visioenkarakter als een litteraire fiktie te beschouwen. Nog
moeilijker is het evenwel aan te nemen dat alle visioenen op werkelijke
extase-ervaringen teruggaan. De aandachtige lezer zal keer op keer moeten erkennen dat Joh met zijn gelovig verstand bezig is belangrijk OTisch
beeldmateriaal te kombineren en op christelijk niveau te transponeren.
Men neemt Joh voldoende serieus als visionair als men aanneemt dat de
fundamentele betekenis van Christus voor de toekomst van kerk en
wereld bij een belangrijke ervaring voor hem is opengegaan.
In zijn extase hoort hij eerst een stem als van een trompet achter zich 11
(vgl. Ez 3,13), die hem opdracht geeft het geschouwde op te schrijven en
aan de zeven kerken toe te zenden. Hieruit blijkt hoe deze visioenervaring,
voorzover Joh die meemaakte, verschilt van de extase waarover Paulus
het heeft (2Kor 12). Die kan immers niets verder vertellen. Joh evenwel
24. iv Ίησον kan men het best alleen bij νπο/ιάνη betrekken. Lohmeyer e.a.
willen εν νποαονη Ιησον lezen, evenwel zonder duidelijke steun in de hss.
25. Dat de ημέρα κνοιακή niet als de eschatologische Dag van de Heer gelezen
moet worden, maar als de dag gewijd aan Christus, mag afgeleid worden uit
het analoog spraakgebruik οειπνον χνριαχόν inlKor 11,20. Ook is er het feit
dat in het Klein-Azië van de 2de eeuw genoemde term een technische uitdrukking is voor de zondag (Did 14,1; Εν Ptr 35; Ignatius, Ad Magn 9,1).
Α. Strobel (NT 1958) meent er de 15de of 16de Nisan als dag van de ver
rijzenis in te mogen lezen. Voor de zondag pleit ook W. Scott, A Note on the
word κνηίακη in Rev 1,10, NTS 12 (1965-66) 70-75.
26. C. Schneider, Die Erlebnisechtheit der Apokalypse des Johannes, Leipzig
1930.
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is tot een bepaald in-zicht verheven om daarmee aan anderen uitzicht te
geven. In het ОТ krijgen de profeten meestal opdracht het geziene te gaan
prediken (bv. Ez 2 passim; 11,25; 40,5; uitzondering Jer 30; 36; Dn 7,1),
hier moet de profeet eerst schrijven. De insistentie op de Apoc als ge
schrift is vooral in het slot van het boek merkbaar.
Waarom juist deze zeven kerken genoemd? Dat hij er zeven koos,
mogen we als symboliek beschouwen (zie 1,4). Het feit evenwel dat hij
juist deze zeven uit de vele steden van Asia proconsularis (bv. Hierapolis,
Kolosse, Milete, Troas) nam, zal ook een reden hebben gehad. Kende de
schrijver alleen deze steden uit eigen ervaring? Of waren juist deze steden
centra van keizercultus (Lilje) of bekend om hun rechtbank waar de
christenen werden gevonnist (Bousset)? Of is de geografische situatie van
deze steden, in cirkelvorm op gelijke afstand van elkaar gelegen langs
een grote verkeersweg zodat ze gemakkelijk doorgangspunten waren naar
andere steden, de doorslaggevende reden geweest (Charles)? Het is moei
lijk een overtuigende keuze te doen.
12
Na het auditieve komt nu het visuele element van het visioen. De ziener
kijkt in de richting van het geluid achter zich, hij ziet eerst zeven luchters
en temidden daarvan iemand gelijk een mensenkind... Zijn ogen vallen
eerst op het decor van de zeven gouden luchters. In v. 20 deelt hij de be
tekenis van dit symbool mee, hetgeen erop wijst dat zijn lezers zelf niet
bij machte waren het geheim van dat teken te ontcijferen. Dat zal ver
band houden met het feit, dat hij het traditiemateriaal met een eigen in
houd heeft willen vullen. Welke traditiegegevens hanteert onze auteur?
Hij zal wel niet verwijzen naar IKg 7,49 waar Salomo tien gouden luch
ters in het heilige van de tempel plaatst, er zijn te weinig litteraire kon
takten aan te wijzen. Andere mogelijkheden die zich uit het ОТ [27] aan
bieden, zijn Ex 25,37 (vgl. par zoals Ex 37, 17-24; 39,37; 40,4; Lv 24,2-4;
Nm 8,2) met de liturgische voorschriften aangaande de kandelaar /λνχνία)
met de zeven lampen (Χνχνος) in de tabernakeltent en Zach 4 waar de
ziener het visioenbeeld te aanschouwen krijgt van o.a. een kandelaar
(λγχνία) met zeven lampen die dan als de zeven ogen van Jahwe worden
geïnterpreteerd. Het lijkt me dat Joh zich hoofdzakelijk aan Zach 4 heeft
geïnspireerd, bij beiden gaat het immers om een visioen, Apoc 5,6 is een
duidelijke verwijzing naar Zach 4,5 en in het algemeen wordt Zach vaak
benut door Joh [28], vgl. Ар 1,7 - Ζ 12,10; Ар 6 - Ζ 6; Ар 7,1 - Ζ 6,1;
Ар 11,4 - Ζ 3 etc. Wel wijzigt Joh zijn bronmateriaal, hij spreekt niet
over de zevenarmige kandelaar met zeven lampen op de zeven armen,
maar over zeven aparte kandelaars (1,12; 2,5) met waarschijnlijk ieder
een lamp. Aangezien Joh in 1,20 zegt hoe hij het symbool van de kande-

27. Lohse vindt geen aanknopingspunten in het ОТ. 'Das Bild ist nicht aus dem
AT genommen, da die alttestamentliche Überlieferung nur den siebenarmigen
Leuchter kennt... Vielleicht wird ursprünglich an ein Planetgestim zu denken
sein'.
28. A. Vanhoye, L'utilisation du livre d'Ezéchiel dans l'Apocalypse, Bb 43
(1962) 436-476.
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laars begrijpt, is het overbodig uitgebreid in te gaan op de oorspronke
lijke, astraal-mythologische betekenis van de zevenarmige kandelaar zoals
H. Gunkel dat heeft gedaan [29]. We komen bij v. 16 nog te spreken over
deze kwestie.
Temidden van die zeven luchters schouwt de ziener dan iemand gelijk 13-15
een mensenzoon. Er zijn twee dingen ongewoon aan deze uitdrukking die
buiten 14,14 niet meer voorkomt in de Apoc. Elders in het N T vinden
we bijna altijd de vorm ó νύΊς τον άν&οώπον dus met het lidwoord, het
geen op een meer bepaald gebruik van de term mag wijzen. Bovendien
heeft Apoc 1,13 nog het op een visioen wijzend woordje öuoiov dat eigenlijk een dativus bij zich moet hebben zoals bijna altijd het geval is in
Apoc (1,15; 2,18; 4,3.6.7; 9,7.10.19; 11,1 e.a.). Het is na een vergelijking
van de christophanie van 1,13-16 en de theophanie van 4,3 enigszins
verleidelijk om het δμοιον viòv άνΰηώτιον louter als een vergelijking op te
vatten zoals bij 'gelijkend op jaspissteen' bij God in 4,3. Maar het gebruik
van de accusativus in 1,13 verzet zich tegen een parallelisme met 4,3. De
vreemde konstruktie valt beter te verklaren als we met een allusie op
Dn 7,13 rekening houden. Aan de ziener van Dn 7,13 verscheen na de
vier symbolische beesten een figuur als een mensenzoon [30]. De vier
beesten verbeeldden vier wereldimperia die allen ten gronde gingen. De
hemelse mensfiguur stelde het uitverkoren volk voor als drager van Gods
eeuwige heerschappij (vgl. Dn 7,18,27). We hoeven hier niet de lange
ontwikkeling te volgen van de kollektieve heilsbetekenis bij Dn naar de
individuele Messiasaanduiding in het N T [31]. De vraag is waar de schrij
ver van de Apoc staat in deze ontwikkeling. Mag men aannemen dat Joh
de synoptische Mensenzoontitel gekend heeft en de inhoud daarvan ook
hier wil overnemen, waarbij hij dan uit een soort Dn-imitatie meer de
OTische formulering gebruikt? [32] Het lijkt me moeilijk te bewijzen.
Holtz vindt het onwaarschijnlijk dat Joh de evangelische Mensenzoontitel
niet gekend zou hebben, zijn werk vertoont immers kontakten met de
synoptische apokalyps (Mc 13 en par), waar de Mensenzoon op het
hoogtepunt verschijnt (Mc 13,22). Daar staat m.i. tegenover dat het zeer
vreemd is dat de bij uitstek apokalyptische titel Mensenzoon in het grote
werk van Joh buiten 1,13; 14,14 niet voorkomt. Het lijkt me daarom aan
nemelijk dat Joh Dn 7,13 niet primair gebruikt als een christologische
funktiebepaling, maar veeleer als één van de elementen voor de christophanie. Het is namelijk opvallend hoe 1,12-16 aan meerdere OTische verschijningen gegevens ontleent, vooral echter aan de epiphanie van een

29. H. Gunkel, Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit, Göttingen 1895,
Ы. 125.
30. In het aramees kebâr énas, in het grieks van de LXX en Theod. ως υΐος
άνϋοώπον,

31. J. Coppens, Le fils d'homme daniélique et les relectures de Dan. VII,13
dans les apocryphes et les écrits du Nouveau Testament, ETL 37 (1961) 5-15.
32. T. Holtz, Die Christologie der Apokalypse des Johannes, Berlin 1962,
bl. 16.
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hemels wezen in Dn 10 [33]. Het is de moeite waard Apoc 1,9-19 naast
Dn 10 te leggen:
Dn 10
Apoc 1,9-19
v. 2 Ik, Daniël, in diepe rouw
9 Ik, Johannes, deelgenoot...
4 bevond me aan de oever van Τ
kwam op Patmos,
op de 24e dag van 1ste mnd.
op de dag des Heren in g...
5 Zie, daar zag ik een mens, ge13 ik zag... iemand als een m.,
kleed in linnen gewaad, omgekleed in lang gewaad, om
gord met gouden gordel.
gord met gouden gordel.
6 zijn ogen als laaiende vlam14 zijn ogen als vuurvlammen,
men, zijn armen en voeten als
15 zijn voeten als glanzend koper...
glimmend koper.
8-9 ...ontzonk mij de kracht...,
17 Toen ik Hem zag, viel ik aan
viel ik in zwijm, met mijn gezijn voeten neer, als dood.
zicht op de grond.
10 Een hand raakte mij aan...
Hij legde zijn hand op me en
12 'Daniel, wees niet bang'.
zei: 'wees niet bang'.
Het zou onjuist zijn uit deze vergelijking te konkluderen dat aan Joh
slechts een engelfiguur verschijnt of dat hij Christus gelijkschakelt met
een engel. Evenmin lijkt het juist om in het gebruik van het woord men
senzoon al de synoptische Mensenzoonchristologie aanwezig te achten.
Het gaat hier niet om een bepaalde christologie, maar om een christophanie.
De andere elementen van de christophanie, voorzover niet uit Dn 10,
komen elders uit Dn of Ez: 'het hoofdhaar blank als wol' heeft ook de
Hoogbejaarde van Dn 7,9; 'het ruisen van vele wateren' komt voor in de
theophanie van Ez 1,24; 43,2. Zo zien we ook hier hoe Joh goddelijke
attributen toekent aan Christus.
16
Over de zeven sterren in Christus' handen geeft een goede kommentator
als Hadom geen andere informatie dan 'Die sieben Sterne sind im Bilde
ein Diadem, das Er in seiner Hand hält'. Waarschijnlijk had H a d o m niet
veel vertrouwen in de uitleg van Η. Gunkel [34] die de zeven sterren in
verband brengt met de astrologische verklaring van de zevenarmige kan
delaar: de zeven lampen verwijzen naar de zeven planeten = goden over
wie evenwel Jahwe resp. Christus heersen. Dat deze interpretatie nog ten
tijde van Jezus bekend zou zijn, wordt uit teksten van Philo [55] en Fla
vius Josephus [36] gekonkludeerd. Meestal hechten de kommentatoren

33. In de beschrijving van Christus' verschijning aan Paulus op de weg naar
Damascus van Act 9,7 klinkt ook iets na van Dn 10,7.
34. H. Gunkel, a.w., bl. 298.
35. 'De heilige kandelaar (/.¡'χνία) en de zeven lampen (λύχνοι ) erop zijn een
afbeelding van de koers van de groep van zeven planeten. Hoezo, vraagt men
ons misschien. Omdat, zo zullen we antwoorden, ieder van de planeten een
lichtdrager is zoals de lampen'... (Quis rer div her 45,221).
36. 'Bij de tafel aan de zuidmuur stond een kandelaar van goud (λυχνία). Hij
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geen belang aan deze teksten voor de verklaring van de Apoc. Maar M.
McNamara [57] heeft op twee Targumteksten gewezen met een verwant
idee, hetgeen dan wil zeggen dat genoemd idee via de liturgie onder het
volk verspreid was. Het gaat om TJI Ex 39,37 en TJI Ex 40,4 [38]. In de
eerste tekst mediteert de Targum op de Bijbelwoorden 'de kandelaar van
zuiver goud met zijn lampen' verder: 'De lampen zijn gerangschikt om te
korresponderen aan de zeven sterren, die in hun vaste baan rondcirkelen'.
Belangrijker is de tweede tekst. Ex 40,4 zegt: 'Zet de kandelaar er in
(tabemakeltent)', de Targum vult aan: 'in het zuidelijk deel, omdat van
daar de banen van de zon en de maan en de hemellichten lopen, en van
daar zijn afkomstig de schatten van wijsheid die op het licht gelijken'.
Dan volgt de rest van de Bijbeltekst weer: 'en ontsteek de lampen', waar
op de Targum: 'De zeven lampen die korresponderen aan de zeven ster
ren (of planeten), die gelijkenis zijn van de rechtvaardigen, die in eeuwig
heid schitteren in hun rechtvaardigheid'. Deze laatste gedachte is duide
lijk terug te vinden in Dn 12,3: 'zij die velen tot rechtvaardigheid hebben
gebracht, zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en immer'. McNa
mara vindt vooral in dit laatste thema van TJI Ex 40,4 een handvat om
Apoc 1,16.20 uit te leggen: Joh zou in deze vv. het symbool van de sterren
boven dat van lampen, die eerder bij de kandelaar passen, hebben ver
kozen, omdat 'the stars were taken as symbols of the just in the Jewish
liturgy' (198). De stap van de sterren naar de engelen van de kerken
(v. 20) is dan zo groot niet meer. E. Lohmeyer heeft nog een andere uit
leg van de zeven sterren voorgesteld, die geheel afziet van kontakten met
het ОТ of het judaïsme. Hij houdt dat de zeven sterren = zeven planeten
in de eerste eeuw al 'Zeichen der politischen Cäsarenherrschaft' geworden
zijn, er zijn keizerlijke munten bekend met de zeven sterren erop. Het in
de hand houden duidt er dan op, dat de Heer en niet de keizer er macht
over heeft en ze beschermt. Het tweesnijdend zwaard uit Christus' mond
wijst op Zijn rechterlijke macht (19,15). De Dienaar van Jahwe zeide
reeds dat Jahwe zijn mond tot een vlijmend zwaard had gemaakt (Js 49,2).
De reaktie van dodelijke schrik bij het ervaren van een theophanie of 17
christophanie en de daarop volgende opbeuring zijn een vaak voorkomend
thema (Js 6,5; Ez 1,28; Dn 8,18; 10,9; Mt 14,27; 17,7; Act 9,4). Christus
noemt zich hier en in 2,8; 22,13 'de eerste en de laatste', waarmee ook
Jahwe zichzelf aanduidt (Js 44,6 MT; 48,12 MT) en waarvan de inhoud
was uit evenveel onderdelen gemaakt als er planeten zijn met de zon. Hij liep
uit in zeven armen, iedere arm droeg een lamp, teken van het aantal planeten'
(Ant 3,145). Vgl. ook Bell Jud 5,217. Over deze ideeën bij Philo en Josephus
is meer te vinden bij Erwin R. Goudenough, The Menorah among Jews of the
Roman World, Hebrew Union College Annual 23 II Cincinnati 1950-51.
37. Martin McNamara, The New Testament and the Palestinian Targum to
the Pentateuch, Anal. Bibl 27, Roma 1966.
38. Een Targum (T) is een aramese, parafraserende vertaling van de oorspronkelijke hebreeuwse bijbeltekst, gemaakt voor gebruik in de synagoge. TJI is
een afkorting van de volledige palestijnse Τ Jerusjalmi I op de Pentateuch,
TJII is een fragmententargum.
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18

19

overeenkomt met de alpha omega titel van Jahwe in 1,8
HIJ IS ook 'de levende', eveneens een goddelijk epitheton (vgl Mt 16,16,
26,63, Jo 6,57, Rom 9,26, Арос 4,9, 10,6; 15,7) Dat Christus de levende
is, ziet de schrijver bewaarheid in het feit dat Hij eenmaal stierf en nu
toch voor altijd leeft Het trio 'Ik ben de levende, Ik was dood, maar zie
Ik leef in de eeuwen' lijkt de christologische parallel van het theo-logische
trio 'Die is, en die was en die komt' Christus is de eerstgeborene van de
doden De term verrijzenis wordt in verband met Christus in de Apoc
niet gebruikt, maar de idee is tenvolle aanwezig zoals ook de nederdaling
in de Hades niet expliciet vermeld wordt, maar waarschijnlijk wel mee
speelt in het gezegde dat Christus de sleutels van de dood en Hades bezit
Het is uit de tekst niet meer te achterhalen of dood en Hades hier ge
personifieerd zijn zoals in 6,8 en er aan het bezit van de s'eutels een strijd
van Christus met deze machten is voorafgegaan (zo IPt 3,18vv) of dat ze
als een plaats worden voorgesteld [39] De twee voorstellingen sluiten
elkaar overigens niet uit
De verschenen Christus vraagt nogmaals (ook reeds in 1,11) alles op
schrift te stellen Hij onderscheidt een driedelige mhoud, die volgens de
meeste kommentaren in het boek der Apoc is terug te vinden 'hetgeen
ge gezien hebt', te betrekken op het visioen van de Mensenzoon (1,9-20),
'dat wat is', de huidige toestand van de kerken (cp 2-3), 'hetgeen daarna
zal geschieden', de visioenen omtrent de eindtijdgebeurtenissen (cp 4-22)
J Moffat [40] heeft bezwaren naar voren gebracht om in dit ν 19 een
dergelijke 'inhoudsopgave' te zien Dan zou het boek toch wel zonder
proporties zijn ingedeeld Hij leest het vers aldus 'schrijf op hetgeen je
gezien hebt zowel dat wat is als wat te gebeuren staat', de Apoc zal han
delen over zaken uit heden en voor de toekomst, er wordt geen precieze
indeling gegeven W С van Unnik [41] heeft 1,19 in een bredere kontekst
bestudeerd en wijst op een drie tijden-formule in filosofische en religieuze
teksten uit de gnekse en romeinse kuituur Van Unnik meent dat de
christelijke typering (2de eeuw) van de profeet als iemand die van Gods
wege is ingelicht over verleden, heden en toekomst teruggaat op buiten
en voorchristelijke fenomenen van profetisme De schrijver zou het
eerste lid van de formule ('hetgeen gebeurd is') veranderd hebben in 'het
geen gij gezien hebt' om het visionaire karakter van zijn werk te bena
drukken Volgens deze uitleg behelst ν 19 geen driedeling van het boek,
maar is het een formule die de profetische visie op het mysterie van de
wereldgeschiedenis uitdrukt Wat er ook zij van van Unnik's verwijzingen
naar gelijksoortige formules in de litteraire Umwelt, het komt me wel voor
39 Worden beiden als persoon voorgesteld, dan moeten de twee genitivi als
possessivus begrepen worden, in het andere geval als objectivus Voor de dood
als plaats zie Ps 9,14, 106,18, Js 38,10, Spr 5,5, Job 38,17
40 J Moffat, The Revelation of St John the Divine, The Expositor s Greek
Testament, vol V, Londen 1910, in loc
41 W С van Unnik, A Formula describing Prophecy, NTS 9 (1962-63)86-95.
De gnekse termen van die formule zijn of τα /εγοναζα, τα γιιομενα και τα
εοομενα of ook τα ιαηε) ηλν&οτα, τα ενιπτώτα, τα μέλλοντα
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dat v. 19 eerder iets over de extensie en intensiteit van het visioen zegt
dan over de indeling van het boek. Immers in 4,1-22,5 zou opgenomen
zijn wat 'later te gebeuren staat'. Maar hoeveel materiaal uit die cp. slaat
juist op het verleden en heden? En wat de boodschappen van cp. 2-3 be
schrijven, dat slaat evenzeer op verleden en toekomst als op het heden.
Het laatste vers van het cp. lijkt een soort aanhangsel dat onduidelijk- 20
heid in het voorgaande visioenbeeld wil wegnemen. Het wil a.h.w. voor
komen dat de lezers, waaronder ook de exegeten, langs allerlei wegen op
zoek gaan naar de betekenis van die sterren en luchters, zoals in feite
toch gebeurd is blijkens het kommentaar bij v. 12 en 16! De konstruktie
van het v. is vreemd: een werkwoord ontbreekt, men moet een dubbele
punt na het eerste versdeel denken en 'to mysterion' als een accusativus
absolutus lezen. Bovendien is er sprake van het 'mysterie van de zeven
sterren die gij in mijn hand gezien hebt', waarna dan in de accusativus
volgt 'en de zeven gouden luchters'. Het kan zijn dat het de schrijver
vooral te doen was om de verklaring van de sterren en dat hij met deze
uitleg sterren = engelen de brug naar de boodschappen van cp. 2-3 wilde
slaan. Daarna zou hij er dan de zeven luchters bij betrokken hebben.
Wat hier ook van zij, hij ziet in de sterren de engelen van de kerken en
niet in de zin van de rechtvaardigen van Dn 12,3 zoals McNamara wil,
maar in de zin van hemelse doubletten zoals in Dn 10 met de engel van
het perzische rijk. En de kandelaars zijn de aardse dragers van het ideaal,
het zijn de kerken op aarde [42].
Hier in v. 20 belanden we bij de discussie omtrent de identiteit van de engelen
van de kerken, aan wie in de cp. 2-3 de boodschappen van Christus worden
gericht
1. Vele kommentaren zien in de engelen de leiders van de plaatselijke ge
meenten, hetzij als bisschop hetzij als presbyterium. Vele latijnse Vaders sinds
Augustinus, daarna bv. Luther, Strack-Billerbeck, Zahn e.a. houden deze inter
pretatie. Zij argumenteren hoofdzakelijk met de volgende gegevens (vgl.
Satake, bl. 151): a) Vermaningen en berispingen (bv. 2,4; 3,1-3.15.19) kunnen
toch niet aan de volmaakte engelen in de hemel worden gericht, b) De engel
wordt met 'jij', de gemeente met het bw. 'gij' aangesproken, c) Het griekse
'aggelos' kan voor het hebreeuwse malaak staan, waarmee Mal 2,7 de priester
aanduidt, d) De brieven zijn gericht aan iemand op aarde.
2. Sommigen (Spitta, Cerfaux) houden het liefst de eerste betekenis van
'aggelos' aan, dat is die van bode. Het zou dan gaan over menselijke boden
tussen Joh op Patmos en de zeven kerken op het vasteland van Asia.
3. Men is begrijpelijkerwijs ook op zoek gegaan in de hemelse engelen
wereld, dan kan men evenwel nog meerdere richtingen uit. Men kan zich te
vreden stellen met de borfu-betekenis, nu dan toegekend aan een hemels wezen
zoals in 1,1; 14,6 e.a. (zo Rissi, Schlatter). Met een beroep op Dn 10,13.21;
12,1; Jos 5,13-15 is het ook mogelijk er beschermengelen in te begrijpen, zoals
de meeste griekse Vaders dat deden, ook Hieronymus, in onze tijd Hadom,
Kittel, Bonsirven, Boismard, Cullmann, Lilje e.a.
42. "Perhaps the seven stars represent in Semitic fashion the heavenly ideal of
the seven Churches: while the seven candlesticks are the actual realization of
those ideals' (Charles I, 34).
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4. Een vierde uitlegpoging, die eerder een aanvulling is op de laatstgenoemde
interpretatie van beschermengel dan een aparte, bestaat hierin dat die engelen
in dit geval begrepen worden als een hemelse dubbelganger, ze zijn 'the heaven
ly doubles or counterparter of the Seven Churches' (Charles), 'sie sind nicht nur
Schutzengel, sondern eine Art himmlischer Doppelgänger' (Lohmeyer).
Bij het afwegen van deze meningen tegen elkaar komt het me voor, dat
de argumenten voor de aardse bode-interpretatie te zwak zijn. De term
'aggelos' komt immers 67x voor in ons boek, maar nooit in de zin van
een profane boodschapper. Verder lijkt het me niet te ontkennen dat in
die engel heel de gemeente wordt aangesproken en niet alleen de leider
(2,4.10.16.20). Vervolgens moet de verklaring van engel als hemels wezen
van dien aard zijn dat de engel daarin niet als een zelfstandige grootheid,
maar als een symbool voor de aardse werkelijkheid begrepen wordt. Dat
lijkt me het geval te zijn met het engelbegrip van Dn 10,13.20.21 hoe men
deze engel dan ook noemen wil. De engel van het perzische of griekse
rijk staat daar duidelijk voor de Perzen of Grieken. Bij de behandeling
van vv. 13-15 constateerden we reeds vele andere punten van overeenkomst tussen Dn 10 en Apoc 1,9-19. Schrijven aan de engel van Efese is
dan uiteindelijk hetzelfde als schrijven aan de kerk van Efese zoals ook
in 1,11 werd gezegd. Waarom dan deze omweg via de engelen? Omdat in
de ogen van de apokalypticus de kommunikatie tussen God en mens op
deze manier beter verzorgd en meer gegarandeerd is. Uit het voorgaande
zou dan volgen dat we niet te zwaar moeten tillen aan het verschil dat
v. 20 aanbrengt in de interpretatie van de zeven luchters en de zeven
sterren. In 2,1 wordt Christus in één adem genoemd Degene die de zeven
sterren vasthoudt én Degene die temidden van de zeven luchters wandelt.
Met de sterren en luchters kan dan niet naar een totaal onderscheiden
realiteit verwezen worden. Misschien mogen we met Lohmeyer (bl. 20)
in beide symbolen het dubbele aspekt van het kerk-zijn uitgebeeld zien:
in het ster-engel beeld komt het theologisch, goddelijk aspekt naar voren,
in het luchter-kerkgemeenschap beeld meer het menselijke, historische.
В. H E T V E R M A N E N D

GEDEELTE

2DE HOOFDSTUK
DE BOODSCHAPPEN AAN DE ZEVEN KERKEN
2,1-3.22
Vaak spreekt men hier van de zeven brieven en wekt daarmee associaties op
met bv. de brieven van Paulus. Welnu, in die zin hebben we hier niet met
brieven te doen, belangrijke elementen van het briefformulier zoals het noemen
van afzender, de groet en de sluitingsformule ontbreken hier. De opdracht aan
de ziener om op te schrijven hetzij heel het boek hetzij bepaalde onderdelen
daarvan (1,11.19) zijn een litterair middel om het belang en de zogenaamde
authenticiteit van het gezegde te accentueren (vgl. Jer 30,1-4; 36; Dn 7,1). Het
gaat dus niet om brieven maar om plechtige toespraken van Christus tot zijn
kerk op die zeven verschillende plaatsen en vanwege het symboolgetal zeven
(zie 1,4) tot alle kerkgemeenschappen in Asia.
28

Арос 2,1-7
Deze toespraken hebben steeds eenzelfde struktuur. 1. De opdracht om de
boodschap aan de engel van deze of gene kerk te schrijven. 2. De boodschap
opent met de plechtige aansprekingsformule, waarmee reeds Jahwe zich bij de
profeten (bv. Jer 2,1; 6,16.22) tot zijn volk of tot andere volken richtte: τάδε
λέγει о . . . = Dit zegt Jahwe, zo spreekt de Heer [43]. Daarop presenteert zich
de sprekende Christus met één van zijn attributen uit de christophanie van
1,11-18. 3. Christus toont op de hoogte te zijn van de situatie van de kerken,
'Ik ken uw werken'. Hij prijst dan meestal hun goede daden of eigenschappen
(zo niet bij Laodicea en Sardes), maar vermaant hen tevens om de verkeerde
dingen (zo niet bij Smyrna en Filadelfia). Een oproep tot bekering ontbreekt
daarbij niet. 4. Met de telkens terugkerende formule 'wie oren heeft, hij hore
wat de Geest tot de kerken zegt' wordt aan de overwinnende christenen in
beeldrijke spreuken de beloning van het heil beloofd.
In het vaststellen van de struktuur van de zeven boodschappen behoeven we
niet zover te gaan als M. Hubert [44], die ze met bovengenoemde gegevens in
handen a.h.w. statistisch onderzocht en een vernuftige architektuur ontdekte.
Hij bevond dat in het zevental de oneven kerken (Efese, Pergamum, Sardes,
Laodicea) 'coupables', 'impurs' zijn en wel in toenemende mate, terwijl de drie
overigen 'non coupables', 'purs' zijn, ook weer in crescendo. Hubert heeft
daarbij wel meerdere teksten het nodige geweld aangedaan (vgl. 2,2.15.20;
3,4.11).
a. De boodschap aan de kerk van Efese (2,1-7)
1 Schrijf aan de engel van de kerk in Efese. Zo spreekt Degene die de
zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die temidden van de zeven
gouden luchters rondgaat: 2 Ik ken uw werken, uw onvermoeibare inzet en uw standvastigheid en Ik weet dat gij de bozen niet kunt verdragen en dat gij hebt afgerekend met hen die zich apostelen noemen
maar het niet zijn. Gij hebt ze leugenaars bevonden. 3 Gij toont и
standvastig en onvermoeibaar hebt gij omwille van mijn naam de
tegenslagen opgevangen.
4 Maar Ik heb tegen и dat gij uw eerste liefde hebt verloren. 5 Bedenk
eens van hoe hoog gij gevallen zijt. Bekeer и en doe weer uw werken
van vroeger. Zo niet, dan kom ik tot и en zal uw luchter van zijn plaats
verwijderen, als gij и niet bekeert. 6 Maar dit hebt gij mee dat gij de
werken vandeNikolaieten haat, die ook Ik haat. 7 Die oren heeft, hore
wat de geest tot de kerken zegt. Aan de overwinnaar zal Ik te eten
geven van de levensboom die in het paradijs van God staat.
43. 'Vergleichbar sind am ehesten etliche Prophetensprüche, die aus bestimmten zeitlichen Anlässen entstanden, für bestimmte geschichtliche Gemeinwesen
gesprochen, doch immer in einem göttlichen Wort einen bleibenden zeitlosen
Sinn verkörpern' (Lohmeyer 40).
44. M. Hubert, L'architecture des lettres aux sept Églises, RB 67 (1960) 349353. Ainsi les sept Lettres avancent selon un ordre croissant dans la fidélité,
pour les Églises de rang pair, et dans l'infidélité, pour les impaires'.
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1 Vooraan staat de stad Efese, de metropool en hoofdstad van Asia, waar
het romeinse bestuursapparaat zetelde Uit Act 19 weten we dat ze bij
uitstek de stad was met een Artemiskultus en vanuit andere bronnen is
bekend, dat ook de keizerkultus rijkelijk werd beoefend. Uit Act weten
we ook dat Efese voor Paulus één van zijn belangrijkste missiecentra was
Het 'm de hand houden van de zeven sterren' distinctivum voor een heerser [45], mag als een parallel gezien worden van 'het wandelen tussen de
luchters', symbool voor het zorgzame toezicht van Christus op de kerken
Als een hogepriester wandelt Hij tussen de luchters door en kan zo nodig
een van die luchters bij Gods aanschijn laten verwijderen (2,5).
2-3
'Ik ken uw werken', zo zal Hij alle kerken aanspreken. In de wijsheidslitteratuur van het ОТ komen we dit thema ook tegen: 'Onmetelijk is de
wijsheid van Jahwe De ogen van Jahwe zien neer op die Hem vrezen en
Hij kent ieder werk van elke mens' (Pr 15,18-19; vgl. Wh 6,3) [46] Chris
tus kent de levenspraktijk van zijn christenen. Daarvan worden hier twee
elementen in het licht gesteld: κοΎος = de moeitevolle inspanning en de
{ποιωνη = de standvastigheid, die hier beiden nodig zijn in de konfliktsituatie van slechte mensen en valse apostelen De uitdrukking 'omwille
van Mijn naam' (v. 3) doet aan vervolging denken (vgl. Mt 5,11; 10,22;
24,9). Wie de pseudo-apostelen van v. 2 zijn, blijft in het duister De term
'apostel' wordt hier nog m de ruimere zin van rondtrekkend (vanuit
Jerusalem?) christelijk missionaris gebruikt. Volgens Satake (bl 136) mag
men veronderstellen dat juist deze apostelen aan een kontrole onder
worpen werden (тпопунг) omdat ze als onbekenden van elders kwamen.
Hier zou dan een verschil liggen met de valse profeten die regelmatig
binnen de gemeenschap onrust zaaiden Ook van Korinte weten we dat
de christenen moeite hadden om de echte van de valse apostelen en
profeten te onderscheiden (2Kor 3,1; 9,5.13; vgl ITess 5,20; U o 4,1).
Het ligt niet voor de hand om de pseudo-apostelen van ν 2 te identifi
ceren met de Nikolaieten van v. 6 die de indruk geven inheems te zijn
4

Naast de lof voor de orthodoxie zijn er ook bezwaren: u hebt uw eerste
liefde verloren Volgens Lohse betreft deze agapè niet het eerste vuur van
de Chnstus'liefde, maar veeleer de broederliefde waarvan Mt 24,12 voorspelt, dat ze in de troebelen van de eindtijd zal verkillen. Vanwege de
overeenkomst in kontekst (Mt 24,11 voorspelt het optreden van valse
profeten) lijkt mij deze uitleg beter dan die van J. Comblin die er de liefde
voor de wijsheid en haar instructies onder verstaat (bl. 122) of dan die
van degenen die haar in verband brengen met Jer 2,2 'Ik denk terug aan
de hefde uwer jeugd, aan de min van uw bruidstijd' Er is namelijk geen
litterair verband met Jer 2,2 aan te wijzen.
5
Christus roept hen die de eerste liefde verloren op tot bekering. Hij
herinnert ze daartoe aan hun vroeger hoogstaand christelijk leven (ten
45. Het zevengesternte is volgens Bchm (Ы. 15) 'das alte Sinnbild der Welt
herrschaft'.
46. J Comblin (aw. noot 19): 'Connaître les oevres des hommes, c'est là un
attribut de la Sagesse' (bl. 122).
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tijde van Paulus?). De eschatologische oproep tot bekering, die reeds uit
de mond van de aardse Jezus klonk, wordt hier door de hemelse Heer
herhaald. Maar ze is nu niet meer gericht aan een joods, praepascaal pu
bliek, maar aan de eerste christenen en bekering heeft nu de christelijke
inhoud gekregen van terugkeer tot de vroegere christelijke levenswandel.
Als zij zich in die zin niet bekeren, zo dreigt Hij, dan zal Hij de luchter
die Efese is uit het zevental weghalen en het zal gedaan zijn met de kerk
van Efese, ze zal niet meer de zorg van haar Heer hebben.
In dit v. komt Hij weer terug op de positieve daden van Efese, dat zij 6
namelijk de Nikolaieten hebben afgewezen. De gegevens ontbreken om
deze groep duidelijker te omschrijven. Sinds Irenaeus (Adv. Haer. I 23;
III 11,7) worden ze met Nikolaus, een van de zeven diakens van Act 6,5,
als stichter in verband gebracht, evenwel zonder enig ander argument dan
de naamsovereenkomst [47].
In v. 7 treffen we een uitdrukking aan die ook aan het eind van de 7
andere boodschappen voorkomt: 'wie oren heeft om te horen, hij hore
wat de Geest tot de kerken zegt'. In de e w . komt meermalen (Mt 11,15;
Mc 4,9.23; Lc 14,35) de korte uitdrukking voor: 'wie (of: indien iemand)
oren heeft, hij hore'. Afgaande op deze teksten en op het gebruik ervan
bij de rabbijnen [48] mag men zeggen dat de formule extra aandacht van
de lezer of luisteraar vraagt voor het juist begrijpen of toepassen van een
reeds bekende tekst of beeldspraak. Dibelius spreekt van een 'Weckformel'. Hier in de Apoc wordt de formule uitgebreid met de woorden
'wat de Geest tot de kerken zegt'. Aan het begin van iedere boodschap
staat: 'Dit zegt Degene die...', dat is Christus. Aan het eind wordt de aan
dacht gevraagd voor wat de Geest zegt. Zijn Christus en de Geest zonder
meer te identificeren? Het is Christus, die het vraagt: luistert naar wat de
Geest zegt, Hij onderscheidt zichzelf ervan. "Het spreken van de Geest'
moet m.i. in verband gebracht worden met de manier waarop de eerste
christenen de heilige geschriften van het ОТ beschouwden. Vaak worden
de woorden en vooral de toekomstbeloften van het ОТ als een spreken
van de heilige Geest betiteld (Act 1,16; 4,25; 21,11; 28,25; ITim 4,1; Hb
3,7; 10,15). In ons geval, in de cp. 2-3, slaat het spreken van de Geest dan
ook op het volgende versdeel, waarin aan de overwinnaar een heils
belofte wordt gedaan, meestal met OTische beelden en teksten. In
47. Er zijn andere interpretaties. Al in 1712 wees Heumann (Act. Erudit. bl.
179) op de etymologische overeenkomst van Balaam = bal'a 'amm = hij heeft
het volk verslonden en anderzijds Nikolaus - νικά λάον = hij overwint het
volk. P. Janzon (Svensk Exgetisk Arsbok 1956, bl. 82w) brengt de groep in
verband met de hebreeuwse stam nkl van Nm 25,18 = met slimheid bedriegen.
N. Brox (Vigil Christ 1965, bl. 23w) meent dat de groep zich zo noemt omdat
zij Nikolaus als apostel beschouwen.
48. De twee teksten die Str-B (1,604) aangeeft, zijn niet gelijkluidend, van
latere datum en geven, zoals L. Vos (a.w., bl. 74) terecht opmerkt, niet het
recht om te spreken van een algemeen gebruikte formule. Anderzijds blijft
daarmee niet als enig alternatief over dat de formule dus van Jezus zelf komt,
omdat hij alleen in de synoptici en de Apoc voorkomt.
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v. 7 wordt hiertoe het paradijsmotief van het eten van de levensboom
gebruikt, ook elders in het judaïsme reeds bekend [49]. Dit gegeven past
goed in de door meerderen voorgestane apokalyptiek-regel, dat in de
eindtijd de oertijd terugkeert. Aan het thema van de 'overwinnaar' wijden
we aandacht in het kommentaar bij 5,5.
b. De boodschap aan de kerk van Smyrna (2,8-11)
8 En schrijf aan de engel van de kerk in Smyrna: Zo spreekt de Eerste
en de Laatste, Hij die dood was en weer levend is geworden: 9 Ik ken
uw moeilijkheden en uw armoede; toch zijt gij rijk. Ook weet Ik dat gij
belasterd wordt door hen die zich joden noemen, maar het niet zijn,
zij zijn veeleer de synagoge van de Satan. 10 Vrees het toekomstige
lijden niet. Zie, de duivel zal sommigen van и in de gevangenis werpen
от и te beproeven; tien dagen zal die kwelling voor и duren. Wees
trouw tot de dood. Ik zal и de bekroning van uw leven schenken.
11 Die oren heeft, hore wat de geest aan de kerken zegt. De over
winnaar zal van de tweede dood beslist geen last ondervinden.
Smyrna (nu Izmir in Turkije), prachtig gelegen aan een diepe inham van
de zee, lag toen aan de handelsroute naar het Oosten, op ongeveer 60 km
ten noorden van Efese. De stad was altijd romeins gezind. Het is niet meer
na te gaan hoe hier de christelijke gemeente ontstond. Polycarpus stierf
er in 155 als bisschop-martelaar van deze stad. De Christusomschrijving
van dit v. verwijst naar 1,17.18.
De gemeente van Smyrna kent de troebelen, die de ziener ook zelf mee
maakt (1,9) en de stoffelijke armoede, die hen evenwel geestelijk rijker
maakt. (Bij Laodicea is het precies andersom, 3,17). Over de paradox van
arm en toch rijk schreven ook Paulus (2Kor 6,10; 8,9) en Jakobus (2,5).
De christenen van Smyrna hebben bovendien beschimpingen te verduren
van de kant van de joden, zoals eens Paulus in Antiochië (Act 13,45). Van
de joden zegt de tekst dan polemisch: die zich zo noemen, maar het niet
zijn, een thema dat verwantschap vertoont met Rom 2,27-28 en 9,7-8.
Joh ziet de naam ΊονΑοίκ als een eretitel voor het ware volk Gods en
niet zo maar als een historische aanduiding. Het historische joodse volk,
dat 'sunagôgè tou Kuriou' (Nm 16,3; 20,4; 26,9) mocht heten, is nu een
synagoge van de Satan.
Deze boodschap aan de kerk van Smyrna kent geen vermaning, wel
een bemoediging bij het komende lijden, dat zij te verduren krijgen o.a.
bij gevangenneming. De duivel is de hoofdfiguur van deze vervolgingen,
maar het is niet duidelijk op welke historische situatie de schrijver doelt;
zijn het de vervolgingen van de kant van de romeinen of van de joden?
49. Bousset verwijst naar Hen 24-25; Vita Adam 28; 4Esd 7,36; 9,19; Apoc
Bar 29,8; Test Levi 18.
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Gezien het voorgaande ν. lijkt de laatste oplossing het meest aanneme
lijk, het gebruik van φνλαχή is daar niet tegen, wordt ook elders in een
joods milieu aangetroffen (vgl. Mt 18,30; Le 21,12; Act 8,3 e.a.)· De tien
daagse periode van troebelen wijst volgens een OTisch (Gn 24,55; Nm
11,19) en rabbijns gebruik (Pirqe Aboth 1,9) op de korte duur. Wie trouw
blijft tot de dood, zal een krans ontvangen. Die στέφανος φωής lijkt me in
deze kontekst het best als een overwinningskrans te begrijpen, die na de
beproevingstijd verleend wordt aan hen die het leven van het eindtijdrijk
mogen binnengaan (vgl. Jak 1,12; IPt 5,4) [50].
Het thema van de tweede dood komt ook in het judaïsme voor (Targ 11
Ps 49,11; Targ Dt 33,6) en past in de toenmalige eindtijdvoorstelling: de
eerste, natuurlijk dood voert binnen in het tussenrijk, de daarop volgende
eventuele definitieve veroordeling is dan de tweede dood. We komen
hierop nog terug bij de behandeling van 20,14; 21,8.
с De boodschap aan de kerk van Pergamum (2,12-17)
12 En schrijf aan de engel van de kerk te Pergamum. Zo spreekt De
gene die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. 13 Ik weet waar gij
woont, namelijk waar ook de Satan zetelt. Toch houdt gij mijn naam
hoog en gij hebt uw geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de
dagen dat Anti pas, mijn trouwe getuige, gedood werd bij u, waar de
Satan woont.
14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: in uw midden bevinden zich
aanhangers van de leer van Balaam, die Balak adviseerde een valstrik
voor de Israëlieten uit te zetten door hen van afgodenoffers te laten
eten en ontucht te doen bedrijven. 13 Zo hebt ook gij aanhangers van
de leer der Nikolaieten. 16 Bekeer u; zo niet, dan kom Ik spoedig naar
и toe en zal hen met het zwaard van mijn mond te lijf gaan.
17 Die oren heeft, hore wat de geest aan de kerken zegt. Ik zal de
overwinnaar van mijn verborgen manna geven. Bovendien zal Ik hem
een witte stemsteen schenken met daarop een nieuwe naam geschre
ven die slechts verstaan wordt door die hem ontvangt.
Pergamum (nu Bergama) ligt 70 km ten noorden van Smyrna. De stad 12
was toen reeds bekend om haar gigantisch Zeusaltaar uit de 2de eeuw
v.Chr., een van de zeven wereldwonderen, en om haar Asklepiustempel
met zijn geneeskrachtige bron en grote bad, een toevluchtsoord voor zie
ken van heinde en ver en daarom wel vergeleken met het Lourdes van
50. Volgens anderen (Bousset, Lohse) is στέφανος φωής een kroon als glorieus
insigne van de hemelse wezens, te vertalen met 'de krans die tot het (eeuwig)
leven behoort'.
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onze dagen (Charles). Sinds 29 v.Chr. stond hier ook de eerste tempel
voor Augustus en de godin Roma.
13
Als de schrijver van 'de troon van de Satan' spreekt, kan hij daarmee
één van de genoemde monumenten bedoelen: het altaar van Zeus (zo
Allo, Deismann) of de tempel met Asklepiuskultus (Zahn) of een heiligdom ter ere van de keizer (Swete, Kiddle), hij kan ook kollektief de stad
zo noemen vanwege al die heiligdommen tesaam [57]. De christenen worden geprezen dat zij temidden van deze heidense overmacht trouw blijven
aan Christus, ook in de dagen dat één van hun groep, Antipas, om zijn geloof werd gedood. Velen zijn hier met Lohmeyer van mening dat in dit v.
ό μίητνς voor het eerst duidelijk in de betekenis van martelaar gebruikt
wordt. In de naaste kontekst zijn inderdaad gegevens aanwezig, die een
dergelijke mening steunen: er is sprake van trouw en van gedood worden.
Dat geldt ook van het gebruik van de term in 17,6. Toch lijkt het me
meer verantwoord om alle afleidingen van de stam /morro te begrijpen
vanuit het centrale begrip van profetisch getuigen met het woord. Iemand
wordt niet /ιάοτνς genoemd omdat hij gedood is, maar hij werd gedood
omdat hij getuige was [52]. M.a.w. het woord /шт ; betekent uit zich nog
niet martelaar in de Apoc. Over genoemde Antipas is ons van elders niets
bekend, het zal een privé geval van vervolging geweest zijn, de tekst
suggereert immers nog niets omtrent een algemene vervolging van de
kant van de romeinen.
14

Christus heeft tegen de kerk van Pergamum een licht bezwaar, er bevinden zich daar aanhangers van de leer van Balaam, die aan Balak leerde
de zonen van Israel een strik te zetten, nl. ze te lokken tot de kultus van
afgoden en tot de vrouwen van Moab. Balaam is een zeer gekompliceerde
figuur. In Nm 21-23 treedt hij op in dienst van Jahwe ten gunste van Israel. Volgens Nm 31,16 en 25,1.2 evenwel heeft Balaam de vrouwen van
Moab aangeraden de Israëlieten te verleiden tot hoererij en afgoderij. In
deze hoedanigheid van verleider en valse leraar is Balaam in de traditie
van het judaïsme (Philo, Vita Mos I 48-55; Josephus, Ant IV 126vv) en
Christendom (2Pt 2,15; Jud 11) overgeleverd. Hij is het type en voorbeeld
van de dwaalleraars geworden en als zodanig doet hij dienst in v. 14.
15
Wat de Apoc in feite bedoelt, wordt in v. 15 uiteengezet: de Nikolaieten zijn nu voor sommigen van Pergamum een Balaam, die hen willen
verleiden maar met de heidenen mee te doen. Zoals we in 2,6 al opmerkten, is het moeilijk te bepalen uit welke hoek deze Nikolaieten afkomstig
zijn. Zijn het bevriende heidenen of 'anderdenkende' christenen? Gezien
de OTische formurleringen lijkt het mij niet te gaan om een heidense
groepering, doch om dwaalleraars die uit eigen milieu voortkomen. Vermeldenswaard is in dit verband misschien dat het concilie van Jeruzalem
aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië geen zwaar5/. R. North, Thronus Satanae pergamenus, VD 28 (1950) 65-76, meent dat
Joh van een troon spreekt vanwege de natuurlijke ligging (héél de stad boven
op een heuvel). 'Pergamum ratione sitûs est thronus, ratione inhabitantium est
Satanás'.
52. N. Brox, a.w., bl. 97-103, is een voorvechter van deze laatste uitleg.
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dere last wilde opleggen dati zich onthouden van spijzen die aan afgoden
geofferd zijn
en van ontucht (Act 15,23-29). Uit IKor 8 blijkt dat het
eten van offervlees in de helleense kerk een kwestie was. Het gaat om een
discussie binnen de christengemeenschap, de Nikolaieten lijken me geen
buitenstaanders.
Waar christenen de dwaalleer aanhangen, roept Christus hen op tot 16-17
bekering, anders dreigt er onheil als straf. Aan de overwinnaar wordt nu
het heil beloofd onder het beeld van het verborgen manna en van een
steentje met een nieuwe naam. Het geluk van de eindtijd werd in het
judaïsme niet alleen uitgebeeld met beelden uit de oertijd (zie paradijsboom in 2,7), maar ook uit de woestijntijd, de ontstaanstijd van de natie:
een wonderlijk voedsel zal men er eten (Ps 78,24; Jo 6,49; Bar Apoc
29,8), nu evenwel nog verborgen zoals alle apokalyptische geheimen. Misschien wordt juist hier dit manna in het vooruitzicht gesteld, omdat in
v. 14 het deelnemen aan heidense offermaaltijden werd afgekeurd.
Het beeld van het witte steentje is moeilijker te verklaren. Legt men de
nadruk op het wit van het steentje, dan kan men denken aan een 'sternsteentje1 bij de rechtspraak: wit is vrijgesproken, zwart betekent schuldig.
Maar het gaat ongetwijfeld om het steentje voorzover er een naam op
staat. Dan zou het een uitnodigingsteken voor een feest kunnen zijn (Bartina, bl. 636) of een onderscheidingsteken voor een sportoverwinnaar
(Schrenk, ThWNT I 746). Het lijkt me evenwel te gaan over een steentje
voorzover er een nieuwe naam op staat, alleen aan de ontvanger bekend.
Misschien heeft de schrijver zich geïnspireerd aan het gebruik van beschermamulettes met magische inscripties (zo Charles, Bousset, Lohse
e.a.). Hij bedoelt uiteindelijk dat de overwinnaar in de eindtijd tot een
nieuwe rang verheven wordt. Die nieuwe naam mogen we aan de hand
van 3,12 betrekken op God of Christus.
d. De boodschap aan de kerk van Thyatira (2,18-29)
18 En schrijf aan de engel van de kerk in Thyatira: Zo spreekt de
Zoon van God die ogen heeft als een vlammend vuur en voeten als
van koperbrons: 19 Ik ken uw werken,uw liefde,uw geloof,uw dienstbetoon en standvastigheid en weet dat uw werken uit de laatste tijd
talrijker zijn dan die van vroeger.
20 Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zich prof êtes
noemt, haar gang laat gaan. Ze misleidt met haar leer mijn dienaars
om ontucht te gaan bedrijven en van afgodenoffers te eten. 21 Ik heb
haar de tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren
van haar ontucht. 22 Zie, Ik zal haar op het ziekbed doen komen en
hun die het met haar houden, zal ik veel ellende bezorgen, als zij zich
niet bekeren zullen van haar praktijken. 23 En Ik zal haar kinderen
doen sterven. En alle kerken zullen weten dat Ik degene ben die harten
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en nieren doorgrond. Ik zal u ieder volgens uw werken vergelden.
24 En aan de anderen te Thyatira, allen die de leer niet houden, die
geen kennis hebben gemaakt met de diepe mysteriën van de Satan,
zoals men dat uitdrukt, tot hen zeg Ik: Ik zal и geen andere last op
leggen. 25 Alleen dit: houdt vast aan hetgeen gij bezit totdat Ik zal
komen.
26 Aan die overwint en teneinde toe mijn werken verricht, zal Ik
macht geven over de volken, 27 en met ijzeren staf zal hij ze regeren,
als lemen vaten zullen ze worden verbrijzeld. 28 Ook Ik heb deze
macht van mijn Vader ontvangen. En Ik zal de overwinnaar de mor
genster geven. 29 Die oren heeft, hore wat de geest tot de kerken zegt.
18 'De langste van de zeven brieven is gericht aan de minst beroemde stad'
(Behm). Het is een stad zonder opvallende ligging en zonder groots ver
leden. Er is een tempel voor Apollo en Artemis, maar niet voor de kei
zers; in de ogen van Plinius de Oudere een 'inhonora civitas', misschien
bekend om haar kunstnijverheid (Act 16,14). Ook hier is niet bekend hoe
de christenen er kwamen, wel weten we van Epiphanius (Haer 51,33), dat
er aan het eind van de tweede eeuw geen christenen meer zijn.
Christus heeft in dit v. de titel 'Zoon van God', die in de Apoc verder
niet meer voorkomt. Hij zal ontleend zijn aan Ps 2,7 waaraan in deze
boodschap nog twee vv. (26.27) worden ontleend. Overigens vinden we
alleen in Act 13,33 expliciet de titel 'Zoon van God' met Ps 2,7 in verband
gebracht.
19
De gemeente wordt geprezen om de beoefening van de christelijke
deugden. De standvastigheid had hij ook bij Efese geprezen (2,3), de liefde
was daar evenwel verdwenen, hier is zij er nog. Hij prijst Thyatira zelfs
om de vooruitgang, waar hij Efese vermaande om de terugval in het
vroegere leven (2,5).
20
Het bezwaar geldt ook hier weer het aanhangen van een dwaalleer, nu
verkondigd door een zogenaamde prof êtes, Jezabel. Vanuit het ОТ is
deze figuur bekend als de buitenlandse vrouw van koning Achab, die Elia
vervolgde (IKg 16,31vv; 21,35) en afgoderij en hoererij bedreef (2Kg
9,22). Waar Balaam in Pergamum stond als codenaam voor de Nikolaieten, daar betekende Jezabel een in Thyatira optredende profetes. In beide
gevallen wordt een dwaalleer verkondigd: doe maar mee met de heidenen.
21-23
Uit v. 21 blijkt duidelijk dat de valse profetes tot de gemeente behoor
de, ze werd immers opgeroepen zich te bekeren. Ze heeft echter niet ge
wild, daarom wordt ze gestraft. Haar hoerenbed zal een ziekbed worden
en ook haar partners zullen zwaar getroffen worden, als zij zich niet be
keren. 'Haar kinderen zal ik doden': zijn met kinderen en partners zonder
meer de aanhangers van de profetes bedoeld (Hauck) of is er een verschil
van adhesie bij de twee groepen (Charles, Bonsirven)? In de straffen is in
ieder geval wel een verschil: de kinderen worden met de dood gestraft,
Jezabel zelf en haar partners resp. met een ziekte en met grote kwelling.
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Het lijkt me niet dat we de opsomming van personen en straffen selectief
moeten scheiden, dan zou de meesteres van de dwaling minder gestraft
worden dan de aanhangers, hetgeen niet erg waarschijnlijk is. Het is beter
akkumulatief te denken: Jezabel en alle aanhangers zullen met allerlei
straffen getroffen worden.
In dit v. richt de Christus zich weer tot de gelovigen van Thyatira, tot 24
hen 'die de diepten van Satan niet hebben gekend'. Misschien zijn die
diepten van Satan een sarkastische pendant van 'de diepten van God'
(IKor 2,10), maar een verband te leggen tussen deze twee teksten is wel
wat ver gezocht. Meer waarschijnlijk vanwege het 'zoals ze zeggen' is, dat
hier de terminologie van de ketters zelf wordt gehanteerd, die leerden dat
de toekomstige, geestelijke mens eerst via heidense praktijken zoals offer
maaltijden en ontucht met de diepe geheimen van Satan kennis moest
maken. 'Ik leg u geen andere last op' doet weer denken aan Act 15,28:
'De heilige Geest en wij hebben besloten u geen zwaardere last (βάρος)
op te leggen...'.
Zij moeten zich aan de gegeven leer en geboden vasthouden tot aan de 25
komst van de Heer. Ze moeten zich niet door nieuwigheden van Nikolaieten of van een Jezabel laten ontsporen. Telkens wordt hier verondersteld
dat er al een behoorlijke prediking van het christelijk kerygma en van de
christelijke moraal heeft plaats gehad.
Nu volgt de heilsbelofte aan hen die overwinnen en volharden, die hier 26-27
de oproep tot het beluisteren van de Geest voorafgaat, andersom dan in
de drie voorgaande boodschappen. Met de woorden van Ps 2,8.9 wordt
hier aan de overwinnaar beloofd, dat hij macht over de volken zal heb
ben, om ze te overheersen [55] en te vernietigen. In Ps 2 belooft Jahwe
aan de smekende Israëlieten dat Hij een koning zal geven, waarvan Hij
kan zeggen: Gij zijt Mijn Zoon (v. 7) en aan wie Hij macht over alle volken zal geven (v. 8-9). In de Ps van Salomo (17, 23-24) wordt de episode
messiaans verklaard, in ons boek toegepast op het messiaanse volk (2,26;
12,5).
V. 28 'ist eine der dunkelsten Stellen der Apoc' (Lohmeyer), omdat die 28
morgenster zo onverwacht uit de hemel komt gevallen. Sommige kommen taren menen dat Joh zich hier geïnspireerd heeft aan Js 14,12 waar
spottend tot de gestorven koning van Babel wordt gezegd: 'Hoe zijt gij
uit de hemel gevallen. Gij, morgenster en zoon van de ochtend'. Later is
het morgensterbeeld dan toegepast op Lucifer en Satan, deze laatste zou
dan ook hier in 2,28 bedoeld zijn. Zo is de uitleg van de oudste Apockommentaren van bisschop Andreas van Caesarea (6de eeuw) en aartsbisschop Arethas van Caesarea eveneens in Kappadocië (10de eeuw). In
22,16 wordt Christus zelf morgenster genoemd, daar vanuit gaande geeft
bv. Wikenhauser als mogelijke betekenis aan 2,28 dat Christus aan de
53. ποιμαίνειν betekent in het profane grieks 'weiden'. In de LXX staat het
vaak voor het hebreeuwse r'ah, dat naast de gunstige betekenis ook de zin kan
hebben van afgrazen, vernielen (Mich 5,4; Jer 6,2; 22,22; Ps 48,14). Deze laat
ste betekenis kent de Apoc in 2,27; 12,5; 19,15.
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overwinnaar deel in zijn levensgemeenschap geeft Ik zie met in, waarom
deze uitleg 'sinnlos ist' zoals Bousset opmerkt Mogelijk blijft ook nog de
verklaring de morgenster Venus als machtssymbool te zien (Lohmeyer,
Lohse) 'In romischer Zeit ist deshalb Venus die Verleiherin von Sieg und
Herrschaft' (Lohmeyer) Tenslotte zij nog vermeld dat alleen aan de kerk
van Thyatira een dubbele beloning wordt beloofd, 'ik zal u geven' (v.
26 28)
e. De boodschap aan de kerk van Sardes (3,1-6)
1 En schrijf aan de engel van de kerk te Sardes· Zo spreekt Hij die de
zeven geesten van God en de zeven sterren heeft Ik ken uw werken;
gij hebt de naam te leven, maar gij zijt dood. 2 Word wakker en ver
sterk weer wat ten dode stond opgeschreven. Ik kan immers van uw
werken niet zeggen dat ze volmaakt zijn voor mijn God. 3 Bedenk
eens hoe gij het Woord ontvangen en аапЫюга hebt, houd и er aan
en bekeer u. Als gij niet ontwaakt, zal Ik komen als een dief Gij zult
niet weten op welk uur Ik naar и komen zal.
4 Er zijn weliswaar in Sardes ook een paar mensen die hun klederen
niet besmeurd hebben Daarom zullen ze Mij begeleiden in witte gewaren, dat verdienen ze. 5 De overwinnaar zal zich aldus kleden in
witte gewaden en Ik zal zijn naam met schrappen uit het levensboek,
maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en zijn engelen 6 Die
oren heeft, hore wat de geest aan de kerken zegt.
1 Sardes, op ongeveer 50 km ten zuidoosten van Thyatira, heeft een groots
verleden gehad, o a in de zesde eeuw ν Chr onder koning Croesus In de
eerste eeuwen van onze jaartelling had de stad niet zoveel meer te be
tekenen als weleer, ook al had Tiberius de stad na de aardbeving van
17 η Chr mooi herbouwd
De attributen van Christus m dit ν wijzen terug naar 1,4 16 Uit het
parallélisme van de zeven geesten en zeven sterren mogen we een nauw
verband tussen die twee veronderstellen, zie hiervoor het kommentaar bij'
1,20
De sprekende Christus vermeldt geen goede daden van de kerk van
Sardes, Hij begint met een algemene aanklacht' ge hebt de naam levend
te zijn, ge zijt echter dood Op analoge wijze zal Hij tot Laodicea zeggen:
ge zegt rijk te zijn, maar ge zijt arm (3,17)
2
Daarom roept de Heer ze uit hun geestelijke dood op tot waakzaamheid, ze moeten wakker worden en proberen te redden wat nog te redden
valt De rest dreigt ook te sterven omdat men zijn leven niet leidt overeenkomstig Gods wil
3
Evenals de gemeente van Efese (2,5) word ook deze van Sardes aan
haar beginperiode herinnerd, hoe ze de christelijke boodschap aanvaard
38

Арос 3,1-6
hebben. Als ze zich niet bekeren tot hun vroeger christelijk leven van ge
hoorzaamheid aan het woord der prediking en van waakzaamheid, dan
zullen ze onverwachts overvallen worden door de parousie en het laatste
oordeel: Ik zal komen als een dief op een onbekend uur. In de kombinatie
van de oproep tot waakzaamheid, de komst van de dief, met het onbe
kende uur hebben we ongetwijfeld met oud traditiemateriaal omtrent de
eschata te doen, dat zeer goed op Jezus zelf kan teruggaan (Mt 24,43-44;
Le 12, 39^*0; ITess 5,2.4; 2Pet 3,10 en nog Apoc 15,16). Het ww.
γρηγορείν wordt in de evangeliën buiten Mt 26,38.40.41 (de episode van
de tuin van Getsemani) steeds in een eschatologische kontekst gebruikt:
waakzaam zijn met het oog op de parousie [54]. Het beeld van de dief om
het onverwachtse van die komst uit te beelden is alleen in het NT bekend,
komt niet voor in het ОТ en 'this figure of the thief is not found in any
of the Jewish writings' (L. Vos, t.a.p., bl. 77).
Er valt toch nog iets goeds te zeggen over Sardes, er is nog een kern van 4
gelovigen die hun christenzijn trouw beleven, 'ze hebben hun klederen
niet bezoedeld', d.i. zich niet aan onzedelijk gedrag overgegeven, waarbij
misschien vooral aan 'pomeia' = ontucht moet worden gedacht. De Heer
Iaat op deze konstatering meteen het vooruitzicht van de beloning vol
gen zonder van overwinnaar te spreken. 'Ze zullen met Mij wandelen in
witte gewaden'. Het is al te geforceerd om het 'peripatein' te laten ver
wijzen naar Gn 3,8 (Toen ze Jahwe in de koelte van de middag in de tuin
hoorden wandelen'), omdat daar het 'met Mij' juist ontbreekt. Ook het
mandaeische thema van de zielebegeleider (Lohmeyer) lijkt me te ver
gezocht, omdat het in ons v. over de eindtoestand gaat van een nieuw
Jerusalem (21,24). De witte gewaden zijn de kleding van de verheerlijkte
mensen en engelen (Mt 17,2 en par; Mt 28,3; Act 1,10).
Bij de uitdrukkelijke heilsbelofte aan de overwinnaar komt het beeld S
van de witte gewaden nogmaals terug met het andere beeld van het boek
des levens. Reeds het ОТ (Ex 32,32; Ps 68,28) en het judaïsme (Hen 47,3;
104,1; Jub 30,20) kenden het boek, waarin de daden van de mens opgetekend worden voor het eindoordeel. 'Het boek des levens' (Fil 4,3; Apoc
3,5; 13,8; 20,15; 21,27) is dat boek voorzover daar de namen van de
vromen in staan die met het eeuwig leven worden beloond. Dat Christus
de naam van de overwinnaar zal belijden bij zijn Vader en de engelen, bij
het proces van het eindoordeel, staat ook in het logion van Mt 10,32,
Le 12,8, waar het in een talionformule staat: wie Mij belijdt voor de
mensen, hem zal Ik belijden voor... Lc vult hier in: voor de engelen van
God, Mt heeft: voor Mijn Vader in de hemel. Apoc 3,5 heeft beide,
waarmee niet gezegd wil zijn dat Joh het logion in zijn Lc- en Mt-vorm
gekend moet hebben.

54. E. Lövestam, Spiritual Wakefulness in the New Testament, Lund 1963.
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f. De boodschap aan de kerk van Filadelfia (3,7-13)
7 En schrijf aan de engel van de kerk in Filadelfia: Zo spreekt de Hei
lige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft en die opent zon
der dat iemand kan sluiten en sluit zonder dat iemand kan openen.
8 Ik ken uw werken. Ik heb een deur voor и open gezet die niemand
sluiten kan. Ik weet dat gij over weinig kracht bezit en dat gij toch
mijn Woord bewaard en mijn naam niet verloochend hebt. 9 Zie, ik
zal zorgen dat leden van de synagoge van Satan, die zich joden noe
men — maar het niet zijn, ze liegen immers - Ik zal maken dat zij naar
и toe komen en zich voor uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik и
heb liefgehad. 10 Omdat gij mijn woord over de standvastigheid in
acht hebt genomen, zal ook Ik и in acht nemen in het uur van de be
proeving dat over heel de wereld gaat komen om de bewoners van de
aarde op de proef te stellen. 11 Ik kom spoedig. Houd vast wat gij
hebt, opdat niemand uw krans wegneemt.
12 De overwinnaar zal Ik maken tot een pijler in de tempel van mijn
God, waaruit hij nooit meer zal verdwijnen. En Ik zal er de naam van
mijn God opschrijven en de naam van de stad van mijn God, het
nieuwe Jerusalem, dat van God uit de hemel neerdaalt en ook mijn
eigen nieuwe naam. 13 Wie oren heeft, hore naar wat de geest tot de
kerken zegt.
7 Filadelfia, 45 km ten zuidoosten van Sardes, heeft ook niet zo'n groots en
lang verleden als de andere steden Het werd door Attalus II van Pergamum (159-138 vChr) gebouwd en naar diens bijnaam Filadelfos ver
noemd En ook hier weten we niet hoe de joden en later de christenen
zich op deze plaats vestigden
Christus presenteert zich op plechtige wijze met de predikaten van
Jahwe: heilig (Js 6,3) en waarachtig (Js 65,16) en met een sleutel-beeld
uit Js 22,22 Volgens deze laatste tekst geeft Jahwe de sleutelmacht van
het paleis van David aan de hoofdmaarschalk Eljakim In het licht van
1,18 mogen we veronderstellen dat het voor Joh in 3,7 om de sleutelmacht
van Christus over leven en dood gaat en mogelijk zelfs over de toegang
tot het nieuwe Jerusalem
8
Dit ν valt op door een vreemde tussenzin Het begint gewoon als in de
andere boodschappen· Ik ken uw werken Het lijkt wel dat Christus,
voordat hij de weldaden van de gemeente gaat opnoemen in het volgende,
eerst zijn eigen weldaad aan de gemeente wil vermelden. 'Zie, Ik heb voor
u een deur geopend, die niemand sluiten kan'. Een deur openen voor
iemand kan betekenen dat men hem welkom heet (vgl IKor 16,9; 2Kor
2,12, Kol 4,3, Act 14,27) Het lijkt me evenwel beter de mysterieuze uit
drukking in verband te brengen met het voorgaande v. Daar werd de
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davidische, messiaanse funktie omschreven om de mensen toegang te
verlenen door de dood heen naar het uiteindelijke Godsrijk. Om een
overigens niet duidelijke reden herinnert de Heer der gemeenten daar in
v. 8 nog eens aan. De gemeenschap van Filadelfia wordt dan geprezen,
omdat zij, ofschoon niet rijk aan krachten, toch trouw bleef aan het
woord van Christus. Hier ontmoeten we ook het negatieve deel van het
belijdenislogion van Mt 10,32 = Le 12,8 waarvan in Apoc 3,5 reeds het
positieve deel werd aangetroffen. Ze hebben de naam van Christus niet
verloochend, hebben zich dus wel in een situatie bevonden die hen tot die
verloochening wilde brengen.
De lezer wordt even op een zijpad gevoerd naar hen die het Woord niet 9
aanvaard hebben, de pseudojoden, de synagoge van Satan (zo ook in 2,9).
De Heer zal ervoor zorgen dat zij tot de erkenning van het ware uitver
koren volk komen. De rollen worden op een mysterieuze wijze omge
draaid: Js 45,14; 49,23; 60,14 ('deemoedig komen de zonen van uw tyrannen tot u en voor uw voetzolen werpen allen zich neer') voorspelden
de onderwerping van de heidenen aan Israël, met bijna dezelfde woorden
zegt Apoc 3.9 dat de synagoge van Satan eens zal erkennen dat het christelijk volk door de Heer werd bemind (vgl. Jes 43,4 Jahwe zegt tot Israel:
Ik had u lief). Het is deze pijnlijke gang van de geschiedenis waarmee
Paulus in om 9-R11 veel persoonlijker heeft geworsteld dan hier Joh.
De gelovigen zullen voor hun trouw aan de Heer beloond worden, 10
doordat de Heer hen trouw zal bewaren in het komende uur van de beproeving voor alle aardbewoners. K. G. Kuhn [55] heeft op het ongewone.
nl. akopalyptische gebruik van πειοααμός in ons v. gewezen. Elders in het
N T heeft de term steeds betrekking op het voortdurend gevaar van de
gelovige in de wereld. Als men deze betekenis ook in ons v. wil hand
haven, komt men tot de toch wel geforceerde uitleg van bv. Bousset (bl.
298): de christenen van Filadelfia worden gevrijwaard van het uur der
beproeving die de bewoners der aarde, dat is naar zijn oordeel de chris
tenen elders in de wereld, te wachten staat; dat uur der beproeving zou
bestaan in de verschrikkelijke periode van het Beest (c. 13). Het lijkt me
meer verantwoord om de uitdrukking 'de bewoners der aarde' in die be
tekenis te nemen die ze elders in de Apoc (6,9; 8,13; 13,8.14ab; 17,8) heeft:
de niet-christenen, die zich meestal als anti-christen gedragen. Toegepast
op deze groep kan πειράφην de betekenis hebben van kwellen, last bezor
gen. Het uur van de πειρασμός kan dan begrepen worden als 'de dag van
kwelling' (Dn 12,1), voor allen voorspeld bij het wereldeinde [56].
Wat de term 'de bewoners der aarde' betreft, die wordt reeds in het ОТ
aangetroffen: het hebreeuwse joshebe ha'ares komt volgens Charles in
twee betekenissen voor. Ten eerste, in de betekenis van bewoners van het
land Palestina, vervolgens in die van bewoners van de wijde wereld. In de
Apoc kenmerken ze zich door hun antichristelijk handelen, ze zijn de
55. K. G. Kuhn, πειραομός-άμαοτία-σάρξ ¡m Neuen Testament und die damit
zusammenhangende Vorstellungen, ZTK 49 (1952) 202.
56. Seh. Brown, 'The hour of Trial' (Rev 3,10), JBL 85 (1966) 308-314.
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vervolgers van de martelaren (6,10; 11,10), ze aanbidden het Beest (13,8),
ze worden misleid door het tweede Beest (13,14). Voorzover de OTische
betekenis nog doorwerkt, is het duidelijk niet die van bewoners van
Palestina.
'Ik kom spoedig'. De nabije parousie is in bijna iedere boodschap een
motivering voor het handelen van de christenen: indien ge u niet bekeert,
Ik kom... (2,5), Ik kom vlug (2,16); totdat Ik kom (2,25); Ik zal komen
als een dief (3,3). Met het oog op die spoedige komst krijgen ze de raad
te behouden hetgeen ze hebben, anders missen ze de krans der over
winning (vgl. 2,25).
Het aandeel van de overwinnaar in het toekomstig, hemels eindrijk
wordt nu in een architektonisch beeld voorgesteld: hij zal een zuil zijn in
de eschatologische tempel, nooit zal hij daar meer verdwijnen (de luchter
van Efese kan nu nog verwijderd worden 2,5). Op hem [57] zijn de namen
van God, aan wie hij toebehoort, van Jerusalem waarvan hij het burger
recht dan bezit en de nieuwe naam van Christus door wie hij in dit rijk
mocht binnenkomen, geschreven [58]. Over het uit de hemel afdalende
Jerusalem meer bij 21,2.
g. De boodschap

aan de kerk van Laodicea

(3,14-22)

14 En schrijf aan de engel van de kerk in Laodicea: Zo spreekt
'Amen', de betrouwbare en waarachtige Getuige, de oorsprong van
Gods schepping: 15 Ik ken uw werk, gij zijt noch koud noch heet.
Waart gij maar koud of heet. 16 Nu gij lauw zijt en noch koud of heet,
zal Ik и uitspuwen. 17 Gij zegt: ik ben rijk, ik heb me rijk gemaakt en
ik heb niets meer nodig, maar gij beseft niet dat juist gij ellendig, er
barmelijk, arm, blind en naakt bent. 18 Ik geef и de raad: koop van
Mij gelouterd goud om rijk te worden en witte kleren от и te kleden
en zo uw schandelijke naaktheid te bedekken. Koop van Mij zalf om
uw ogen te behandelen en zo weer goed te zien. 19 Alwie Ik liefheb,
bestraf en tuchtig Ik. Wees dan edelmoedig en bekeer u. 20. Zie, Ik
sta aan de deur en klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur
57. i-r 'αι'-ιόν kan in het gricks slaan op de overwinnaar of op de zuil. Voor
beiden zijn in de Apoc parallellen aan te halen: in 14,1 hebben de 144.000 de
naam van Christus en God op hun voorhoofd, zo ook 22,4; 2,17. Voor het
andere geval zou men zich kunnen beroepen op de twaalf poorten van het
nieuwe Jerusalem met de twaalf namen erop (21,12.14). Maar daar staan de
namen van de apostelen op, niet die van Christus of God. Daarom is αντυν
het best op overwinnaar te betrekken.
58. In verband met die nieuwe namen wordt vaak een rabbijnse parallel ge
citeerd (Baba Bathra 75a): 'Rabbi Samuel vermeldt in naam van R. Jochanan,
dat er drie met de naam van God genoemd worden: de rechtvaardigen (Js
43,7), de Messias (Jer 23,6) en Jerusalem (Ez 48,35)'.
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opent, zal Ik bij hem binnengaan en we zullen samen aan tafel gaan.
21 De overwinnaar zal Ik naast Mij op de troon plaatsen zoals Ik na
mijn overwinning met mijn Vader op diens troon zetel. 22 Wie oren
heeft, hore naar wat de geest tot de kerken zegt.
De stad ontleent haar naam aan Laodice, de vrouw van de stichter van de 14
stad Antiochus II (261-244 v.Chr.). Uit Kol 2,1; 4,13.15.16 blijkt dat de
gemeenten van Kolosse, Hierapolis en Laodicea met elkaar in kontakt
stonden. Epaphras is er de verantwoordelijke leider volgens Kol 4,12.
Cicero (ad Attic V 15) beveelt de stad aan vanwege de goede geldwissel.
Ze was ook bekend om haar medische school. In 60 n.Chr. woedde er nog
een zware aardbeving (Tacitus, Ann 14,27), maar zij wist zich daar snel
van te herstellen.
Christus presenteert zich wederom in een drievoudige omschrijving. De
eerste titel doet zeer vreemd aan, 'ho Amen'. Reeds Bousset brengt deze
titel in verband met Js 65,15 en met hem de meeste kommentaren. God
wordt daar in het hebreeuws elóhei amen genoemd, door LXX vertaald
met τον &εόν άληΰινον, door Symmachus met τόν &εόν αμήν. Joh zou met
Symm het onvertaalde woord hebben overgenomen als een Godspredikaat.
Schlier probeert langs een paulij nse omweg betekenis aan de ongebruike
lijke term te geven, Christus is het antwoord op Gods Ja, daarom is Hij
ook getuige [59]. Een geheel andere weg bewandelt Lou H. Silberman [60],
die van een ontlening aan Js 65,15 afziet en bij zijn alternatieve uitleg
vertrekt bij een midras, gevonden aan het begin van Bereshit Rabbah.
Daar worden drie teksten uit Spr geciteerd (8,22.30; 14,5) en die zouden
de oorsprong wel eens kunnen zijn van de drie titels van Apoc 3,14. De
amoon van Spr 8,30 zou in de midras zo iets als adviseur betekenen, in
de lijn liggend van reschit van Spr 8,22 als 'pre-existent pattern', beide
doelend op de taak van de Tora bij de schepping. Apoc 3,14 had ook die
betekenis voor ogen, las alleen foutief amen i.p.v. amoon of amun. De
moeilijkheid bij de beoordeling van een dergelijke theorie is dat zo'n
midras niet duidelijk te situeren is ten opzichte van de schrijver van de
Apoc.
De tweede titel die Christus draagt is die van 'getrouwe en waarachtige
getuige', waarover we reeds spraken bij 1,5. Daar werd Hij bovendien 'de
eerstgeborene uit de doden' genoemd, mogelijk een hulp voor het be
grijpen van de derde Christus'titel in 3,14: 'het begin van Gods schep
ping', uniek in het NT. 'De eerstgeborene van heel de schepping' van Kol
1,15 bevat ongetwijfeld hetzelfde idee. Zeer waarschijnlijk moeten we de
oorsprong van deze titel in de wijsheidsliteratuur zoeken, waar de gepersonificeerde Wijsheid vóór al het geschapene bij God aanwezig is en
assisteert bij het scheppingswerk, vooral Spr 8,22-23 en Wh 24,9 komen
59. Zie H. SchUer, ThW I, s.v.
60. Lou, H- Silberman, Farewell to 6 'Αμήν. A Note on Rev. 3,14, JBL 82
(1963) 213-215.
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15-16

17-18
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20

hiervoor in aanmerking. Waar dan het judaïsme de Tora in die wijsheid
zag, kwamen de christenen er toe hun Heer daarin te zien.
De beoordeling van de werken van Laodicea valt nogal streng uit. De
Heer walgt (uitbraken) van hun middelmatigheid zonder te preciseren
waarin die zich gemanifesteerd heeft. Het beoordelen van iemands gedrag
met warm, koud, lauw is alleen hier bekend in het NT. Gaven de nabijzijnde warmwaterbronnen van Hierapolis (nu Denizli), die in de wijde
omtrek te zien zijn ook nog door de moderne toerist, er aanleiding toe?
Laodicea geeft voor rijk te zijn, niet beseffend hoe ellendig juist zij er
aan toe is. Een hele serie droevige adjektieven wordt gebruikt om die
ellendigheid uit te stallen. V. 18 zet de beeldspraak voort, de Heer geeft
hun raad om zich op de juiste wijze rijk te maken. Ze kunnen bij Hem de
middelen kopen om een eind te maken aan hun armoede, naaktheid en
blindheid.
'Ik ben hard en streng voor degenen die Ik bemin'. Als de Heer hard is
voor de gelovigen van Laodicea, dan is dat niet uit wraakzucht maar uit
liefde. Genoemd opvoedkundig principe is reeds bekend in Spr 3,12
('Want Jahwe tuchtigt hem, dien Hij liefheeft, kastijdt het kind dat Hij
mag' [67]. Hij vraagt aan de gelovigen hier met meer aandrang dan elders
om bekering: wees edelmoedig en bekeer u.
In de stemming nog van het beminnen uit v. 19 beschrijft dit v. de
vriendschappelijke ontmoeting van Christus met de gelovige. We hebben
hier ongetwijfeld een van de mooiste en intiemste verzen van de Apoc,
toch komen de verschillende verklaringen niet tot eenzelfde resultaat. De
vraag stelt zich namelijk welke ontmoeting Joh op het oog heeft: de
eschatologische ontmoeting in 'het hiernamaals' of reeds de mystieke in
het heden? Bousset kiest duidelijk voor de eerste: 'Hier ist nicht etwa an
ein Anklopfen an die Herzenstür der Gemeinde und an ein Einwohnen
Jesu im Herzen der Menschen gedacht, sondern die Wendung ist durchaus eschatologisch zu verstehen' [62]. Het is het tegenovergestelde van
wat bv. Charles bij dit vers aantekent: 'as a friend in this verse He does
more: He comes to each individual and seeks an entrance into his heart'.
Lohmeyer kiest a.h.w. een middenweg: het v. 'bezieht sich auf ein gleichsam zeitloses Kommen, das ebenso gegenwärtig wie eschatologisch ist'.
Aan welke mening kunnen we de voorkeur geven? Het hangt af van hun
argumenten, a) Bousset c.s. beroepen zich op enkele verwante teksten uit
de synoptici bv. Mt 25,1-13, de parabel over de domme en verstandige
bruidsmeisjes, aan het slot waarvan de bruidegom de deur sluit, de
domme meisjes roepen: Heer, heer, doe open; hij antwoordt: ik ken u
niet. Lc 12,35-37 heeft het op zijn manier: gedraagt u als mensen die
wachten op de terugkomst van hun heer, die naar de bruiloft is, om als
61. De LXX heeft evenwel ¿V y un άγηια KÎVHO,- παιοι-vn. Onze auteur gebruikt
улХеП' wat noch de LXX noch de rest van het NT gebruikt voor de liefde van
God tot de mens (uitz. Jo 16,27). Het gebruik van r/dtïr in ons vers wil
misschien het ontroerende van de liefde voor de kerk benadrukken (Charles)
of staat in verband met de voorstelling ηίλος иЬі (Lohmeyer).
62. Zo ook Swete, Moffat, Hadorn, Jeremías (ThW III, 178), Lohse, L. Vos.
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hij aanklopt, hem aanstonds open te doen. Zulke mensen zal die heer aan
tafel nemen en bedienen. Verder kunnen nog teksten aangehaald worden
als Mc 13,29; Jak 5,9 ('zie, de rechter staat voor de deur'), ook Lc 22,2930 waar Christus een plaats in het koninkrijk belooft om er te eten en te
drinken en om op tronen te zitten en te heersen, tenslotte misschien Lc 13,
25-29 over de nauwe deur. b) Charles c.s. [63] erkennen wel enige woordovereenkomst tussen Apoc 3,20 en genoemde synoptische teksten, maar
ze vinden de verschillen toch groter: bij de syn. gaat het vaak over de
komst van de rechter en over het wel of niet waardig zijn van de mensen,
in de Apoc 'He comes as a Preacher of repentance' (Charles), niet ver
enigbaar met het rechter-zijn. Volgens deze groep zou Joh gebruik maken
van het mystieke Hl 5,2: 'De stem van mijn beminde klopt op de deur:
doe open, mijn zuster...' in LXX, het hebreeuws heeft 'op de deur' er
niet bij. Feuillet onderstreept vier woorden die in beide teksten voor
komen: stem, deur, kloppen en openen, c) De verwijzing van Apoc 3,20
naar Hl 5,2 komt mij zeer twijfelachtig voor. Het woord 'stem' wordt in
beide teksten heel ander gebruikt, 'op de deur' is twijfelachtig want ont
breekt in de hebreeuwse tekst [64], de strekking van Hl 5, is dat de be
minde klopte, de ander deed open en toen was de beminde weg! Boven
dien lijkt me de eschatologische uitleg beter overeen te komen met de
kontekst van de 'brieven'. Bij 3,11 hebben we erop gewezen hoe Christus
insisteert op Zijn komen om de gelovigen tot een christelijke levenswandel
te motiveren, en de formulering was meestal persoonlijk: Ik kom tot u.
We beluisterden ook meermalen de oproep tot waakzaamheid, 'als iemand
mijn stem hoort' (vgl. Jo 10,14; 17,37) wijst ook in die richting. Tenslotte
kan men zich hier de theoretische vraag stellen of er voor die eerste chris
tenen met hun verwachting van een nabij einde wel zo'n belangrijk ver
schil zou hebben bestaan tussen een eschatologische en mystieke ontmoe
ting. Een gevoelig onderscheid tussen beiden begint pas te gelden, dunkt
me, waar die eschatologische ontmoeting ver weg wordt gedacht.
Als dit v. in eenheid met het voorgaande wordt gelezen, kan men er een 21
bevestiging van de eschatologische interpretatie in vinden, vooral als Lc
22,29-30 erbij betrokken wordt. Daar belooft de Heer namelijk aan hen
die trouw blijven in de beproevingen een plaats in het koninkrijk 'om te
eten en te drinken aan mijn tafel', hetgeen overeenkomt met het maaltijd
houden van Apoc 3,20, en de Heer gaat dan verder in Lv 22,30 'en dat gij
op tronen gezeten zult zijn om te heersen over de twaalf stammen van
Israel'. Dat de gestorven rechtvaardigen bij de tijd der vergelding parti
ciperen aan het vonnis over de zondaars, is reeds in Wh 3 aanwezig en in
het rabbijnse jodendom wat uitgewerkt, maar niet in de NTische vorm
van het met God of Christus zetelen op tronen [65]. De Apoc laat trou63. Charles, Allo, Gelin, Brütsch, Bonsirven, A. Feuillet: Le Cantique des
Cantiques et L'Apocalypse. RSR 49 (1961) 321-353.
64. Het is vreemd dat Charles (I, p. LXIX) Apoc 3,20 direkt op de hebreeuwse
tekst laat teruggaan.
65. Zie P. Volz, Die Eschatologie der jüdischen Gemeinde im neutestamentlichen Zeitalter, Tübingen 1934, bl. 380. Ook Str.-B IV, 1110.
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wens dat Oordelen over' van Mt 19,28 of het 'heersen over' van Lc 22,30
vallen, het gaat Joh om een beeld voor het delen in Christus' uiteindelijk
levenslot. Dat komt ook tot uiting in de vreemde voorstelling van zaken,
dat namelijk de overwinnaar samen met de Heer op Zijn troon mag
zetelen zoals volgens dit vers en 22,1.4 ook Vader en Zoon op één troon
zetelen.

Exkursie 1 : De zeven boodschappen
A. Hun plaats in het geheel van het boek. 1. Sommige kritici van de
vorige eeuw hebben gemeend de serie van zeven 'brieven' in die zin als
een latere toevoeging te mogen beschouwen, dat Joh aan ieder van de
zeven gemeenten een exemplaar van zijn Apoc stuurde, ingeleid door een
kleine brief aan die gemeente (bv. Spitta 1889). Later zouden deze kleine
brieven dan met de nodige aanpassing bijeengevoegd zijn tot een algemene inleiding.
Charles heeft uit woordgebruik en taaieigen van cp. 2-1 duidelijk aangetoond (1,37-42), dat de boodschappen van dezelfde hand zijn als de rest
van het boek. Maar omdat de cp. 2-3 van een andere denk- en voorstellingswereld getuigen dan het overige deel, neemt Charles voor de
boodschappen een vroegere ontstaansdatum aan. Het heeft Charles met
name gefrappeerd dat we in de cp. 2-3 niets vernemen over een konflikt
Rome-christendom (met uitz. misschien van 3,10) noch over de wereldlijke vervolgingen of over martelaren, terwijl verderop in de Apoc deze
zaken centraal staan. Charles vindt ter verklaring van dit verschijnsel de
beste hypothese, dat de boodschappen in een aanmerkelijk vroeger stadium aan de afzonderlijke kerken geschreven zijn om hen op pauhjnse
wijze te berispen en aan te moedigen en dat ze bij de uitgave van de
Apoc door Joh in het geheel geïncorporeerd zijn, met de nodige aanvullingen. Deze zouden nu nog aan te wijzen zijn aan het begin en einde van
de brieven: het betreft de uitgebreide Christustitels, die verwijzen naar
1,13-18 en de vele heilsbeloften op het eind, die vaak verwijzen naar
fragmenten elders in de Apoc (vgl. 2,7 met 22,2.14; 2,11 met 21,8 (de
tweede dood); 2,17 met 19,12 (nieuwe naam) enz.).
2. Ook al verwerpt men heden de hypothese van een afzonderlijk bestaan van de brieven, daarmee is nog geen eensgezindheid gegeven in de
alternatieve uitleg. Want ook als men houdt dat de cp. 2-3 juist met het
oog op hun inlijving in het boek geschreven zijn, kan men menen dat dit
gebeurd is in een postjohanneïsche redaktiefase (Erbes, Weyland, Vischer)
of reeds in het beginstadium van de wordingsgeschiedenis van de Apoc
(Spitta). En als men sinds Charles met het grootste deel der kommentatoren van mening is, dat de cp. 2-3 afkomstig zijn van Joh, kan men het
accent leggen enerzijds op hun historische gerichtheid op die bepaalde
zeven kerken of anderzijds op hun algemeen karakter van toespraken van
de Heer tot de kerk in het algemeen (Lohmeyer).
3. Me dunkt, dat we uit de bovenstaande beschouwingen bepaalde
46

De zeven boodschappen
bruikbare elementen kunnen aanvaarden, andere gegevens lijken minder
acceptabel, a) Charles heeft uit woordgebruik en taaieigen aangetoond
dat de zeven boodschappen van dezelfde auteur zijn als de rest van het
boek. Het is op grond daarvan niet houdbaar de brieven als een invoeging
van een ander auteur te beschouwen, b) De veronderstelling van Charles
dat deze 'brieven' in een vroeger stadium apart aan de zeven kerken
waren gestuurd, lijkt me onjuist, omdat we niet met briefliteratuur te doen
hebben. We wezen er in het kommentaar op hoe de belangrijkste elementen van het brief formulier ontbraken. Wel moeten we rekening houden
met het feit dat de openingsverzen van de zeven boodschappen telkens
terugverwijzen naar de Christusverschijning van 1,12-18 en dat op het
einde duidelijke allusies op latere cp. van het boek aanwezig zijn. c) Charles heeft terecht gesteld dat er in de 'brieven' zo goed als niets te vinden
valt over het konflikt Rome-christendom. Het is evenwel de vraag of we
in dat feit een handvat hebben tot een vroegere datering van de brieven.
Het valt namelijk ook te konstateren, dat er na de cp. 2-3 niets meer te
bespeuren valt van de zeven kerken noch van een direkte toespraak van
Christus (uitz. 22,12). Niemand zal hieruit echter konkluderen dat de
cp. 4-22 vroeger geschreven zijn dan de eerste cp. d) Vanuit de voorgaande punten lijkt het me geoorloofd te veronderstellen, dat de auteur
van de Apoc met het gedeelte 1,9-3,22 zijn werk meer een ecclesiologische
en christologische oriëntatie heeft willen geven. Hierbij wordt dan verondersteld dat Joh eerst het apokalyptische blok cp. 4-22 in concept voor
de geest had. Maar dit blok met zijn akkumulatie van wereldwijde
visioenen zou op zich teveel in het 'luchtledige' hangen en de indruk
wekken een los nummer akrobatiek te zijn. Joh wil echter zijn christelijk
verwerkt, apokalyptisch materiaal dienstbaar maken aan de konkrete
christelijke gemeenschap. De makrokosmische perspektieven van de apokalyptische visioenen moeten funktioneren in de mikrokosmische wereld
van de christelijke gemeenschappen. De situatieschets die de cp. 2-3 van
de kerken geven, wijst erop dat deze christenen de troebelen van de eindtijd aan het meemaken zijn. Valse profeten en apostelen (2,3.14.15.20), gevangenschap dreigt (2,10), ze worden beschimpt (2,9), met moeite blijven
ze trouw aan het Woord (3,8). Deze elementen worden ook in de synoptische en paulijnse apokalyps gevonden. In het kader van die eindtijdbeleving past dan ook die herhaalde oproep tot bekering en standvastigheid, in de Apoc aangevuld met die typerende overwinnaarsspreuk. Aan
de overwinnende christen van de oerkerk wordt reeds beloofd, wat in het
apokalyptisch blok als het nieuwe Jerusalem of de nieuwe wereld wordt
voorgesteld, vgl. 2,7 met 22,2.14; 2,10 met 20,14 en 21,8; 3,5 met 19,14:
3,12 met 21,2. e) Verschillende gegevens wijzen erop, dat we de cp. 2-3
ook in nauw verband met het voorgaande deel 1,9-20 moeten zien. Het
lijkt me geoorloofd in het geheel van 1,9-3,22 een uitgebreide Christophanie te zien. In 1,11 wordt een verband gelegd tussen Christus, de
ziener, de zeven kerken en het boek: de ziener krijgt van Christus opdracht om hetgeen hij te zien krijgt op schrift te stellen en aan de zeven
kerken te zenden. De Opdrachtgever presenteert eerst als het ware zijn
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'geloofsbrieven': in een visueel (1,12-16) en auditief beeld (cp 2-3) toont
Hij zijn gezag over en zijn betrokkenheid bij de kerken. De samenhang
tussen het visuele en auditieve element van de Christusverschijning blijkt
duidelijk uit het feit, dat de beginwoorden van de zeven toespraken verwijzen naar het beeld van 1,12-18 f) Als de bovenstaande punten juist
zijn, is het met nodig een aanzienlijke tijdsduur aan te nemen tussen het
ontstaan van 1,9-3,22 en het grote blok van cp 4-22 [66] Wel lijkt het
me zeer waarschijnlijk dat de auteur bij het ontwerpen van het geheel in
latere instantie aan de eerste cp dacht en zelfs zijn voorwoord achteraf
schreef Veel hangt hier af van de vraag hoe de auteur tot het gebruik
van het symbolische zevental kwam Zoals we al bij eerste blik op de
inhoudsopgave kunnen zien, is het getal zeven een sleutelbegrip bij de
kompositie van de Apoc Welnu, hij kwam niet tot dat zevental omdat
er maar zeven kerken zouden zijn geweest, die waren er meer, er zijn ook
meer dan zeven geesten of engelen Zoals we nog zullen zien, kwam het
zevental bij de schrijver in de geest toen hij de plagen en straffen wilde
gaan schilderen, daartoe geïnspireerd door Lv 26 Het getal zeven ontstond dus in het apokalyptisch blok en werd daarna benut in de daaraan
voorafgaande cp 2-3
В De Christusfiguur in de boodschappen In het fragment 1,12-16
valt het op hoe de anoniem verschijnende Christus met een serie gewich
tige attributen wordt beschreven Het is alsof Joh een apokalyptiek woor
denboek heeft opengeslagen bij het woord 'verschijning' en een koliek
tie belangrijke OTische passages tot een geheel heeft verwerkt De figuur
die op een mens gelijkt zoals bij Dn 7 en 10 komt niet op wolken zoals
gewoonlijk (14,14), maar staat tussen zeven luchters die weer aan Zach 4
ontleend zijn Het lijkt me daarom met juist hier in dit cp te spreken van
een Mensenzoonvisioen Voor de ziener is Mensenzoon geen uitputtende
aanduiding voor de verschenen Christus, er zijn nog andere epitheta
nodig, waarvan sommigen (1,14b, 1,15c 17c) in het ОТ aan Jahwe werden
toegeschreven en daarom hier de goddelijke aanwezigheid willen garan
deren Andere typeringen van de chnstophanie zijn duidelijk bedoeld om
het gezag en de zorg van de Heer t a ν de kerken te accentueren het wan
delen tussen de luchters (1,13), het vasthouden van de zeven sterren (v
16), uit zijn mond een tweesnijdend zwaard (v 16) Tn de vv 17-18 wordt
de waardigheid en funktie van de Heer 'christelijk' gefundeerd 'Ik was
dood, maar zie Ik leef' De verrijzenis verhief Hem volgens Ps 2 tot 'Zoon
van God' (2,18), die na zijn overwinning van Zijn Vader de troon verwierf
(3,21)
Het karakteristieke van de Christusfiguur in 1,9-3,22 is, dat Hij als het
ware als een surveillant, een opzichter optreedt Hij is namelijk op de
hoogte van de levenspraktijk van de kerken HIJ keurt die goed of laat
zijn afkeuring merken Bovendien spoort Hij ze aan tot verandering en
66 M Boismard, 'L'Apolypse' ou 'les Apocalypses' de S Jean, RB 56 (1949)
507-541, meent dat de brieven een paar jaar na de tweede editie van het
apokalyptisch blok te dateren zijn (bl 541)
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verbetering en stelt hen tenslotte een blijvende heilzame toekomst in het
verschiet. Dit alles gaat de taak van de Mensenzoon-rechter, zoals we die
uit de synoptici kennen, te buiten. Nu kan men met J. Combin [67] stellen,
dat de specifieke christelijke bijdrage van de Apoc aan de Mensenzoonvoorstelling is dat de Mensenzoon ook als pedagoog voor de huidige kerk
optreedt. Deze redenering komt me te willekeurig voor en gaat bovendien
van de veronderstelling uit dat in 1,13 de technische Mensenzoon-titel
wordt gebruikt, hetgeen niet zonder meer duidelijk is. En ook al zou die
Mensenzoon-aanduiding als titel funktioneren, hij is dan nog niet het
enige en bepalende element in de christophanie. De toespraken van cp.
2-3 kunnen zo maar niet als Mensenzoon-toespraken worden gekwalificeerd, in 2,18 noemt de spreker zich de 'Zoon van God', in 3,14 'de getrouwe en waarachtige getuige'. Het leidt tot verwarring om daarin kwalificaties van de Mensenzoon te zien. In de christophanie van 1,9-18 verschijnt Christus niet exclusief als Mensenzoon, onder één titulatuur, maar
Hij is er de Heer van de verdrukte kerk [68].
De 'rôle de surveillant des Eglises' (Cerfaux) die Jesus in cp. 2-3 uitoefent, heeft de aandacht van enkelen gericht op de figuur van de
mebaqqer en vooral van de maskyl in de gemeenschap van Qumran.
Bij deze laatste gaat het niet om de Leraar der gerechtigheid, maar om
een meester, een geestelijk leidsman die leert een onderscheid te maken
tussen de twee wegen en de twee kategorieën mensen, de twee geesten die
ze bezielen en de twee soorten werken die eruit voortkomen; het oordeel
Gods zal tenslotte aan de goeden de overwinning schenken. Bovendien
vermaant de maskyl de zonen van het licht en haat de zonen van de duisternis. Een vindingrijke geest kan in Apoc 2-3 de nodige parallelteksten
met deze Qumrangegevens aanwijzen. Maar de vergelijking dwingt niet
tot de konklusie dat de Apoc hier afhankelijk zou zijn van Qumran [69].
C. Over de kerkidee in de zeven boodschappen valt niet veel te zeggen.
Het woord εχκληοία is nog aan lokale gemeenschappen gebonden en heeft
waarschijnlijk nog geen wereldomvattende betekenis, maar geeft wel aan
dat iedere lokale gemeenschap het ideaal van heilsgemeenschap zoals bij
het volk Israel te realiseren heeft. De ziener zag dan ook niet één luchter
met zevental armen, maar zeven luchters die ieder voor een kerkgenootschap staan. Vanuit die gemeenschappen moet het licht van God de
wereld in schijnen.
67. J. Comblin, a.w., 'Cette révélation de l'actualité du Fils de l'Homme, telle
est, semble-t-il, la nouveauté que contient le livre de l'Apocalypse. C'est le
progrès de la révélation chrétienne que nous lui devons' (Ы. 71).
68. Het blijft nog altijd vreemd dat de Mensenzoon, bij uitstek thuishorend in
de apokalyptiek, zo zelden (2x) voorkomt in de Apoc. J. Comblin vindt de
Mensenzoontitel een fundamenteel sleutelbegrip voor de Apoc (bl. 49), maar
hij geeft geen uitleg waarom Joh het woord bijna niet gebruikt.
69. 'Les analogies que nous venons de relever entre le rôle du maskyl à
Qumrân et le rôle de Jésus ressuscité dans les communautés chrétiennes, sont
d'ordre tellement général qu'elles ne permettent pas de penser ni à un contact
littéraire ni à une dependence doctrinale" (J. Comblin, a.w., p. 119).
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In de ср. 2-3 staat voorts het realistisch, historisch aspekt van het kerkzijn voorop, waar later het eschatologische (bij de ontelbare menigte in
с VII) en het mystieke element (kerk als bruid voor wie de bruiloft nog
komen moet!) meer uitgewerkt worden [70]. Dat realistisch karakter vin
den we in de goede en kwade daden en eigenschappen van de kerken, in
de lofprijzingen en vermaningen, in de oproep tot bekering en het voor
houden van de beloning. Het is een gemeenschap met een 'simul-Natur',
aards en hemels, historisch en bovenhistorisch, menselijk en goddelijk.
Dat alles ligt niet in duidelijke, theologische noties voor ons, maar spreekt
uit de hier verwoorde ervaring.
Ofschoon historische details niet ontbreken in de cp. 2-3, vinden we er
toch niet die karakteristieke gegevens, die nodig zijn om de kerken naar
tijd en plaats duidelijk historisch te kunnen situeren. Er wordt iets gezegd
over konflikten met de synagoge (2,9.13; 3,8.9), incidenteel is er sprake
van vervolging (2,13), er is het gevaar van binnen uit van de dwaalleraars
(2,6.14.20). Maar geen van deze feiten geeft ons houvast voor een zekere
datering. Tegenover de dwaalleraars wordt aan de gelovigen de raad ge
geven te behouden wat ze ontvangen hebben, er lijkt een langere tijd sinds
het bestaan verlopen te zijn. Lohmeyer wijst er bij de kerk van Laodicea
op dat er niets over de aardbeving van het jaar 60/61 wordt gezegd, die
ligt kennelijk een tijd achter het moment van het schrijven. 'So ist die Ab
fassung der Schreiben etwa in das letzte Jahrzehnt des I. Jhdts. zu setzen',
zo gokt Lohmeyer. Verder staan we nog voor de vraag waarom juist deze
zeven kerken voor deze boodschappen in aanmerking kwamen (zie kommentaar 1,11) en hoe deze zeven kerken met Efese aan het hoofd er toe
kwamen (of kwam alleen Joh ertoe?) zich als representatief voor heel de
christenheid te zien. Dat mag toch uit het symboolgetal zeven afgeleid
worden. Interessant is de hypothese die Lohmeyer hier voor opstelde.
Volgens hem zou de Kleinaziatische kerk met Efese aan het hoofd na de
val van Jerusalem de leiding van de christenheid wel eens hebben kunnen
overnemen van de palestijnse gemeenschap met Jerusalem aan het hoofd.
Indikaties hiervoor zouden kunnen zijn, dat IPt de gelovigen in Asia als
'Vertretern der Christenheit' aanspreekt (1,1), dat volgens apokriefe be
richten gelovigen van Jerusalem naar Efese verhuisden, dat daar het be
langrijke corpus johanneum tot stand kwam. Hoe dit alles ook zij, deze
dingen mogen we slechts als achtergrond postuleren, ze zijn geen hoofd
thema van de cp. 2-3. Dat hierin voor onze historische navorsing belang
rijke gegevens ontbreken, mag ons niet zoals Charles verleiden tot moei
lijke litteraire hypothesen, maar moet ons doen vaststellen dat het de
schrijver meer te doen was om het exemplarische van het kerkzijn in de
eindtijd.

70. A. Nikolainen, Der Kirchenbegriff in der Offenbarung des Johannes, NTS
9 (1962-63) 351-361.
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С. НЕТ VISIONAIR GEDEELTE
3DE H O O F D S T U K :
H E T V E R B R E K E N VAN DE Z E V E N Z E G E L S
4,1-8,1
Na de boodschappen van de hemelse Heer aan de zeven kerken te hebben aan
hoord in de voorgaande cp. wordt de lezer nu meegevoerd naar Gods troon en
hofhouding (c. 4) en kan hij daar getuige zijn van het feit dat alleen het Lam
het verzegelde boek kan openen (c. 5), d.w.z. als Heer van de eindtijdsgebeur
tenissen openbaar wordt, hetgeen in de cp. 6-7 nader uitgewerkt wordt. In с 4
begint het strikt apokalyptische gedeelte van het boek. Tot aan het einde vol
gen de beelden en visioenen elkaar op, nu eens vol gruwel dan weer vol hoop,
nu eens in een begrijpelijke orde dan weer in onverwachte wendingen. De cp.
4-5 vormen hier de ouverture: de eeuwige God, zetelend op zijn troon, om
geven door zijn hof en het actieve Lam zijn resp. de auteur en acteur in de
komende eindtijdgebeurtenissen. We vinden verderop in het boek regelmatig
verwijzingen naar deze twee ср.: 7,11; 11,16; 12,5; 14,3; 19,3; 20,11; 21,5. Meer
uitdrukkelijk evenwel zijn deze cp. een inleiding op bet zegelvisioen van cp.
6-8.

a. Hemelse liturgie rond Hem die op de troon gezeten is (4,1-11)
Na een inleidend vers over het ontstaan van het visioen beschrijven de w . 2-8a
achtereenvolgens de hemelse troon, Degene die erop zetelt en de omringende
hofhouding van de 24 oudsten, die zeven kandelaars en de vier levende wezens.
De w . 8b-ll schilderen de hemelse liturgie met de tekst van het loflied dat
oudsten en levende wezens God toezingen. De levende wezens zingen: Ή β ϊ ^ ,
heilig...', de oudsten vallen bij met 'Waardig zij Gij...'

1 Daarna had ik een visioen: zie, een open poort in de hemel en de
stem die ik eerder als de stem van een trompet tot me had horen spre
ken, zei: Stijg op, hierheen, en ik zal и tonen hetgeen hierna gaat ge
beuren. 2 Terstond was ik in geestvervoering. En zie, er stond een
troon in de hemel en op de troon is Iemand gezeten. 3 Die erop ge
zeten is, ziet er uit als jaspissteen en cornalijn. En boven de troon staat
een regenboog die er uit ziet als smaragd.
4 En rond de troon staan vierentwintig tronen en op die tronen zitten
vierentwintig oudsten, in witte gewaden en met gouden kronen op hun
hoofd. 5 En van de troon gaan bliksemstralen, gedreun en dondersla
gen uit. En zeven vuurfakkels staan voor de troon te branden. Dat zijn
de zeven geesten van God. 6. En voor de troon bevond zich als het
ware een glazen zee, kristal gelijk. En midden voor de troon staan in
een kring vier levende wezens, van voren en achter vol met ogen. 7 En
het eerste levende wezen lijkt op een leeuw, het tweede op een jonge
51

Арос 4,1-11
stier, het derde heeft het gekat als van een mens en het vierde levende
wezen lijkt op een vliegende adelaar. 8 En elk van de vier levende we
zens heeft zes vleugels, aan alle kanten, ook aan de binnenkant, vol
met ogen. bn dag en nacht gaan zij door met uit te roepen, heilig, hei
lig, heilig de Heer God de Almachtige, die was en die is en die komen
zal.
9 En wanneer de levende wezens roem en eer en dank brengen aan
Degene die op de troon is gezeten. Die leeft in de eeuwen der eeuwen,
vallen de vierentwintig oudsten terneer voor Degene die op de troon is
gezeten en aanbidden Die leeft in de eeuwen der eeuwen. En ze wer
pen hun kronen voor de troon, roepen: 11 Waardig zi]t Gij, onze Heer
en God, de roem en eer en macht te ontvangen, want Gij hebt het
heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het geschapen.
1 De uitdrukking 'Daarna zag ik' heeft geen chronologische waarde meer,
maar is een technische term om een nieuw visioenbeeld aan te geven [77].
Het is daarom onjuist om, uitgaande van deze uitdrukking, naar een
tijdsduur te zoeken tussen het aanschouwen van het voorgaande en vol
gende visioen. 'Een deur geopend in de hemel' is met zonder meer het
zelfde als 'de hemelen geopend' in bv. Ez 1,1; Mt3,16; Act 10,11; Apoc
19,11. In het eerste geval wordt de hemel voorgesteld als een gebouw,
mogelijk met meerdere vertrekken of afdelingen, in het tweede geval ziet
men de hemel als een gewelf De betekenis in beide gevallen komt op
hetzelfde neer: de ziener overschrijdt de grens van de aarde naar de
hemel en kan dan deel krijgen aan de geheimen van God [72]
71. Het іига тайга nìòor met of zonder και ìòov wordt teruggevonden in 7,1
(μετά τνΓτο).9; 15,5; 18,1; 19,1. Voor het nader omschrijven van bepaalde
onderdelen van het visioen wordt УШ elfx r gebruikt (5,1 2 6 11, 6,1 2 12 enz.).
D e formule УШ ìòov kwamen we reeds vaker tegen in de mond van een of
andere spreker, dient tot het accentueren, van profetische uitspraken (1,18;
2,10 22, 3,8 20 e n z ) De formule komt ook in verhaalstof voor, staat daarbij
'als Einleitung des Wahmchmungssatzes hinter "sehen ' (Johannessohn, Der
Wahrnehmungssatz
bei den Verben des Sehens in der hebräischen und griechischen Bibel, K Z (N F ) 64 (1937) 1 4 5 w ) De konstruktie is steeds Daarna zag
ik en zie' (4,1; 7,9) of 'En ik zag en zie' 6 2 5 8, 14,1.14) of 'en ik zag de hemel
geopend en zie' (19,11). Dit gebruik van УШ «VJI is elders in het N T niet
bekend, het is een bedoelde imitatie van de stijl der OTische profeten Z o
P. Fiedler, Die Formel 'und siehe' im Neuen Testament, München 1969. De
formule is volgens hem met slechts een technisch middel om een nieuwe penkoop aan te geven, maar 'unterstutzt auch die Dringlichkeit und Feierlichkeit
in Heilszusage wie auch Strafdrohung'. Alle grote heils- en onheilsfiguren
worden met dit У at ι Au y gepresenteerd
72. D e voorstelling van de hemelse deur wordt ook aangetroffen in Hen 14,13;
3Mk 6,18. G. Rinaldi, La porta aperta nel cielo (Ар 4,1), CBQ 25 (1963) 336347 stelt voor de 'open deur' van 4,1 via Apoc 11,19, 15,5 te zien als de open
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Na het zien volgt nu het horen en wel van de stem die al eerder gehoord
werd, dat moet in 1,10 geweest zijn. Het is de stem van de 'angelus interpres', de engel die soms beelden laat zien maar meestal geziene visioenbeelden verklaart. Het kan moeilijk de stem van Christus zijn, want in
с 5 legt de stem het visioen van het Lam uit zonder in ik-vorm te spreken
'Stijg op, hierheen' wijst erop dat die deur zich niet tussen gelijke hemelvertrekken bevindt, maar tussen aarde en hemel, ofschoon de overgang
van een lager naar een hoger hemelvertrek op zich niet uitgesloten is;
niets wijst er echter op dat de ziener eerst in een lager hemelvertrek was.
De engel zal tonen 'hetgeen hierna gebeuren moet' (vgl. 1,1.19), de engel
is hier openbaringsbemiddelaar, hij brengt de toekomstbeelden aan. Als
zodanig doet hij denken aan de engel van 1,1, met dit verschil evenwel
dat hier niet gesproken wordt over een zending door Christus.
Terstond was ik in geestvervoering', deze opmerking bevreemdt op 2
deze plaats aangezien enerzijds de visioenbeschrijving van v. 1 deze extase
al veronderstelt en anderzijds ook in 1,11 deze eigen ervaring al beschre
ven was met dezelfde woorden. Uitgaande van deze laatste konstatering
hebben sommigen gekonkludeerd dat Joh vanaf cp. 4 een nieuwe bron
benut. Maar het mag toch niet verwonderen dat de schrijver, nu hij tot
een ander visioenbeeld overgaat, nog eens aan zijn uitgangspunt her
innert en zich zelf en zijn lezers de goddelijke oorsprong van zijn werk
voor de geest houdt. Vandaaruit is ook de eerste moeilijkheid op te lossen
betreffende de volgorde van v. 1 en 2: hij introduceert het komende
visioen zodanig dat er verband is met het voorgaande (de stem van vroe
ger; tonen wat er gebeuren moet; ik was in geestvervoering) én dat er
tevens iets nieuws wordt medegedeeld (daarna...; een deur geopend).
'En zie, een troon in de hemel en op die troon is Iemand gezeten'. Zoals bij de christophanie van 1,12 wordt ook hier bij de theophanie eerst
kort een soort dekor getoond, dan volgt de presentatie van de centrale
figuur op anonieme wijze: iemand. Reeds in IKg 22,19vv en in de visioenen van Jesaja (6,1), Ezechiël (1,26) en Daniël (7,9) werd een troon aanschouwd, waarop Jahwe gezeten was. Een troon die omgeven wordt door
vele anderen. Nog vaak zal de ziener het beeld van de troon oproepen,
het woord komt 47x voor in de Apoc (elders in het N T 15x). De troon
wordt hier niet uitdrukkelijk in een tempelomgeving gedacht zoals in 7,15
en 8,3 en reeds in Js 6,1. Er is hier eerder in overeenkomst met Dn 7,9
waar de troon van de Hoogbejaarde temidden van andere tronen staat en
we in een vergaderzaal, zelfs in een rechtszaal lijken te zijn.
Degene die gezeten is op de troon wordt nader omschreven, maar niet 3
deur in de tempel en wel die deur die volgens Ez 46,1-10.12 waarschijnlijk
tussen de voorhof van het volk en de voorhof met altaar aanwezig is. En die
deur mag op feestdagen voor het volk open om ze het offer te laten zien, met
name van de lammeren, die 5x vermeld worden in deze enkele w . van Ez. Zo
gaat in Apoc 4,1 de deur open om het gebeuren rond het Lam te zien. Tutta la
visione è cosi introdotta come una immensa, quasi cosmica, liturgia domenicale'.
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met menselijke attributen zoals bv. wel in Ez 1,26 en ook niet de trekken
van een dier, doch met behulp van de edelste en kostbaarste juwelen.
Jaspis en karneool worden voor wat het N T betreft alleen maar in de
Apoc gebruikt en wel hier in 4,3 en straks bij de schildering van het
nieuwe Jerusalem (21,1 Ivv), waar we nog terugkomen op de kwestie van
de edelstenen. Een smaragdachtige regenboog staat als een halve cirkel
boven de troon; volgens Ez 1,28 leek de glans van Gods troon op een
regenboog. Onze schrijver is waarschijnlijk wel door die tekst van Ez op
zijn idee gekomen, heeft er nog een kostbaarder aanzien aan willen geven
door de toevoeging van smaragdachtig, maar daardoor ongemerkt het
beeld wat vertroebeld want de meerkleurigheid van de regenboog wordt
erdoor aangetast. We mogen ons de regenboog boven de troon voorstel
len als een nimbus, een hemels distinctivum (Bousset, Charles, Lohmeyer).
4
De aandacht gaat dan naar de omstaanders van Hem die op de troon
gezeten is. Hij ziet rondom die ene centrale troon vierentwintig andere
tronen waarop vierentwintig oudsten gezeten zijn.
De identifikatie van deze vierentwintig oudsten is nog steeds een moeilijke
zaak, dat blijkt uit de onderscheidenheid van verklaringen die rond dit onder
werp geprobeerd worden. We kunnen de opinies in twee groepen onderbren
gen, waarbinnen we de nodige nuancen moeten verwachten. 1. De eerste
groep [73] ziet in de vierentwintig 'presbyteroi' verheerlijkte mensen. Men
specificeert deze dan nog verder hetzij als 'heel de kerk', of 'alle heiligen van
het oude en nieuwe verbond' (Albertus de Grote), 'de triomferende kerk'
(Schnepel), 'de mensheid vertegenwoordigd door een clitc-senaat' (Renan),
'de heiligen van het oude verbond' (Wikcnhauser, Michl. Feuillet). Hun argu
mentatie berust op de volgende gegevens. In een serie NTische teksten worden
tronen beloofd bv. aan de apostelen (Mt 19,28; Le 22,30), aan de gelovigen die
volharden (Ef 2,4-6; Apoc 3,21; 20,24), terwijl geen enkele bijbeltekst spreekt
over engelen als gezeten op tronen. Bovendien worden in Apoc 6-7 'witte
kleren' toegeschreven aan de gelovigen en een 'gouden kroon' mag gezien wor
den als een teken van viktorie. Tronen, witte kleren en kronen of kransen
worden in de zeven boodschappen van cp. 2-3 aan de overwinnaars van de
aarde toegezegd. Tenslotte worden engelen in de Schrift nooit voorgesteld als
'presbyteroi', uitgezonderd misschien Js 24,23.
2. De andere groep houdt de vierentwintig 'presbyteroi' voor hemelse
wezens. Als belangrijk argument voor deze uitleg geldt de zo juist genoemde
tekst van Js 24,23 [74]. We hebben daar te doen met de Jesaja-apokalyps, waar
in het eindoptreden van Jahwe wordt geschilderd vooral in het straffen van de
zondaars en de verheffing van de vromen. In 24,23 wordt de verheerlijking van
73. O.a. de meeste kerkvaders zoals Victorinus, Primasius, Beda, Albertus de
Grote; verder Luther, Cornelius a Lapide; in de modernere tijd Renan, Holtzmann, Schlatter, Swete, Schrenk, Michl, Cerfaux-Cambier, Wikenhauser, Prigent. Halver, Feuillet in zijn artikel: 'Les vingt-quatre vieillards de l'Apoca
lypse, RB 65 (1958) 5-32. De monografie van J. Michl over dit onderwerp is
getiteld: Die 24 Ältesten in der Apokalypse des heiligen Johannes, München
1938.
74. O.a. Gunkel, Spitta, Bousset, Zahn, Allo, Charles, Lohmeyer, Rissi, Boismard, Lohse, Bomkamm, Satake.
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Jahwe temidden van dat alles beschreven: 'Want Jahwe der heirscharen zal
heersen als koning op de berg Sion, in Jerusalem; en voor zijn oudsten
('presbyteroi') zal zijn heerlijkheid stralen'. Toegegeven moet worden dat hier
niet noodzakelijk de engelen of welke hemelse wezens dan ook in begrepen
moeten worden. Verder wijst deze groep op de elders in het ОТ voorkomende
voorstelling van een hemelse senaat rond de troon van God. Zo IKg 22,19:
Jahwe op zijn troon met het hemels heir links en rechts van Hem; zo ook in
Job 1,6; 2,1; Ps 89,8; Jer 23,18; Dn 7,9. Tenslotte oefenen de vierentwintig
enkele funkties uit die over het algemeen alleen aan hemelse wezens worden
toegewezen: lofzang voor Jahwe (4,10; 11,16), ze brengen de menselijke ge
beden over (5,8), ze leggen visioenen uit (7,13); bovendien worden ze met
'kyrie' aangesproken (7,14).
Waarom er juist vierentwintig oudsten rond de troon staan, is al evenzeer
een omstreden kwestie. Gunkel (Schöpfung und Chaos, p. 302-308) meent de
oorsprong van deze voorstelling in de babylonische tradities te moeten zoeken,
in de astrologische beschouwingen rond vierentwintig sterrengoden van de
Dierenriem. Aangezien Gunkel zelf toegeeft dat Joh zich deze eventuele oorsprong niet meer bewust was, is deze uitleg voor de betekenis die de Apoc aan
de vierentwintig toekende, niet zo belangrijk meer. Men heeft van genoemd
aantal wel eens een theologische optelsom gemaakt: ze representeren de twaalf
patriarchen van het ОТ en de twaalf apostelen van het NT. Anderen verwijzen
naar een judalstische 'klerikale' achtergrond: de tempelklerus kende vieren
twintig groepen (IKr 24,7w), waarvan de leiders (althans volgens het rab
bijnse geschrift Joma 1,5) 'de oudsten van de priesterschaar' of Oudsten van het
huis' (Tamid 1,1; zie Schürer II 236) werden genoemd. De vierentwintig
'presbyteroi' zouden zo hemelse 'dubbelgangers' zijn van de aardse liturgen
zoals er volgens de ziener in de hemel ook een brandoffer (8,3) en reukaltaar
(5,8) aanwezig zijn.
Gezien de kontekst ook, lijkt mij de uitleg van de vierentwintig oudsten
als hemelse wezens de meest aannemelijke. Joh wil immers in dit c. 4 de
majesteit en macht van God schilderen alvorens tot Zijn akties over te
gaan. Bij deze God 'an sich' behoren zijn hofhouding en dienaren, ni. de
oudsten, de zeven geesten (v. 5) en de vier dieren (v. 6). Verheerlijkte
schepselen passen moeilijk in dit kader, die komen verderop ter sprake.
Joh heeft het OTisch gegeven van een hemels college als adviesraad (IKg
22,19) of als gerechtshof (Dn 7,9) omgevormd of uitgebreid tot een groep
koninklijke dienaars, die samen met de vier Dieren God eer brengen zoals op aarde de priesters en levieten. In dit verband lijkt me de hypothese
dat het aantal vierentwintig teruggaat op de vierentwintig klassen tempelzangers (IKr 25,9-31) aannemelijk. Dat we de vierentwintig presbyters
niet mogen identificeren met verheerlijkte schepselen, lijkt me ook nog op
te maken uit een tekst als 7,13 waar 'één van de presbyteroi' aan de ziener
de betekenis uitlegt van die lui met witte kleren aan, de martelaren. Daar
is dus duidelijk onderscheid tussen die presbyter en de verheerlijkte mensen zoals ook nog in 14,3 waar de honderdvierenveertigduizend voor de
troon en voor de vier dieren en voor de presbyters een lied zingen. Tegenover het argument van groep 1 dat in cp. 2-3 tronen, kronen en witte
gewaden aan de overwinnende christenen worden toegezegd en die ook
door de oudsten van 4,4 worden gedragen, kan gesteld worden dat het
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hier in 4,4 gaat over gouden kronen als distinctivum voor een waardig
heid (vgl 14,1), niet als overwinningskransen zoals in 2,9 Witte gewaden
duiden niet op een aardse funktie, maar typeren een hemelse figuur (Mt
17,2, Jo 20,12, Act 1,10), wit geeft in de Apoc het hemels karakter van
iemand of iets aan zoals bij de witte rechterstoel van God (20,11), het
witte paard (19,11), de witte kleren (7,9) Aan verheerlijkte mensen wordt
inderdaad een troon beloofd zoals in 3,21 Maar pas bij het laatste oor
deel· In dit verband citeert men (zie Lohmeyer bij dit vers) een tekst uit
Tanchuma als kommentaar bij Dn 7,9 'Tempore fururo Deus S В (sa
baoth) sedebit et angeli dabunt sellas magnatibus Israelis et illi sedent
Et Deus S В sedet cum senioribus tamquam princeps senatus et judica
bunt gentes'
s
Bliksem en donderslagen komen in het ОТ meermalen voor als bege
leidende verschijnselen van theophameen (Ex 19,16, Ez 1,13, Ps 17,4vv,
76,19, Job 37,4) Waar ze elders m de Apoc (8,5, 11,19, 16,18) handelin
gen van God begeleiden, worden ze alleen hier met de troon in verband
gebracht en dienen als een epitheton van Gods majesteit We hebben hier
wederom een aanwijzing dat Joh veel traditiematenaal hanteert, maar dit
aan eigen bedoelingen en visie onderdanig maakt
Voor de troon staan zeven brandende fakkels (ЯаитаЛ^) Het zijn de
zeven geesten van God, zo verklaart ons Joh zelf Joh is, grammatikaal
gezien, de draad even verloren, 'de tronen' en 'de oudsten' daarop uit
het voorgaande ν had hij in de accusativus als object van het visioen, de
zeven fakkels staan in de nominativus Men kan het ook en met meer
recht omdraaien en ν 4 met zijn twee ace 'tronen' en 'oudsten' als een
inbreuk op de aanwezige nominativi zien ν 3 zie, een troon
iemand
op de troon, ν 5 uit de troon bliksems
ν 6 voor de troon iets als
Als
men Joh geen grammatikale slordigheden mag toeschrijven en iedere on
regelmatigheid langs een andere weg verklaard moet worden, kan men
hier de verklaring van Charles volgen, dat Joh cp 4 eerst schreef zonder
ν 4 erin, pas later zou hij dit gegeven van een vroeger visioen hier inge
voegd hebben met het oog op vv 9-11 en zou daarbij vergeten zijn de
ace te veranderen in een nom Tijd voor korrektie had Joh niet, aldus
Charles'
Wat de inhoud van 5b betreft, ook Ez zag in zijn roepingsvisioen vuur
als van fakkels (1,13) Het is mogelijk dat dit beeld teruggaat op een vorm
van sterrenkultus Bepaalde sterrenformaties, elders als goden aangezien,
kunnen in het jodendom omgevormd zijn tot een hofhouding van de ene
God Vandaar de luchters, de fakkels, de ogen van God, de geesten van
God Apoc Bar 21,6 heeft het over hemelse wezens 'die Gij van eeuwig
heid gemaakt hebt uit vlammen en vuur, die om uw troon staan' Over de
zeven geesten is reeds gesproken bij de behandeling van 1,4
б
Ook hier ontbreekt iets aan de grammatikale precisie, een werkw ont
breekt, het onderwerp is nauwelijks aan te wijzen In ν 6a klinkt nog een
antiek kosmisch wereldbeeld door, dat door onze schrijver niet meer als
zodanig wordt gepresenteerd, hij gebruikt er slechts elementen uit voor
zijn poetische schildering van Gods omgeving Het is het kosmosbeeld
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van Gn 1,7: God scheidde de wateren van beneden het uitspansel van de
wateren erboven. Boven het hemelgewelf bevond zich dus ook een zee,
zo kan Ps 104,3 zeggen: 'Gij legt op de wateren uw opperzalen', Ps 148,4:
Tooft Hem hoogste gewesten, de wateren boven de hemel'. Welnu, deze
zee lijkt voor de ziener op een kristalvloer. Het gaat Joh alleen maar om
de glorierijke entourage, afstraling van Gods heerlijkheid.
'En midden voor de troon staan in een kring', het is een poging de
griekse woorden, die op zich geen moeilijkheden opleveren, zinvol te
vertalen. De moeilijkheid is gelegen in het combineren van ¿r μέσ<ι> en
κύκλφ. Op verschillende manieren heeft men hier duidelijkheid willen
scheppen. Als 'in het midden' en 'rondom' letterlijk gehouden moeten
worden, dan krijgt men als voorstelling dat de vier levende wezens bij
het midden van iedere troonzijde en zodoende dus rond de troon staan
(zo Bousset, Hadom, Wikenhauser, Lohse). Lohmeyer suggereert dat 'in
het midden' gedachtenloos uit Ez 1,13 werd overgenomen en door 'in het
rond' vervolgens werd gecorrigeerd. Charles stelt voor om 'in het midden
van de troon' als latere toevoeging van een scribent te beschouwen, die
Ez 1,5 ('En in het midden van de vuurwolk de gedaante van...') bij het
schrijven van dit v. voor de geest kreeg en ongemerkt bij de tekst opnam.
Dit soort verklaringen van Lohmeyer en Charles maken de geest van de
ziener-schrijver zo ongeveer tot een computer die zich dan wel eens ver
gist. Raymond R. Brewer [75] probeert het vanuit een andere hoek. Men
kan nl. 'in het midden' ook laten slaan op een plaats midden tussen de
troon en een andere plek. Brewer wil de gehele opstelling van troon en
omstaanders verduidelijken aan de inrichting van een grieks-romeins
theater van die tijd. Daartoe behoren de tribunes in halfronde vorm,
daartegengaan de vierkante ruimte van het toneel, soms met drie ver
diepingen en met als eerste verdieping een klein platform boven de be
gane toneelvloer. Dat is het 'theologeion', de plaats vanwaar de 'deux ex
machina' spreekt. Voor de toneelvloer ligt nog een halfronde plaats, de
'orchestra', aan de buitenkant waarvan, als laagste rij van de tribune, de
zetels staan voor hoogwaardigheidsbekleders. Daar bevond zich ook het
koor en soms ook een altaar. Toegepast op de Apoc 4—5 geeft dat vol
gens Brewer het volgende aanzien: de troon van God is het 'theolo
geion', de vierentwintig oudsten zijn de hoogwaardigheidsbekleders op
de plechtige zetels, de vier levende wezens zijn gemaskerde personen van
het koor, het geslachte Lam staat bij het altaar in de orchestra. De pa
rallel beperkt zich echter niet tot het instrumentarium, aldus Brewer. Heel
de Apoc is als een drama van 'cosmic proportions and tragic significance'
dat zich in zo'n theater afspeelt. De opening bestaat in het verbreken der
zegels en blazen der trompetten. Er zijn koren die meedoen. En tenslotte
treedt in 21,3-5 de 'deus ex machina' op en komt de ontknoping. Er zijn
m.i. in de tekst van Apoc 4-5 geen litteraire allusies naar een dergelijke
griekse achtergrond hoe mooi alles ook zou worden. De meeste elementen

75. Raymond R. Brewer, Revelation 4,6 and Translations thereof, JBL 71
(1952) 227-231.
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van het dekor verwijzen naar het ОТ (troon, zeven fakkels, vier levende
wezens, hymnen enz.). En Joh ziet zich in zijn visioen niet in een theater
maar in een hemelse troonzaal. Daarmee is het probleem van 4,6b nog
niet opgelost. Dat ze 'rond' de troon staan, is nog voor te stellen: de vier
levende wezens zijn bij Joh geen troondragers meer onder de troon. Als
dienaren staan ze er nu rondom, samen met de oudsten en engelen (5,11;
7,11). Het 'midden van de troon' blijft moeilijk. Er blijft voor deze
vreemde formulering geen andere uitleg mogelijk dan die we boven als
eerste vermeldden, 'bij het midden van iedere zijde' of die van 'midden
op de troon' als de troon dan een groot geheel met treden is, midden op
de trap. Uit 5,6 blijkt wel dat de troon en de vier levende wezens als een
soort plaatselijke eenheid worden gezien.
7

De vier levende wezens komen ongetwijfeld uit Ez 1,5. Maar het zijn
hier niet meer de gekompliceerde wezens met ieder vier gezichten (Ez
1,10). Bij Joh heeft ieder wezen één van de vier verschijningsvormen die
bij Ez ieder tesaam had: een leeuw, een stier, een mens en een adelaar.
Heel dit beeldenkomplex van Ez en indirekt van de Apoc heeft ongetwijfeld een mythologische praehistorie en is waarschijnlijk afkomstig uit de
babylonische astrologie (zo Gunkel en met hem Bousset, Lohmeyer).
Daarin zouden vier sterrenbeelden het firmament dragen en wel die van
de leeuw, de stier, de schorpioen (als mens voorgesteld) en de adelaar.
Ook de vier seizoenen en vier winden zouden in dat astrologisch wereldbeeld in relatie gezien worden met de vier sterrenbeelden. De veelheid
van ogen (v. 6.8) is misschien nog een reminiscentie aan die astrologische
oorsprong, sterren zijn immers Gods ogen.
8
De levende wezens hebben verder ieder een zestal vleugels zoals de
serafijnen van Js 6, twee meer dan de cherubijnen van Ez. 1. De levende
wezens zingen, weer zoals in Jes 6, het trisagion. Hen 39,12 legt dit lied
in de mond van 'die niet slapen', dat zijn volgens 71,6 de 'seraphim,
cherubim en onaphim'.
In de hymne die ze zingen treffen we weer de driedelige Godsomschrijving aan, nu in een andere 'chronologische' volgorde ('die was en die is
en die komt') dan in 1,4.8 ('die is en die was en die komt'). Voor deze
drievoudige Godsomschrijving verwijzen de kommentaren gewoonlijk
naar parallellen uit de hellenistische wereld [76]. Deze meer filosofische
teksten verklaren echter niet de grammatikaal vreemde formulering van
de Apoc. Reeds sinds Bousset wijst men ter verklaring van die Godsomschrijving in Apoc 1,4.8; 4,8 ook naar Targumteksten, met name naar
TJI Ex 4,13 en TJI Dt 32,39. McNamara heeft onlangs [77] nog weer
eens uitdrukkelijk gewezen op het belang van de Targumteksten, vooral die bij Dt 32,39 waar de typische formulering van de Apoc een
goede verklaring krijgt [78]. De derde bepaling 6 έρχόμρνος moet dan, ook
76. Pausanias over Zeus Zev; ijv, ZFVÌ imlv, ZFVÇ εσπεται. Volgens Plutarchus
(Moralia 354 C) stond op de gevel van Minerva's tempel in Saïs εγώ n/u ла
το γεγονός

και òr και

εσόμενον.

77. McNamara, a.w., Ы. 97-112.
78. Dt. 32.30 luidt: 'Ziet nu, dat Ik, dat Ik het ben', TJI heeft: 'Zie nu dat Ik
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volgens McNamara, als een christelijke formulering voor 'die zal zijn'
worden gezien. Zeer onwaarschijnlijk lijkt me de ingewikkelde suggestie
van J. Massingberd Ford [79] om de oorsprong van ó εοχόμενος in het
vierde evangelie te zoeken, vooral in 11,27 ('Ja, Heer, ik geloof vast dat
Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt'). De godde
lijkheid van God zou ook met een messiaanse titel kunnen worden aan
geduid.
Bij deze Godshulde van de vier levende wezens sluiten zich de vieren- <M 1
twintig oudsten aan, zo wenst Joh nog aan te vullen. Als teken van hun
eerbied werpen ze hun kronen voor Gods troon. Wettstein was de eerste
die hier een parallel uit Tacitus (Ann XV,28) aanhaalde: 'ad quam
(beeld van Nero) progressus Tiridates sublatum capite diadema imagini
subjecit'. Waar in de lofzang van de vier levende wezens God geprezen
werd om zijn eigenschappen, daar wordt Hem door de vierentwintig lof
toegezongen om het werk van de schepping, die door Zijn wil in stand
wordt gehouden, ook in troebele tijden.
b . Het Lam met de verzegelde boekrol

(5,1-14)

Tegen het indrukwekkende dekor van с 4 met Hem die op de troon is gezeten
en met Diens plechtige hof gaat nu een belangrijke handeling plaats vinden:
het Lam, dat voor de troon temidden van al die dienaren staat, komt naar
voren en neemt een boekrol in ontvangst (v. 6-7) van Hem die op de troon
gezeten is. Niemand anders werd daartoe waardig bevonden (v. 1-5). Dat is
voor de hemelingen weer aanleiding om een loflied te zingen ter ere van het
Lam (v. 8-12). Heel de schepping valt tenslotte bij in een doxologie zowel aan
Die op de troon is gezeten als aan het Lam (v. 13-14). Uit deze korte inhouds
opgave moge blijken dat er in de opbouw van c. 4 en 5 enige punten van over
eenkomst zijn, vooral op het einde. Er is eerst een soort situatieschets: in с 4
de troon en Degene die erop zetelt en Zijn omstaanders; in с 5 de verzegelde
boekrol en de radeloosheid bij allen vanwege de onmacht die zegels te ver
breken. Vervolgens wordt in 4,6b de aandacht gevestigd op de vier levende
wezens bij de troon, in 5,6 staat daar het Lam bij de troon en komt naar voren
om de boekrol in ontvangst te nemen. Tenslotte zingen in 4,8 de vier levende
wezens het trisagion, de overigen vallen bij met het 'Waardig zijt Gij...', in 5,9
zingen de vier en de vierentwintig een lied 'waardig zijt Gij...', bijgevallen door
duizenden engelen: 'waardig zijt gij...'. Dan wordt alles in 5,13-14 door het
koor van heel de schepping samengevat. Het grote verschil tussen с 4 en 5 is
echter dat er in с 4 eigenlijk geen centrum is, terwijl in с 5 de handeling van
het Lam centraal staat. Daarom mag с 4 als voorbereiding op с 5 gezien
worden.

1 En ik zag in de rechterhand van Hem die op de troon is gezeten een
ben Hij die is en die was en ben Hij die zal zijn'. In het aramees staat het eerste
lid in participiumvorm, het tweede lid volgt in de 3de persoon zodat volgens
McNamara het onregelmatige ó ην hieruit verklaard kan worden.
79. J. Massingberd Ford, 'He that cometh' and the Divine Name (Apocalypse
1,4.8; 4,8), Joum for the Study of Judaismus 1 (1970) 144-148.
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boekrol, aan binnen- en buitenkant beschreven, verzegeld met zeven
zegels. 2 En ik zag een krachtige engel die met luide stem aankondig
de: wie is waardig de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken?
3 En niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde was bij
machte om de boekrol te openen en er een blik in te werpen. 4 En ik
weende luid, omdat niemand waardig werd bevonden de boekrol te
openen en in te zien. 5 En één van de oudsten zegt mij: ween niet langer. Zie de leeuw uit de stam Juda, de Spruit van David overwon en
zal nu de boekrol en de zeven zegels openen. 6 En ik zag temidden
van de troon en van de vier levende wezens en van de oudsten een
Lam staan, als geslacht, met zeven vleugels en zeven ogen, dat zijn de
zeven geesten van God gericht op heel de aarde. 7 En Het kwam naar
voren en ontving de boekrol uit de hand van Hem die op de troon is
gezeten. 8 En toen Het de boekrol genomen had, vielen de vier levende
wezens en de vierentwintig oudsten voor het Lam neer, ieder had een
gitaar en gouden schalen vol reukwerk, het zijn de gebeden van de
heiligen. 9 En ze zingen een nieuw lied: waardig zijt Gij de boekrol te
nemen en zijn zegels te verbreken, want Gij zijt geslachtofferd en hebt
met uw bloed mensen uit alle stammen, talen, volken en naties vrijgekocht voor God. 10 Gij hebt hen gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor God, zij zullen de aarde regeren.
11 Ik keek en hoorde de stem van vele engelen rondom de troon en
levende wezens en de oudsten en hun aantal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen die met luide stem riepen:
waardig is het geslachtofferde Lam om de macht, de rijkdom, de wijsheid, de kracht, de eer, de roem en de lof te ontvangen. 13 En elk
schepsel in de hemel, op en onder de aarde en op de zee, gans het
heelal hoorde ik roepen: aan Hem die zetelt op de troon en aan het
Lam zij de dank, de eer, de glorie en de heerschappij in de eeuwen der
eeuwen. 14 En de vier levende wezens riepen: Amen. En de oudsten
vielen in aanbidding neer.
1 In de rechterhand van God zag de profeet een 'biblion'liggen, aan binnenen achterkant beschreven [SO], met zeven zegels verzegeld. Het valt niet
80. Ook de hss. vertonen onduidelijkheid aangaande de juiste tekstvorm van
v. 1. Volgens goede hss. is de boekrol beschreven 'van binnen en van achteren'
de meest waarschijnlijke lezing. Varianten zijn 'van binnen en van buiten' of
'van buiten en van binnen' of volgens 1 hs 'van voren en van achter'. Zahn
lost de tekstmoeilijkheid zeer vernuftig op, hij kombineert de woorden anders:
van binnen beschreven en van achteren verzegeld.
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te ontkennen dat Joh hier met enkele penseelstreken een beeld ontwerpt
dat alle aandacht direkt opeist. Het intrigeert de lezers. Joh gaat spanning
in zijn verhaal brengen, hij roept ook vraagtekens op. En tot in onze tijd
hebben de exegeten ook op deze vragen geen eensgezind antwoord.
Zo bestaat er over de vorm en inhoud van dat 'biblion' nog steeds niet zoveel
duidelijkheid.
Wat DE VORM betreft zijn er mensen die het zich voorstellen als een codex
(zo bv. Zahn, Nestle, Spitta). Het ligt immers, zo zeggen zij, 'op de hand'; ver
volgens wordt voor het openen άνυίγνϋμι gebruikt, waar voor het openen van
een rol een andere term wordt gebruikt [8J]. De meesten houden het evenwel
voor een boekrol zoals duidelijk het geval is in Ez 2,9w. Ezechiél kreeg de rol
open aangereikt, van voren en van achteren beschreven. Omdat de rol in de
Apoc nog dicht is gaat het 'van voren en van achteren' niet op, vandaar dat
het 'van binnen en van achteren' beschreven is. G. Roller [82], specialist in de
toenmalige dokumententechniek, wil 'biblion' verklaren als een papyrusoorkonde en niet als een boek noch boekrol [85]. Met een beroep op Jer
32,9-14 denkt hij aan het procédé van de dubbele oorkonde, in verschillende
vormen alnaargelang het schrijfmateriaal gebruikelijk bij rechtszaken. Het
procédé diende om vervalsing tegen te gaan. Hij verkiest als juiste lezing in
Apoc 5,1: 'van binnen en van buiten beschreven'. Het aparte verzegelde binnenschrift was immers voor vervalsing ontoegankelijk en werd slechts bij
rechtszaken door de rechter geopend, terwijl het buitenschrift altijd leesbaar
was en dus ook vervalsbaar. Het bevatte vaak slechts een résumé van de zaak,
het gaf in ieder geval naslagmogelijkheid.
Wat DE INHOUD betreft, het bepalen daarvan hangt begrijpelijkerwijs sterk
af van het standpunt t.a.v. de vorm. Zo meent G. Roller in genoemd artikel
dat, ofschoon 'der Inhalt der Urkunde mit keinem einzigen Worte angedeutet
ist' (bl. 107), we met een rapport te doen hebben waarin de schulden van de
mensheid beschreven staan. Het openen van de zegels is een gerechtelijke
procedure waarbij de schuldeiser ofwel de schulden urgeert of ervan vrijspreekt. In het geval van Apoc 5 brengt God de schuldoorkonde te voorschijn.
Het Lam is de Rechter, Hij maakt de binnenste, verzegelde oorkonde open en
gaat de betaling van de schulden afdwingen. Voordat het zevende en laatste
zegel wordt verbroken en dus vlak voordat de schulden metterdaad betaald
moeten gaan worden, worden eerst in с 7 de verlosten veilig gesteld. In с 8
verbreekt Hij dan het laatste zegel en begint de rechtszitting pas volop. De
mysterieuze stilte van 8,1, aldus nog steeds Roller, geeft het Lam gelegenheid
om van het nu ontsloten dokument kennis te nemen. Het oordeel wordt dan
uitgesproken en voltrokken ten nadele van de schuldigen. Cp. 8-20 is in deze
visie een uitvoeren van de in de schuldoorkonde opgetekende veroordelingen.
Volgens anderen (Th. Zahn, J. Weiss) gaat het om een testament, waarin Gods
81. Voor het openen van een boekrol had ανίλειν of άναπτνοσειν in de tekst
gestaan. Dit argument gaat evenwel niet zo absoluut op getuige Js 37,14 en
Ez 2,10; Lc 4,17.
82. G. Roller, Das Buch mit sieben Siegeln, ZNW 36 (1937) 98-113.
83. 'Es ist kein (Literatur-) Buch, kein Brief und kein Testament, sondern ein
Papyrus-Urkunde, welche eine Verpflichtung oder irgendwelche Bedingungen
oder dergleichen enthält, die eine Urkundspartei der anderen gegenüber oder
beide gegeneinander schuldig sind' (bl. 107).
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wil betreffende het oud en nieuw verbond staat opgetekend. Volgens de ro
meinse wetgeving moest een testament met zeven zegels van zeven getuigen
verzegeld worden. Na de verbreking van de zegels kan het testament geopend
en ten uitvoer worden gebracht. Een derde interpretatie van de inhoud van dat
'biblion' lijkt me meer op theologische gronden dan op de tekst zelf te be
rusten: het Oude Testament zou erin opgetekend staan, omdat de betekenis
daarvan pas na de dood van Christus zou zijn vrijgekomen [84]. Deze inter
pretatie was geliefd bij de kerkvaders van de eerste eeuwen en wordt in aan
gepaste vorm nog gehouden door moderne exegeten (o.a. Cerfaux-Cambier,
Feuillet, Rcicke, Prigent). Weer dichter bij de tekst van de Apoc en bij de
gegevens van Ez 2 en Zach 5 lijkt me de verklaring die als inhoud van het
'biblion' de goddelijke besluiten tot uitvoering van het eindoordeel ziet (zo
Charles, Bousset, Lohmeyer, Boismard, Lohse e.a.). De boekrol zou zodoende
een profetie betreffende de eindtijdgebeurtenissen bevatten en iedere zegelver
breking zou symboliseren dat een deel van die gebeurtenissen wordt geopen
baard. Zo zouden minstens de cp. 6-8 in dat 'biblion' beschreven staan, maar
misschien moet heel de Apoc erbij betrokken worden.
Uit de laatste opmerking blijkt reeds hoc met de kwestie van de inhoud ook
de vraag naar DE OMVANG van die eventuele inhoud rijst. Als de boekrol deze
of gene inhoud heeft, zo meent men, dan zal die inhoud toch wel in het schema
van het boek verwerkt zijn. 'Man wird den Inhalt des Buches in der Ape selbst
und in ihren Schilderungen zu suchen haben' (Holtz, bl. 34). Sommigen laten
dan die inhoud samenvallen met hetgeen in ср. 6-8 over het verbreken van de
zegels wordt gezegd. Het verbreken van de zegels is dan zoveel als het be
schrevene laten gebeuren (Bousset, Schlatter, Rissi). De aanhangers van de
oorkondetheorie maken een duidelijk onderscheid tussen het verbreken van de
zegels en het bekend maken van de inhoud. Wat bij het verbreken van de
zegels gebeurt, is slechts voorbereiding. Pas na het verbreken van het zevende
zegel wordt de inhoud geopenbaard, hetzij vanaf 8,2 hetzij vanaf 12,1 [85].
Bij de behandeling van w . 7-8 komen we nog terug op de kwestie van
'biblion'. Hier reeds enkele aantekeningen naar aanleiding van bovenver
melde opinies, a) Er is geen absolute zekerheid te krijgen omtrent de juiste
lezing van 5,1. 'Van binnen en van achteren' heeft onder de hss de beste
papieren en wordt in de moderne vertalingen en kommentaren het meest
aangehouden. 'Van binnen en van buiten' heeft evenwel ook goede ge
tuigen. b) Dat het om een dubbele oorkonde gaat, waarvan de ene ver
zegeld en de ander een open afschrift is zoals in Jer 32,9-14 lijkt me zeer
onwaarschijnlijk. Want hier in Apoc 5,1 is héél de boekrol verzegeld, hoe
die dan ook beschreven mag zijn. c) Me dunkt dat die verzegeling centraal
staat in de beschrijving van de boekrol. In een apokalyptische kontekst
84. Feuillet meent 'que ce livre représente les écrits de ГА.Т., et en particulier
les oracles prophétiques, écrits énigmatiques et regardant principalement Israël,
dont le Christ seul peut donner la clé' (Études johanniques, bl. 231). Luther
zegt in een preek over Jo 1,14: Het ОТ is een brief van Christus die Hij na
zijn dood geopend heeft... zoals Apoc 5,1 ons leert'.
85. K. Staritz, Zur Offenbarung Johannis 5,1 ZNW 30 (1931) 157w, kiest voor
het eerste, G. Bornkamm, Die Komposition der Apokalyptischen Visionen in
der Offenbarung Johannis, ZNW 36 (1937) 132-149, kiest de tweede mogelijk
heid.
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mag men dan verwachten dat die verzegeling dient tot het bewaren van
geheimen betreffende de toekomst (vgl Js 29,11; Dn 8,26; 12,4.8) en niet
zozeer tegen het vervalsen van juridische dokumenten. Het gaat daarom
meer om een 'Schicksalbuch' dan om een schuldoorkonde, d) Dat het met
zeven zegels gesloten is, mogen we in de Apoc terugleiden tot de voor
liefde van Joh voor het getal zeven. Het is niet nodig hiervoor te ver
wijzen naar de aanwezigheid van zes of zeven getuigen bij het opmaken
van een schuldoorkonde (Roller, p. 105) of van een testament (Zahn).
Centraal in dit с 5 staat evenwel niet de boekrol, maar Degene die de 2-3
boekrol gaat openen. Op zeer expressieve wijze dramatiseert Joh de scene
van het openen van de boekrol. Eerst de luide roep van een krachtige
engel [86]: wie is waardig...? Dan een angstige stilte, niemand in het drie
delige heelal wordt waardig bevonden. Op dit 'waardig zijn' komen we
nog terug bij v. 9.
De ziener is bedroefd en weent erom, hij wil alles zo echt mogelijk 4-5
voorstellen. Dit alles helpt om de onvervangbare plaats van Christus in
het verlossingswerk te accentueren. Een van de oudsten doet hier (en in
7,13), wat elders (10,4.8; 17,1; 19,9; 22,8) een engel doet, hij interpreteert
onverklaarbare visioenen. 'De leeuw uit de stam van Juda' is een unieke
verschijning in het NT. Het is een titel die teruggaat op Gn 49,9 ('Juda,
als een leeuwenwelp stijgt gij omhoog... Hij kromt zich, hij vlijt zich
neer als een leeuw en als een leeuwin; wie durft haar wekken?'). Reeds in
de eerste eeuw v.Chr. kan in de literatuur van het judaïsme aangewezen
worden (zie Str-B bij deze plaats) dat het een messiaanse titel was, bv, in
Test Jud 24,5. 'De wortel van David' is een ongewone verwijzing naar
Js 11,1 en 10 waar het messiaanse heil wordt verbonden aan de heropleving van de davidische dynastie (v. 1: 'Dan zal een twijg aan de wortel
van Jesse ontspruiten'; v. 11: 'Op die dag zal de wortel van Jesse als een
banier voor de naties verheven, door de volken worden gezocht'). Jes
spreekt over 'de wortel van Jesse', d.i. over het geslacht Jesse waaruit
David een exemplarische spruit is (2Sm 16), Rom 15,12 citeert Js 11,10
ook met 'de wortel van (tou) Jessai'. We mogen niet veronderstellen dat
we hier in 5,5 met een kleine vergissing van Joh te doen hebben, want in
22,16 herhaalt Joh deze idee in de vorm van een Jezus-uitspraak: 'Ik ben
de wortel en het geslacht van David', waarmee ook Joh' bedoeling duidelijker wordt: de eindtijdfiguur Jezus inkorporeert in zich het ideaal van de
davidische dynastie. Misschien was de kombinatie van Gn 49,9 en Js
11,10 reeds in de traditie vóór Joh bekend, want in IVEsr 12,31 heet het:
'De Leeuw... dat is de Messias, die door de Allerhoogste tot aan het einde
der tijden bewaard is, die te voorschijn zal komen uit het zaad van David'.

86. Niet alle hss. hebben 'krachtig' in hun tekst. Het zou hier de enige keer in
het NT zijn dat er sprake is van een krachtige engeL
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Exkursie 2: De Overwinning
Van de Messias wordt in 5,5 gezegd dat 'Hij heeft overwonnen' zonder
nadere bepaling van tijd, plaats of tegenstander 'Overwinnen' is m het
N T een typisch johanneisch woord [87] In de zeven boodschappen van
cp 2-3 werd herhaaldelijk het participium 'de overwinnende', ook zonder
verdere bepaling, gebruikt voor de volhardende christen Negenmaal
wordt zo het werkwoord in absolute vorm gebruikt zonder lijdend voor
werp Aan die overwinnaars werden allerlei beloften in het vooruitzicht
gesteld In 3,21 legt Christus een verband tussen zichzelf als overwinnaar
en als reeds 'gedecoreerd' en de christenen als overwinnaars die eens zul
len worden beloond Die beloning is duidelijk iets uit de nieuwe aeon, de
overwinning echter speelt zich in deze wereldtijd af In drie teksten wor
den de overwonnenen genoemd 12,11 zegt dat de christenen de Aan
klager (=de Satan) door het bloed van het Lam en het woord van hun
getuigenis hebben overwonnen, in 15,2 is sprake van de overwinnaars
van het Beest en zijn beeld, volgens 17,14 zal het Lam met de zijnen de
koningen van de aarde na een gevecht overwinnen Dit laatste vers voert
ons in de mythologische voorstel'ing van c m oorlog tussen de legers van
Satan onder leiding van het Beest en de koningen tegen de legers van God
onder leiding van het Lam
De genoemde teksten (de betwiste tekst 6,2 en de vv 11,7, 13,7 lieten
we nog even buiten beschouwing) leveren nogal heterogene gegevens de
christenen zullen overwinnen, zonder nadere bepaling (8x), zij hebben
reeds overwonnen nl Satan (lx) en het Beest (lx), vervolgens, Christus
heeft overwonnen, zonder bepaling (2x), Hij zal overwinnen nl de ko
ningen (lx) De aandachtige lezer heeft hier enkele vragen werkt de
schrijver in al die teksten steeds met dezelfde inhoud van het woord 'over
winnen' en zo ja, welke is dat dan en waar ligt de sleuteltekst? [88] Als
men 5,5 als uitgangspunt neemt en stelt dat Christus in zijn dood en ver
rijzenis (vgl 5,9b) de overwinning heeft behaald, dan zou het in de over
winnaarsteksten betreffende de christenen over de martelaren gaan die m
hun dood de Satan overwonnen (zo Bousset, Charles, Behm e a ) Dit lijkt
me evenwel moeilijk te kombineren met de zin en struktuur van de zeven
boodschappen Deze maken namelijk niet de indruk alleen tot de marte
laren gericht te zijn Het zou mogelijk zijn met 17,14 als sleuteltekst de
voorstelling van Christus als een militaire Messias centraal te stellen
Niemand kan dit evenwel op alle andere teksten doorvoeren Dan blijft
87 wp-nvkomt 28x voor in het NT, waarvan 17x in de Apoc, 7x in Uo en lx
in Jo
SS Paul S. Minear, I saw a new Earth, Washington 1968, hceft m ι het belang
van het overwmningsthema overdreven als híj heel het boek van de Apoc
volgens dat thema ziet ingedeeld* The Promise of Victory (1,9-3,22), the Lamb
as Victor (4,1-8,1), the Prophets as Victors (8,2-11,18), the Faithful as Victors
(11.19-15,4), Victory over Babylon (15,5-19,10), Victory over the Devil (19,1122,7) Het is met name niet duidelijk hoe hij zijn derde en vierde hoofdstuk
zo heeft kunnen betitelen en indelen in de Apoc.
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nog de mogelijkheid open om te veronderstellen dat de overwinning eerst
over de christenen werd gezegd, daarna pas van Christus. Dan zou J.
Comblin (p. 165) gelijk hebben waar hij de overwinning van de christenen
ziet in hun getuigenis, in het blijven spreken van het Woord, ook waar
dit ten koste van het leven gaat (12,11; 15,2) [89]. Dan zou Jezus ook
overwinnaar geworden zijn en wel in de verkondiging tot aan de dood
toe, zo heeft Hij Satan reeds overwonnen (5,5), een anticipatie van de uit
eindelijke overwinning die pas in 17,14 wordt vermeld. In deze uitleg van
Comblin gaat het bij de victorie van Jezus en de christenen niet om een
thema uit de militaire orde noch uit de juridische wereld (ze hebben het
proces gewonnen), het gaat om de kracht van het getuigeniswoord waar
door ze 'hun tegenstanders een dergelijke coup toebrengen dat ze straks
zullen sterven' (ta.р., Ы. 166).
Een belangrijk element in de interpretatie van Comblin is tenslotte nog,
dat hij in het overwinningsmotief een duidelijke allusie ziet op de preten
ties van de romeinse keizer, 'semper victor'. 'Proclamer la victoire de
Jésus, c'est proclamer que l'empire romain est voué à la défaite'. Deze
uitleg zou ongetwijfeld makkelijker te aanvaarden zijn als het motief der
overwinning inderdaad hoofdzakelijk met Christus verbonden was. In
feite staat het thema vaker met de christenen in verband. Ten gunste van
de apolegetische verklaring van Comblin spreekt volgens sommigen het
feit dat vivóto in het ОТ geen thema is [90], het zou dus makkelijk in het
konflikt keizerkultus en Christuskultus ontstaan kunnen zijn [91].
Na dit alles dringt zich aan mij een onderscheid in het motief van de
Overwinning' op. De Apoc gebruikt het thema in de 'polemische' zin,
d.w.z. binnen de voorstelling van een eschatologische, messiaanse oorlog
(= 'polemus') en in de morele zin van standhouden temidden van de
eschatologische troebelen [92]. In die eerste, mythologische betekenis
komt het dan voor in het eigenlijk apokalyptisch blok, in 11,7; 13,7 en
17.14 wordt 'polemos' zelfs in de kontekst vermeld, in 12,11 en 15,2 mag
die oorlog verondersteld worden. De tweede betekenis treffen we in de
boodschappen van cp. 2-3 aan en in de verwijzing daarheen in 21,7. Hier
wordt namelijk tegenover de overwinnaar een rij van lafaards, trouwelozen, afgodendienaars enz. geplaatst, het zijn morele diskwalifikaties.
89. 'La victoire est le témoignage lui-même. Les chrétiens sont vainqueurs
quand ils témoignent. L'épreuve du témoignage, c'est la persécution et la mise
à mort. Celui qui témoigne jusqu'à la mort, est vainqueur. Il a anticipé la
victoire du jugement eschatologique. Il est vainqueur de la Bête et de ses
armées' (J. Comblin, a.w., bl. 165).
90. O. Bauemfeind, ThW IV, 945 behandelt onder het trefwoord geen teksten
uit het ОТ.
91. Elders in het NT heeft het thema alleen enig belang in Uo, waar het 6x
voorkomt over de christenen en met als overwonnene 'de wereld' (2,13-14;
4,4-5; 5,4-5). Het ww. staat hier steeds in het perfectum, Jo anticipeert de
eindtijdgebeurtenissen.
92. 'Absolutes νικάν bezeichnet also die eschatologische Bewährung' (Holtz,
a.w., bl. 39).
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Voor 5,5 ('zie de Leeuw uit Juda heeft overwonnen') is de keuze moei
lijker. Duidelijke gegevens dat hier in een oorlogsvoorstelling wordt ge
dacht ontbreken. Anderzijds heeft dit overwinnen van de Heer meer in
houd dan het alles trotseren en het standhouden van de christenen. De
overwinning van 5,5 wordt duidelijk als een unieke gebeurtenis voorge
steld. Christus heeft het daaraan te danken dat Hij alleen in staat is de
zegels te verbreken. Het lijkt me daarom inderdaad dat die behaalde
viktorie van Christus theologisch gezien moet worden in zijn sterven en
verrijzen, waarin Hij op de Dood en Satan de overwinning heeft behaald.
6 Hij die de boekrol van de zegels kan bevrijden blijkt zich reeds temidden
van de hemelse hofstoet te bevinden. Joh zag Hem daar staan temidden
van... Men kan het tweemaal voorkomende h /іеаш letterlijk opvatten:
ergens midden tussen de kleinere binnencircel van de vier levende wezens
bij de troon en de grotere circel van de vierentwintig oudsten. Een andere
mogelijkheid is dat men 'temidden' kollektief neemt: in het midden van
al die groepen. Een vergelijking met 7,17 geeft de tweede mogelijkheid
meer kans.
Christus wordt hier onverwachts opgevoerd als 'het Lam', το άηνίον
een woord dat buiten Jo 21,15 in het N T niet voorkomt [93]. De kommentatoren zijn het erover eens dat Joh in het hier ontworpen beeld van
het Lam twee eigenschappen wil verenigen, a) Het Lam is 'als geslacht'.
het is hier gearriveerd via de slachtbank, het heeft de vernedering van
de strafdood vrijwillig ondergaan zoals de Dienaar van Jahwe in Js 53,7.
Het is zodoende een offerlam en heeft op die manier verlossing bewerkt
(v. 9). Dit is duidelijk een christelijke voorstelling van zaken, b) Het Lam
'staat', heeft zeven horens en zeven ogen. Deze apokalyptische schildering
wil de macht van Christus doen uitkomen. Dat het 'staat' hoeft niet
persé die koninklijke macht uit te beelden, dat zegt hier veeleer dat Het
gereed is tot handelen (7,1; 10,5; 19,17). De hoorn is symbool van de
macht, ook de Draak van c. 12 en het Beest van с 13 zijn uitgerust met
dat symbool. De kombinatie van lam en hoorn treffen we ook aan in
Hen 90,9 waar aan de Makkabeeën wordt gezegd: 'Ik zag hoe die lammeren horens kregen' [94]. Het Lam heeft ook nog zeven ogen, waarvan
de ziener zoals bij de zeven fakkels in 4,5 zegt dat het de zeven geesten
van God zijn. Ook hier wordt een OTisch gegeven verwerkt en wel uit
Zach 4,10 waar de zeven lampen worden verklaard als de zeven ogen van
Jahwe die de wereld doorvorsen. Het Lam deelt in die allesomvattende
blik en kennis van God. Meer over het Lam in een excursie na 14,5.
93. Jo 21,15: weid mijn lammeren. D e andere lam-teksten van het N T (Jo
1,29.36; IPt 1,19; Act 8,32) hebben αμνός, ook gebruikt in Js 53,7 parallel met
ποόβάτον.
94. In dit verband citeert men uit Test Joseph 9,1-11: 'en ik zag dat uit Juda
geboren werd παρΰίνος Ιχιη<αα οτολην βνποίνην. Km êÇ αί'τής лоо?)Хие αμνός
άμωμο; και ίξ аоютгогЪ а то ώς λέων. Km τιάνια τα ΰηοία ωομονν κατ' αντου
και ίνίκηαεν αυτά ó αμνός. Volgens de meesten evenwel is deze tekst geïnspireerd op de Apoc, zo niet bv. Lohmeyer (bl. 54).
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'En Het kwam en nam in ontvangst uit de rechterhand van Die op de 7
troon is gezeten', een plechtige beschrijving van de hoofdhandeling
van
de cp 4-5. We zien het Lam een stap naar voren doen in de richting van
de troon. Het perfectum εΧληφεν wijst erop dat deze gebeurtenis blijvend
resultaat had. Van de 23x dat het ww. Χ ψβανειν in de Apoc voorkomt,
heeft het in verreweg de meeste gevallen de betekenis van Ontvangen',
dat lijkt ook hier het best uit te komen vooral als we er 5,9 12 bij be
trekken. De betekenis 'nemen' zou meer het initiatief bij het Lam leggen
Betreffende het geheel van 5,1-7 heeft Η P. Muller [95] op twee inte
ressante parallellen in het ОТ gewezen, IKg 22,20-22a en Js 6,8. Het ge
meenschappelijke bestaat niet zozeer in dezelfde terminologie als wel in
het patroon van de handeling. In alle dne gevallen overlegt koning Jahwe
met zijn omstaanders aan wie een bepaalde opdracht gegeven moet wor
den. De voornaamste gegevens naast elkaar geplaatst geven het volgende
beeld:
Jes 6,8
Apoc 5,1-7
lKg22,20vv.
a. 'Ik zag Jahwe op een 'Ik zag de Heer, ge 'Zie de troon in de
zeten op een troon,'
hemel van Die,
troon' (19b)
'rond de troon
b. 'met het hemels heir 'serafs stonden om
Hem heen,'
24 oudsten .'
rechts e 1 om Hem
heen.'
'stem van engel: wie is
c. Jahwe: 'wie wil Achab 'stem van de Heer:
waardig ?'
wie zal Ik zenden?'
overhalen ?'
'Niemand in de hemel
d. 'De een zei dit, de an
kon '
der dat,'
e. Toen trad een geest 'Ik zeide: hier ben ik. 'Het Lam kwam en
nam in ontvangst.'
naar voren, ging voor Zend mij.'
Jahwe staan en zei: ik
wil hem overhalen
We kunnen ook hier niet ingaan op alle details van deze synopse en zeker
niet op de egyptische en babylonische parallellen die nog aan te voeren
zijn Voor ons с 5 is van belang dat we steeds te doen hebben met het
verlenen van een opdracht en dus met een soort investituur of intronisatie [96] In het beeld van het Lam, dat na geslacht te zijn als overwin
naar de hemelzaal betreedt om de boekrol over te nemen, ligt het oerkerygma vertolkt van 'Jezus heeft zich vernederd. God heeft Hem ver95. H. P. Muller, Die himmlische Ratversammlung Motivgeschichtliches zu
Ape 5,1-5, ZNW 54 (1963) 254-267.
96. Bousset (Ы. 259) vermoedt achter Apoc 5,1-7 een oude, heidense, mythi
sche voorstelling van een bijeenkomst van radeloze goden, waarin plotseling
een nieuwe godheid met de hoogste attributen binnenkomt. 'Sie kommt von
einem groszen Siege über dämonische Gewalten her und hat nun die Zaubermacht gewonnen die Siegel des geheimnisvollen Schicksalbuches zu losen'.
Lohmeyer (bl. 51) vermeldt iets dergelijks over de egyptische god Horus, die
de godenzaal binnenkomt, plechtig begroet wordt als 'Dappere, Rechtvaardige'
en waarvan staat: Hij greep de macht over beide oevers en de kroon stond vast
op zijn hoofd.
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heven' Joh heeft op 'schilderachtige' wijze een band gelegd tussen het
aardse leven van Jezus, de verrijzenis en de toekomst van de wereld.
Reeds vele exegeten [97] zagen in Apoc 5 het thema van de intromsatie
geënsceneerd, elders m het NT hymnisch bezongen (Fil 2,9-11; ITm 3,16,
Hb l,5vv; Mt28,18-20) Dat thema van de intromsatie omvat drie etappen a) de verheffing (in Apoc 5,5: Hij heeft overwonnen en kan de zegels
verbreken), b) de presentatie (5,6. ik zag het Lam staande ), c) de intromsatie (5,7 Christus komt naar voren en neemt de boekrol in ontvangst)
En op dat alles volgt dan gewoonlijk de akklamatie van het volk.
De benaderingen van с 5 als een intronisatieceremome óf als een
hemelse senaatsvergadenng dekken elkaar met zonder meer Een senaatsvergadermg leidt meestal tot incidentele beslissingen en opdrachten zoals
blijkt uit IKg 22,20, dat hier een promotie voor de onderdanige uit kan
voortvloeien is bijzaak. Bij een intromsatie gaat het uiteraard om een
blijvend in macht stellen van iemand die tevoren op een lagere rang
stond Mij dunkt dat het de bedoeling van с 5 is om het theologisch thema
van 'God heeft de aardse Jezus aan zijn rechterhand verheven' breedvoe
rig te ensceneren met het oog op de toekomst Daartoe heeft Joh primair
de voorstelling van de intronisatieplechtigheid gebruikt en aangepast
Toen hij er een dramatisch element in wilde hebben om de diepe waarde
van die handeling beter te doen overkomen, kwam hij bewust of onbe
wust bij het beeld van een 'himmlische Ratversammlung'.
Het lijkt me goed hier nog even op de boekrol terug te komen en de
mogelijkheid te bezien of het aannemen en openen van het boek niet ge
woon een symbool is van machtsoverdracht Dan zouden we met moei
zaam (en tevergeefs?) meer behoeven te speuren naar de precieze inhoud
en omvang van die boekrol Om de volgende redenen ben ik geneigd in de
overname van het verzegelde boek met meer te zien dan een symbool van
machtsoverdracht zonder dat het beeld ons iets wil zeggen over de in
houd a) In 5,9 wordt gezongen· 'Waardig zijt Gij de boekrol te ontvan
gen en openen', in grotere kring wordt het lied dan hernomen (5,12): 'Het
Lam is waardig te ontvangen de macht en rijkdom ' 'Het boek ontvan
gen' en 'macht ontvangen' lijken hier parallel te lopen b) In 5,8 blijkt
duidelijk dat de hemelingen blij zijn omdat het Lam de boekrol in ont
vangst heeft genomen, met omdat Hij begint te lezen Niet de inhoud,
maar de overdrachtsgeste is van belang c) Na с 5 wordt nergens meer in
de Apoc naar deze boekrol verwezen, ook niet naar het eventuele begin
of einde van de lezing van de boekrol Dan is het met te verwonderen dat
men in de cp 6-22 zo moeilijk een begin of einde kan aanwijzen d) Al in
de cp 6-8 wordt de boekrol niet meer vermeld, wel de zeven zegels. Tel
kens als het Lam er een verbreekt, geschiedt er een ramp Het Lam heeft
immers de regie van de eindtijdgebeurtemssen in handen genomen
8
Zoals in с 4 aan Hem die op de troon gezeten is lof werd toegezongen
omdat Hij is Degene die was en die is en die komt en tevens schepper van
97 Charles, Hadom, Behm, Lohmeyer, Kasemann (Gottesvolk, bl 60), Michel
(Hebr bl. 54), Holtz.
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het heelal (ν. 8.11), zo wordt nu het Lam bezongen om de overname van
de verzegelde boekrol. De oudsten worden hier gezien als liturgen met
een gitaar (in 14,2 en 15,2 voorkomend in handen van verheerlijkte chris
tenen) en met een wierookschaal vol reukwerk. Het is nauwelijks voor te
stellen hoe ze beide voorwerpen tegelijk vasthielden! Hij overlaadt zijn
personen soms wat al te Onlogisch' met traditionele attributen. Hij korrigeert zich trouwens al enigszins door te spiritualiseren: het reukwerk be
tekent de gebeden van de heiligen. In Ps 141,2 vraagt de psalmist dat zijn
gebed als reukwerk tot Gods aanschijn mag opstijgen. In Apoc 8,3 wordt
deze vergelijking verbonden met een andere OTische voorstelling (Tob
12,12.15) van de aartsengelen als overbrengers van de menselijke gebeden.
Hier in 5,8 wordt niet expliciet beweerd dat de oudsten deze intercessietaak uitoefenen. 'Heilige' is ook in de Apoc een vaak voorkomende be
naming voor de christenen. Van de 26x dat het woord in de Apoc voor
komt, betreft het 16x mensen en daarvan 14x als technische term voor
gelovige. Met Satake (t.a.p., bl. 28) kunnen we die plaatsen thematisch al
dus indelen: a) er is sprake van het gebed van de heiligen (5,8; 8,3.4);
b) van de juiste handelingen van de heiligen (19,8); c) van de heiligen als
vervolgden (13,7; 20,9; 11,18; 16,6; 17,6; 18,20.24); d) van de standvastig
heid (13,10; 14,12) en tenslotte e) de zegening der heiligen (22,21). Op
vallend aan 5,8 is dan nog dat de gebeden van de gelovigen zich richten
tot Christus, gewoonlijk worden ze tot de Vader gericht. Maar reeds
meermalen bemerkten we in de Apoc dat daar aan Christus wordt toe
geschreven wat elders aan Jahwe, aan God wordt toegekend.
Ze zingen 'een nieuw lied', een term die in de aanhef van meerdere 9
psalmen voorkomt (32,3; 39,4; 95,1; 97,1; 143,9; 149,1; allen in LXXvorm). De gelovigen worden daarin dan opgeroepen Jahwe opnieuw te
loven om zijn recente reddingsdaden. Ongetwijfeld heeft 'nieuw' in ons
vers een diepere betekenis, omdat de gebeurtenissen die dit lied oproepen
een grotere nieuwheid bezitten: Het Lam heeft immers de zegels ver
broken en dat kon het doen vanwege die verlossende dood. 'Waardig zijt
gij...' is als een verblijdend antwoord op de angstige vraag van v. 2: 'Wie
is waardig...?', waarop toen geen antwoord kwam.
De term 'waardig' komt in dit с 5 vier keer voor (v. 2.4.9.12). Reeds
Lohmeyer (bl. 53) beschouwde het als een 'Leitmotiv' van dit hoofdstuk,
Lohse spreekt over 'das entscheidende Stichwort der ganzen Vision'. Loh
meyer begrijpt in dat αξιος 'eine ethische und religiöse Würde', Charles
'the inner ethical presupposition'. Vooral Van Unnik [98] heeft aan deze
kwestie aandacht geschonken. Hij stelt zich de vraag waarom dit trefwoord met een ander belangrijk motief van dit с 5 verbonden is, name
lijk dat van de verzegelde boekrol in de handen van God. Hij verzamelt
dan een serie teksten uit zeer onderscheiden bronnen (Philo, Flavius Josephus, Pseudo-clementijnse geschriften. Gnostici) waarin de idee naar
98. W. С van Unnik, 'Worthy is the Lamb'. The Background of Apoc 5,
Mélanges bibliques en hommage au P. Béda Rigaux, Gembloux 1970, 445461.
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voren komt 'that certain esoteric books may not fall in the hands of
everybody, but only of the 'worth' ' (bl. 453). Deze waardigheid moet zich
uiten in een bepaald gedrag, kan dan ook door de leiders na een onder
zoek worden vastgesteld. Zo bevindt zich volgens Apoc 5 een boek vol
geheimen in Gods handen, niemand wordt goed genoeg geacht het te ope
nen, 'nobody could stand the test'. Dan wordt de aandacht ineens op de
Messias gevestigd. Hij heeft overwonnen, heeft het lijden doorstaan en
daarmee getoond waardig te zijn het boek te openen. Van Unnik leest с 5
dus tegen een hellenistische achtergrond. Hij heeft ernstige bezwaren
tegen de interpretatie die in с 5 een intronisatie ziet. Hij vindt niet dat de
overhandiging van de boekrol een symbool van machtsoverdracht is. Er
is trouwens volgens hem geen overhandiging, 'the Lamb himself takes it'
en de boekrol is geen symbool zoals de scepter of kroon 'but it is seen as
a real book'. Er is geen troonsbestijging in Apoc 5, het Lam staat immers
tegenover Degene die op de troon gezeten is. Tenslotte 'there is no change
with respect to the Lamb, but to the book'.
Wat hierop te zeggen? Het is waar dat с. 5 niet in die zin van introni
satie spreekt dat het Christus op een troon laat plaats nemen [99]. Boven
dien is het duidelijk dat de verzegelde boekrol zo maar niet de betekenis
van een scepter heeft. Maar aan die twee elementen is de intronisatievoorstelling niet persé gebonden. Belangrijk is enerzijds dat Christus iets
van de Vader ontvangt (5,7; zie kommentaar daarbij boven) en anderzijds
dat Hij dit ontvangt omdat Hij overwonnen heeft (5,5), als geslacht staat
Hij nu voor God. Er wordt een verandering in Christus verondersteld van
strijder naar overwinnaar, van slachtoffer naar hemelse Kurios. En op
grond daarvan en niet van een speciale initiatie in goddelijke geheimen is
Hij de aangewezen persoon ('waardig') om het verzegelde boek te openen.
Dit gegeven van het verzegelde boek is iets nieuws, op zich vreemd aan
het thema van de intronisatie. Het gaat daarbij inderdaad niet zonder
meer om een symbool van machtsoverdracht, maar om een uitbeelding
van Christus'Heer zijn over de toekomst en dat niet louter op het niveau
van de kennis (zoals bij de esoterische boeken van de gnostici), maar ook
in de uitvoerende orde. Daarvan getuigt с 6.
'Het Lam heeft ons vrijgekocht door zijn bloed...'. Met enigszins an
dere termen [100] wordt dezelfde idee uitgesproken in IPt 1,19 en reeds
Paulus kende dit beeld van het loskopen voor het werk van Christus
(IKor 6,20; 7,23). In Apoc 14,3.4 heten de verheerlijkte christenen 'zij die
vrijgekocht zijn van de aarde... van de mensen', hier komt de pessimisti
sche wereldvisie naar voren, die de eerste christenen waarschijnlijk mede
door de vervolgingen opgedrongen kregen. Het lied van 5,9 bezingt verder
het universele karakter van Christus' verlossingswerk, 'uit elke stam en

99. In 3,21 worden het 'overwinnen' en 'op een troon plaats nemen' van
Christus wel met elkaar in verband gebracht.
100. Daar staat nl. voor lam àunk en voor loskopen wordt het werkw. /.ντοονν
gebruikt.
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taal en...', graag door Joh gebruikt (7,9; 10,11; 13,7; 14,6; 17,15) in navolging overigens van Dn (3,2.7; 5,19).
Verlossing heeft naast haar negatieve ook haar positieve zijde, men
wordt van een onheil- naar een heilsituatie overgebracht. Dat heil wordt
met een aan het joodse volk dierbaar beeld aangeduid. Zoals Jahwe het
joodse volk bij de uittocht tot een koninkrijk van priesters maakte (Ex
19,6), zo verheft Christus hen die aan zijn verlossing deelhebben tot een
God toegewijd volk (Apoc 1,6; 20,6; IPt 2,5.9), dat eens heer en meester
op aarde zal zijn [101]. In 20,6 wordt dit heersen van de christenen duidelijk in het kader van het duizendjarig rijk gezien. Een onderdeel van de
apokalyptische toekomstverwachting was namelijk dat er vóór de vestiging van het eeuwige, definitieve Godsrijk eerst nog een messiaans tussenrijk zou komen als een soort 'aanloop' tot dat Godsrijk. We zien daarover
meer bij с 20. Dat het hier in 5,10 reeds meespeelt kan misschien opge
maakt worden uit de bijvoeging 'op de aarde'. Dat messiaans tussenrijk
zou volgens die voorstelling nog op deze wereld bestaan, de nieuwe hemel
en aarde zijn er nog niet.
De ziener schouwt in zijn visioen nog meer publiek rond de troon.
Naast de vier levende wezens en vierentwintig oudsten zijn er ook nog de
menigten engelen. Hij had ze nog niet vermeld bij het visioen van с 4,
hoe kon hij die menigte over het hoofd zienl Hij zal ze met opzet be
waard hebben tot dit moment, nu er na de klimax-handeling van het Lam
meer dan ooit luidkeels gezongen moet worden. Met dat al is hij de telling,
zo lijkt het, wat kwijt geraakt. Hij wil immers een klimax aanbrengen,
maar zet toch de tienduizenden... voorop en daarna de duizenden. Deze
massale engelentelling is reeds te vinden in Dn 7,10 waar de volgorde
beter en dus anderom is zoals in Hen 40,1; 60,1; 71,8. De engelen nemen
het lied 'waardig zijt gij...' op, nu in de derde persoon en roepen op
zevenvoudige wijze hun lof toe.
De kring van vereerders breidt zich nog uit, Joh wil iedereen erbij be
trekken in een apotheosegroet aan God en het Lam. Waarin 5,3 de heelalbewoners in drie partijen verdeeld waren, daar is er hier in 5,13 nog een
afdeling bij gekomen, naast 'die in de hemel en op de aarde en onder de
aarde' zijn er nu ook nog 'die zee of in zee' [102]. Dus ook die van
de onderwereld zijn erbij. Het lijkt me gewaagd om hier met Charles van
een grote vooruitgang ten aanzien van het ОТ te spreken waar het loven
van God juist een pijnlijke onmogelijkheid voor de Hadesbewoners was
(Ps 6,5; 30,9; 88,10-12). Joh neemt een gebruikelijke opsommingsformule
op (vgl. ook Fil 2,9) zonder op de kombinatie van alle details door te
denken. Dat geldt ook voor: 5,3.
De vier levende wezens, de hoogste instantie van het hemels hof, open
de in 4,8 met de eerste doxologie. Hier besluiten ze de 'liturgie' van de

101. Sommige hss hebben de futurlezing Βασιλεύσοναιν, anderen hebben presens.
In verband met 20,6 lijkt me de eerste lezing waarschijnlijker.
102. Hs alpha en enige vertalingen hebben έν rfj ualaoafj.
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cp 4-5 met een Amen en zoals in 4,10 sluiten de Oudsten zich daarbij
aan met hun gebaar van aanbidding, ze werpen zich ter aarde neer (4,10,
19,4)
Op meerdere plaatsen m de Apoc, maar vooral bij de cp 4-5 zal de lezer
de vraag stellen m hoeverre Joh daar gebruikt maakt van reeds bestaande
teksten, met name van liturgische hymnen Het is nog steeds een moeilijke
opgave hier een akkuraat antwoord te geven Om bij de cp 4-5 te blijven
er zijn meerdere teksten die voor genoemde vraag m aanmerking komen
het trisagion (4,8b), de 'waardig zijt gij' akklamaties (4,11, 5,9, 5,12) en de
doxologie van 5, Π
Over de oorsprong van het trisagion is veel te doen [103] Het is zeer
aannemelijk dat de 'driemaal heilig roep' van Js 6,3 reeds in het judaïsme
in vaste gebeden is opgenomen, mogelijk in de 'Kedouscha' van de 'Yoser',
een synagogale morgenliturgie, zoals Ρ Pngent dat aantoont [104] Men
kan evenwel nog geen tekst aanwijzen waar dit driemaal heilig verbonden
is met de drievoudige Godsomschnjving Van deze laatste apart kunnen
we aannemen dat hij in de liturgie bekend was, we wezen op een gelijk
soortige uitdrukking m de Targum Dt 32,39 (zie kommentaar 4,8) Ook
de grammatikale oneffenheden worden eerder in een gevormd stuk poëzie
verwacht dan in een door Joh geformuleerd proza De kombmatie van de
in de joodse liturgie aangepaste teksten van Js 6,3 en Ex 3,14 kan tot nog
toe maar het best op rekening van Joh blijven staan
De akklamatie van 4,11 is zo algemeen, dat men inderdaad op z'n minst
kan zeggen T h e theme would not have been out of place in Jewish or
Christian liturgy' [105] Daarentegen kan men dat van de akklamatie in
5,9-10 nauwelijks verwachten, want er zal wel geen lied bestaan hebben
waarin het Lam geprezen wordt om het openen van het boek Joh is hier
zelf aan het komponeren geweest naar model van voorgaande akklamaties, althans in het eerste deel Van 5,12 mag weer hetzelfde gezegd worden als boven van 4,11 'The content of the acclamation would not have
been out of place in the liturgy, especially a Paschal one, of a Johannine
church' (t a ρ , bl 402)
De doxologie van 5,13 is zeker in die zin werk van Joh, dat hij als slot
van de cp 4-5 aan God én het Lam wordt toegezegd Maar de formulering ervan kan best een liturgische tekst geweest zijn, 'in de eeuwen der
eeuwen' wijst in die richting
с Het verbreken

van de eerste vier zegels

(6,1-8)

In с 5 werd duidelijk gesteld dat Christus Heer van de emdtijdgcbeurtenissen
103 N Walker, The Origin of the Trice Holy (Apoc 4,8), NTS 5 (1958-59)
132-133
104 Ρ Pngent, Apocalypse et Liturgie, Neuchatel (1964)
105 John J О Rourke, The Hymns of the Apocalypse, CBQ 30 (1968) 399409
72

Арос 6,1-8
¡s, zeggingskracht over de toekomst heeft Dat was de betekenis van het teit
dat het Lam alleen waardig was het verzegelde boek in ontvangst te nemen en
te openen Vanaf с 6 zien we nu het Lam bezig met het openen van de zegels,
de Heer laat gebeuren wat over deze eindtijd voorzegd is
Hier moet reeds opgemerkt worden dat de struktuur van de komende zeventallen-cp (cp 6-8 de zeven zegels, cp 8-9 de zeven trompetten, cp 15-16 de
zeven schalen) veel overeenkomsten heeft In alle drie gevallen worden de
eerste vier kort en algemeen gehouden, ze vormen een geheel De vijfde en
zesde plaag worden breder geschilderd, ze hebben vaak meer op eigentijdse
toestanden betrekking Voordat dan de zevende plaag ter sprake komt, speelt
er zich eerst een tussentafereel af, soms kort (16,10-14) soms heel lang (cp 10
en 11)
Wat de eerste vier zegels betreft (6,1-8), we zien er alles telkens volgens een
bepaald procédé in zijn werk gaan een zegel wordt verbroken, een van de vier
levende wezens roept 'kom', er komt een paard met ruiter te voorschijn die
opdracht krijgt de aarde op de een of andere manier te kastijden Ook bij de
verbreking van het vijfde (6,9-11) en zesde (6,12-17) zegel komen rampen
over de wereld, echter niet meer volgens het procédé van de voorgaanden С 6
wordt op deze wijze een kataloog van een sene 'messiaanse weeën', reeds van
andere apokalyptische geschriften bekend· oorlogen, algemene twisten, hongersnood, pest, vervolging en kosmische rampen Vóór de opening van het
zevende zegel wordt eerst in с 7 een tweedelig intermezzo opgevoerd de be
scherming van de honderdvierenveertig duizend tegen de rampen (vv 1-8),
daarna het hemels loflied van de ontelbare schare ( w 9-17) Dan volgt in 8,1
eindelijk de verbreking van het zevende zegel met die mysterieuze stilte
1 In mijn visioen zag ik toen hoe het Lam het eerste van de zeven

zegels verbrak en ik hoorde één van de vier levende wezens als met
een donderende stem roepen· kom. 2 En zie, er verscheen een wit
paard en die erop zat, had een boog. Aan de ruiter werd een krans
overhandigd en hij ging als een overwinnaar heen op weg naar nieuwe
overwinningen.
3 En toen het Lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede
levende wezen roepen: kom. En een ander paard, vuurrood, kwam te
voorschijn. 4 Aan de ruiter ervan werd opgedragen de vrede van de
aarde weg te nemen, zodat men elkaar zou afslachten. En hem werd
een groot zwaard overhandigd. 5 En toen Het het derde zegel verbrak,
hoorde ik het derde levende wezen roepen: kom. En zie, er verscheen
een zwart paard en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. 6 En
ik hoorde iets als een stem uit de kring van de vier levende wezens
roepen- een maat tarwe voor een tienling. En handel niet onrechtvaardig met olie en wijn.
7 En toen het Lam het vierde zegel verbrak, hoorde ik de stem van
het vierde levende wezen roepen: kom. 8 En zie, er verscheen een
vaalgroen paard. En die erop zat heette de Dood, het dodenrijk volgde hem. Hij kreeg volmacht over het vierde deel van de aarde, om te
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doden met zwaard en honger en pest en door de wilde dieren van de
aarde.
1 Telkens als het Lam een zegel verbreekt, gaat het met over tot het lezen
van een fragment van de boekrol hetgeen technisch nauwelijks mogelijk
zou zijn geweest, maar bij iedere zegelverbreking worden apokalyptische
eindtijdgebeurtenissen ontketend: een oproep klinkt, een paard met ruiter
verschijnt en deze moet onheil gaan stichten op aarde Het thema van
paarden en ruiters is bekend uit de visioenen van Zach In Zach l,8vv ziet
hij vier ruiters op vier paarden (rood, zwart, gevlekt, wit) die de wereld
doorkruisen om te zien hoe het er met de volken bijstaat, in Zach 6
komen vier strijdwagens te voorschijn met resp. rode, zwarte, witte en ge
vlekte paarden ervoor, ze trekken naar het noorden 'en gaan mijn woede
koelen op het land van het noorden' (6,8) Joh heeft dit thema na de
nodige bewerking overgenomen Het gaat bij hem om één paard met één
ruiter, er komen geen strijdwagens aan te pas En de ruiters staan bij Joh
in een apokalyptische kontekst, hun funktie is duidelijk omschreven, om
namelijk de eindtijdgebeurtenissen te veroorzaken. Dat Joh de ruiters van
Zach als eindtijdfiguren begreep, mag misschien ook opgemaakt worden
uit de oproep: 'Kom', kom te voorschijn uit het milieu van het geheim en
treed in aktie.
2

Voorop komt hier een wit paard (bij Zach het laatst), de ruiter heeft
een boog en hem wordt een krans gegeven, hij trok uit reeds overwinnend
en om meer te overwinnen Met de identifikatie van deze eerste ruiter
hebben de exegeten weer veel moeite De meerderheid (o a Bousset,
Swete, Charles, Lohmeyer, Hadorn, Lohse) ziet er een onheilsfiguur in,
de boog is immers een strijdwerktuig en is volgens sommigen in deze
groep zelfs een distinctivum voor het oorlog voeren van de Parthen
(Wettstein geeft daarvoor de nodige parallelteksten). De tekst van ν 2
(reeds overwinnen, nog meer overwinnen) suggereert sommigen (bv Bous
set, Charles, Ramsey) dat Joh de overwinning van de Parthen onder lei
ding van Vologases op Rome in het jaar 62 op het oog heeft Anderen
(W Hendnksen, ν d. Meulen) brengen onze tekst in verband met 19,1114 waar ook een wit paard verschijnt, die erop zit is het Woord van God
Het zou dan ook in 6,2 over Christus gaan, bij wie het thema 'overwinnen'
wel zeer goed past in de Apoc (zie 5,5) Bezwaarlijk in deze uitleg vind ik
enerzijds dat Christus dan Degene is die de zegels opent én zichzelf dan
tevens presenteert als de eerste ruiter en anderzijds dat deze eerste ruiter
een heilsfiguur zou voorstellen, terwijl de andere drie duidelijk onheil
brengen Bovendien wordt 'overwinnen' ook enkele keren (11,7, 13,7)
voor het werk van Christus' vijanden gebruikt Een derde groep ziet m
het optreden van de eerste ruiter ook een heil-zaam gebeuren, het symboliseert de succesvolle verspreiding van het evangelie (zo J Weiss, Zahn,
Allo, Cullmann). Men baseert zich bv op Mc 13,10 en par: eerst moet
het evangelie over de hele wereld gepredikt zijn, dan komt het einde
Reeds in het ОТ (Js 49,2; Ps 45,6; 38,3; Job 6,4) zou het beeld boog =
woord van God bekend geweest zijn. Behalve de boven vermelde moei·
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lijkheid dat van de vier litterair geheel parallel opgebouwde ruiterscènes
de eerste inhoudelijk heel iets anders zou betekenen zijn er ook de bezwaren tegen deze derde groep dat nergens in de Apoc die overwinnende
kracht aan het evangelie wordt toegekend en dat die genoemde OTische
teksten wel over de pijl, maar niet de boog van Gods woord spreken. Er
is nog een vierde mogelijkheid naar voren gebracht (K. Smidt, Rissi, L.
Vos): 'The conquering rider on the white horse symbolises the demonic
forces of the pseudo-messiahs' (L. Vos, t.a.p., bl. 101). Deze uitleg zou
mogen steunen op de Apoc zelf waar in 13,5 het Beest macht en gezag
ontvangt (= krans van 6,2) en waar dit Beest de heiligen overwint (13,7)
en op de apokalytische rede van Jezus waar Deze spreekt over pseudomessiassen en -profeten (Mc 13,6.21 en par) [106]. Ook deze uitleg voldoet niet geheel, omdat de pseudo-intronisatie van het Beest door de
Draak in c. 13 geschiedt, als duidelijke tegenhanger van de intronisatie
van het Lam in с 5. Tenslotte is er nog de interpretatie van A. Feuil
let [707]. De eerste ruiter kan niet in die mate geïsoleerd worden van de
drie anderen dat hij een heilzame persoon of aktie zou symboliseren;
anderzijds kan hij, gezien de tekst waarin niet over een konkrete plaag en
wel Overwinnen' wordt gebruikt, niet gelijkgesteld worden met de drie
anderen als personifikatie van een plaag. Veeleer, zo nog Feuillet, is de
eerste ruiter de personifikatie van heel het goddelijk oordeel, dat dan bij
de drie volgende ruiters meer in detail wordt uitgebeeld. Volgens Ez
5,16-17 zijn de pijlen van Jahwe precies dat trio van oorlog, honger en
pest. En, theologisch gezien, is deze bestraffing door Jahwe een overwinning op de vijanden, begonnen op het kruis (5,5) en te voltooien bij
het eind (19,11). Deze uitleg van Feuillet heeft wel meer kans dan die
van E. Peterson [108], volgens wie het tafereel van de vier ruiters opgeroepen zou zijn door de circusspelen bij gelegenheid van de ambtsaanvaarding van de keizerlijke konsul: 'Komt' is het teken voor de paarden,
de vier kleuren zijn de 'Farben der Zirkusparteien'. Zo wordt 'der Antritt
der Herrschaft Christi mit kosmischen Zirkusspielen eingeleitet'.
Bij het openen van het tweede zegel komt een rood paard te voorschijn, 3-4
de ruiter krijgt een groot zwaard, hij moet de vrede van de aarde wegnemen. Rood en zwaard wijzen op bloedige twisten van volk tegen volk
(vgl. Mc 13,8 en par). Misschien heeft het thema van 'vrede wegnemen...
een zwaard werd hem gegeven' eenzelfde achtergrond als Mt 10,34 ('Ik
ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard') [/09]. Alleen
706. M. Rissi, The Rider on the white Horse. A study of Revelation 6,IS,
Interpr 18 (1964) 407-418 maakt een zeer ingewikkelde redenering: de vier
doodswerktuigen van 6,8b (zwaard, honger, pest, wilde beesten) korresponderen aan de vier ruiters. Welnu de tweede ruiter loopt parallel met het
zwaard, de derde met de honger, de vierde met de pest. Dus de eerste met de
wilde beesten en die stellen de demonische machten voor.
707. A. Feuillet, Le premier cavalier de l'Apocalypse, ZNW 57 (1966) 229-259.
70S. E. Peterson, Christus als Imperator. Theologische Traktate, München
1951, p. 156.
709. 'Die Bezeichnung der Funktion des Reiters ist wohl durch das Herren75
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in deze teksten van het NT worden zwaard en vrede m een adem ge
noemd Wel heeft zwaard in Mt een meer tiguurhjke betekenis dan in de
Apoc, waar alles bovendien in een apokalyptisch kader komt te staan
5-6
Dan volgt een zwart paard en de ruiter heeft een weegschaal (letterlijk
het stuk hout waaraan de twee schalen hangen) in zijn hand, beeld voor
de voedselschaarste U-O] zoals nog uit het vervolg zal blijken Een in de
vorige vv niet voorkomende stem, misschien die van het Lam, geeft
nadere uitleg 'Een maat tarwe voor een tienling en drie maten gerst voor
een tienling' Vergeleken met de gegevens die experts bij Cicero (Verr
3,81) aantreffen, is de Apoc prijs acht tot zestienmaal hoger dan die m
Sicilie Men kon in die tijd voor een tienling, het dagloon van een arbei
der, ruim een liter tarwe kopen Dat is voor een gezin niet voldoende, het
betekent evenwel nog geen komplete hongersnood
'Doe geen schade aan de olijfboom en wijnstok', een voor ons moeilijk
te begrijpen verbod Na de voorgaande woorden over de voedselschaarste
klinken deze wat ironisch de noodzakelijke levensmiddelen zullen schaars
zijn, de luxe-artikelen evenwel met Voor deze situatie als eindtijdgebeuren verwijzen sommige exegeten (Wellhausen, Charles) naar rabbijnse
bronnen zoals Sotah 49b ('In de tijd dat de Messias gaat komen, zal de
schaamteloosheid toenemen, er zal ook schaarste zijn, de wijnstok zal
haar vrucht geven, maar de wijn zal duur zijn Er zal geen tucht zijn, de
zoon veracht zijn vader, de dochter verzet zich tegen de moeder ') An
deren (Bousset, Swete) begrijpen de tekst vanuit een historische situatie
volgens de historicus Suetonius heeft keizer Domitianus in 92 η Chr een
edikt uitgevaardigd (Domit с 7), om geen nieuwe wijngaarden meer in
Italie te beginnen en om de helft van de bestaande wijngaarden in de
provincies te elimineren, dat alles omwille van een gezonde ekonomie
De keizer heeft het edikt echter weer in moeten trekken, aldus Suetonius,
vanwege de felle tegenwerking vanuit de aziatische provincies De Apoc
zou dan toch sympathiek tegenover dat edikt hebben gestaan en de nietuitvoermg ervan als een straf hebben voorgesteld Een derde uitleg zoekt
het nog in de astrologie (Boll, Lohmeyer, Lohse) een jaar dat staat onder
het teken van het sterrenbeeld de weegschaal kent mislukkingen m de
landbouw, maar successen bij de wijnoogst (Boll, bl 85)
7-8

Het vierde paard is vaalgeel, de ruiter heet de Dood en de Hades volgt
hem Joh kombineert beiden wat onhandig, hoe ziet hij beiden op één
paard? Reeds in 1,18 had hij ze als een tweeeenheid gezien, zo ook nog in
20,13 14 In de huidige tekst [111] gaat het bij het vierde paard om de

wort Mc 10,34 bestimmt, wo die gleiche Gegenüberstellung von Frieden und
Schwert begegnet' (Lohmeycr) Zo ook Charles, Michaelis, Vos
HO Ecn OTisch voorbeeld hiervan vinden we in Lv 26,36 waar gedreigd
wordt met de straf van broodgebrek als men Jahwe niet gehoorzaamt tien
vrouwen bakken in één oven, met ieder meer m de eigen oven
111 Volgens Charles e a zijn sai о «Л//ч
аГгои en a-wsmvai
γή*,
latere interpolaties en zou het oorspronkelijk bij het vierde paard over
ó ΰανατο* als de pest gaan
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Dood als destruktieve macht die door allerlei middelen zijn werk uit
voert, daarbij geassisteerd door zijn dienaar Hades, die na het werk de
buit meevoert. Het viervoudige apparaat van de Dood, zwaard - honger
- 'dood' - wilde beesten, is duidelijk geïnspireerd op Lv 26,22w ('Dit zegt
Jahwe: als Ik mijn ergste Strafgerichten, zwaard - hongersnood - wilde
dieren - pest, op Jerusalem heb losgelaten, dan...). Ook bij Ez treffen we
een dergelijke beschrijving van Gods straffen aan (5,12-17; 14,21; 33,27),
Dat het tweede 'thanatos' als de pest begrepen moet worden, valt niet
alleen op te maken uit Ez 13,21 maar misschien ook uit deLucaanse voorstelling van de eindtijdrampen: na oorlog, hongersnood heeft Lc 'loimos'
= pest.
d. Het vijfde zegel

(6,9-11)

9 En toen het Lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het offeraltaar
de zielen van hen die geslachtofferd zijn omwille van het woord van
God en het voortdurende getuigenis daarvan. 10 Ze riepen luid: hoe
lang nog, heilige en waarachtige Heerser, stelt Gij uw oordeel uit en
laat Gij ons bloed ongewroken op de bewoners van de aarde? 11 En
aan ieder van hen werd een wit gewaad overhandigd en hun werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten wachten, totdat ook hun lotgenoten en hun broeders die gedood zouden worden, in vol getal aanwezig zijn.
De eindtijdrampen van de vorige w . bleven nogal onbepaald wat tijd, 9
plaats en personen betreft, ze werden hoofdzakelijk met beelden van het
ОТ afgeschilderd, het ging over rampen die 'de aarde' treffen. Hier in de
vv. 9-11 worden historische gegevens opgenomen in het visioen van de
ziener, de christenvervolgingen komen in het zicht. Hij hoort de marte
laren vol ongeduld roepen om de victorie van het recht der goeden. Het
verbreken van dit vijfde zegel is geen echte aanzet tot een strafexpeditie
zoals in de vier voorgaande gevallen. Het probleem van de vervolgingen
wordt aan de orde gesteld, er wordt geroepen om recht voor de marte
laren en straf voor de vervolgers. Bij deze vijfde en zesde zegelverbreking
zien we geen hemelse assistenten meer optreden zoals de vier levende
wezens.
Hij ziet 'onder het altaar de zielen van hen die gedood zijn'. De Apoc
spreekt zevenmaal van een altaar in de hemel (8,3(2x).5; 9,13; 14,18; 16,7).
Het past in de ruimere voorstelling van de hemel als tempel (vgl. Js 6,1;
Hb passim), naar welks model tempel en altaar van Jerusalem gebouwd
zijn (Ex 25,9.40; Nm 8,4). Dat de zielen van de martelaren onder dit
altaar verblijven berust op de voorstelling dat de zielen van de gestorven
rechtvaardigen in de periode tussen privédood en de dag van het laatste
oordeel zich in een tussentoestand 'in de buurt' van God bevinden, bv. in
de schoot van Abraham (Lc 16,22) of onder de troon van God (zie
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meerdere rabbijnse citaten bij Charles I 173) De idee van juist onder het
altaar houdt verband met de idee dat de martelaar als een slachtoffer
voor God wordt beschouwd (2Tm 4,6, Fil 2,17) De martelaren zijn ge
dood 'vanwege het woord Gods en het getuigenis', d ι de verkondiging
van datgene wat afkomstig is van God, door Hem geopenbaard aan Jezus
Christus, die daarvan getuige is geweest en wiens getuigenis door de
christenen, met name de profeten, wordt verder gegeven (vgl 1,2 11)
10
De martelaren riepen met luide stem hoe lang nog
Als voorloper
van deze tekst van Apoc 6,10 ziet Charles een tekst van Hen 'In die
dagen zullen de heiligen, die in de hemelen verblijven, hun stemmen ver
enigen en smeken sla acht op het vergoten bloed van de rechtvaardigen,
dat ook hun gebed niet tevergeefs moge zijn, dat het oordeel kome '
(47,2) Verwante teksten hierbij zijn 4 Esr 4,35, Hen 99,3, 104,3 De mar
telaren zien vol verlangen uit naar de dag van het eindoordeel, waarop
aan ieder recht zal worden gedaan en waarop dus hun vergoten bloed de
rekening zal presenteren aan de aardbewoners, de heidenen die hen ver
volgden en doodden In 19,1 hoort de ziener een grote menigte zingen
Hij sprak het oordeel over de grote Hoer
Hij heeft het bloed van zijn
dienstknechten aan haar gewroken'
Lc 21,22 noemt de laatste dagen van de wereldtijd 'dagen van wraak'
Het mag ons met bevreemden dat ook in een christelijke apokalypse het
thema van Gods wraak aanwezig is, daar het litterair genre van de apoka
lyptiek juist in de vervolgingstijd ontstond en deze religieuze verzetshtera
tuur de gelovigen wil bemoedigen in hun konflikt met de vijanden De
bestraffing van de zondaars en de beloning van de rechtvaardigen be
horen bij het schema van de eindtijdgebeurtenissen Bousset merkt bij ons
vers op dat we geen moeite moeten doen om de sterke 'Rachestimmung'
van 6,6-11 af te zwakken [/12] Toch mogen we niet vergeten wat W
Klassen [113] in navolging van anderen hierover schreef het gaat in deze
toorn en wraakvoorstellingen met om leedvermaak over verbrijzelde
vijanden, maar om vreugde om de herstelde gerechtigheid en heerlijkheid
Gods in deze wereld (vgl 16,5-7) Johannes kent dan ook nauwelijks het
thema van de messiaanse oorlog waarin de goeden onder leiding van de
Messias zich mogen uitleven en wreken op de boosdoeners Wel kent de
Apoc een zekere polansering tussen de aanhangers van het Lam en die
van het Beest of de Draak, maar daarbij gaat het met om een nog toe
komstige krachtmeting tussen beiden, doch om het stand punt vanwaaruit belden opereren m de wereld 'If the Apoc was used in the early
Christian worship this material in chapter six provides striking evidence
for the freedom in which the Christian Church expressed its concern for
justice', aldus W Klassen (t a ρ , bl 303)
11

Aan het verzoek van de roepende martelaren kan nog met worden vol
daan Niettemin krijgen ze reeds een 'wit gewaad', ze worden al bij de
112 Wir mussen uns daran gewohnen das der Apokalyptiker im Hinblick
auf eine gemordete Martyrerschar in kraftigeren Stimmungen des Hasses und
der Hoffnung lebt, als wir sie gutheiszen mogen' (bl 271)
113. W Klassen, Vengeance ¡η the Apocalypse, CBQ 28 (1966) 300-311
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hemelburgers opgenomen (3,5). Ze zullen nog een weinig tijds geduld
moeten hebben. Eerst moet het door God bepaalde aantal van hun mede
broeders op aarde, die ook hun lot zullen delen, nog bereikt worden.
Dan komt het einde.
e. Het zesde zegel

(6,12-17)

12 Ik bleef toezien toen het Lam het zesde zegel verbrak. Er ontstond
een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren rouwkleed
en de maan werd geheel als bloed. 13 De sterren des hemels vielen op
de aarde, zoals onrijpe vijgen van de boom als deze door een sterke
wind wordt geschud. 14 E n het uitspansel k r o m p ineen als een boek
rol die wordt opgerold, alle bergen en eilanden werden van hun plaats
gerukt. 15 En de koningen der aarde, de grote heren, de
bevelhebbers
over duizend man, de rijken en de machtigen, de slaven en de vrijen
verborgen zich in de spelonken en in de berggrotspleten. 16 En ze zei
den tot de bergen en rotsen: valt op ons en verbergt ons voor Hem die
op de troon is gezeten en voor de toorn van het Lam, 17 want de grote
dag van hun t o o m is gekomen. Wie kan standhouden?
Bij de opening van het zesde zegel gaan zich kosmische rampen voltrek- 12
ken. Ook in de synoptische apokalyps ajn die voorzegd (Mc 13,24-25 en
par), ze hebben daar evenwel veel meer de funktie van begeleiding van de
komst van de Mensenzoon dan in de Apoc. De beschrijving van die kos
mische rampen doet encyclopedisch aan zoals de christophanie van 1,1216, er is een hele serie OTische teksten bijeengebracht in een apokalypti
sche legpuzzle. Uit de aard der beschrijving is duidelijk dat we in deze vv.
veel minder met feiten te doen hebben dan bij de verbreking van het vijfde
zegel. De schrijver houdt de lezer dit traditionele tafereel niet als een
weerkaart voor ogen, maar als een waarschuwing dat Gods uiteindelijk
ingrijpen al lang gepland is en van wereldomvattende betekenis zal zijn.
De aardbeving is één van die onderdelen van het kosmische eindtijdschilderij, reeds aanwezig bij Am 8,8; Ez 48,19; Joël 2,10. De verduistering van de zon is bekend in Am 8,9; Js 13,10; 50,3; Joël 2,10.13. Die
aparte natuurverstoringen behoren bij de Dag van Jahwe en onderstrepen
het onheilbrengend optreden van Jahwe ten aanzien van de zondaars.
L. Hartman [114] heeft nader onderzocht hoe deze motieven, met name
dat van de aardbeving, op verschillende manieren worden gehanteerd
vanaf hun vermelding in het ОТ tot aan hun plaats in apokalyptische ge
schriften. Hier in Apoc 6,12-17 wordt de bedoeling van die kosmische
114. L. Hartman, Prophecy Interpreted. The Formation of some Jewish
apocalyptic texts and of the eschatological discourse Mark 13 par., CB 1, Lund
(1966).
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wanorde niet duidelijk onder woorden gebracht Er wordt niet gezegd
dat het begeleidende verschijnselen zijn van de Dag van Jahwe noch dat
ze deel uitmaken van een theophanie Afgaand op 6,17 zou men deze
natuurverstoringen mogen verstaan als voortekenen van de Dag van
Jahwe.
Dat laatste idee komt overeen met Joel 2,31 waar Ik, Jahwe, het plan
voor de einddag aankondigt, o a wonderen aan hemel en aarde, 'de zon
zal in duisternis verkeren, de maan in bloed, voordat de dag van Jahwe
komt, groot en schrikwekkend' Elders heet het: 'zon en maan verduiste
ren, de sterren verliezen haar glans' (2,10) Hier in de Apoc vallen de
sterren van de hemel, als vruchten van de bomen Het moet ontleend zijn
aan Jes 34,4 waar ook de omstandigheden van het eindgencht worden
beschreven: "De hemel wordt opgerold als een boekrol, heel zijn heir
stort omlaag, zoals het blad van de wijnstok valt, het verdorde loof van
de vijg' Het beeld van de hemel als opgerolde boekrol heeft Joh dus ook
overgenomen De getrouwe hemellichamen van zon, maan en sterren
waren altijd garantie voor de stabiliteit van het levensproces op aarde ook
bij de mensen Ook de aardse onwrikbare grootheden van bergen en
eilanden worden uit hun voegen gelicht.
Schrik en angst gnj'pen alle mensen aan, van hoog tot laag en van
welke stand men ook is, zeven groeperingen worden erop genoemd van de
koning tot aan de slaaf (vgl 13,16, 19,18) Op raad van Js 2,10 19 zoeken
ze een schuilplaats in de rotsen en holen, ze verbergen zich voor de
Rechter
En met Hos 10,8 roepen ze tot de bergen valt op ons en verbergt ons
Het heeft de aandacht getrokken dat deze tekst van Hos 10,8 ook door Lc
geciteerd wordt (23,30) waar Jezus de woorden tijdens zijn kruisweg tot
zijn omstaanders richt weet dat er een tijd zal komen
Dan zal men tot
de bergen zeggen, valt op ons ' De drie teksten naast elkaar gezet geven het volgende beeld:
Hos 10,8 (LXX)
en ze zullen tot de
bergen zeggen
bedekt ons,
en tot de heuvels:
valt op ons

1x23,30
dan zullen ze beginnen
te zeggen tot de bergen:
valt op ons,
en tot de heuvels:
bedekt ons

Apoc 6,16
ze zeggen tot de
bergen en rotsen:
en verbergt ons
voor .

Het is moeilijk aan te nemen dat Lc en Apoc zo maar toevallig hetzelfde
citaat van Hos overnamen. Er zijn enkele kleine verschillen in het citeren,
Lc heeft 'heuvels' en 'bedekken' zoals Hos, waar Apoc 'rotsen' en 'ver
bergen' heeft, er is bij beiden ook een belangrijke gemeenschappelijke af
wijking van Hos: de volgorde van de beide werkw is bij Lc en Apoc an
ders dan bij Hos Dit alles kan erop wijzen dat Lc en Apoc gebruik
maakten van een gemeenschappelijke bron
De mensen willen zich niet alleen verbergen voor het gelaat van God,
maar ook voor de toorn van het Lam Alleen hier in het N T en in de
80
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Apoc is sprake van de toorn van Christus. Dat is nog geen reden om van
een latere interpolatie te spreken. Want we zagen reeds eerder dat de
Apoc makkelijk attributen van Jahwe overdraagt op Christus (bv. 1,17;
2,8; 3,7.14; 5,6.13).
Ook voor de Grote Dag ontleent Joh de woorden aan zijn OTische 17
collega's. Joël 2,11 riep al uit: 'Ja groot is de Dag van Jahwe. En al te
hevig. Wie kan het houden?' Hier bij Joël had die Dag het aanzien van
een enorme militaire debacle, die Jahwe uit woede en wraak aan het
ontrouwe Israel wilde bezorgen. En Sefanja gaat in zijn lijn verder: 'Die
Dag is een dag van gramschap' (1,14.19). 'Zoekt Jahwe, gij nederigen...
Misschien zijt ge veilig op de Dag van de gramschap (οργή) van Jahwe'
(2,3). Mal 3 geeft aan die Dag meer de taak van het eindoordeel: 'Wie
kan de dag van Zijn komst verdragen, wie houdt het uit als Hij ver
schijnt... Hij zet zich neer om het zilver te smelten en te louteren' ( w .
2-3). En Joh neemt in 6,17 dat refrein van de 'dies illa, dies irae' op, hij
betrekt er zelfs Christus bij die volgens 3,21 met de Vader op Diens troon
is gezeten [115]. En nog even profetisch als Joel en Sefanja wil hij zijn
mensen waarschuwen: wie zal standhouden?

Exkursie 3: De apokalyptische plagen
Voor de moderne lezer van de Apoc zijn deze cp. 6; 8-9; 16, hoe aan
schouwelijk ook, moeilijk te begrijpen literatuur. Men slaagt er nauwelijks
in om het beeld van de toornige God, die Zijn woede in volle buien op
aarde laat neerstorten, te kombineren met hetgeen elders in het N T van
deze God wordt gepredikt, bv. in П о dat God Liefde is. Om meer begrip
voor Joh op te brengen ook in deze cp. is het nodig hem te situeren in het
kader van de toenmalige stroming der apokalyptiek. Daarna zullen we in
een tweede punt van deze exkursie de voorstelling van zaken in Apoc 6
vergelijken met hetgeen we aantreffen in de apokalyptische rede van
Jezus in Mc 13.
1. De verwachting dat de laatste periode van de wereldgeschiedenis
gekenmerkt zou worden door allerlei ellende is op meerdere wijzen te be
redeneren [116]. Een eerste motivering voor deze verwachting gaat terug
op de historische beleving van het joodse volk tijdens de wrede, syrische
overheersing van Palestina vanaf ± 200 v.Chr., de tijd van de Makkabese
martelaren en van het boek Daniël. In het bijna wanhopige Israel groeide
toen de verwachting dat Jahwe spoedig ten gunste van Israel zou gaan
ingrijpen, overeenkomstig het gezegde: 'waar de nood het hoogst is, is de
115. Paulus beziet in ITess 1,10 Christus' rol bij het eindoordeel in een ander
perspectief als hij zegt dat we Jezus verwachten 'die ons tegen de komende
toorn beschermt'.
116. Bij de komende beschouwingen maakte ik gebruik van de genoemde
werken van Volz (noot 65) en Hartman (noot 114) en van het artikel van
K. Schubert, Die Entwicklung der eschatologischen Naherwartung im Frühjudentum, in: Vom Messias zum Christus, hrsgb von K. Schubert, Wien (1964).
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redding nabij' Waar nu de zo spoedig verwachte redding op zich liet
wachten en de pijnlijke toestanden bleven bestaan, daar werden deze
pijnen en weeën gesublimeerd tot de 'messiaanse weeën' (Mc 13,8) en deze
pijnen werden op hun beurt dan geïnterpreteerd als voorteken van de
nabije verlossing, door Jahwe van eeuwen her beloofd
Een andere motivering voor de apokalyptische eindtijdverwachtingen
van het judaïsme is van meer \iniversee\-theologische aard de zondigheid
van de mensen kan met ongestraft blijven en roept om Gods toorn voordat het nieuwe rijk begint Zoals het bloed van Abel niet ongewroken kon
blijven binnen de menselijke familie, zo kan het totaal aan boosheid in
de mensenfamilie met ontkomen aan een totalitair eindoordeel Daarom
vinden we in die eindtijdtaferelen veel verwijzingen naar OTische cp als
Lv 26 en Dt 28 waar aan overtreders van de Wet bedreigingen en straffen
worden voorgehouden, het zijn de maledikties voor de trouwelozen
Tenslotte is een bepaalde mythologische denkwijze niet uit te sluiten,
waarin de evenementen van de oertijd zich naar aller verwachting in de
eindtijd gaan herhalen de anti God machten van de chaos, bij de schepping teruggedrongen, keren in de eindtijd nog eens terug (denk aan de
Beesten bij Dn en in de Apoc) De strijd tussen goed en kwaad bereikt
een hoogtepunt, we maken het laatste 'stuiptrekken' van de satanische
wereld mee De apokalyptici van de eerste eeuw ν en η Chr zullen zich
nauwelijks duidelijk bewust geweest zijn van de achtergronden van hun
sombere verwachtingen Niettemin hebben ze deze op vele wijzen in beeld
gebracht 'Begreiflicherweise war es fur den Apokalyptiker und fur die
geheime Kreise von besonderem Reiz, über das nachtliche Dunkel der
letzten Leidenstage immer neu zu grubein' (Volz, ρ 148), vooral waar
de rampen als voortekenen van het einde werden gezien In de gruwelen
die de apokalyptici voor die eindtijd verwachten valt te onderscheiden in
die, welke het joodse volk en die, welke de hele mensheid betreffen a) 'De
troebele tijden' (Dn 8,26) zal Israel vooral te verduren hebben van de
heidenvolken De wereldimpena worden steeds sterker en zullen Israel
steeds harder aanpakken (zie Dn 7) De koningen der aarde verenigen
hun aanval met name op Jerusalem (Sib III 663, Hen 56, 4Esd 13) Welis
waar wordt hun aanval op het laatste moment door Jahwe zelf tot staan
gebracht (Sib III 670) b) De 'tijd van benauwenis zoals nog nimmer'
(Dn 12,1) wordt ook wel met plagen voor heel de mensheid opgevuld
Armoede en hongersnood komen er (Ваг Ap 27,6, 70,8), mensen zullen
van honger hun eigen kinderen opeten (Hen 99,5), valse voorspellingen
(Bar Ap 48,34) en visioenen brengen verwarring onder de mensen (Hen
99,8) Het morele peil van de mensheid zal zo laag mogelijk zakken, het
zal zijn als in de dagen van Lot, van Sodoma en Gomorrha De hemel
lichamen zullen met meer gehoorzamen aan hun trouwe wetten (4Esd 5,4,
Sib Ш 801), het gehele vertrouwde natuurproces komt op zijn kop te
staan Ook de menselijke verhoudingen worden zwaar verstoord, vriend
verzet zich tegen vriend, familieleden tegen elkaar (Hen 99,5), volkeren
staan tegen elkaar in opstand (Bar Ap 48,32) Op deze manier zal de grote
massa boosdoeners ten onder gaan terwijl de uitverkorenen gered worden
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zoals dat in de dagen van Noë gebeurde. Het is duidelijk dat de apokalyptici uit die eerste eeuw v. en n. Chr. rijkelijk geput hebben uit de OTische
oordeelscènes en straforakels van de profeten. L. Hartman heeft in genoemd werk (zie noot 114) iets van de uitgebreide wordingsgeschiedenis
van al die eindtijdgruwelen opgelicht en verschillende apokalyptische
weeën zorgvuldig gesorteerd en hun OTische voorgeschiedenis uitvoerig
geanalyseerd. Wie in het NT niet alleen de Apoc, maar ook de apokalyptische rede van Jezus in Mc 13 en ook meerdere paulijnse fragmenten
(ITess 4,13-5.11; 2Tess 2; IKor 15) leest, zal meerdere onderdelen uit het
boven geschetste beeld herkennen.
2. In dit verband is het interessant een vergelijking te maken tussen
Apoc 6 en Mc 13. Reeds anderen wezen erop dat in beide gevallen een
parallelle opsomming van eind tij dgebeurtenissen te konstateren valt:
Apoc 6
Mc 13
v. 1-2: eerste zegel... wit paard
v. 7? oorlogen
ruiter ter overwinning.
10? eerst moet evang. verkondigd worden.
3-4 geen vrede, maar zwaard...
7-8 oorlogen, volk tegen volk;
5-6 voedselschaarste
8 er zullen hongersnoden zijn
(bij Lc: pest);
7-8 Dood doodt £ van de mensen
met zwaard, honger, pest,
wilde b.
9-11 de zielen van de vervolgden
9 ze zullen u overleveren
12-16 grote aardbeving,
24
dezonzwartalseenharenzak
de zon zal verduisterd w.
de maan werd geheel als
de maan zal geen licht meer
bloed
geven
de sterren van de hemel
25 de sterren vielen van de
vielen op aarde als...
hemel.
de mensen zijn bang
zie Lc 21,26
17 want gekomen is de grote Dag
26 dan zullen ze de Mensenzoon zien komen op de w.
Ook hier kunnen we niet op alle details van de synopse ingaan en het zou
zeker te ver voeren om Mt en Lc er nog bij te betrekken. Charles meent
na beschouwing van de overeenkomsten, vooral in de volgorde van de
plagen, en verschillen dat 'our text (Apoc 6) is dependent on the Gospel
accounts or rather on the document behind them' (I 159). Joh zou gebruik gemaakt hebben van een bestaand eschatologisch schema. Lohmeyer is terecht voorzichtiger: de overeenkomsten gaan terug op gemeenschappelijke, apokalyptische traditie. Er zijn m.i. te weinig gegevens om
van een litteraire afhankelijkheid te kunnen spreken, dat willen we nader
bezien, a) Apoc 6,3-4 = Mc 13,7-8 plaatst men onder de noemer: Oorlog',
maar we hebben toch met een geheel verschillende terminologie te doen
met een onderscheiden voorgeschiedenis. Ook het thema 'honger' wordt
op geheel andere wijze aan de orde gesteld hetgeen evenzeer geldt van de
vervolgingen. Apoc 6 verraadt geen enkele allusie op de Mensenzoon van
83

De apokalyptische plagen
Dn 7 Er is dus hoogstens wat thematiek betreft kontakt tussen de twee
teksten, niet in de litteraire uitwerking ervan De meeste overeenkomst
vertonen de teksten waar het over de kosmische rampen gaat in Apoc
6,12-16 = Mc 13,24-25 Maar over dat thema bestond al veel traditiemateriaal dat kan door Mc en Apoc onafhankelijk van elkaar gebruikt
zijn b) Het onderscheid tussen beide teksten kan nog verduidelijkt worden als we de strekking en intentie ervan bezien Boven Mc 13 staat de
vraag (v4) 'Wanneer gebeurt dat en wat is het teken daarvan ' De
volkse vraag van de voortekenen wordt aan de orde gesteld zoals dat,
volgens de hypothese van R Pesch[//7], reeds gebeurde in een vlugschrift uit de tijd vóór Mc De apokalyptische rede van Jezus behandelt
het probleem dan op een anti apokalyptische wijze Hij waarschuwt
tegen valse profeten die aan bepaalde tekenen het einde zouden verbinden
(vv 5-6 22) en Hij relativeert de traditionele tekenen (v 7), het is nog
niet het einde 'Markus schreibt hier (v 7) Anti Apokalyptik' (p 119)
Apoc 6 funktioneert in een andere gedachtengang We moeten dit с 6
vooral in relatie met de twee voorgaande cp zien het Lam is geintromseerd en heeft volmacht en opdracht gekregen om de zegels van de boek
rol te verbreken (5,9), d ι om recht te doen aan allen zoals dat bij God
verborgen lag Het in ontvangst nemen van de verzegelde boekrol be
tekent dat Christus Heer werd over de in God verborgen toekomst, dat
Hij mag uitvoeren hetgeen God uiteindelijk, d ι als einde voor de mensen
bewaard heeft, in zijn rechtvaardigheid Dit thema van rechtdoen aan
komt duidelijk naar voren bij het vijfde zegel (vv 9-11), waar Joh het
traditiematenaal verlaat en op eigen wijze formuleert waar het om gaat
Dit rechtdoen aan wordt inderdaad uitvoerig naar zijn negatieve zijde be
schreven, Gods toorn daalt in alle volheid neer op hen die dat verdienen
(6,17, 15,1) Het gaat dus in de plagen visioenen van Apoc 6, 8-9, 16 met
primair om onheilsevenementen als voorteken van het nabije wereldeinde
zoals meestal het geval is in apokalyptische literatuur, maar om een defi
mtieve invoering van Gods gerechtigheid in deze wereld, tot onheil van
de boosdoeners en tot heil van de getrouwen Daarom horen de positieve
visioenen van cp 7, 10-11, 14,1-5 er ook bij Daarom wordt zelfs in de
negatieve visioenen het initiatief voor de plagen in de goddelijke wereld
gelegd het Lam verbreekt de zegels, een van de vier levende wezens
roept, ruiters worden de wereld in gezonden God is hier aan het werk,
we hebben niet met een uit de hand gelopen natuurproces te maken
f. Eerste

tussenspel

de twaalf

stammen

(7,1-8)

De lezer van с 6 verwacht na de opening van de zes zegels heel natuurlijk de
opening van het zevende Maar die wordt opgeschort tot 8,1 en tussen het zesde
en zevende zegel komt het tweevoudig tafereel van с 7 de verzegeling van de
honderdvierenveertigduizend op aarde (w 1-8) en de jubelzang van een
ontelbare menigte in de hemel (w 9-17) Joh heeft er behoefte aan gevoeld
117 R Pesch, Naherwartungen Tradition und Redaktion m Mk 13, Dussel
dorf 1968.
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om de gruwelen van die eindtijd af te wisselen met een zonniger landschap.
Het invoeren van Gods gerechtigheid heeft immers niet alleen maar negatieve
effecten, maar is ook een beschermende aktiviteit; er is niet alleen het ver
woesten van onkruid, maar ook het inhalen van goede oogst. Dat Joh het juist
op deze plaats doet, tussen het zesde en zevende zegel, komt misschien onder
invloed van de vraag in 6,17 op het einde van het zesde zegel: wie zal de grote
dag overleven Het is niet onmogelijk dat Joh zich ook hier inspireert op Ez en
wel op c. 9: daar wordt een strafexpeditie van zes mannen tegen Jerusalem
uitgezonden, maar vóór hen uit gaat iemand die een teken {αημεϊον ) op het
voorhoofd van de uitverkorenen moet aanbrengen (9,4). Deze uitleg kan
mogelijk opgaan voor de onderbreking tussen het zesde en zevende zegel, maar
we konstateerden reeds (zie inleiding с 6), dat ook de serie van de zeven
trompetten en die van de zeven schalen na de zesde plaag door een tussentafereel onderbroken worden, al mag het tussentafereel bij de zesde trompet
nauwelijks een naam hebben, het bestaat uit één spreuk. Misschien heeft het
procédé van Joh. om bij de eerste en tweede serie plagen precies vóór de
zevende plaag te onderbreken de bedoeling om het idee uit te drukken dat
God bereid is zijn strafexpedities te onderbreken om de mensen kans tot bekering te geven. Bij de laatste serie plagen merkt Joh na iedere plaag bijna
wanhopig op: en ze bekeerden zich niet van hun werk. Afgezien van de vraag
of c. 7 in het geheel van de Apoc deze fun к tie heeft, het blijft op zich zijn
tweedelige inhoud hebben die we nu nader gaan bezien.
1 Daarna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan
met hun opdracht om de vier winden van de aarde te bedwingen zodat
er geen wind over land of zee of enig geboomte kon waaien. 2 En ik
zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel
van de levende God bij zich. Hij riep met luide stem tot de vier enge
len die de opdracht hadden aan de aarde en zee schade toe te brengen:
3 brengt geen schade toe aan de aarde, de zee of de bomen, voordat
we de dienaars van onze God met het zegel op hun voorhoofd heb
ben getekend. 4 En ik hoorde het aantal van de getekenden, honderdvierenveertigduizend getekenden uit alle stammen van Israel:
5 uit de stem
uit de stam
uit de stam
6 uit de stam
uit de stam
uit de stam

van Juda twaalfduizend getekenden,
Ruben twaalfduizend,
van God twaalfduizend,
Aser twaalfduizend,
Neftalí twaalfduizend,
Manasse twaalfduizend,

7 uit de stam Simeon twaalfduizend,
uit de stam Levi twaalfduizend,
uit de stam Issakar twaalfduizend,
8 uit de stam Zàbulon twaalfduizend,
uit de stam Josef twaalfduizend,
uit de stam Benjamin twaalfduizend getekenden.
85

Арос 7,1-8
1 We hebben met een nieuw visioen te doen, daarop wijzen de eerste
woorden (/«fra rofro): vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde
(die plat en vierhoekig wordt voorgesteld?), zij zijn de bewakers van de
winden, belichaming van natuurkrachten. Ook Dn 7,2 en Zach 6,5 kennen
deze winden. Oorspronkelijk mogen het al onderwereldgoden geweest
zijn, hier in de Apoc staan ze opgesteld als verderfengelen voor de eind
tijd, dat blijkt duidelijk uit het volgende v.
2-3
Een andere engel riep hun namelijk toe hun vernielingsaktie nog niet
uit te voeren. Hier raken we het thema van de Parousie-vertraging: het
einde is nabij, maar eerst moet er nog dit en dat gebeuren. Zo is het aan
wezig in Mc 13,7.10: 'Als ge hoort van oorlog, dan is dat nog niet het
einde... eerst moet het evangelie gepredikt worden', in 2Tess 2: de dag
des Heren is er nog niet want eerst moet de afval nog komen en... Er is
evenwel ook hier een verschil tussen de Apoc en de andere apokalyptische
teksten, in de Apoc moet van God uit nog iets gebeuren: ni. de engel
moet de uitverkorenen eerst beschermen, in de andere teksten moet eerst
door de mensen nog iets worden gedaan, goed of slecht.
Waarom deze 'andere engel' van het oosten komt is alleen maar te
gissen: vandaar komt de zon, het heil en volgens sommige teksten (Sib
III 652) de Messias. De engel heeft 'het zegel van de levende God' bij
zich. Het gaat hier niet om een zegel waarmee iets afgesloten wordt zo
als bij de boekrol in с. б, maar om een zegel dat in de vorm van een
stempel als teken van eigendom op iets of iemand gedrukt wordt en zo
bescherming van de eigenaar oproept. Ook al heeft οψραγΐς = zegel in de
beide cp. 6 en 7 technisch een andere inhoud, toch bestaat de verleiding
om het verschillend gebruik in juist deze cp. als bedoeld te beschouwen:
het ont-zegelen in с 6 brengt onheil over de wereld, het ver-zegelen van
c. 7 is heilzaam. Een indikatie in deze richting zou het feit kunnen zijn
dat Joh hier in zijn allusie op Ez 9 niet de term ση^ιον van Ez overneemt,
maar σφοαγις gebruikt [US].
Het is niet meer met zekerheid te achterhalen of Joh aan een bepaald
teken heeft gedacht, bv. het tetragram Jhwh of de naam Christos. Dit zou
niet zo onmogelijk zijn, want volgens 14,1 en 22,4 dragen de dienaren
van God Zijn naam en die van het Lam op hun voorhoofd. De Kerk
vaders hebben in de bezegeling een dooprite gezien en dit uitvoerig uit
gewerkt in hun dooptheologie [119]. Ze hebben zich daarbij bediend van
paulij nse teksten als 2Kor 1,21; Ef 4,30. Wat er ook zij van de relatie met
de doop, in de paulijnse teksten gaat het veel meer over een innerlijke,
geestelijke kenmerking (pneuma, hart), in de Apoc gaat het om een
eschatologisch onderscheidingsteken (de volgelingen van het Beest hebben
ook een teken = 'charagma' op hun hand of voorhoofd, zie 13,16; 14,9.11;
19,20) en om een beschermingsteken (vgl. 9,4; 16,2; e.a.). Het thema van
een beschermend teken op de uitverkorenen temidden van straffend op118. οφοάγις komt 16x voor in het NT, waarvan 13x in de Apoc en daarvan
12x in de cp. 5-7.
119. Zie hierover F. Doelger, Sphragis, Paderborn 1911, en J. Daniélou, Bible
et Liturgie, Paris 1951.
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treden van Jahwe treffen we behalve in Ez 9 ook reeds in Ex 12,13 aan.
De 'andere engel' verschijnt in v. 2 in het enkelvoud, spreekt echter in
v. 3 in het meervoud: 'totdat wij verzegeld hebben'. Hij zal wel niet alleen
geweest zijn om dat stempelwerk uit te voeren!
Het hoofdaccent van deze perikoop ligt niet op de vier engelen aan 4
wie gevraagd wordt hun be-schadigingsakties uit te stellen; ze keren niet
meer terug, ook niet als eenmaal de verzegeling is uitgevoerd. Het accent
ligt op het aantal van de beschermelingen. De ziener hoort het getal
noemen, zien kon hij het niet. Het aantal is duidelijk symbolisch: twaalf
maal twaalf en dat in het duizendvoud, een volmaakte uitverkoren ge
meenschap, nog mooier dan bij het twaalfstammige Israel van weleer.
Bij de opsomming van de twaalf stammen wijzen de kommentatoren 5_8
op enkele onregelmatigheden. Zo wordt in de twintig verschillende OTische lijsten van de twaalf stammen nooit deze volgorde aangehouden.
Hier in de Apoc staat de stam Juda voorop [120], terwijl Ruben de oud
ste is. Misschien is Juda naar voren geschoven, omdat in 5,5 de Judaafkomst van de Messias ter sprake gebracht werd. Charles veronderstelt
hier dan ook, dat hetzij Joh zelf hetzij een joods-christelijk voorganger
van hem deze lichte wijziging heeft aangebracht in ouder traditiemate
riaal. Een tweede onregelmatigheid bestaat daarin dat de stam Dan is weg
gelaten en daarvoor in de plaats Manasse staat die eigenlijk en gewoonlijk
in de stam Josef aanwezig wordt gedacht. Het weglaten van Dan kan
verband houden met het feit dat in het judaïsme Satan als vorst van Dan
wordt genoemd (Test Dan 5,6vv). En Irenaeus vertelt een traditie volgens
welke uit Dan de antichrist verwacht wordt (Adv. Haer. V, 30,2).
Intussen rest ons nog de vraag wie Joh met die honderdvierenveertigduizend bezegelden op het oog had. Zijn het de gedoopten of een bepaalde kategorie onder hen? Zijn het de christenen uit het jodendom, is
het oude Israel bedoeld? Wat is hun relatie tot de honderdvierenveertigduizend die de ziener met het Lam op de berg Sion schouwt (14,1) en
hoe verhouden ze zich tot de ontelbare menigte van het volgend fragment? Op deze vragen komen we terug na behandeling van de volgende
perikoop.

g. Tweede tussenspel:

de ontelbare

menigte

(7,9-17)

9 Daarna zag ik een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen, staande voor de troon en voor het
Lam, gekleed in het wit en met palmtakken in hun handen. 10 Ze riepen met luide stem: Het heil is te danken aan onze God die op de
troon is gezeten en aan het Lam.
Il En alle engelen stonden in een kring om de troon en om de oud120. Hetgeen ook het geval is in Num 2; 7; 10, maar in deze teksten is dat te
begrijpen vanuit geografisch of militair oogpunt, aldus Charles (1,194).
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sten en de vier levende wezens, zij wierpen zich op hun aangezicht voor
de troon en ze aanbaden God met de woorden: Amen' 12 De lof en
roem en wijsheid en dank en eer en macht en kracht aan onze God in
de eeuwen der eeuwen. Amen.
13 En één van de oudsten sprak mij aan: Die daar in hun witte gewaden, wie zijn dat en waar zijn ze vandaan gekomen? 14 Ik zei: Mijnheer, dat weet gij. Hij weer tot mij: Dat zijn degenen die uit de grote
verdrukking zijn gekomen, ze hebhen hun kleren mooi gewassen, ze
hebben ze wit gemaakt met het bloed van het Lam. 15 Daarom staan
zij nu voor de troon van God en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel. Hij die op de troon is gezeten, zal zijn tent over hen uitspannen.
16 Zij zullen geen honger en dorst meer hebben, geen zonnehitte of
welke andere hitte dan ook zal hen deren, 17 want het Lam midden
voor de troon zal hun herder zijn en hen naar de waterbronnen van
het leven leiden. God zal alle tranen uit hun ogen wegvegen.
10 'Daarna zag ik ' de ziener krijgt weer een nieuw visioen. Dat blijkt ook
wel uit de inhoud ervan Hier ziet hij 'een grote menigte die niemand
tellen kan', daar in 7,1-8 de symbolisch getelde twaalfstammen-menigte;
hier een menigte die voor de troon in de hemel staat en meedoet aan de
hemelse liturgie van engelen, oudsten en levende wezens, dáár zij die op
aarde beschermd moeten worden tegen het komend onheil
'Het witte gewaad' is een hemels distinctivum, dat bv aan de martelaren wordt gegeven (6,11) De palm is een teken voor hun behaalde overwinning Ze staan als liturgen voor 'de troon en voor het Lam', de gewoonte om de naam van Jahwe niet uit te spreken schijnt hier nog door
te werken Het is een internationale menigte, want in 5,9 werd toch gezongen hoe het Lam mensen uit elke stam en volk en natie verlost had.
De bron voor deze uitdrukking is Dn, zie 3,4 7 29, 5,19; 7,14
De toejuiching lijkt enerzijds op die van de hele schepping in 5,13 inzover daar ook Hij die op de troon gezeten is en het Lam geprezen worden en anderzijds op het lied van een anonieme menigte na de val van
Babel in 19,1-4 waar ook het 'sotena' voorkomt
12
Bij al die verenigde naties sluiten zich de engelen aan, ze staan evenals
in 5,11 rond de kleinere kringen van de oudsten en de vier levende wezens.
De engelen zorgen als het ware voor de volkszang, ze zetten een reeds
aangeheven lied voort (5,11, 7,12) Hun lied begint en eindigt hier met
'amen', ze zijn het er mee eens, weer omvat hun doxologie zeven plechtige substantieven, de meesten komen ongetwijfeld uit liturgische formules. Zij brengen eer alleen aan God Vanaf dit vers 7,12 vinden we in
de Apoc alleen nog liederen rechtstreeks ter ere van God
13
Na de hemelse lofprijzing van vv 9-12 volgt nu in de volgende vv
13-17 de uitleg van die ontelbare menigte Die wordt zo maar met kort en
zakelijk gegeven, er wordt een leersituatie voor geschapen van vraag en
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antwoord Het vreemde m dit geval is dat de vrager een hemelburger is,
een van de oudsten, en die vraagt het aan Joh en zo aan alle lezers
En Joh antwoordt wat ook WIJ gezegd zouden hebben Mijnheer, dat 14
weet gij En dan geeft de vraagsteller inderdaad het antwoord Waarmee
maar gezegd wil zijn dat de mens uit zich niet achter dit geheim gekomen
zou zijn 'Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking gekomen zijn
en ' Bij die 'grote verdrukking' denkt Joh zo maar niet aan een wille
keurige vervolging, maar het gaat hem, getuige het lidwoord, om een
bepaalde tijd van verdrukking, namelijk die in de eindtijd reeds voorspeld
in Dn 12,1 (vgl Mc 13,19) Joh anticipeert hier zodoende de toekomst,
hij schildert de goede afloop voor de velen die nog die laatste periode
van troebelen mee moeten maken 'Zij hebben hun kleren gereinigd en
wit gewassen in het bloed van het Lam' De eindtijd is een tijd van be
proeving (3,10), vele goddelozen zullen volharden in hun kwaad (Dn
12,10), maar de vromen zullen zich reinigen en zij zullen schitteren als het
licht aan de hemel (Dn 12,3) Er waren er maar weinig die hun klederen
onbesmeurd hebben bewaard (Apoc 3,4) 'In het bloed van het Lam', in
5,9 werd het bloed van het Lam als losprijs voorgesteld, hier als middel
tot reiniging het gaat in beide gevallen om de deelname van de christen
aan de bevrijding van Christus' dood en verrijzenis Uit de w 13-14 is
niet op te maken dat het bij die ontelbare menigte toch maar om een be
paalde groep christenen en wel de martelaren (zo bv Bousset) zou gaan
Het gaat over alle gelovigen die de troebelen der eindtijd doorstaan en 15
'daarom' nu voor Gods troon mogen staan Dit 'daarom' wekt associaties
op met het 'daarom' ( dio) van Fil 2,9 Jezus heeft zich ontledigd, daarom
heeft God Hem hoog verheven, het kan niet bewezen worden dat ook
Joh aan die hymne en dat woord dacht In de hemelse tempel nemen alle
overwinnaars, zonder enig klerikaal onderscheid, deel aan de onophoude
lijke liturgie ter ere van God En Hij van zijn kant zal wonen temidden
van hen, uitgedrukt met het OTisch beeld van de tent [121] Ex 29 43 kan
in dit verband aangehaald worden 'In de openbanngstent zal Ik Mij
openbaren aan de kinderen van Israel en die plaats zal door Mijn glorie
geheiligd worden
Ik zal wonen temidden van Israels kinderen en hun
God zijn* (vgl Ps 15,2, 27,5, 61,5, 78,60)
Zij zullen met de woorden van Js 49,10 geen last meer hebben van
honger of dorst of zonnesteken of welk soort hitte dan ook
'Het Lam voor de troon zal hun herder zijn', een kombinatie van Joh
zelf van zijn geliefde Christustitel en van het reeds in het ОТ voor Gods
zorg gebruikte beeld van de herder (Ps 23,1, Js 40,11) In Ez 34,23 werd
het herdersbeeld voor de Messias gebruikt Het voeren naar de bronnen
van levend water, taak van de goede herder, is weer op Js 49,10 geïnspireerd, terwijl het beeld van het tranen drogen uit Js 25,8 is overgenomen [/22]
121 Het werkw οχηνοϋν komt binnen het NT 4x in de Apoc voor en lx bij
Jo (1,14).
122 Ook deze OTische citaten van w 16-17 tonen weer aan hoe Joh het ОТ
eerder vanuit de hebreeuwse tekst dan vanuit de LXX gebruikt
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Er zijn nog enkele vragen betreffende het с 7 blijven liggen, de dringend
ste zijn die rond de litteraire eenheid van het caput en vervolgens die
naar de eigenlijke betekenis ervan
1 De litteraire eenheid werd door enkele kntici van het eind van de
vorige eeuw betwijfeld, omdat de beide fragmenten vv 1-8 en vv 9-17
moeilijk bij elkaar en in de kontekst passen Zo gaat het in het eerste
fragment over een nationale op Israel gerichte eschatologie, in het tweede
is een universele eschatologie aanwezig En de vv 9-17 handelen duidelijk
over een verheerlijkte eindtoestand, hetgeen volgens die kntici thuishoort
in de cp 19-22. maar niet hier temidden van de plagen Sommige kntici
waren van mening dat vv 9-17 een latere interpolatie zouden zijn in een
joods traditiestuk, anderen hielden dat de vv 1-8 uit een joodse bron
overgebracht zijn m een 'christelijke' apokalyps die de cp 1-6 omhelst
met 7,9-17 als finale
Charles heeft ook hier m ι duidelijk genoeg aangetoond dat beide
fragmenten termen en stijl bezitten, die kenmerkend zijn voor heel de
Apoc [123] en waarmee volgens de meeste kommentaren de relatieve een
heid van dit с blijft staan Hiermee is niet uitgesloten dat bv in het eerste
fragment joods traditiematenaal is verwerkt door Joh
2 Wat betreft de betekenis van beide delen van het с stelt zich eerstens
de vraag wie die honderdvierenveertigduizend in de ogen van Joh zijn en
wie die ontelbare menigte Of met de formulering van Feuillet [124] gaat
het bij die twee groepen om twee elkaar volgende visies op een en dezelfde
kerk of gaat het om één enkele visie op twee onderscheiden groepen in
die kerk?
Het is uit het bovenstaande kommentaar reeds duidelijk dat er accentverschillen zijn in beide fragmenten Gaat het bv over de strijdende en
triomferende kerk of om twee modellen (het eschatologische Israel én de
universele mensengemeenschap) voor dezelfde realiteit? Ook hier hebben
de verschillende gegevens voor de exegeten een verschillende waarde en
komen ze zodoende tot meningsverschil Ze kunnen 'globahter' in twee
groepen worden ingedeeld.
a) Een eerste groep [/25] brengt de honderdvierenveertigduizend op
123 Enkele voorbeelden ετί + ace, 'staande op ' ook m 3,20, 8,3, 11,11;
12,18, 14,1; 16,2, 'Hij nep met luide stem' (v 2) komt herhaaldelijk voor bij
Joh, schade toebrengen' (v 2 3) komt buiten Lc 19,19 niet meer voor in het
NT Voor het fragment 9-17 wordt de johanneische oorsprong niet bediscus
sieerd
124 A. Feuillet, Les 144 000 Israélites marqués d'un sceau, NT 9 (1967) 191225 Hij wil een middenweg kiezen tussen de twee interpretaties die nog gegeven gaan worden Hij kan niet aannemen dat het bij de 144 000 én de ontelbare menigte eigenlijk over dezelfde kerk gaat noch dat het bij hen zou
gaan om de christenen uit het jodendom Volgens hem doelt Joh met de bezegeling van de 144 000 op de redding van de joods-chnstelijke Rest bij de val
van Jerusalem in het jaar 70 η Chr , waarbij vele joden omkwamen Joh zou
zich hier sterk inspireren op Ez 9,4-6
/25 Waaronder bv Holtzman, Schlatter, Allo, Bousset, Zahn, Schrenk, met
de nodige nuancen Feuillet
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een of andere manier in verband met hei Israel 'naar het vlees': het zijn
christenen uit het jodendom. Deze groep hecht veel waarde aan het feit
dat in de w . 1-8 de twaalf stammen ieder met hun namen apart ge
noemd worden, dat zou alleen maar in een nationaal joods perspectief
zin hebben. Joh zou een joodse traditie hebben opgenomen volgens welke
de joden op een aparte manier de troebelen van de eindtijd zouden trot
seren, vandaar de verzegeling. Voor de christenen van elders, niet uit het
jodendom, zou Joh een universeel, christelijk beeld ontworpen hebben (zo
Bousset). De ontelbare menigte van w . 9-17 stelt in deze opvatting dus
de heiden-christenen voor. Allo brengt binnen deze groep een aparte
mening naar voren: de dienaren Gods die in v. 3 verzegeld zijn, zijn alle
christenen van welke oorsprong dan ook. Binnen die christelijke gemeen
schap bevinden zich tot vreugde van Joh vele joodse medeburgers. Dat
doet bij hem de hoop ontstaan op de spoedige algemene bekering van het
joodse volk zoals Paulus dat in Rom 9-11 voor de eindtijd voorzegd had,
vandaar die volkstelling van de twaalf stammen.
De exegeten van deze groep menen dus dat Joh in de w . 1-8 aan de
christenen uit het jodendom het messiaans heil voorstelt in joodse, natio
nale beelden, in de vv. 9-17 aan de christenen uit het heidendom in uni
verseler' hemels beeldmateriaal. De honderdvierenveertigduizend van с 7
zijn niet te identificeren met hetzelfde aantal maagden van 14,1.
b) Een andere en grotere groep exegeten [126] verkiest de honderdvierenveertigduizenend te begrijpen als 'het Israel van God' (vgl. Gal
6,16), als de jonge christelijke gemeenschap die zich volgens Jak 1,1 als
de twaalf stammen in de verstrooiing ziet. De argumenten van deze groep
lijken me sterker dan die van de vorige, ze liggen enerzijds meer in de lijn
van de Apoc en berusten anderzijds op een algemener verspreid gegeven,
namelijk dat de oerkerk zich zelf verstond als het nieuwe Israel. Uit 9,4
mogen we konkluderen dat het zegel van God moet beschermen tegen de
demonische machten van de eindtijd. Welnu, dat moet toch voor heel de
christenheid hebben gegolden, niet voor een bepaalde groepering. Boven
dien worden de honderdvierenveertigduizend aangeduid met 'de dienaren
van onze God', op meerdere plaatsen in de Apoc gebruikt voor de chris
tenen zonder meer (1,1; 2,20; 6,11; 19,2.5; 22,3). Tenslotte wordt ons in
Apoc 21,12 gezegd dat de 'namen van de twaalf stammen van de zonen
van Israel' op de muren van het nieuwe Jerusalem staan. Omdat die
muren gefundeerd zijn op de twaalf apostelen (21,14), mogen we die
twaalf stammen ook als nieuwtestamentisch volk beschouwen.
Dat de oerkerk zichzelf verstaan heeft als een nieuw of waar Israel,
kan worden afgeleid uit teksten als Fil 3,3 (de christenen zijn 'de ware
besnedenen'; vgl. Rom 2,28-29), Gal 23,29 ('gij zijt van Christus, dan zijt
gij ook Abrahams zaad'). De twaalf stammen worden als kollektivum
vermeld in Jak 1,1, ze mogen daar in christelijk perspektief begrepen
worden.
126. Zo Loisy, Charles, Hadorn, Bonsirven, Moffat, E. Schweizer, CerfauxCambier, Wikenhauser, Rissi, Lohse.
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Met de ontelbare menigte van de vv 9-17, uit alle naties en stammen,
bedoelt Joh dan volgens sommigen uit deze groep de martelaren, volgens
de meesten evenwel allen die de eindtijdtroebelen goed hebben doorstaan
Het gaat daarbij niet zozeer om een visioen van hen die de ziener nu reeds
in de hemel ziet (zo wel Jeremías, ThW VI 493), maar om een anticipatie
van de eindtoestand na 'de grote verdrukking' Voor het oog van de
profeet zijn verleden, heden en toekomst trouwens een grote, natuurlijke
eenheid
Voor deze groep gaat het in de twee fragmenten vv 1-8 en 9-17 dus
niet om twee soorten christenen hier op aarde, maar in beide beelden (de
twaalf stammen en de ontelbare menigte) gaat het om de grote christen
gemeenschap, strijdend temidden van de andersdenkenden (vv 1-8), glo
nercnd na de volharding (vv 9-17) Deze tweede groep exegeten ziet er
dan geen moeilijkheid in om ook de honderdvierenveertigduizend gegetrouwen van 14,1 als een beeld voor de kerkgemeenschap te beschouwen
h Het zevende zegel (8,1)
1 En toen het Lam het zevende zegel verbrak, ontstond er een stilte in
de hemel, ongeveer een half uur lang
1 We merken hier weer eens het nadeel van het feit dat een ander dan de
eigenlijke schrijver van het boek en nog wel op vele eeuwen afstand van
hem de tekst naar hoofdstukken en verzen genummerd heeft Het is me
niet duidelijk waarom dit onderhavige ν aan het hoofd van een nieuw
caput werd geplaatst, het lijkt me meer op zijn plaats aan het einde van
het vorige с 7
Het ν hangt wat in de lucht Strikt genomen zou het subject van de
voorgaande zin. God, ook hier subject zijn, omdat dit niet uitdrukkelijk
wordt genoemd in ons ν Maar het is uit с 7 duidelijk dat het Lam de
zegels verbrak en daarom moet Het ook hier subject zijn Na al 'het
lawaai' dat bij het verbreken van de vorige zegels losbrak is het half uur
stilte bij dit zevende zegel een komplete verrassing, die een mysterieuze
spanning bij de lezer oproept Het gaat niet over een stilte op aarde voor
dat de rampen losbreken (Sef 1,7, Hab 2,20), maar over een stilte in de
hemel Misschien mogen we er met enkele exegeten [127] een pauseren in
zien van de hemelse koren om plaats te maken voor de gebeden van de
gelovigen op aarde Waarom deze stilte ongeveer een half uur duurde,
weet niemand bevredigend te verklaren 'De tijdsaanduiding 'wel een half
uur lang' wil de onverdraaglijk lange duur van de stilte uitdrukken' (zo
Lapple) Het is een dodelijke stilte, 'es ist, als wolle Gott in dieser schop127 Charles, Lohmcyer, Wikenhauser Ze eiteren hier een rabbijnse tekst,
Chag 12b 'In de Ma'on (d ι de vijfde hemel) bevinden zich groepen dienende
engelen, die 's nachts lofzingen, maar overdag zwijgen omwille van de lofzang
van Israel'.
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fenschen Pause das AH einmal grundlich zu sich selbst kommen lassen'
(Morant) Het is moeilijk ergens in het N T een handvat te vinden, want
buiten Act 21,40 en onze tekst komt 'stilzwijgen' er niet meer voor' We
kunnen aanhaken bij gebeden zoals Ps 83,2. 'God, houd u met stil, niet
rustig en werkeloos', dan komen we ook met verder dan gissen
4DE H O O F D S T U K DE Z E V E N T R O M P E T T E N
8,2-11,19
De zeven zegels zijn verbroken en de plagen zijn daarbij over de aarde ge
komen Bij het verbreken van het zevende zegel evenwel volgde er geen onheil,
doch een wonderlijke stilte Dat die stilte juist aan het einde van het zevenzegels-visioen komt en precies vóór het zeven-trompetten-visioen mag er op
wijzen dat 8,1 in de kompositie van dit deel van het boek een zekere schakelfunktie heeft God heeft zich aan de boosdoeners doen gevoelen, er is even
stilte, gebeden stijgen op, weer volgen de pijnigende rampen V 2 moet als kop
van het hoofdstuk gelezen worden, maar voordat tot uitvoering van die titel
wordt overgegaan in ν 7, is er eerst die voorbereidende scène van w . 3-5
Daan η wordt de waarde van de gebeden van de gelovigen in beeld gebracht.
Zo vertoont dit onderhavige fragment overeenkomst met de struktuur van de
derde serie, die van de zeven schalen in с 15 waar eerst in ν 1 de zeven
engelen met ieder een schaal worden gepresenteerd, die pas in 16,1 in aktie
komen En de dne series hebben samen dit gemeen dat er aan het straffende
optreden van God een liturgische handelung voorafgaat: in с 5 wordt de be
tekenis van Christus' werk op een heel bepaalde manier uitgebeeld, in 8,2-5
zijn ook de gebeden van de gelovigen een bijdrage in het uitvoeren van het
eindtijdplan
De rest van dit vierde hoofdstuk toont ook de nodige overeenkomst in struk
tuur met het derde hoofdstuk het eerste viertal rampen (8,6-12) vormt een
aparte eenheid, de beschrijvingen zijn kort gehouden; het vijfde (9,1-12) en
zesde (9,13-21) trompetvisioen roepen ieder een uitgebreid verhaal op En
voordat de zevende trompet wordt geblazen (ll,15w), komen er eerst nog
andere scènes tussen beiden: de engel met de kleine boekrol (c. 10) en het optreden van de twee getuigen (c. 11).

a. Een stuk hemelse liturgie (8,2-5)
2 En ik zag de zeven engelen, die voor Gods troon staan Er werden
hun zeven trompetten overhandigd. 3 Er kwam nog weer een andere
engel naar voren en nam plaats bij het altaar met een gouden wierookvat. Hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dit ten gunste van de
gebeden van alle heiligen voor de troon zou neerleggen. 4 En de rook
van het reukwerk steeg met de gebeden der heiligen uit de hand van
de engel omhoog tot voor God. 5 En de engel nam het wierookvat,
vulde het met het vuur van het altaar en wierp het op aarde. Er volgden donderslagen, gedreun, bliksemstralen en aardbeving.
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2 'De zeven engelen' zijn mogelijk die welke we reeds kennen uit het ОТ
en het judaïsme (Tob 12,15; Hen 20,7), een zevental aartsengelen ten dienste van de Allerhoogste. Hier worden ze dan ingeschakeld bij het uitvoeren van de eindtijdgebeurtenissen zoals dat bij de eerste serie het
geval was met de vier ruiters van Zach 6. Ze ontvangen hier een trompet,
reeds in het ОТ behorend bij het dekor van de laatste Dag (Js 27,13;
Joel 2,1; Sef 1,16).
3-4
Een anonieme engel gaat met een wierookvat bij het altaar staan, zo
gaat het visioen verder. Als Joh een engel niet nader weet te identificeren,
spreekt hij maar van 'een andere engel' (7,2; 8,3; 10,1; 14,6.15.17.18; 18,1),
het gaat hem meer om de funktie die ze uitoefenen dan om hun persoon.
In 3b spreekt de ziener over 'het gouden altaar voor de troon'. Er zijn
exegeten die menen dat we in 3a met het brandofferaltaar en in 3b met
het reukofferaltaar te doen hebben. Er is in de Apoc zevenmaal sprake
van een altaar in de hemel (6,9; 8,3ab.5; 9,13; 14,18), het is niet altijd
makkelijk te zien over welk altaar het gaat, als er al twee aangenomen
moeten worden [128]. Omdat onze schrijver zich in deze vv. inspireert op
Js 6 en Ez 10, waar eerder het reukofferaltaar bedoeld schijnt te zijn, is
het verantwoord dit ook hier te veronderstellen.
Waar in Ps 140,2 het gebed van de gelovigen wordt vergeleken met op
stijgende wierook, zo ook in Apoc 5,8 waar het wierookwerk in de vaten
door Joh allegorisch werd verklaard als de gebeden van de heiligen. Hier
in 8,3-4 is de voorstelling iets ingewikkelder: de engel krijgt reukwerk
om dit op het altaar te leggen en de rook ervan kan dan de gebeden van
de heiligen overbrengen naar God. De rook der wierook wordt als een
voertuig.
b r is hier in hetzelfde v. sprake van een altaar en van de troon. Het
kombineren van een altaar-tempelarchitektuur met die van een troonpaleis is vanuit ons aardse bouwpatroon nauwelijks mogelijk. Vanuit Js 6
weten we evenwel dat de tempel van Jerusalem ook als een goddelijk
paleis gedacht werd, met de troon in het heilige der heiligen. We moeten
de beelden van de apokalypticus echter niet al te precies nemen, waar hij
over 'de troon' spreekt, bedoelt hij geen architektonische grootheid, maar
God zelf.
5
Het gebed der gelovigen bereikt God zoals een offer. Wat de inhoud
van die gebeden was wordt niet gezegd, maar uit dit v. 5 mag worden af
geleid dat men gebeden heeft om uitvoering van Gods oordeel over de
wereld, in 6,9 riepen de hemelingen daar ook om. De engel neemt de
wierookpan weer op, nu niet om het offer der gebeden op te laten stijgen
naar God, maar om het afgesmeekte oordeel te doen neerkomen op de
128. Bousset e.a. menen dat in 6,9; 8,3a.5; 16,7 het brandoffcraltaar is bedoeld,
in 8,3b; 9,13 het reukofferaltaar, in 14,18 zou het niet uit te maken zijn.
Charles (I 227) merkt in dit verband op dat men de hemelse tempel in de
apokalyptiek niet in alle opzichten tot een doublure van de aardse moet
maken. Zo is er in de joodse en christelijke akokalypsen maar van één altaar
sprake, meestal met de karakteristieken van het reukoffcraltaar, soms met die
van het brandofferaltaar.
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aarde. Uit dit beeld mogen we aflezen dat het gebed der gelovigen effektief is geweest. De donderslagen en bliksemstralen onderstrepen met ge
weld het eschatologisch optreden van God (vgl. 11,19; 16,17), ze verbreken
wel erg bruusk de stilte van v. 1.
b. De eerste vier trompetten (8,6-13)
6 En de zeven engelen met de zeven trompetten maakten zich gereed
voor het blazen van hun trompet. 7 En de eerste blies en er kwam
hagel en vuur, dat met bloed vermengd was, het werd op de aarde ge
worpen. Daardoor verbrandde een derde deel van de aarde en een
derde deel van de bomen en van al het groene gras.
8 En de tweede engel blies op de trompet en iets als een grote berg,
laaiend van vuur, werd in de zee geslingerd. Daardoor werd een derde
van de zee tot bloed 9 en een derde van alle zeedieren stierf en een
derde van de schepen werd verwoest.
WVervolgens blies de derde engel op de trompet en er viel een grote
ster, brandend als een fakkel, van de hemel; hij kwam op een derde
deel van de rivieren en waterbronnen terecht. 11 De naam van de ster
is 'Alsem'. Daardoor werd een derde van het water tot alsem en vele
mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden.
12 En de vierde engel blies op de trompet en een derde deel van de
zon en van de maan en van de sterren werd getroffen, zodat een derde
deel ervan verduisterd werd en er zowel overdag als 's nachts voor een
derde minder licht was.
13 En in mijn visioen hoorde ik één adelaar, die in het zenit vloog,
met luide stem roepen: wee, wee, wee de aardbewoners wanneer de
overige trompetstoten zullen klinken van de drie andere engelen.
De zeven engelen met hun trompetten, reeds in 8,2 gepresenteerd, komen 6
nu in aktie. Ze hoeven de trompet maar te blazen en er gaat een katastrofe
plaats vinden. De eerste vier katastrofen hebben gemeenschappelijk dat
telkens een derde van een bepaald gebied wordt getroffen, het gaat nog
niet om de totale verwoesting (bij het vierde zegel kreeg de Dood macht
over een vierde van de aarde, 6,8).
Verschillende rampen, door de trompetten aangekondigd, doen denken η
aan de plagen van Egypte (Ex 9-10). Zo komen we de hagel en het vuur
van dit v. 7 ook tegen in Ex 9,24. Ook bij Ez 38,22 toonde God zijn groot
heid door het 'hagelstenen, vuur en zwavel te laten regenen op Gog en de
zijnen'. Dat er bloed bij kwam, was reeds voorzegd in de eschatologische
tekst van Joël 2,30 die ook in Act 2,19 wordt geciteerd. Dit gruwelijk
beeld kan berusten op de ervaring van een vulkaanuitbarsting. G. Kehn95
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scherper meent m de beschrijving van enkele natuurkatastrofen in de
Арос elementen terug te vinden uit de in Klein-Azie verspreide Santonntraditie [129]. Anderen wijzen als oorsprong van dit soort beelden op de
Saharawinden met hun fijne, rode zandkorrels Een 'derde deel' van
aarde, bomen en gras verging Dat 'het derde deel' van iets verwoest
wordt, komt in deze vv. 7-12 twaalf keer voor. Het is een overgenomen
thema, mogelijk reeds op Zach 13,8-9 (LXX) teruggaand.
8-9
Op het schallen van de tweede trompet stortte een vuurmassa groot als
een berg, in de zee. In Hen (18,13; 21,3) worden sterren vergeleken met
een brandende berg [130]. Maar het gaat hier in de Apoc vooral om het
effekt Het water wordt bloedrood zoals bij de eerste plaag in Egypte
(Ex 7,20) Planten en vissen m de zee en schepen erop gaan voor een
derde ten gronde
10-11
Bij de derde trompetstoot valt een grote brandende ster naar beneden
Het desastreuze hemellichaam heeft een naam, 'Alsem', hetgeen duidt op
het effekt dat hij veroorzaakt op de plaatsen waar hij valt In Jer 9,14
kondigt Jahwe zijn straf voor het volk Israel aldus aan: 'Zie, Ik ga dit
volk met alsem voeden en drenken met vergif'. Joh ziet alsem niet iden
tiek met vergif, hij ziet er meer cen bittere stof in, niettemin ook dode
lijk Dat sterren van de hemel vallen is in zijn algemeenheid een element
dat in de enscenering van de laatste Dag thuishoort, zie 6,13 en de exkursie over de ajjokalyptische plagen Maar over het bizarre fenomeen
van deze partikuhere ster is van elders niets bekend, er wordt heel wat
fantasie gevraagd om die ene ster een derde van de rivieren en water
bronnen te zien besmetten Mogelijk hebben we hier m oorsprong te doen
met een vreemd, legendarisch natuurverschijnsel ergens uit Klein-Azie
12

Dit vers maakt nog meer dan het voorgaande een artificiële indruk:
het thema van 6,12-13 (zon, maan en sterren uit hun voegen gelicht)
wordt op een andere manier, meer in de lijn van dit с , aan de orde ge
steld Een derde van zon, maan en sterren wordt getroffen en daarmee is
er voor een derde minder licht op de aarde zowel 's nachts als overdag
Het is een mooie illustratie van Gn 1,14-18, zon, maan en sterren zijn de
lampen voor de aarde.
13
'En ik zag', de visioenterminologie wordt weer opgenomen Het visioen
van de trompetten wordt hier duidelijk onderbroken om met een tussentafereel de aandacht te richten op de nog komende drie trompetten. In
129 G Kehnschcrper, Santonn.Traditionsgeschichtliche
Untersuchungen über
Erinnerungen an die Santormkatastrofe in Арок 6,12-15, 8,5-12 und 9,2-10,
Habilit. schrift Leipzig 1964. Santonn is de naam van een enorme vulkaan
op Thera, die m de 13de ecuw de minos-mykeense kuituur verwoestte op
Kreta. 'Im Gebiet der sieben Städte der Арок , m dem auch die kretischen
Lykier wohnten, lebte die Gemeinde, die Santorm-Traditionen noch bewahrte
und Anspielungen verstand'.
130. Bv. 18,30: !Atw ί-ιτά amenai οκ ίίοη urya/a yaioiiFvctt,

131. Omdat men de adelaar niet goed in deze kontekst kon plaatsen, hebben
sommige hss. en kommentaren ау^Яот gelezen ι ρ ν àrrof, met 14,6 als
argument.
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dat tussenvisioen ziet hij één adelaar in het zenit vliegen [131] die een
drievoudig wee toeroept aan de bewoners van de aarde, een drievoudig
wee omdat er nog drie trompetten geblazen gaan worden met alle gevolgen van dien. Die adelaar is een even onverwachte als unieke verschijning hier in de Apoc. In 4,7 werd van het vierde levende wezen gezegd dat het op een vliegende adelaar geleek, het is niet in te zien dat
Joh hierheen verwijst. De makkelijke opmerking van Läpple dat 'de
adelaar een in de joodse apokalypsen zeer vaak optredend dier is dat
onheil aankondigt' (hij geeft geen enkele verwijzing) staat in tegenstelling
tot wat Wikenhauser hier zegt: 'Der Adler gilt sonst nicht als Unglücksbote (vielmehr der Uhu)'. We houden het bij de middenweg en beschouwen de adelaar als een bode Gods, met een heils- of onheilsboodschap,
dat hangt van God af. Hij bevindt zich halverwege de hemel, dat is op
het hoogtepunt waar 's middags de zon staat. Hij kan zodoende door
iedereen verstaan worden.
Na het verhaal van het vijfde visioen zegt de ziener inderdaad dat het
eerste Wee voorbij is (9,12), na de intermezzo's tussen de zesde en zevende
trompet en vlak voor deze laatste lezen we: 'het tweede Wee is voorbij;
het derde volgt spoedig' (11,14), maar dat wordt niet meer met evenzo
vele woorden aangegeven.
с De vijfde trompet (9,1-12)
1 En de vijfde engel blies op de trompet en ik zag een ster, uit de
hemel op de aarde gevallen. Hem werd de sleutel van de A fgrond put
gegeven. 2 Hij opende die put en er steeg rook uit op als de rook van
een geweldige oven en de zon en de lucht werden verduisterd door de
rook uit de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen te voorschijn
die op de aarde afgingen, ze waren machtig als schorpioenen op aarde.
4 En hun werd gezegd geen schade toe te brengen aan het gras van de
aarde noch aan het groene gewas noch aan de bomen, des te meer aan
de mensen die geen zegel van God op hun voorhoofd droegen. 5 En
hun werd de opdracht gegeven niet om ze te doden, maar om ze vijf
maanden lang te pijnigen. Hun beet was pijnlijk als die van een schor
pioen als deze een mens steekt. 6 En in die dagen zullen de mensen de
dood zoeken, maar zij zullen hem niet vinden en zij zullen verlangen te
sterven, maar de dood ontvlucht hen. 7 En de sprinkhanen zagen er
uit als paarden, uitgerust voor de oorlog, op hun koppen zoiets als
gouden kronen. Het was of ze menselijke gezichten hadden. 8 Zij had
den haar zoals een vrouw en hun tanden waren als die van leeuwen.
9 Zij droegen borstschilden als ijzeren harnassen en het geluid van
hun vleugels leek op het lawaai van vele paardenkarren die ten strijde
trekken. 10 Zij hadden staarten als schorpioenen en ook angels. In
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hun staarten was hun macht om de mensen vijf maanden lang schade
toe te brengen. 11 Als hun koning hebben zij de engel van de Ajgiond,
zijn naam is in het hebreeuws Abaddon, in het grieks heet hi] Apollyon 12 De eerste wee is voorbij; zie, er komen er nog twee
De penkoop rond de vijfde trompet kan in dneen verdeeld worden a) de
vv 1-2 zijn een inleiding die de herkomst van de sprinkhanen situeren
wil, b) de vv 3-6 beschrijven hun werk en c) de vv 7-11 gaan nog in op
hun uiterlijke verschijningsvorm
1
Bij de vijfde trompetstoot ziet Joh weer (ook ν 10) een ster uit de hemel
vallen [132] Het gaat hier duidelijk om een persoonlijk wezen, er wordt
hem immers een sleutel van de put van de Afgrond overhandigd De put
van de Afgrond is te onderscheiden van de Hades Deze laatste is de voor
lopige verblijfplaats voor de gestorven mensen, Christus heeft er de sleu
tels van bemachtigd (1,19, 20,14), hier zijn de doden tot aan het moment
van het laatste oordeel Als een ander beeld voor dat tussenverblijf van
de doden, met name de martelaren, gebruikt Joh de plaats onder het
hemels altaar (6,9) De Afgrond is de voorlopige verblijfplaats voor de
demonen en boze geesten (vgl Le 8,31 het legioen demonen smeekt Jezus
hun niet te gelasten naar de Afgrond terug te keren), voor de Satan en
het Beest (11,7, 17,8, 20,1 3) 'De poel van vuur' is in de Apoc dan de
definitieve straf plaats voor de Satan en zijn engelen (vgl Mt 25,41) en
voor de slechte mensen na het oordeel Die Afgrond wordt beneden de
aarde gedacht, een schacht geeft er toegang tot
2

Er is vuur in die Afgrond want er stijgt rook uit op zoals Abraham
rook zag opstijgen uit Sodomma en Gomorrha (Gn 19,28), de zon en
hemel waren niet meer te zien
3
Uit de rook komen dan sprinkhanen te voorschijn en daarmee zijn we
aan de zevende plaag voor Farao m Egypte (Ex 10,12 15) In Egypte ver
slonden ze al het veldgewas en vraten alle vruchtbomen kaal De sprink
hanen van de Apoc zijn bijzonder toegerust, ze zijn als schorpioenen, ze
vallen aan met een angel (v 10) en niet met hun bek zoals sprinkhanen
plegen te doen
4
Het objekt van hun aanval is ook anders dan toen m Egypte, ze mogen
het gras en groene gewas en de bomen niet beschadigen, wel de mensen
die de bescherming Gods niet genieten De bomen en het groene gras
waren voor een derde deel al wel door de hagel en het vuur van de eerste
trompet beschadigd (8,7-8) Deze vijfde plaag is ook weer duidelijk een
strafexpeditie tegen de boosdoeners, 'de bewoners van de aarde' (8,13) m
de zin waarin we dat uitgelegd hebben bij 3,10
5
De sprinkhanen kregen overigens niet de opdracht de niet getekenden
te doden, maar om ze te kwellen en dat gedurende vijf maanden, een
moeilijk te duiden duur Volgens de meeste exegeten zou de sprinkhaan
132 Het perfectum -τε-ίτωχοτα wijst erop dat het vallen al voorbij is, hij zag
hem arriveren
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niet langer dan vijf maanden leven (Charles, Bochart, Bousset e a )
S Giet [133] geeft een historische uitleg de termijn van vijf maanden
zou slaan op de troebelen tijdens het bestuur van Florus Gessius in Pa
lestina, vermeld door Flavius Josephus (B J II, 14,8 ed Niese) De pro
curator zou immers niet zozeer het landschap verwoest hebben, maar
eerder de Joden verbitterd (= ν 4), Florus had bij de opstand zijn soldaten
bevel gegeven met tot doden over te gaan, het liep helaas uit de handen
Bij de doden en gewonden waren geen christenen (= ν 5) Het is wel
veel gevraagd van Joh om precies die passage van Flavius Josephus in het
hoofd te hebben en hem dan zo te vertalen m zijn eigen taal
Om de omvang van de ramp te onderstrepen voorspelt de ziener, dat de
mensen naar zelfmoord zullen verlangen als die sprinkhanen losbreken
Job (3,21) en Jeremías (8,3) hadden in een bui van depressie ook iets dergelijks verlangd Maar Joh voegt er snel aan toe als om te laten weten
dat hij beeldspraak gebruikt ze zullen die dood niet vinden, de dood
vlucht voor hen weg De inhoud van deze menselijke reactie op die vreselijke plaag is dezelfde als die in 6,16 werd verwoord valt op ons, bergen
De sprinkhaan moet in de toenmalige wereld van het Midden-Oosten
een geduchte vijand van de mensen geweest zijn, men kende hem van top
tot teen Joel 2 nam hen in een imposant beeld op om de aanvallen van
Israels vijanden dreigend op zijn publiek te laten afkomen Ze lijken daar
(2,4) op opgetuigde paarden, misschien vooral dan als hun kop uit een
harnas naar voren lijkt te steken Op hun koppen hebben ze iets als een
kroon hier in de Apoc, wat kleur betreft op goud gelijkend Het is niet
duidelijk welk lichaamsdeel hiermee bedoeld kan zijn, misschien gaat het
om een demonische karikatuur
Hun gezicht lijkt op dat van mensen, ze hebben lange haren als de
vrouwen, dat kan op hun voelhorens slaan Ze hebben tanden als een
leeuw (vgl Joel 1,6) De borstkas van de beesten doet denken aan een
harnas en het lawaai dat ze maken met hun vleugels lijkt zoals ook Joel
2,5 zegt op dat van rammelende stnjdwagens
Hun staarten zijn als die van schorpioenen, daarin hebben ze het vermogen om de mensen schade toe te brengen Ze hebben als koning over
zich de engel van de Afgrond, zijn hebreeuwse en gnekse naam wordt erbij gegeven We mogen deze engel niet identificeren met de bode van 9,1
Het hebreeuwse abaddoon (= verwoesting) komt nogal eens voor in de
OTische wijsheidshteratuur (Job 26,6, 28,22, 31,12, Spr 15,11, 17,20), is
daar parallel aan sheol en komt zoals Hades gepersonifieerd voor (Job
28,22) Mogelijk is onze schrijver nog een stap verder gegaan en heeft van
de gepersonifieerde Afgrond een engel gemaakt die als koning heerst over
de sprinkhanen, de brengers van pijn en dood
Dit ν dient als sluitstuk van het voorgaande en als overgang naar het
volgende tafereel, het sluit aan bij 8,13 waar het drie weeen-motief zich
aandiende en m het visioen van de zeven trompetten werd opgenomen

133. S Giet, L'Apocalypse et l'histoire. Paris 1957, bl 19-32.
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d. De zesde trompet (9,13-21)
13 En de zesde engel blies op de trompet en ik hoorde uit de vier
horens van het gouden altaar, dat voor Gods aanschijn staat, één stem.
14 Deze zei tot de zesde engel: Laat de vier engelen vrij die bij de
Eufraat zijn vastgebonden. 15 En de vier engelen, die voor het bewuste uur, de dag, de maand en het jaar paraat gehouden waren, werden vrijgelaten. 16 En de ruiterscharen telden twintigduizendmaal
tienduizend man, ik vernam hun aantal. 17 In mijn visioen zagen de
paarden en ruiters er aldus uit: de ruiters droegen vuurrode, paarse en
zwavelgele harnassen en de paarden hadden koppen als leeuwen en
uit hun bekken kwamen vuur en rook en zwavel. 18 Het derde deel
van de mensen werd door deze drie plagen gedood, door het vuur, de
rook en de zwavel die uit hun bekken kwamen. 19 Want de kracht van
de paarden zit in hun bek en in hun staarten; hun staarten lijken immers op slangen met koppen. Juist daarmee richten zij schade aan.
20 En de rest van de mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerde zich echter niet van de werken van hun handen; zij
bleven de demonen aanbidden als ook de afgoden van goud en zilver
en koper en steen en hout, die niet kunnen zien of horen of gaan. 21 En
zij bekeerden zich evenmin van hun moorden, hun magie, hun ontucht en dieverij.

De komende perikoop toont verschillen en overeenkomsten met de voorgaande. Overeenkomst is er inzoverre dat ook hier een groep beesten
wordt geïntroduceerd, die kwaad over de mensheid gaan brengen. Het
verschil bestaat o.a. hierin dat de engel van de zesde trompet hier zelf in
het uitvoeren van de ramp betrokken wordt, en dat de mensheid hier voor
een derde deel met de dood en niet zo maar met een kwelling getroffen
wordt en dat tenslotte aandacht wordt besteed aan hen die niet getroffen
worden (w. 20-21).
Toen de zesde engel op zijn trompet blies, kreeg Joh iets te horen in
plaats van te zien (9,1). Hij hoort één stem uit de horens van het hemels
altaar. Zowel het brand- als reukofferaltaar hadden vier horens (Ex 37,25;
38,2). Met verwijzing naar 6,9-10 en 8,2-3 mogen we die stem uit het
altaar begrijpen als het antwoord Gods op de gebeden der gelovigen die
bidden om uitvoering van het eindoordeel over de wereld.
De stem beveelt om de vier engelen los te laten. Het bepalend lidwoord
zegt dat het over een aan Joh bekende groep van vier engelen gaat. Men
zou kunnen denken aan de vier engelen die in 7,1 over de windkrachten
heersen en in hun geplande vernielingsaktie worden tegengehouden, eerst
moesten de uitverkorenen met een zegel voorzien worden. Maar hier in
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9,14 gaat het om de vier engelen bij de Eufraat, daar in 7,1 om die welke
op de vier hoeken der aarde staan; ginds houden ze de winden in toom,
hier worden ze zelf in boeien gehouden. Wel hebben de beide viertallen
gemeenschappelijk dat ze klaar staan om Gods toorn te doen ontbranden,
het zijn de engelen van de wraak. Maar het blijft moeilijk die vier aan
Joh bekende engelen nader te identificeren. Pogingen om de tekst te ver
anderen lukken niet goed [134]. De meeste kommentaren veronderstellen
een verwantschap van de Apoc-traditie aangaande de vier engelen aan
het hoofd van een legermacht uit het Oosten met een dergelijke traditie in
Hen 56,5 waar engelen de koningen van Parthen en Meden aanzetten om
het heilig land aan te vallen. En deze traditie zou op zijn beurt terug
kunnen gaan op Ez 37-38, een bekende, eschatologische tekst met een
apokalyptische schildering van een gezamenlijke aanval van de vijande
lijke machten op Israel. Арос 20,8-9 verwijst er uitdrukkelijk naar. Joh
zou dan die traditie van bijna alle historische allusies hebben ontdaan,
de rivier de Eufraat is nog blijven staan. Het gaat nu ook niet meer om
een aanval op Israel, maar op heel de mensheid; niet meer om een histori
sche, maar om een demonische macht.
Hier verschijnt een hele kavalerie op het toneel, een indrukwekkende 16
menigte van tweehonderdmiljoen man, heel wat meer dan de honderdvierenveertigduizend getekenden! Joh voorziet als het ware dat zijn pu
bliek dit niet wil geloven, hij zegt zoals in 7,4: 'ik hoorde hun getal'.
M.a.w. dat aantal berust niet op een eigen, feilbare telling, het is geopen
baard. Het is duidelijk een hyperbool zoals ook bij de engelentelling in
5,11.
Ruiters en ook paarden worden nader omschreven zoals dat in de 17
vorige tekst 9,1-11 met de sprinkhanen gebeurde. De ruiters hebben drie
kleurige schilden: vuurrood, hyacinthblauw en zwavelgeel. Dat korrespondeert met hetgeen uit de bekken van de paarden komt: vuur, rook en
zwavel. In dit laatste gegeven klinkt nog iets na van de mythologische
voorstellingen die aan deze beelden ten grondslag liggen: spookachtige
onderwereldwezens spuwen vuur, rook en zwavel (vgl. 14,10). Vuur en
zwavel zijn de bekende straf middelen van God, bv. voor Sodoma en
Gomorrha (Gn 19,28) en bij de plagen van Egypte voor de Farao (Ex
9,23-25).
Het derde deel van de mensen wordt door die drie plagen gedood, het 18
is erger dan 'vijf maanden gekweld worden' door de sprinkhanen zoals in
9,1-11 werd beschreven. Bij de eerste vier trompetten (8,7-12) werd een
derde van de flora, een derde van wat in en op zee is, een derde van de
binnenlandse wateren, en tenslotte een derde van de hemellichamen ge
troffen.
Het vers 19b doet, zoals Charles terecht opmerkt, overdadig aan: de 19
kracht van de paarden lag namelijk volgens voorgaand v. in hun bekken
134. Spitta vermoedt als goede lezing άγέλαις - kudden i.p.v. άγγέίΜΐς
= engelen. Iselin veronderstelt als hebreeuws origineel melakim = koningen
wat later gelezen zou zijn als mal'akim = engelen.
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waaruit zij de drie dodelijke plagen produceerden En dan is de vermel
ding dat die kracht ook in hun staarten lag, wat overbodig En het is
goed mogelijk dat iemand die het allemaal nog wat erger wilde maken
(ook Joh zelf kan dit geweest zijn) nog enkele details uit de sprinkhanen
afbeelding van 9,7-11 hierheen overgebracht heeft en met name doen dan
de staarten van ν 19 sterk denken aan de staarten van ν 10
20-21
Uit deze laatste vv van dit visioen kunnen we afleiden dat de eindtijdrampen eigenlijk alle mensen willen oproepen tot bekering Op het werk
van Joh overgedragen betekent dit dat hij met het schrijven van zijn werk,
incluis deze verschrikkelijke visioenen, een pastoraal doel voor ogen
heeft Tevens lezen we in deze w dan de wat teleurstellende konstatering
van de ziener-pastor dat dit doel niet bereikt wordt De overlevenden
bekeren zich met van hun werken, hun kultus aan goden en afgodsbeel
den die rijkelijk beschreven worden met de woorden van Dn 5,23 en Ps
115,4-7 Ze volharden niet alleen in hun zonden tegen de eerste geboden
van de dekaloog, maar ook tegen andere geboden De zondenkataloog
van ν 21 vinden we, met een andere volgorde weliswaar, ook elders in
het N T (Mt 5,21 27, 15,19, 19,18 e a ) Het thema van ν 20 'en zij bekeer
den zich niet van hun werken' zal bij de derde serie plagen als een refrein
terugkeren (16,9 11 21)
e Eerste tussenspel

de engel met het boekje

(10,1-11)

Eigenlijk zouden we na de zesde de zevende trompet mogen verwachten, maar
bij de serie van de zegels waren we al gewaarschuwd, dat Joh aan die ver
wachting niet voldoet (zie с 7) Ook hier wordt de aftelling onderbroken, de
zevende trompet wordt naar 11,15 opgeschoven en daartussen worden twee
uitvoerige episoden geplaatst waarvan с 10 de eerste is
Het is moeilijk te verantwoorden om verschillende fragmenten van dit с 10
aan twee of drie auteurs toe te schrijven [/55], sinds Charles aan woordkeus en
stijlkenmerken heeft duidelijk gemaakt dat het van de schrijver van de Apoc is
De indeling kan alnaargclang de accenten die men legt bij de een of ander
anders uitvallen, er zijn enkele onduidelijke elementen in (vv 3-4) Afgaande
op de trefwoorden kunnen we het с in drieën verdelen a) de engelverschijning
wordt beschreven (vv 1-4), b) de engel verkondigt onder ede een boodschap
(vv 5-7), c) de engel spoort de ziener aan (w 8-11)
Het is altijd van belang van een groot fragment zoals с 10 te kunnen zeggen
wat de plaats en funktie ervan in het geheel van het boek zijn Omdat dit in
casu sterk samenhangt met de nadere uitleg van с 11, wachten we met deze
vraag te beantwoorden tot de inleiding op с 11
1 Toen zag ik een andere, sterke engel uit de hemel neerdalen, gehuld
in een wolk en met een regenboog boven zijn hoofd Zijn gezicht
straalde als de zon, ζηη voeten leken op vuurzuilen
2 Ηη hield een

135 Charles vermeldt bv de hypothese van Wellhausen 10,8-11 is een latere
uitwerking van ν 2a en 10,5-7 is ook weer een andere toevoeging
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opengeslagen boekje in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee,
zijn linker op het land. 3 En hij riep met luide stem ais een brullende
leeuw en op dat geluid deden de zeven donders hun stem weerklinken.
4 Toen de zeven donderslagen weerklonken, wilde ik gaan schrijven,
maar ik hoorde een stem uit de hemel die zei: verzegel hetgeen de
zeven donderslagen hebben gesproken, schrijf het niet op. 5 En de
engel, die ik op de zee en het land zag staan, hief zijn rechterhand ten
hemel. 6 Hij zwoer bij Hem die leeft in de eeuwen der eeuwen, die de
hemel met al wat erin is en de aarde met wat erop is en de zee met wat
erin is heeft geschapen. 7 Hij zei: geen uitstel meer, maar in de dagen,
dat men de zevende engel zal horen blazen op zijn trompet, zal het
geheime raadsbesluit van God uitgevoerd worden zoals Hij dat aan
zijn dienaars, de profeten, heeft aangekondigd.
8 Toen sprak de stem die ik uit de hemel had gehoord weer tot mij
en zei: kom, neem het opengeslagen boek dat in de hand van de engel
ligt die op de zee en het land staat. 9 En ik ging naar de engel en zei
hem mij het boekje te overhandigen. Hij zei mij: neem het en eet het
op. Het zal voor uw maag bittere kost zijn, maar in uw mond zal het
een honingzoete Smaak hebben. 10. Ik nam het boekje uit de hand van
de engel en at het op en het had in mijn mond een honingzoete smaak.
Mijn maag echter was vol bitterheid, toen ik het opgegeten had. 11 En
mij werd gezegd: gij moet opnieuw profeteren tegen vele volken en
naties en talen en koningen.
Het is niet nodig te gaan raden wie die 'sterke engel' wel is. Joh heeft zijn 1
naam niet genoemd, hij had hem nodig om een nieuw visioen te ensce
neren [136]. Het verschijnen van de engel heeft enkele trekken van een
theophanie: de wolk, de regenboog (vgl. 4,3), het als de zon stralend ge
laat (Mt 17 de transfiguratie). Wellhausen wilde daarom in die engel God
of Christus zien. Maar nergens in de Apoc wordt Christus als een engel
voorgesteld, met een uitzondering voor enkele gegevens uit 1,12-16. Wel
geeft bv. Dn 10 een voorbeeld van een engelverschijning die gebruik
maakt van elementen uit een theophanie. Dat lijkt ook hier het geval te
zijn.
Het 'uit de hemel neerdalen' leidt niet noodzakelijk tot de konklusie
dat de ziener zich 'dus' in dit c. 10 weer op aarde bevindt sinds hij in 4,1
in geestvervoering naar de hemel werd opgenomen. Het is eerder een
technische term voor de goddelijke komaf van de engel of wie dan ook,
in 18,1; 20,1 zal de term nogmaals over een engel worden gezegd en in
136. Charles zou er Gabriel in willen zien, het griekse ίσχνοός zou een ver
taling zijn van gibbor, allusie op Gabriel.
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21,2 10 over het nieuwe Jerusalem Iets of iemand zien neerdalen uit de
hemel, van bij God (3,2, 21,2 10), is visioenterminologie, voor wat betreft
het N T ook voorkomend in Mc 1,10 en par, Act 10,11
2
De engel heeft een opengeslagen boekje in de hand Nergens in het
ОТ of N T komt dit verkleinwoord nog voor buiten dit с 10 Meerdere
exegeten brengen dit boekje van с 10 in verband met het boek van с 5 en
verklaren het kleinere formaat daaruit dat het boek van с 5 als inhoud
de cp 6-9 heeft, terwijl het boekje van с 10 slechts het volgend с 11,
1-13 omvat In de vv 8-10 gaat de ziener nog verder in op het boekje en
eventuele inhoud Daar zal ook blijken dat Joh zich ook hier inspireert
aan Ez 2 Maar hier kan reeds opgemerkt worden dat de parallel met de
boekrol van с 5 in vele punten niet opgaat Hier in с 10 is het boekje
geopend, daar in с 5 is het verzegeld, hier ontvangt de ziener het uit de
handen van een engel, daar ontvangt Christus het uit de handen van God,
hier staat een verkleinwoord, daar hebben we met een boekrol te doen,
die van alle kanten beschreven is Ginds wordt het in ontvangst nemen
van de verzegelde boekrol als een beeld gebruikt waarin Christus' beteke
nis voor de toekomst en voor de eindtijd wordt uitgedrukt, hier wordt het
beeld waarschijnlijk aangewend om de ziener Johannes gezag te geven
bij zijn profetisch apostolaat
Er staat dan nog van die engel dat hij zijn rechtervoet op de zee en
zijn linker op het land had gezet Omdat straks ν 5 duidelijk naar Dn 12,7
verwijst, mag hier in ν 2 dat staan van die engel op het land en de zee m
verband gebracht worden met Dn 12,5 Daar ziet Daniel twee hemelse
wezens ieder aan een oever van de rivier staan en deze twee roepen tot
de man in het wit gewaad, die in Dn 10 als Gabriel verscheen aan de
profeet en zich nu boven het water van die rivier bevindt hoelang nog
tot het einde k o m f Dn legt de angstige vraag van hemzelf en van zijn
volk op de lippen van hemelse wezens en verontschuldigt zich op die
manier (Ploger) Joh simplificeert de situatie inzoverre dat hij het aantal
hemelse wezens reduceert en eén figuur over houdt en heel de wereld ligt
aan zijn voeten klaar om te luisteren, 'zee en land' kunnen voor heel de
wereld staan (Ex 20,4 11; Ps 68,35), zo Lohmeyer
3
De sterke engel schreeuwt met groots volume, als een leeuw Over de
inhoud wordt nog niets gezegd Het doet denken aan Hos 11 Jahwe had
woedend willen worden. Hij doet het niet, 'Ik ben God en geen mens'
Dan zullen ze Jahwe willen volgen en als een leeuw zal Hij brullen Maar
wanneer Hij dan brult, snellen de kinderen toe uit het westen ' Bij het
leeuwenachtig gebrul van de engelfiguur sluiten zich 'de zeven donders'
aan En dat lawaai van de zeven donderslagen lijkt voor de ziener een
gearticuleerde boodschap te bevatten Het lidwoord bij die zeven donder
slagen wijst er weer op (zoals bij die vier engelen aan de Eufraat m 9,14)
dat het over een bekend gezelschap gaat Sinds Wellhausen worden deze
zeven donderslagen wel eens als een echo van bv Ps 29,3-9 gezien zeven
maal wordt daar iets over de stem van Jahwe gezegd Hij dondert over
de wateren, hij is vol kracht
Het is moeilijk te bewijzen dat Joh juist
deze Ps voor ogen had, maar wel mogen we aannemen dat hij het thema
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van de donder als element van een theophanie opneemt, zie Ex 19,16.20
('Nu begon Moses te spreken en Jahwe antwoordde hem in de donder').
Het lijkt me te ver gezocht om in de zeven donderslagen zeven boden van
God te zien op grond van Jo 12,28-29 waar een stem uit de hemel tot
Jezus spreekt en waarvan sommige omstaanders zeggen: het was de don
der, anderen weer: het was een engel. Zo Bartina, die verder nog ver
moedt dat de zeven donderslagen een echo van Christus' stem over de
griekse eilanden is.
Joh wil aan het schrijven gaan. Hij heeft uit de stemmen van het on- 4
weer iets opgevangen. Maar een stem zegt hem dat niet te doen. Het kan
de stem van Christus geweest zijn. Het is een vreemd intermezzo. Tot nog
toe kon alles als een breedsprakige, plechtige beschrijving van een belang
rijke engelverschijning en dus van een gewichtige boodschap begrepen
worden. Hier in v. 4 verwoordt Joh waarschijnlijk iets uit zijn eigen leven.
Waarom wordt hem hier verboden het geziene en gehoorde op te schrij
ven? In 1,11.19 en 22,10 wordt hem uitdrukkelijk gevraagd alles op te
tekenen en niets geheim en verzegeld te houden. Bousset nam de hypo
these van J. Weiss over dat het hier over een litteraire manoeuvre zou
gaan, waarin Joh kon verantwoorden waarom hij een zeven-donderslagen-visioen (in de lijn van een zeven-trompetten-visioen) verzwegen zou
hebben. Terecht brengt men hiertegen in (Wikenhauser e.a.) dat er in feite
nog een plagen-visioen volgt in с 16 en een van de ergste graad. Waarom
zou hij dát niet verzwegen hebben? Lohmeyer en Charles menen met een
echte ervaring van Joh te doen te hebben, 'als Ausdruck eines prophetischen Bewusstseins' analoog aan die van Paulus in 2Kor 12,4 waar deze
bekent in een visioen 'onzegbare woorden' te hebben vernomen, 'die geen
mens mag uitspreken'. Joh zou dan een privé-openbaring gehad hebben
die hij niet verder kan of hoeft of mag meedelen. Het 'verzegel hetgeen
de zeven donders zeiden en schrijf het niet op' lijken in die richting te
wijzen. 'Verzegelen' heeft hier niet de materiële betekenis van zegels ergens opplakken, maar de apokalyptisch-technische van iets voor je houden, in het geheel niet publiceren. Het zal dus niet in dezelfde zin gebruikt
worden als in Dn 12,4: 'Daniël, ge moet... het boek verzegelen tot de tijd
op het einde'. Toch is het me niet duidelijk, waarom Joh juist op deze
plaats de kwestie van die privé-openbaring aan de orde zou stellen. M.i.
moet ook v. 4 nog in de lijn van de drie voorgaande vv. begrepen worden.
Joh. besteedt hier meer dan gewone aandacht aan de beschrijving van de
engelverschijning omdat er een ongewoon belangrijke boodschap mee
verbonden is. Welnu, zo wil v. 4 zeggen, die openbaringsengel is er een
die onzegbare geheimen meedeelt, verzegelde geheimen in de zin nu wel
van Dn 12,4 dat velen er naar blijven zoeken en dat de kennis zal worden
vermeerderd.
De engel die tot nog toe zo indruk-wekkend werd afgebeeld, komt nu 5-6
in aktie. Hij heft de rechterhand naar de hemel ten teken dat hij een eed
gaat afleggen. Weer zijn we bij Dn 12 nu v. 7: 'Nu hief de man in het
linnengewaad... zijn rechter- en linkerhand naar de hemel en ik hoorde
hem zweren bij Hem...' Joh heeft de linkerhand weggelaten (hij had het
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wel over de rechter- en linkervoet in v. 2, waar Dn niets over had!). De
eedformule van Dn daarentegen wordt aanmerkelijk uitgebreid. Dn had:
'bij Hem die in eeuwigheid leeft' (εις τον αιώνα), Арос: 'Die leeft in de
eeuwen der eeuwen, die de hemel...' en dan wordt op hymnische wijze
het scheppingswerk gememoreerd, een uitgebreide editie van wat gewoon
lijk heet 'Schepper van hemel en aarde' (Gn 14,19.22; Ex 20,11; Ps 146,6).
Dat wat echter onder ede beweerd gaat worden is veel belangrijker en
hier bespeuren we dan ook het grote verschil tussen Apoc en Dn, Joh
distancieert zich op duidelijke wijze van zijn voorbeeld. In Dn antwoordt
de hemelse figuur op plechtige wijze op de vraag hoe ver het einde nog
weg is met de bekende formule: één tijd, tijden en een halve tijd. Joh
stelt daar tegenover: er zal geen χρόνος meer zijn, d.i. geen tijdsruimte,
dus geen uitstel meer [137]. In Dn 12,7 waren nog verschillende tijdsruim
ten voorzegd.
7
Met dit v. komen we weer terug in de kontekst van de Apoc, we wor
den eraan herinnerd dat we met een intermezzo van de zeven trompettenserie bezig zijn, ja dat de engel met de zevende trompet en dus de vol
einding van Gods strafexpeditie voor de deur staat. Als de trompet van
de zevende engel geblazen gaat worden, is het geheim van God aan zijn
voltooiing toe. En het zal niet lang meer duren dat die zevende engel zijn
trompet laat klinken. Wat omvat dat geheim? Bousset geeft hier een zeer
bepaalde inhoud aan. Het moet, zo zegt hij, een vreugdevolle inhoud
hebben want het is door de profeten als een blijde boodschap aange
kondigd (εναγγΆπεν). Welnu dan kan het heel goed betrekking hebben
op hetgeen met de zevende trompet gaat samenvallen, namelijk de in с 12
verkondigde val van de Satan. Het lijkt me beter om met andere exegeten
de inhoud van dat geheim vanuit 11,15vv te bepalen: het koninkrijk Gods
is definitief gevestigd, zo wordt er gezongen na de zevende trompet.
Satan en de Antichrist zijn daarmee uitgeschakeld, het oordeel over
goeden en slechten heeft plaats gehad.
De blijde boodschap van dit geheim, zo zegt ons v. 7, heeft God mee
gedeeld aan 'zijn dienaren de profeten'. Deze uitdrukking is bekend uit
het ОТ (Am 3.7; 2Kg 9,7) en wordt ook in Qumran aangetroffen [138].
De vraag doet zich hier voor of het over OTische of NTische profeten
gaat of over beiden. Het is hier de eerste keer dat het woord 'profeet' in
de Apoc voorkomt. In het geheel komt het er acht keer voor, vier keer
daarvan in kombinatie met 'de heiligen' (11,18; 16,6; 18,20.24). In alle
teksten gaat het daarbij om de eigentijdse, in de oerkerk levende en
werkende profeten, waaronder hij ook zichzelf rekent (22,8). Dan mag
hier ook aan 'profeet' die betekenis gegeven worden. Ook de kontekst

137. Omdat het lidwoord ontbreekt bij χηόνος menen sommigen (bv. Spitta,
Weisz, Barth), dat het in dit vers gaat over het ophouden van de tijd als zo
danig, de nieuwe aeon begint. De meesten houden evenwel vast aan de ver
wijzing naar Dn 12,7 waar het lidwoord ook ontbreekt.
138. Zie H. Braun, Qumran und das Neue Testament, Bnd 1, Tübingen 1966,
bij de behandeling van Apoc 10,7.
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van dit en het volgende hoofdstuk schijnt deze interpretatie te begunsti
gen, het gezag van de profeten wordt verdedigd.
Hier mag nog opgemerkt worden dat we hier enkele belangrijke tref
woorden aantreffen die toch in de Apoc zeldzaam zijn. Het werkwoord
εναγγέλιζειν komt buiten 14,6 waar een engel het subject ervan is, niet
meer voor. En 'musterion' komt nog drie keer voor, maar in de zin van
raadsel: het mysterie van de zeven sterren (1,20) en van de Vrouw en het
Beest (17,5.7), terwijl het in ons vers over het mysterie van God gaat. Ons
vers doet sterk denken aan het slot van Rom (16,25): Paulus (of een latere
schrijver) stelt zijn evangelie gelijk met de apokalypsis van het mysterie
dat van eeuwen her (χρόνοις αίωνίυκ) verzwegen was, dat nu bekend is ge
worden door middel van profetische geschriften. In Ef en Kol zijn ook
enkele teksten aan te wijzen waar verkondigen, mysterie van God en ver
volgd worden bijeen gevonden worden (Ef 1,9; 3,9; 6,19; Kol 1,26; 2,2).
Paulus heeft het thema sterk gechristologiseerd, Christus is dat geheim
van alle eeuwen. Toch lijkt het me dat Joh hier in с 10 voor de verkondi
ging en verkondigers termen gebruikt die in een hellenistische, kleinaziatische kerk bekend waren, waar ze misschien ook ontstaan zijn.
De ziener wordt weer aangesproken als in v. 4, zijn aandacht wordt nu 8
op het opengeslagen boekje gericht dat hij reeds in v. 2 in de hand van
de sterke engel had gezien. 'Kom, neem de boekrol...', hier wordt niet
meer het verkleinwoord van v. 2 gebruikt. Dat is te verklaren uit het feit
dat hij bij deze w . Ez 2,8-9 voor ogen heeft waar dat woord gebruikt
wordt.
Nu spreekt de engel tot wie Joh op verzoek van de stem zich gewend 9-10
heeft, de ziener aan:: 'neem en eet het op. Het zal voor uw maag bittere
kost zijn, maar in uw mond zal het een zoete smaak hebben'. En in v. 10
gebeurt alles zoals gezegd was. Zoals gezegd, verwerkt Joh op zijn manier
weer bepaald materiaal van Ez 2,8-9 en in het geval van deze w . 3,1-3.
Daar krijgt de profeet ook de opdracht de rol te eten 'en ga tot het huis
van Israel spreken'. T o e n at ik ze op, en ze werd in mijn mond zo zoet
als honing'. Joh voert een nieuw element in met de distinktie van zoet in
de mond, bitter in de buik (xod¿a ), een woord dat ook Ez 3,3 heeft.
Joh laat ons weer raden waarom het boekje in de mond zoet en in de
maag bitter is. Sommigen houden het bij de algemene verklaring dat het
'op het eerste gezicht' aangenaam is een openbaring te ontvangen, maar
dat het vaak vanwege de inhoud een bittere ervaring met zich meebrengt.
Anderen menen dat de tweevoudige smaak te maken heeft met de dubbele, tweesoortige inhoud van het boek. Hier komen we terecht bij de interpretatie van dat boekje (v. 2.9.10) van de boekrol (v. 8). Zoals bij de
boekrol van c. 5 vraagt men zich af in hoeverre de komende visioenen
vanaf с 11 de inhoud van dat boekje geweest zijn. Charles ziet als inhoud
van het boekje alleen het komende с 11. Volgens hem zou с 10 een introduktie zijn op het volgende hoofdstuk, dat hij immers langs een schrif
telijke weg had leren kennen: с 10 autoriseert Joh om het op schrift ge
vonden visioen over Jerusalem (с. 11) op te nemen in zijn boek. Bousset
laat de inhoud verder gaan: 'Der Inhalt des Buches, das der Seher ver107
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schlingt, ist nun offenbar alles von Kap. 11 an Folgende' (bl. 312). Welnu
degenen die de eerste interpretatie van het boekje houden, vinden in с 11
positieve (v. 1,3-6,11-13) en negatieve (7-10) elementen aanwezig en dat
verklaart de tegenstrijdige smaak van zoet en bitter; zij die de tweede in
terpretatie van het boekje voorstaan, vinden in de cp. vanaf 12 genoeg
negatieve en positieve fragmenten aanwezig.
Het lijkt me inderdaad aannemelijk om de tegenstrijdige zoete én bittere smaak van het boekje in verband te brengen met het heil en onheil
dat in de profetische boodschap ligt opgesloten, in Jak 3,10-11 worden
vloek en zegen vergeleken met bitter en zoet water. Maar nog meer dan
in с 5 lijkt het me niet in de bedoeling van Joh te liggen om de inhoud
van dat boekje op te vullen met komende gedeelten van het boek der
Apoc. Ook hier geldt wat in c. 5 werd gezegd, dat Joh in het vervolg ner
gens nog op dit boekje terugkomt. Vervolgens staat de tekst hier veel
meer in het teken van Ez 3,1-3. Welnu, het eten van de boekrol is bij Ez
duidelijk een symbool voor het aannemen van zijn profetische taak.
11
Tenslotte, dit laatste v. bevestigt de mening dat het in Apoc 10,8-11
ook hierover gaat. Ezechiël hoorde zeggen: 'eet deze rol op en ga tot het
huis van Israel spreken' (3,1), Joh eet het boekje en hoort zeggen: 'gij
moet opnieuw profeteren...' Het opeten van het boekje bij Ez en Apoc
lijkt me een enscenering van hetgeen bij Jer 1,10 kort wordt geformuleerd: 'Zie, Ik leg u mijn woorden in de mond'. En ook bij Jer volgt daarop de zending: ik stel u aan over volken en koninkrijken om... Het werk
van Joh heet: 'profeteren', een werkw. dat hier voor het eerst voorkomt
in de Apoc en daarna nog in 11,3. Het griekse 'epi' met dativus kan 'tegen'
betekenen (vgl. Le 12,52; Act 11,19), ook 'aangaande' is mogelijk en verschilt niet veel van de eerstgenoemde betekenis. Het 'tegen' wil namelijk
niet zeggen dat hij die volkeren, naties, talen en koningen als zijn eigenlijk
publiek heeft, waarvoor hij schrijft. Joh richt zich tot de kerken, de profetische boodschap aan hen evenwel betreft voor een groot deel de volken.
Voorlopig kan de betekenis en funktie van с 10 aldus worden samen
gevat: Joh onderbreekt juist hier zijn zeven-trompetten-visioen om de
eigenlijke boodschap nog eens te onderstrepen: het duurt niet lang meer,
Gods mysterie gaat zich spoedig geheel voltrekken. Blijf deze boodschap
profeteren, hoe dan ook, dat is uw zending. Het с 10 is zodoende een
apologie voor de boodschap (vv. 1-7) en de boodschapper (vv. 8-11).
Wat betreft het gebruik van het verkleinwoordje 'het boekje', hier ligt
m.i. een bepaalde relatie tot het boek van с 5. Maar niet in die zin dat het
boekje kleiner van inhoud en omvang zou zijn, nl. het volgend hoofd
stuk 11. dan het boek van с 5 waarin de volgende vier hoofdstukken aan
wezig moeten worden gedacht. De relatie die bedoeld wordt ligt tussen de
profeet en Christus: de opdracht en het werk van de ziener zijn maar een
kleinigheid, vergeleken bij die van Christus.
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f. Tweede tussenspel: de twee getuigen (11,1-14)
Allen die zich over dit hoofdstuk hebben gebogen zullen het eens zijn met
Lohmeyer waar hij zegt: 'Seinem Inhalt nach gehort das Kapitel, im einzelnen
wie in seinem Zusammenhang nach vor- und rückwärts betrachtet, zu den
dunkelsten Abschnitten der Apoc'.
Het с. 11 blijft de indruk maken een verzameling van disparate elementen
te zijn, onbekende grootheden worden zonder introduktie of uitleg ten tonele
gevoerd.
Na een eerste lezing komt men tot de volgende 'inhoudsopgave', a) w . 1-2
handelen over het wel en niet meten van bepaalde delen van de tempel, b) De
rest van de perikoop handelt over de twee getuigen (w. 3-13). Daarvan wor
den meerdere dingen gezegd: v. 3: ze treden op als boetegezanten; ze zijn als
de twee olijfbomen (van Zach 4) en machtig als Moses en Elia in w . 4-6; na
hun getuigenis worden ze door het Beest gedood in w . 7-10; de levensgeest uit
God doet hen weer opstaan, ze worden ten hemel opgenomen in w . 11-13.
De exegeet staat voor de opgave om de onderdelen ieder voor zich te analy
seren en situeren, vervolgens om in die onderdelen de samenhang en dus de
bedoeling van de auteur te achterhalen en tenslotte om dit с te plaatsen in
het geheel van het boek. Het eerste doen we bij het vers aan vers kommentaar,
de derde opgave zal na het kommentaar op de w . geprobeerd worden.
Over de samenhang en betekenis van het с kan hier reeds iets gezegd wor
den, bij wijze van eerste kennismaking, door het presenteren van enkele opi
nies. Volgens Bousset bestaat dit с uit twee stukken traditiemateriaal (w. 1-2
en w . 3-13) van joodse oorsprong, reeds voor het jaar 70 samengevoegd: het
eerste stukje komt uit een historisch zeer bepaalde situatie, toen nl. een groep
zeloten zich tijdens de belegering van Jerusalem in de binnenste voorhof van
de tempel bevond. Het tweede stuk is een fantasieprodukt over mogelijke din
gen in de toekomst, in de eindtijd. Er is buiten de laatste woorden van v. 8
niets christelijks aan dit c. 11. En Joh heeft dit traditiemateriaal tussen de zesde
en zevende trompet ingelast, aldus nog Bousset, na enkele lichte wijzigingen
omdat hij het de moeite waard vond vóór het verschijnen van de Messias het
optreden van zijn twee voorlopers op te nemen.
Charles ziet in с 11 een uitweiding die tevens al vooruitloopt op hetgeen
gaat gebeuren. Hij loopt op zijn boek vooruit inzover hij de Antichrist al laat
regeren (v. 7), wat in de Apoc eigenlijk pas in de ср. 12-13 gaat gebeuren. Het
is een uitweiding omdat hij hier de traditie omtrent het optreden van de Anti
christ in Jerusalem verwerkt, terwijl zijn boek hoofdzakelijk op dit punt met
Rome en het romeinse rijk van doen heeft. Joh bedoelt in dit с te zeggen, al
dus Charles, dat de bescherming van de christenen (w. 1-2), het prediken van
de getuigen (w. 3-6) een voorbereiding zijn tegen het optreden van de Anti
christ in Jerusalem (w. 7-10) waarbij vele getrouwen zullen sterven maar
waama de rest van de joden zich zal bekeren tot het christendom (w. 11-13).
Dit laatste punt is een motief waarom Joh dit с 11 hier in de Apoc heeft op
genomen, vóór het einde (de zevende trompet) bekeren zich die nog van Israel
over zijn.
Lohmeyer leest de w . 1-2 niet als een historisch reliek met een verwijzing
naar een zeer bepaald feit, maar als een christelijk orakel met dezelfde inhoud
als 7,3-8 (de verzegeling van de uitverkorenen): tempel en aanbidders duiden
op de christenen. Aan deze voorstelling koppelt Joh een andere traditie (w.
3-13) dat Jerusalem door de heidenen vertrapt zal worden (zie Lc 21,24) en dat
een kleine schare daaruit gered zal worden. Dit visioen dat Jerusalem de plaats
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van het apokalyptisch eindtijdgebeuren is, was de inhoud van het boekje van
с 10. Het is een oude joodse ook in het vroege christendom nog voorkomende
(2Tess 2) verwachting. Maar de Apoc doorbreekt en verbreedt deze voorstel
ling, in с 12 zullen we zien dat de Antichrist wereld-afmetingen heeft. En
daarmee wordt de joodse voorstelling van c. 11 slechts tot een voorteken en
tussenfase t.a.v. het vervolg van het boek.
Het zijn slechts enkele pogingen, wel van de belangrijkste kommentaren, om
begrip op te brengen voor het meest duistere hoofdstuk van de Apoc. Zoals we
nog zullen zien, kunnen vele van de aangedragen gegevens ons helpen.
/ Daarna werd mij een meetstok, een soort staf, overhandigd met de
opdracht: sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die
daar liturgie vieren. 2 Maar laat de voorhof, die buiten de tempel ligt,
er buiten vallen en meet hem niet, want hij werd aan de volken uit de
vreemde gegeven; zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig

maanden lang. 3 En Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om,
gehuld in boetekleren, gedurende twaalfhonderdzestig dagen te profeteren. 4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee luchters die staan voor
het aanschijn van de Heer der aarde. 5 En als iemand hen kwaad wil
doen, zal vuur uit hun mond komen om die vijanden te verslinden; ja,
als iemand hen kwaad zal willen doen, moet hij op die manier sterven.
6 Zij ook hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen
zou vallen zolang zij prediken en zij hebben de macht over de wateren om ze in bloed te veranderen en om de aarde met allerlei plagen
te treffen zo dikwijls zij willen.
7 Maar wanneer zij hun getuigenis hebben beëindigd, zal het Beest
dat uit de Afgrond opstijgt oorlog met hen voeren, hen overwinnen en
hen doden. 8 Hun lijken zullen op het plein van de grote stad blijven
liggen, symbolisch Sodoma of Egypte genoemd, waar ook hun Heer
werd gekruisigd. 9 Ze liggen er voor de ogen van de volken, stammen,
talen en naties drieëneenhalve dag lang, zonder dat men toelaat hen te
begraven. 10 De aardbewoners vieren feest om hen en verheugen zich
en zij sturen elkaar geschenken, want deze twee profeten waren een
kwelling voor hen. 11 Maar na drie drieëneenhalve dag voer in hen
een levensgeest uit God en zij kwamen overeind en grote vrees overviel allen die hen zagen. 12 Zij hoorden een luide stem uit de hemel
tot hen zeggen: komt hierheen omhoog, en in een wolk stegen zij
hemelwaarts ten aanschouwe van hun vijanden. 13 Op hetzelfde moment ontstond er een grote aardbeving, het tiende van de stad stortte
ineen en zevenduizend mensen kwamen om bij die aardbeving. De
overigen werden bang en brachten eer aan de God van de hemel.
14 Het tweede wee is voorbij. Zie, het derde komt spoedig.
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Dit nieuwe deel begint niet op de gebruikelijke wijze van 'Daarna zag 1
ik...', de ziener krijgt nu iets aangereikt en hij wordt bij een handeling
betrokken. In Ez 40,3 en Zach 2 , l w ziet de profeet in zijn visioen een
man (engel) met een meetsnoer klaar staan om de tempel te gaan meten.
Dit meten geschiedt daar met het oog op de restauratie. Hier in de Apoc
evenwel krijgt de ziener zelf het meetsnoer in de handen met de opdracht
de tempel en het altaar en de aanbidders te meten. Misschien is dit zo
geënsceneerd onder invloed van de laatste w . van с 10, daar kreeg hij
een boekje te eten met opdracht tot profeteren.
De betekenis van het 'meten' heeft hier bij Joh niet dezelfde betekenis
als bij Ez 40, het gaat hier immers niet om restauratie en er behoeven dus
geen afmetingen van het nieuwe tempelmodel getoond te worden. Het
meetsnoer wordt in het ОТ ook gebruikt voor een verwoesting (2Sm 8,2;
2Kg 21,13; Js 34,1; Am 7,7-9). Ook die betekenis is hier niet van toe
passing. Dan blijft nog de betekenis over van vrijwaring van verwoesting
of van welk onheil dan ook. Dat lijkt hier het geval te zijn, want in het
volgend v. wordt niet-meten gelijkgesteld met overgeleverd worden aan
de vijand. Wellhausen en in zijn spoor ook goede kommentatoren als
Bousset, Charles menen in de vv. 1-2 met een klein fragment te doen te
hebben, dat tamelijk goed in de geschiedenis te situeren is. Het zou name
lijk afkomstig zijn van een groep zeloten die tijdens de verovering van
Jerusalem en de belegering van het tempelkomplex fanatiek de hoop uit
spreken dat zij, daar teruggetrokken in de binnenste voorhof van de tem
pel, niet overmeesterd zullen worden. 'Wir haben hier ein zelotisches
Flugblatt' (Bousset 325), te dateren rond het jaar 70, vóór de val van
Jerusalem. Het meten van de νάος (in de strikte zin van het eigenlijke
gebouw met het heilige der heiligen enz., dat zich temidden van het grote
tempelkomplex bevindt) zou in de oorspronkelijke tekst de vrijwaring
van physiek gevaar betekend hebben. Joh evenwel, zegt Charles, zou ver
na het jaar 70 aan dit traditiemateriaal een symbolische interpretatie ge
geven hebben: tempel, altaar en aanbidders bedoelen de christelijke ge
meenschap. Het beeld van het meten zou dan dezelfde zin hebben als die
van het verzegelen in 7,1-4.
De buitenste voorhof moet niet gemeten worden. Er behoren bij het 2
tempelkomplex drie voorhoven, die als het ware in koncentrische halfcircels voor het eigenlijke tempelhuis liggen: de voorhof van de heidenen,
van de vrouwen en van de mannen. Waarschijnlijk heeft de tekst van v. 2
met την ίξω&εν de voorhof der heidenen op het oog. In de hypothese van
het 'Flugblatt' van de zeloten betekenden deze woorden: laat zelfs de
voorhof van de heidenen maar door de romeinen ingenomen worden, wij
in de binnenvoorhof houden wel stand, dat zijn dus die 'aanbidders' van
v. 1. Als men deze zeloten-hypothese niet houdt (zo bv. Hadorn [139]),
139. 'Allein abgesehen davon, dasz schon die Existenz eines solchen Flug
blattes und seine fragmentarische Verwertung durch einen christl Verf wenig
wahrscheinlich ist, ist auch seine Aufnahme in unsere Apk nach der Zer
störung des Tempels einfach undenkbar'.
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zal men een andere uitleg voor de vv. 1-2 moeten voorstellen. Hadorn wil
ztjv avlijv την ί'ξωΰιν niet beperken tot de buitenste voorhof. Joh zou in
v. 2 in navolging van Dn 12,11 met die voorhof en het altaar die beide
ontheiligd worden doelen op het voorspelde Godsoordeel over de tempel
en over de stad Jerusalem, dat alles ziet Joh voor de deur staan. En de
spontane verwachting van joden én christenen dat de tempel misschien
toch zou ontkomen aan die voorspelde vernietiging sublimeert Johannes:
de ware tempel zal inderdaad blijven bestaan, 'indem die Gemeinde der
wahren Anbeter Gottes im Geist und in der Wahrheit als der Ort der
Anbetung Gottes... erhalten bleiben wird'.
We hebben in de vv. 1-2 ongetwijfeld met traditiemateriaal te doen
waarin Jerusalem het toneel van de bittere strijd van de eindtijd is. Dat
treffen we aan in Zach 12,3vv; Dn 8,10-12 en in de synoptische Apokalyps. Daar noemt Lc 21,24 tussen alle ellende van die laatste dagen: 'Jerusalem zal door de heidenen worden vertrapt totdat de aan de heidenen
toegemeten tijd (καιροί ¿Ονων) vervuld is'. In Apoc en Lc hetzelfde ww.
'vertrappen' (-іатеіг). Die aan de heidenen toegemeten tijd wordt hier met
getallen opgevuld, 42 maanden. Dat is sinds Dn 7,25; 12,7 e.a. een tradi
tioneel en symbolisch getal geworden om de duur van 'de laatste tijd'
wat konkreter te maken. Elders wordt gesproken van 3è jaar hetgeen op
dezelfde duur neerkomt, dat ontstond als een parallel van de vage uitdrukking 'één tijd, twee tijden en een halve tijd'. In het volgend v. (11,3)
en in 12,6 ís de formule '1260 dagen', dat is drieëneenhalf jaar als het
jaar 360 dagen telt. Die periode is hier in 11,2 de tijd dat de heidenen
Jerusalem vertrappen, in 13,5 de duur van de werkzaamheid van de
Antichrist. De oorsprong van deze symbolische telling ligt in het boek
Dn en gaat mogelijk terug op het barbaars optreden van de syrische overheerser Antiochus IV. Epiphanes (juni 168 tot december 165).
3
V. 1 begon zeer onpersoonlijk, 'er werd mij overhandigd... met de
woorden'. In v. 3 wordt hetzelfde werkwoord niòo>/u gebruikt, nu in de
eerste persoon futur. Joh laat aan ons over om er God of Christus bij te
denken. Dit soort onduidelijkheden zijn voor de exegeten aanleiding om
aan samenvoeging van bestaande teksten te denken. Nog meer onduidelijkheden roepen die twee getuigen op aan wie Christus, zo begrijpen we
die 'ik', opdracht geeft te gaan profeteren. Die twee getuigen staan er met
het bepalend lidwoord, ze zullen voor Joh dus wel omschreven figuren
geweest zijn; hij doet geen moeite om ze ons te presenteren. We zullen
uit de komende gegevens van dit c. 11 moeten proberen hun identiteit
op te maken. J. Munck [140] zegt in zijn kommentaar op v. 3 nogal
makkelijk: 'Die beiden Zeugen sind die Apostel Petrus und Paulus. Im
NT werden die Apostel Zeugen (/іаот п^) genannt (Lc 24,48; Apg. 1,8...).
Wichtiger als diese Stellen sind Apg. 22,15 und 22,16' waar Paulus μάρτυς,
voor Christus wordt genoemd. Eén van de argumenten voor Munck om
in die twee Getuigen Petrus en Paulus te zien schijnt het gebruik van het

140. J. Munck, Petrus und Paulus in der Offenbarung Johannis, Kopenhagen
1950, p. 17.
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woord /ιάρτνς én in Арос én in Act te zijn. We oordelen nog niet over de
identifikatie met Petrus en Paulus en eventuele andere argumenten, maar
in ons kommentaar bij 1,2 wezen we erop dat het begrip 'getuige' in
Act en Apoc een andere inhoud heeft. Daarom is m.i. deze term geen
argument voor de Petrus-Paulus-interpretatie.
'Ze zullen profeteren', dit werkw. komt verder alleen nog in 10,11 voor.
De getuigen moeten dus profeten zijn, in v. 10 heten ze ook de twee
'profeten'; V. 6 Spreekt Van ή προψετεία αντών en . 7 Van μαρτυρία αϊτών.
De twee termen mogen we daarom wel synoniem noemen in dit с 11,
elders in de Apoc komen we dit nauwelijks tegen, zie 19,10. Over dit pro
fetisch optreden horen we in dit v. alleen nog de tijdsduur, nl. 1260 dagen.
Dat is in 12,6 de periode dat de Vrouw in de woestijn verzorgd wordt en
als we de paralleluitdrukkingen (zie voorgaand v.) erbij betrekken is dat
de duur van de eindtijdtroebelen. Over de plaats van hun optreden horen
we eigenlijk niets, we veronderstellen dat Joh in de lijn van w . 1-2 door
denkt en zich alles in Jerusalem laat afspelen (v. 8). De inhoud van hun
profetisch optreden blijft ook nog onbekend. Wel heten ze 'mijn' profeten
en als dat 'ik' Christus is, gaat het over christelijke profeten. V. 3 zegt nog
dat ze in boeteklederen gekleed gaan, dat is op zich in het ОТ en later in
het judaïsme een teken van rouw en boete [141]. Alleen Jes 20,2 kan aangehaald worden voor het dragen van dit gewaad door profeten. Het
kan zijn nut hebben hier te wijzen op de dracht van Elia: 'Hij had lang
haar, en droeg een leren riem om zijn middel' (2Kg 1,8), ook de Doper
droeg zo'n leren riem, bovendien een kameelharen kleed. Maar er wordt
niet over een οάχχος gesproken.
Joh gaat de twee Getuigen nader omschrijven hoofdzakelijk met ge- 4
gevens uit het ОТ. Het zijn de twee olijfbomen, ongetwijfeld een verwij
zing naar Zach 4,3.11-14, waar de ziener in een visioen die twee olijf
bomen naast de luchter ziet staan, 'het zijn de twee gezalfden die voor de
Heer van heel de aarde staan'. Bij Zach zijn waarschijnlijk de politieke
en religieuze leiders van diens tijd bedoeld, werkend aan de restauratie
van Israel. In één adem noemt Joh het duo ook nog de twee luchters.
Waarschijnlijk ontleent hij dit beeld ook aan Zach 4: 'Ik zie daar een
luchter, geheel van goud'. Joh bekommert zich niet om de oorspronkelijke betekenis van deze beelden bij Zach, hij neemt ze op omdat ze in zijn
bedoeling passen. Intussen worden de lezers nog niet veel wijzer omtrent
het duo.
Als iemand ze kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond te voor- 5
schijn, dat iedere vijand verslindt. In 2Kg 1,10 smeekte Elia vuur van de
hemel af over een hoofdman van de koning en zijn mannen en het verslond hen. Dat verslindend vuur uit de mond komt wordt door David
ook over de woedende Jahwe gezegd (2Sm 22,9). Joh heeft het detail van
2Kg 1,10 wel voor de geest gehad hebben, mogelijk in de vorm van een
volksverhaal, een populaire Eliacyclus.
De macht om de hemel te sluiten en de regen tegen te houden had ook 6
¡41. Zie Stählin, ThW

П, 59.
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Elia volgens IKg 17,1. Hier in de Apoc bezitten beide Getuigen die macht
en wel zolang hun profetische aktiviteit duurt, dat is dus 1260 dagen, de
tijd ook van de Antichrist [142]. Ze hebben ook de macht om water in
bloed te veranderen, duidelijk een verwijzing naar de werken van Moses
in Egypte (Ex 7,17.19-20). En dat water in bloed veranderen is maar één
van de plagen die dan met naam vernoemd wordt, maar ze kunnen 'de
aarde' met iedere plaag treffen die ze zelf maar willen en wanneer ze
zelf maar willen.
7
Hier verschijnt weer een belangrijke, maar duistere en tot nu toe onbekende figuur ten tonele: het Beest uit de afgrond. Als de twee Getuigen
hun getuigenis hebben voltooid, zullen ze met dit Beest in konflikt komen
en er zelfs bij sterven. Blijven we eerst nog even bij die twee getuigen.
Naar de mening van Satake [143] heeft Joh bij de wonderbeschrijving
van de vv. geen liefdadigheidsaktie op het oog, maar spelen de wonderen
zich af in een strijdsituatie. Dat is duidelijk uit het vuur van v. 5, maar
ook uit de plagen van v. 6. Ze staan in die tijd van hun werkzaamheid
onder goddelijke bescherming, maar als die tijd voorbij is, zullen ze na
een strijd met het Beest gedood worden.
Wie is dat Beest uit de afgronde Mogen we het identificeren met 'het
Beest uit de zee' van 13,1 en/of met 'het Beest, dat ge gezien hebt, was en
is niet, maar zal opstijgen uit de afgrond' van 17,8? Bousset durft het
niet, 'es steht ganz für sich in einer eigenartigen Situation, die aber nicht
mehr deutlich und durchsichtig ist' (bl. 320). Het is uit dit c i l inderdaad
bijna niet meer te achterhalen wat in die figuur van het Beest wordt voorgesteld (een politiek rijk of een historische figuur?), wat zijn relatie is tot
Jerusalem en waarom het de twee Getuigen doodt. Bousset vindt de
meest verwante voorstelling in de AssMos 8-9 waar de verwachting uitgesproken wordt voor de eindtijd dat een barbaars, antigoddelijk tyran in
Jerusalem gaat optreden.
Charles wil in het midden laten wat de zin van het Beest in het oorspronkelijk, prejohanneïsch stuk 11,3-13 geweest mag zijn, hij vindt dat
de betekenis in de huidige tekst van Joh 'of course cannot be other than
that in 13,1; 17,8 in so far as our author assigned it a definite meaning at
all'. Het zou dus nog kunnen zijn, aldus Charles, dat Joh het stuk klakkeloos overnam. Als Joh er een betekenis aan gegeven heeft dan die van de
Antichrist in de zin van 17,8 dat is de 'Nero redivivus' en Joh loopt hier
dan vooruit op het proces van de Apoc. Ook Hadorn en Lohmeyer aarzelen niet het Beest van 11,7 gelijk te schakelen met dat van 13,1 en 17,8.
De meeste exegeten zijn het erover eens dat we in Apoc 11 met een142. Lc 4,24-25 spreekt terloops over de tijd van Elia, 'toen de hemel drie jaar
en zes maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het
land'. We bevinden ons hier evenmin als bij Jak 5,17 in een eschatologische
situatie.
143. 'Der Verfasser gibt nun aber nicht einfach einige Wundergeschichten
von Mose und Elia wieder, sondern er stellt die ganze Darstellung unter
einen bestimmten Aspekt: die Wunder beziehen sich allen auf eine Kampfsituation' (bl. 123).
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zelfde soort traditie over een Antichrist te doen hebben als in 2Tess en
Mc 13 [144]. De tekst van 2Tess 2 heeft het over de 'goddeloze Mens...
de Tegenstander die zich verheft boven al wat God heet... zo zelfs dat hij
zich neerzet in Gods tempel'. De eschatologische Tegenspeler treedt hier op
in Jerusalem, zijn figuur en werk worden grotendeels op menselijke wijze
beschreven, hij gaat de mensen verleiden tot dwaling en afval (2Tess 2,910). Met R. Pesch begrijpen vele andere exegeten 'de gruwel der ver
woesting' (Mc 13,14) die de mensen van Judea en Jerusalem in de tempel
zullen zien, als een aanduiding voor een Antichristfiguur. Er zijn minstens
twee verschilpunten aan te wijzen van Apoc 11 met de twee genoemde
verwanten uit het NT. Ten eerste, de figuur van Apoc 11 is meer mytho
logisch aangekleed, het gaat om een Beest uit de afgrond, het heeft niet
de menselijke trekken van de goddeloze Mens van 2Tess. Ten tweede zijn
relatie tot Jerusalem wordt in Apoc 11 eerder verondersteld en nauwelijks
benut, het is daarom ook niet meer duidelijk of het over een joods-gekleurde Antichristfiguur gaat of dat we hem al de afmetingen mogen
geven van een romeins keizer of imperium. Dat 'het Beest oorlog met hen
voeren zal en hen zal overwinnen' wordt in ieder geval ook van het Beest
uit de zee gezegd (13,7) waar het de heiligen zal overwinnen.
'Hun lijken zullen op het plein van de grote stad blijven liggen'. Het 8
lijk zonder graf laten is in het ОТ een hoogste vorm van belediging (vgl.
Jer 8,2; 16,4; 25,33; Ps 79,2-3).
'De grote stad' moet uitgaande van de nabije kontekst wel Jerusalem
zijn. Er is sinds v. 2 geen nieuwe stad genoemd en bovendien helpt Joh
ons nog met het identificeren. Eerst zegt hij over die grote stad, dat zij de
symbolische naam van Sodoma en Egypte draagt. Dit helpt ons niet
verder, want deze symbolische namen staande voor een bolwerk van on
gerechtigheid zouden op Babel of Rome of welk ander heidencentrum
kunnen slaan. De voorvechters van de Rome-interpretatie vinden in die
symbolische benaming één van hun argumenten. Hun eerste argument is
de betiteling 'de grote stad', die wordt namelijk in de Apoc voor Babel
= Rome gebruikt (16,19; 17,18; 18,10.16.18.19.21). Vervolgens, zo gaat
Munck verder, is het niet goed te begrijpen waarom voor Jerusalem een
symbolische naam gebruikt moet worden, terwijl dit voor Rome aanvaardbaar is in een tijd van vervolging, waarin men de vervolger veiliger
niet in alle duidelijkheid aanvalt. Rome zou dan onder die twee namen
aangeduid kunnen worden als de plaats van verdorvenheid en van slavernij of als een plaats waar ze van de goddelozen te lijden hebben, waaruit God hen op wonderlijke wijze zal redden. De voorstanders van de
Rome-interpretatie moeten het sterke argument van de Jerusalem-verklaring zien te ontzenuwen, namelijk die bijvoeging 'waar ook hun Heer
werd gekruisigd'. Sommigen (bv. Weiss, Spitta, Bousset, Boismard, Giet)

144. J. Ernst, Die eschatdoglschen Gegenspieler in den Schriften des Neuen
Testaments, Regensburg 1967. Volgens hem klinkt in с 11 nog iets na van een
oude joodse bron, 'in der der Gegenspieler in enger Beziehung zu Jerusalem
steht, ähnlich wie in 2Tess 2 und Mk 13 par' (Ы. 130).
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schrappen de bijvoeging als een latere interpolatie die niet van Joh af
komstig is. Anderen in deze groep laten de tekst zoals die is (er zijn in
derdaad geen hss die de zinswending weglaten) en leggen Rome niet al te
geografisch uit: de woorden kunnen als een uitdrukking voor Rome's
schuld aan Christus' dood zijn of men neemt de kruisiging in overdrach
telijke zin: in Petrus' marteldood is Christus opnieuw gekruisigd. Zij die
in 'de grote stad' Rome begrijpen, hebben er geen moeite mee in de twee
Getuigen de apostelen Petrus en Paulus te lezen.
De meeste kommentaren (Swete, Allo, Charles, Lohmeyer, Allo, Lilje,
Cerfaux-Cambier, Feuillet, Lohse e.a.) houden het bij Jerusalem als de
grote stad. Daar werd de Heer gekruisigd. En waar ze in het ОТ een door
Jahwe gestrafte stad is, wordt ze meermalen met Sodoma en Gomorrha
(vgl. Jes 1,9; Jer 23,14; Ez 16,46 vv) vergeleken. Een dergelijke vergelijking
met Egypte is niet bekend, zo moet men toegeven, slechts kan men hier
een parallel tussen Sodoma en Egypte citeren in Wh 19,14-16.
9-10
In die eindtijdstad zijn in de laatste fase van de geschiedenis mensen
uit alle hoeken van de wereld aanwezig, 'uit de volken en stammen en...'
is een typische opsomming in de Apoc (5,9; 7,9; 14,6). We moeten deze
apokalyptische, fantasierijke schildering van de lijk-schouwing niet te
precies-historisch analyseren. Het gaat er de schrijver om dat de twee Ge
tuigen door het publiek waarvoor of waarover zij profeteerden, werden
afgewezen.
De lijken liggen drieëneenhalve dag op straat. Die tijdsduur is precies
de helft van de volmaakte duur van zeven, duidt op onheil en ongelukken
{vgl. Le 4,25: de hemel drie jaar en zes maanden gesloten; zo Jak 5,17),
het speelt ook mee, zoals we zagen bij v. 2, in de periodesering van de
laatste fase van de wereldgeschiedenis bij Dn in 'één tijd, twee tijden en
een halve tijd'.
De bewoners van de aarde staan aan de kant van het Beest en verheugen zich over Diens overwinning. Ze zenden elkaar geschenken zoals de
joden die na de dag van wraak op hun vijanden feest moeten vieren door
o.a. elkaar geschenken te sturen en de armen met gaven te bedenken (Est
9,19.22; 2 Esr 18,10).
'De twee profeten waren een kwelling' voor de aardbewoners. Waarin
bestond die kwelling? Met een beroep op v. 3 kan men zeggen dat het
gaat om de boeteprediking van de Getuigen, ze hebben hun te hard de
waarheid gezegd. Maar het kan ook zijn dat men met de vv. 5-6 in de
hand moet zeggen dat de twee door hun wonderlijke plagen de mensen
hebben gekweld en gestraft. Dit laatste lijkt me het geval te zijn als we
kijken naar het gebruik van het werkw. ßaoaviy.v en het afgeleide substantief in de Apoc. Voorwerp daarvan zijn steeds het Beest c.s. (20,10),
de Beestvereerders (14,10), de aardbewoners (11,10) en Babel (18,7.10.15).
En het gaat daarbij telkens om een pijniging als straf.
11
Maar het Beest heeft niet het laatste woord, want na drieëneenhalve
dag, d.i. na de perioden van de eindtijdbenauwenissen, doet een levendmakende Geest uit God de twee weer leven. We kunnen hier geen allusie
zien op het sterven en verrijzen van Jezus. Bij Hem was er duidelijk drie
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dagen afstand tussen dood en opstanding, hier drieëneenhalve dag. Daar
was een begrafenis, hier niet. Het woord verrijzenis valt hier in het geheel
niet. De herleving wordt beschreven met de woorden van Ez 37, het
unieke visioen van de doodsbeenderen waarin weer leven geblazen wordt,
een beeld voor de restauratie van Israel. Vooral dat 'een levensgeest voer
in hen' en 'zij kwamen overeind' verwijzen duidelijk naar Ez 37,5.10. De
slotzin van Ez: 'Zo zult ge erkennen dat Ik, Jahwe, het gezegd en gedaan
heb' (v. 6.14) wordt bij Joh overgebracht op de toeziende aardbewoners
die vol vrees dat alles gadeslaan.
Ze horen nu een stem spreken tot de twee Getuigen: 'komt hierheen 12
omhoog' en ze werden in een wolk ten hemel opgenomen ten aanschouwen van hun vijanden. Van Elia staat in 2Kg 2,11 geschreven dat hij in
een stormwind ten hemel voer. Ook van Moses kent de joodse traditie een
hemelvaart getuige het apokriefe geschrift 'De hemelvaart van Moses' [145]. Zo is evenmin als de verrijzenis hier de hemelvaart noodzakelijk een christelijk thema.
Een grote aardbeving volgde daarop. Bij de zesde zegelverbreking hoor- 13
den we het eerst van een 'grote aardbeving' tesamen met andere natuurstoringen (6,12), hier tussen de zesde en zevende trompet een tweede 'grote
aardbeving' waarbij het tiende van de stad (Jerusalem?) ineenstortte, bij
de zevende schaal van 16,18 zullen we van een derde en laatste aardbeving
horen zoals er nog nooit een geweest is 'en de grote stad viel in drie stukken en de steden van de volken stortten ineen'. God doet zich gevoelen,
steeds meer. De aardbeving is hier niet alleen maar een begeleidend verschijnsel van een theophanie, maar ook een straffend optreden tegen de
mensen.
De stad werd voor een tiende deel verwoest en er kwamen zevenduizend mensen bij om. Vele kommentaren betrekken deze twee gegevens
op elkaar en komen dan tot de slotsom dat die stad ongeveer zeventigduizend inwoners gehad moet hebben. Dat zou dan weer een argument
tegen de Rome-interpretatie zijn, want Rome had er vele malen meer; het
zou beter overeenkomen met een gegeven van Flavius Josephus (c Α ρ
I 22) over het inwonersaantal van Jerusalem in zijn tijd, namelijk 120.000.
De overigen kwamen met de schrik vrij en brachten eer aan 'de God
van de hemel' [146]. De voorgaande gebeurtenissen hebben hier dus een
goed resultaat gehad, de meesten bekeerden zich. Elders was dat niet het
geval (zie 9,20-21).

J45. Ook Flavius Josephus (Ant Г 8,48) heeft weet van een traditie over de
hemelvaart van Moses.
146. De uitdrukking <5 Λ-ός του ονραναν komt in het NT alleen hier en in
16,11 voor, is wel gebruikelijker in de laatjoodse literatuur (Bousset, Religion
der Judentums, bl. 306).
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E N K E L E N A B E S C H O U W I N G E N BIJ С 11,1-13
Na deze detailexegese zijn er minstens nog een drietal kwesties betref
fende de voorgaande penkoop te behandelen wie zijn dan die twee Ge
tuigen, welke is de strekking en samenhang van de penkoop, wat is zijn
9
plaats in het geheel van de Apoc
9
1 Wte zijn die twee getuigen a) Eerst zal hierop een serie kommentatoren hun antwoord geven, want inderdaad 'De his duobus testibus multa
multi loculi sunt et diversi diversa', een citaat van Joachim a Fiore bij
J Munck BIJ deze gelegenheid volgen we een aantal van de voornaamste
kommentatoren volgens hun datum van verschijnen, zoals J Munck (ρ
8-13) dat doet
Volgens Η Swete (3de editie 1909) stellen de twee getuigen de Kerk
voor in haar taak van getuige Het zijn er twee vanwege de stelregel van
Dt 19,15 en vanwege de twee olijfbomen van Zach 4
Bousset (1906) heeft Moses en Elia op het oog Een joodse traditie om
trent een terugkerende Elia is wel bekend, maar dat deze twee zo kolle
giaal optreden bij de eindtijd is eerst pas in het christendom bekend, ge
tuige de Transfiguratie in Mc 9 en par
Charles (1920) sluit zich praktisch bij Bousset aan, brengt Jo 1,21 nog
naar voren als een menselijk indicium voor de christelijke verwachting
van het duo
Th Zahn (1924-26) acht het een misverstand om in de twee figuren
personen uit het verleden te zien, op wonderbare wijze weer tot leven ge
komen Het gaat om twee toekomstige figuren naar de typologie van Elia
en Moses beschreven
Lohmeyer (1926) is van dezelfde mening als Bousset en Charles, hij
wijst wel op de nodige verschillen tussen Mc 9 en Apoc 11 voor wat be
treft het verschijnen van Elia en Moses daar behoeven ze alleen maar te
verschijnen met Jesus, hier moeten ze werken en sterven, daar is bijna
alles gemoedelijk en 'historisch' voorgesteld, hier apokalyptisch en met
legendarische gegevens
Hadom (1928) wijkt nauwelijks af van Lohmeyer e a
Behm (1935) gaat weer enigszins de weg op van Swete, het gaat niet zo
zeer om twee partikuhere personen, maar om de weg van het christelijk
getuigenis in het algemeen In 11,1-13 wordt de inhoud van heel de Apoc
teruggevonden 'Unerschütterliche Treue im Zeugentum Christi, das die
Verheissung gottlichen Schutzes gegen die Machte des Bösen hat, fuhrt
zwar auf die Bahn des Martyriums, aber eben durch das Martyrium hindurch zum gewissen Siege, zur Verherrlichung Gottes'
In 1936 verscheen de eerste monografie over dit onderwerp van D
Haugg [147] Volgens hem gaat het om een profetie over nog twee toekomstige figuren, die in de eindtijd gaan optreden en wel tegen de naamchristenen
147 D Haugg, Die Zwei Zeugen Eine exegetische Studie über Арок 11,1-13,
(Neutest Abh 17,1), Münster 1936
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M. Kiddle (1940; 2de ed. 1947) legt de perikoop aldus uit: tijdens de
heerschappij van de heidenen zal de kerk als geheel blijven bestaan (vv.
1-2), de twee getuigen zal het anders vergaan. Zij staan voor al de ge
tuigen die volharden bij de laatste dag de heidenen op te roepen tot be
kering. De stad waar zij prediken en sterven is heel de wereld.
Van J. Munck (1950), die na Haugg ook een monografie hieraan be
steedde kennen we reeds de mening dat de twee Getuigen Petnis en Paulus voorstellen.
M. Rissi [148] ziet in de twee Getuigen de christengemeenschap van
Jerusalem aanwezig, terwijl P. Minear [149] meent dat we Joh niet disjunktief maar komprehensief moeten laten denken: Joh wil niet één bepaalde historische figuur naar voren halen, maar via allusies op meerdere
historische realiteiten 'describe the "transcendental model" of all genuin
prophecy, as most clearly revealed in the death and resurrection of Jesus'.
A. Wikenhauser (1959) komt weer overeen met de grote kommentaren
van Bousset, Charles, Lohmeyer. Dat geldt ook voor Lohse (1966), Läpple
(1966), eerder A. Visser (1965) [/50].
Pater P. Morant (1969) stelt: 'Die Zeugen stellen konkret die Aufgabe
der Kirche dar, Zeugnis abzulegen, wie Christus sie vor seiner Himmelfahrt gestellt hat: "Ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz
Judäa und Samaria, ja bis an die Grenzen der Erd" (Apg 1,8)'. De 1260
dagen is de tijd van de kerk, de tijd dat ongeloof en heidendom heersen;
gedurende die tijd moeten klems en volk, de twee olijfbomen, getuigenis
blijven afleggen.
b) Uit dit overzicht blijkt voldoende dat hier allerlei verklaringen door
elkaar lopen: historische en symbolische, individuele en kollektieve, kontemporaine en toekomstige. De twee voornaamste vragen, waarop we in
de tekst een antwoord moeten zoeken, kunnen we met A. Satake [151] aldus formuleren: 1) heeft Joh het over figuren uit zijn tijd of moet de tijd
van hun optreden nog komen; 2) moeten de Twee individueel of kollektief begrepen worden? We proberen geleidelijk aan een antwoord hierop
te geven.
Allen zijn het erover eens dat bij de beschrijving van het Duo gebruik
gemaakt wordt van de typeringen die het ОТ van Moses en Elia geeft. De
vv. 5-6 laten daar geen twijfel over. En voor wat Elia betreft is het reeds
uit het ОТ (Mal 3,23; Sir 48,10) duidelijk dat hij in de eindtijd terugver148. M. Rissi, Das Judenproblem im Licht der Johannes Apokalypse, TZ 13
(1957) 241-259. Ch. Brütsch sluit zich hierbij aan.
149. P. S. Minear, Ontology and Ecclesiology in the Apocalypse, NTS 12
(1965-66) 89-105.
150. 'De twee figuren worden zó duidelijk geschilderd als, respectievelijk, Elia
en Mozes redivivus, dat het moeilijk valt zich in te denken hoe serieuze exegeten het verband met deze beide figuren nogal eens ontkend hebben' (Ы. 103).
151. 'Wenn man nun klären will, wer die beiden Zeugen tatsächlich sind, so
musz man zunächst fragen: 1) ob die beide Männer schon in der Gegenwart
wirken oder ihre Tätigkeit erst für die Zukunft zu erwarten ist und 2) ob sie
als Individuen oder kollektiv zu verstehen sind' (Ы. 125).
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wacht wordt om de harten van de mensen naar God te richten De rab
bijnen werken deze teksten rijkelijk uit [152] De idee van voorloper op de
Messias komt evenwel noch in het ОТ noch bij de rabbijnen voor Het
ОТ kent geen terugverwachting van Moses en Ρ Volz vond m de rab
bijnse teksten maar een citaat, nl in Dt г 10,1, waar Moses en Elia tege
lijk vermeld worden 'God zegt tot Moses Wanneer Ik de profeet Elia
zal zenden, zult gij beiden samen komen' Maar van deze tekst is niet aan
te nemen dat hij voor de Apoc bestond Volz wijst dan nog op enkele
teksten in Esr en Bar die spreken over het eindtijdoptreden van 'mannen
die eens opgenomen zijn, de dood met hebben gesmaakt', we mogen dan
zelf invullen Elia, Henoch, Moses 9 Met deze gegevens voor ogen mogen
we veronderstellen, dat in de penkoop 11,1-13 gebruik gemaakt is van een
bestaande traditie omtrent in de eindtijd terugkerende profeten zoals Elia
en mogelijk Moses Hiermee is evenwel nog niets gezegd over de vraag of
Joh deze eventuele traditie hier zonder meer weergeeft of dat hij ze aan
past en zelfs onderdanig maakt aan eigen bedoelingen
In de penkoop 11,1-13 zijn minstens drie elementen nieuw t a ν de be
staande Elia Mosestraditie Dat zijn het feit dat ze met de twee olijfbomen
van Zach 4 worden aangeduid en het feit dat ze 'getuigen' worden ge
noemd en tenslotte dat ze in konfhkt komen met de Antichrist, daarbij
sterven en toch weer herleven Ook de duur van hun aktiviteit, de 1260
dagen, kan hier waarschijnlijk bij gevoegd worden Nu mogen we min
stens van het tweede element (ze worden 'getuigen' genoemd) aannemen
dat het van Joh zelf afkomstig is, het is een geliefde term van de Apoc
(zie 1,2) Bovendien is het bekend dat Ez een frekwent gebruikte bron van
Joh is [153] en zo kan de kombinatie van de twee Getuigen met de twee
olijfbomen van Zach 4 ook op naam van Joh geschreven worden Ten
slotte is het optreden van de Antichrist onder het beeld van een Beest, dat
de heiligen bestrijdt en zelfs overwint, door Joh aan Dn 7,7 22 ontleend
en op zijn wijze in de Apoc opgenomen (12,17, 13,7)
Welnu, al deze gegevens wijzen er m ι op dat Joh in 11,3-13 zo maar
met een bestaande traditie over een teruggekeerde Elia en Moses op
neemt, maar dat hij die traditie interpreteert naar de kerkgemeenschap
van zijn tijd toe, dus de twee Getuigen opvat als optredend in zijn tijd en
wel als een kollektivum Immers, om bij het eerste (ze zijn tijdgenoten
van Joh) te beginnen, de twee getuigen heten te werken gedurende 1260
dagen Welnu dat is volgens 12,6 de tijd dat de Vrouw, d ι de eindtijdge
meenschap, door God beschermd wordt en dat is duidelijk de tijd waar
de ziener zich met zijn medegelovigen in bevindt, zoals we nog zullen zien
In die tijd juist is ook het getuigenis van belang, het thema van getuigenis
komt meestal in het kader van een moeilijk publiek en van vervolging ter
152 Zie Ρ Volz, a w , bl 194-201
153 Zie het artikel van A Vanhoye, noot 28 Eerlijkheidshalve moet ik eraan
toevoegen dat Vanhoye bij Apoc 11,4 geen verwijzingen naar Ez aangeeft m
zijn schema op ρ 473 De nieuwste gnekse NT-uitgave van Aland, Black e a
doet het wel
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sprake (1,5.10; 6,9; 12,11.17; 20,4), dat is ook in 11,3-13 zo.
Dat Joh in de twee Getuigen een kollektivum bedoelt, zou uit de vol
gende aanwijzingen opgemaakt mogen worden. Ten eerste, het duo treedt
voortdurend als een eenheid op, ze doen in de w . 5-6 beiden dezelfde
werken die in het ОТ apart aan Moses en Elia worden toegeschreven, een
team oefent hier de funkties uit die elders aan privépersonen toebehoren.
Vervolgens, de Twee worden vergeleken met de twee olijfbomen en kandelaars. De kandelaar wijst bij Zach 4 op het uitverkoren volk als drager
van de Wet. Satake beredeneert de zaak vanuit de beide olijfbomen. Die
doelen bij Zach op Zorobabel en Josua, resp. de politieke en religieuze
leider, de dragers van de koninklijke en priesterlijke waardigheid. Het
judaïsme zou dit beeld in dezelfde zin begrepen hebben (zie Str-B 111,811).
De verbinding van de Moses-Eliatraditie met de beide olijfbomen van
Zach 4 kan wel op naam van Joh worden gezet [154]. Welnu, we weten
uit de Apoc (1,6; 20,6) dat Joh de christelijke gemeenschap in zijn geheel
ziet als drager van priesterschap en koningschap en dus ook in de twee
Getuigen-Olijfbomen. Ten derde vind ik nog van belang dat de uiteindelijke tegenstander van de Twee ook een kollektivum is, dat zullen we zien
bij de beschouwing van het Beest in de cp. 12-13. Tenslotte, in v. 11 verwijst Joh duidelijk naar het doodsbeenderenvisioen van Ez 37, dat bedoelt te handelen over het herstel van het volk Israel, ook daar een kollektieve betekenis. Het 'ten hemel opnemen' is een beeld voor de goede
afloop zoals bij het Kind van de Vrouw (12,5), voor de opname in het
hemels Jerusalem, bij de bruiloft (c. 21).
De vraag blijft nog waarom Joh juist twee getuigen gebruikt om de getuigende kerk te symboliseren. Heeft hij het tweetal gekozen om te voldoen aan de juridische regel dat er twee getuigen aanwezig moeten zijn
om de waarheid vast te kunnen stellen (Nm 35,30; Dt 17,6; 19,15; Mt
18,16; Le 10,1 e.a.)? [755]. Er valt moeilijk een overtuigend ja op te zeggen. Waarschijnlijk werd het tweetal hem door de Moses-Eliatraditie aangereikt (zo Satake).
2. De samenhang van 11,1-13. Bijna allen zijn het erover eens, dat Joh
¡n deze perikoop twee stukken aaneennaait en wel in v. 3, het gaat over
de vv. 1-2 en de w . 3-13. Beide fragmenten openen op geheel verschillende wijze, het eerste in verleden tijd passief, het tweede in futur eerste
persoon; voor dezelfde duur worden twee verschillende tellingen gebruikt:
42 maanden (v. 2), 1260 dagen (v. 3). Over de hypothesen omtrent de oorsprong van beide stukken werd reeds in de inleiding op с 11 gesproken.
Hier vragen we nog eens waarom Joh dit materiaal opnam, wat was zijn
bedoeling met de kombinatie?
Vooraf is hier wel de algemene opmerking geoorloofd dat Joh vaak
zeer associatief te werk gaat: heterogeen materiaal brengt hij bijeen en
maakt hij met moeite tot een eenheid, terwijl de onderdelen alleen op
154. Str-B ΠΙ 811 geeft slechts één tekst (Ex R 15), waar de twee olijfbomen
op Moses en Aaron worden betrokken.
155. Zo o.a. Swete, Behm, Haugg.
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grond van een woord- of beeldovereenkomst aaneengevoegd worden. In
de cp. 12 en 17 zal dit duidelijker worden. Had hij zijn eigen woorden ge
bruikt, dan zou zijn bedoeling beter bij de lezers overgekomen zijn! Nu
gebruikt hij voorhanden teksten (misschien voor de lezers van zijn tijd
wel signifikatief) en moet manoeuvreren om daarin zijn bedoeling over te
brengen.
We veronderstellen hier dat Joh zijn werk na het jaar 70 schreef en
tevens dat in het jaar 70 bij de strijd van de Romeinen tegen Jerusalem
het tempelkomplex verwoest is. Dan staan we voor de vraag welke be
tekenis Joh in de vv. 1-2 legde (niet wat ze van te voren hebben kunnen
betekenen), waarom hij ze als kop van dit c. 11 koos.
Het tafereel van de val van Jerusalem [/56], een van de traditionele
schrikbeelden in de joodse eindtijdvenvachtingen (vgl. Js 63,18; Ps 79,1;
Joël 4,1-2; Zach 12,3; 14,2), voert hij hier op niet als mededeling van een
verleden feit, maar als middel tot duiding van zijn eigen tijd. Zach 14,2
voorspelde de inname van Jerusalem, de ballingschap van de helft van de
inwoners, 'de rest van het volk zal niet uit de stad worden weggehaald'.
Dit thema van getroffen worden en toch gedeeltelijk overleven heeft Joh
op zijn manier in 11,1-2 verwerkt: voorop (v. 1) stelt hij het behoud van
'het huis van God' met behulp van het beeld van Ez 40,3, behoud temidden van een vijandige situatie, een groot deel valt immers in handen van
de vijand (v. 2). En het fragment 11,3-13 werkt nu met ander beeldmateriaal uit dat de overlevenden echt nog leven, dat zij als getuigen van de
eindtijd [157] zelfs een taal durven te spreken die hard aankomt bij de
heersers (vv. 5-6.10). Na het afleggen van hun getuigenis zullen ze in handen van de Antichrist komen, maar ze zullen opleven. We zouden in с 11
de apokalyptische enscenering kunnen zien van hetgeen in de synoptische
apokalyps voorkomt: men zal u overleveren... voor koningen zult ge te
rechtstaan omwille van Mij om zo ten overstaan van hen getuigenis af te
leggen... Ge zult voorwerp van haat zijn om Mijn naam. Wie echter ten
einde toe volhardt, zal gered worden (Mc 13,9-13). Op het einde van Dn
12 luidt de bemoediging: 'En gij, ga rustig het einde tegemoet. Ge zult
opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen'. Apoc 11 heeft deze
bemoediging voor heel het volk van de eindtijd geuniversaliseerd door
het herlevingsvisioen van Ez 37.
3. De plaat? van с 11,1-13 in het geheel van de Apoc kan na het voor
gaande als volgt omschreven worden. Zoals de ziener na de plagen van
c. 6 het positieve geluid van с 7 wilde laten horen, waarin hij de bescher
ming van de nog strijdende kerk uitbeeldde en de vreugde van de triom156. De naam Jerusalem wordt in de Apoc alleen voor de hemelse stad ge
reserveerd en wordt hier in с 11 niet voor de aardse, historische stad gebruikt.
Meer hierover in J. C. de Young, Jerusalem in the New Testament, Kampen
1960.
157. Het optreden van de twee getuigen-profeten in Apoc 11 mag misschien
ook als een reactie op Zach 13,2 gezien worden, waar Jahwe in het gelouterde
Israel geen profeten meer wil zien.
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ferende kerk in het vooruitzicht stelde, zo wil hij in het tussenspel van cp.
10 en 11 het troostvol einde van de getuigende, profetische aktiviteit van
zich zelf en van de kerkgemeenschap in het uur der verdrukking voor
ogen te houden. Hij bevestigt nogmaals zijn profetische opdracht en daar
mee het gezag van zijn werk (c. 10) en garandeert het behoud van de bid
dende, getuigende kerkgemeenschap van het laatste uur (c. 11,1-13).
g. De zevende trompet (11,15-19)
15 Toen blies de zevende engel op de trompet en in de hemel klonken
luide stemmen die riepen: gekomen is de heerschappij over de wereld
van onze Heer en zijn Gezalfde en Hij zal heersen in de eeuwen der
eeuwen. 16 En de vierentwintig oudsten, die voor het aanschijn van
God op hun tronen zitten, wierpen zich op hun aangezicht en aan
baden God, zeggend:
17 Wij danken U, Heer God, heerser over het heelal,
die is en die was,
dat Gij uw grote macht in handen hebt genomen
en uw heerschappij begonnen zijt.
18 De volkeren waren in woede ontstoken,
maar uw woede is gekomen en het ogenblik om de doden te oor
delen, en om uw dienaars, de profeten, de heiligen en allen die uw
naam vrezen, kleinen en groten, te belonen
en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.
19 En de tempel van God in de hemel ging open en de ark van het ver
bond werd zichtbaar in zijn tempel; en er volgden bliksemstralen, ge
dreun en donderslagen en aardbeving en zware hagel.
Waar na de verbreking van het zevende zegel een half uur stilte inviel ter 15
voorbereiding op het trompettenvisioen (8,1), daar wordt bij het blazen
van de zevende trompet een luid loflied in de hemel aangeheven ter voor
bereiding op de volgende visioenen. Evenmin als bij het zevende zegel
wordt er bij de zevende trompet een ramp op de wereld losgelaten. Eigen
lijk zou bij de zevende de 'knock-out' moeten volgen, afgaande op het ge
tal zeven. Maar God slaat nog niet definitief toe, zo is de ervaring van
Joh en zijn kerk. Daarom gebruikt de schrijver het zevende nummer van
de serie op een andere manier dan de zes voorgaande nummers.
'Gekomen is de heerschappij over de wereld van...'. Er klinkt iets in
door van het zegelied bij de Rode Zee (Ex 15,18) na de plagen over
Egypte: 'Jahwe zal heersen voor eeuwig en immer'. Dn 7,14 vertelt over
zijn visioen van de Mensenzoon: 'Hem werd de heerschappij gegeven, met
heerlijkheid en koningschap...'. Zach 14,9 kent ook deze hymnische ter
men in het Jerusalem 'uit de hemel'.
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Dat God en Zijn Gezalfde de heerschappij over de wereld verworven
hebben en de tegenstanders overwonnen hebben, gaat in de volgende cp
12-14 nader uitgewerkt worden In 12,10 wordt hetzelfde nogmaals be
zongen en na de val van Babel is het refrein er weer (19,6) Het is een be
langrijke gedachte van de Apoc
16-17
Er staat in het vorig ν met vermeld wie het loflied aanhief, in ν 16
vallen de vierentwintig oudsten in ieder geval weer bij en brengen God
hulde en dank omdat HIJ Zijn grote macht is gaan uitoefenen over alle
wezens Van God, de heerser over het heelal, wordt hier gezegd 'die is en
die was' Het derde lid (ó eo/uurvo^) van 1,4 8, 4,8 wordt hier niet opge
nomen We hoorden namelijk in het lied dat men het verworven feit van
Zijn heerschappij bezong, de aandacht staat hier niet uit naar de toe
komst [158]
18

'De volken waren in toom ontstoken' doet denken aan Ps 2,1 waarom
razen de volken
spannen de vorsten samen tegen Jahwe en Zijn Ge
zalfde' Met name in 20,8-9 zullen we die volken tegen God m de strijd
zien komen, maar Joh denkt ook al aan het optreden van het Beest in de
cp 12-13, reeds aangekondigd in 11,7 Het werkwoord komt twee keer
voor in de Apoc, hier en in 12,17 voor de woede van de Draak tegen de
Vrouw
Gods toom heeft daar een halt aan toegeroepen, de grote dag van de
toorn is gekomen (vgl 6,17) In de komende cp (14,10, 16,19, 18,13, 19,15)
zullen we vernemen hoe God zijn vijanden de beker van zijn toorn zal
laten drinken
Ook het oordeel over de doden en de beloning van de deugdzamen is
duidelijk een vooruitwijzen naar 20,4-6 11-14 over het laatste oordeel na
het duizendjarig rijk De destruktie van hen die de aarde hebben verwoest
wordt uitgevoerd in 20,10 De christenen worden onderscheiden in 'Gods
dienaren de profeten' (vgl 10,7, 22,6), 'de heiligen en die Uw naam
vrezen' [/59] Het is niet juist al die woorden als synoniemen te beschou
wen, niet alle heiligen kunnen profeten genoemd worden Meerdere exe
geten, ook Charles, zien zelfs in 'de heiligen' en 'die God vrezen' een
zeker onderscheid al is het geen klasseonderscheid naar gewoonte wijst
de eerste titel op de christenen uit het jodendom, de andere op die uit het
heidendom 'De kleinen en de groten' wijst er nog weer op dat Joh alle
schakeringen binnen het Godsvolk op het oog heeft Samen met de God
vrezenden komen de kleinen en groten reeds voor in Ps 115,13 en onze
auteur laat ze nog enkele keren opkomen (13,16, 19,5,18)

19

Ter inleiding op de grote visioenen van de eindstrijd voegt Joh bij het
auditieve element van de lofzang (15-18) nog een kort visueel element (v
19) De hemelse tempel Gods wordt geopend en zodoende kan de ark van
het verbond worden gezien, die in het heilige der heiligen moet worden
158 'The absence of ó êoynurvog is intentional God is conceived as already
having come m his kingdom' (McNamara, aw bl 101)
159 Bousset vraagt zich voomchtig af of het χα/ na 'de heiligen' niet wegge
laten zou moeten worden, dan blijven er twee kategoneen over
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gedacht. De bedoeling van dit visioen mag misschien afgeleid worden uit
verwante perikopen als 8,2-5, juist voor het visioen van de zeven trom
petten. Daar werd in beeld gebracht hoe de gebeden van de gelovigen om
uitvoering van het laatste oordeel verhoord werden door God. Hier wordt
het teken van het verbond getoond om eraan te herinneren dat God zijn
verbond trouw blijft en ten volle gaat uitvoeren in de komende gebeurte
nissen. In de ark bevinden zich namelijk de tafelen van het verbond
(lKg8,9).
De natuur verheft haar krachtige stem als het ware voor een eresaluut
aan God die trouw blijft aan zijn verbond. Zo ook in 8,5; 16,18.

5DE H O O F D S T U K :
DE G E M E E N T E EN HAAR VIJANDEN
12,1-14,20
De Apoc bereikt in de komende hoofdstukken, aldus de meeste kommentaren,
haar hoogtepunt. Tot hier toe hadden we hoofdzakelijk met eenrichtingsver
keer te doen, vooral in de visioenen van de zeven zegels en zeven trompetten:
vanuit de hemel werden plagen op de wereld en boosdoeners losgelaten als
straf en waarschuwing.
In de volgende cp. krijgen we te doen met de uiteindelijke konfrontatie van
de goddelijke en antigoddelijke machten binnen de historische, menselijke
werkelijkheid. Daarbij gaat het eigenlijk niet om een met spanning afgewacht
duel waarin het nog open is wie gaat winnen. De ziener stelde zich eerder tot
taak om in deze cp. de Tegenstanders te situeren en te tonen vanuit welk stand
punt zij öftereren en wat daarom hun toekomstig lot zal zijn. Op grootse wijze
wordt dit enerzijds geënsceneerd in het optreden van de Draak, reeds uit de
hemel gestoten en nu werkend via de twee Beesten (cp. 12-13), anderzijds staan
daartegenover de beelden van de Vrouw, beschermd tegen de Draak (12,13-18)
en van het Lam en zijn volgelingen (14,1-5). Het definitieve resultaat van hun
beider optreden vinden we uitgewerkt in de laatste cp. van de Apoc: in de val
van Babel (ср. 17-20) en het nieuwe Jerusalem (с. 21).
De juiste betiteling en afgrenzing van het onderhavige deel verschilt nogal
wat bij de verschillende auteurs. Lohmeyer zet het systeem van het zevental in
heel de Apoc door en ziet in de cp. 12-13 de zeven visioenen van het rijk van
de Draak. Lohse betitelt de drie cp. 12, 13 en 14 met 'De Draak en Het Lam.
Bedreiging en bescherming van het Godsvolk'. Rissi geeft aan dezelfde cp. de
titel: ΉβΙ visioen van de gemeente en zijn vijanden'. A. Visser spreekt van
'Het gezicht van de Antichrist', Bousset van 'Der Höhepunkt der apokalyptischen Weissagung'.
Het с. 12 valt in drie stukken uiteen: a) de w . 1-6 introduceren eerst de
Vrouw (1-2), vervolgens de Draak (3-4a) en dan de vijandige houding van de
Draak tegenover het komend kind van de Vrouw; b) de w . 7-12 roepen het
tafereel van de hemelstrijd van Michael met de zijnen tegen de Draak met de
zijnen voor de geest met als uitslag de val van de Draak; c) de w . 13-18 nemen
de draad van deel a) weer op: De Vrouw wordt door de gevallen Draak
achtervolgd maar daarbij door God beschermd.
Het с 12 werpt weer voldoende vraagstukken op. Is de hemelse Vrouw
mariologisch of ekklesiologisch te verstaan? Vanwaar die traditie over een
strijd tussen Michael en de Draak? Over de litteraire wordingsgeschiedenis
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van dit с. zullen we vooral in een nabeschouwing spreken na afwerking van de
detailexegese.
a. De barende Vrouw en de loerende Draak

(12,1-6)

1 En er verscheen een groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed
met de zon, de maan onder haar voeten en een kroon van twaalf ster
ren op haar hoofd. 2 Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en
leed in haar barensnood. 3 En er verscheen een ander teken aan de
hemel: een grote, vuurrode Draak, met zeven koppen en tien horens
en op zijn koppen zeven diademen. 4 Zijn staart vaagde een derde deel
van de sterren van de hemel weg en wierp ze op de aarde. En de Draak
stond voor de Vrouw die zou gaan baren, om het kind, eenmaal ter
wereld gebracht, te verslinden. 5 Zij baarde een mannelijk kind, dat
alle volkeren met ijzeren scepter zal weiden. Haar kind werd haastig
weggevoerd naar God en zijn troon. 6 De Vrouw evenwel
vluchtte
naar de woestijn waar God haar een plaats had bereid om er gedurende twaalfhonderdzestig
dagen te worden gevoed.
1 'Teken' heeft hier niet zozeer de zin van een wondergebeuren zoals in de
evv. en ook elders in de Apoc (13,13-14; 16,14; 19,20) het geval is, maar
duidt veeleer op een veel-betekenende figuur, die naar een aanwezig of
komend gebeuren verwijst. Zo zal volgens Mt 24,30 het teken van de
Mensenzoon aan de hemel verschijnen. Zo is de regenboog aan de hemel
een verwijzing naar een bestaand verbond. Daarom lijkt het me aannemelijk dat het teken dan aan en niet in de hemel verschijnt [160]. Dan
wordt de voorstelling dat de Draak aan de hemel verschijnt en een derde
van de sterren wegveegt (v. 4) ook aanvaardbaar. Het teken bestaat in
een Vrouw, 'bekleed met de zon, de maan onder haar voeten, op haar
hoofd een kroon van twaalf sterren'. Dat een vrouw beeld kan zijn voor
een gemeenschap, kan op meerdere plaatsen van het ОТ worden aange
wezen. Daarbij kunnen 'zwei Motivgruppen' [161] onderscheiden worden:
a) het kan gaan over het huwelijksbeeld betreffende Jahwe en het volk,
b) over het volk of de stad als moeder. De tekst van Apoc 12,1 hoort bij
die welke de vrouw als moeder zien. Hier kan verwezen worden naar Bar
4,19-20; Hos 3,1; 2,4; Ez 23,25; Js 50,1 ('Zo spreekt Jahwe: Waar is de
scheidingsbrief van uw moeder waarmee Ik haar zou hebben verstoten?').
In dit laatste beeld speelt ook Israel vrouw-echtgenote van Jahwe nog
mee. Bij de teksten van Bar en Ez moet nog gezegd worden dat het moe160. Toegegeven moet worden dat h τω ¿roimò tot nog toe in de Apoc 'in
de hemel' betekende. De ziener bevond zich namelijk vanaf cp. 4 in de hemel.
Hij neemt hier traditiemateriaal op zonder op een inpassing door te denken.
161. J. Emst, Die 'himmlische Frau' im 12. Kapitel der Apokalypse, ThGl 58
(1968), 39-59.
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derbeeld indirekt gebruikt wordt doordat sprake is van de kinderen of van
de zonen en dochters van Jerusalem. Als Joh zich ook hier baseert op het
ОТ, doelt hij met de Vrouw op de ideale gemeenschap van het volk Gods.
Maar geen van bovengenoemde Vrouw-teksten heeft die Vrouw in een
visioen aanschouwd, omkleed met zon, maan en sterren. We moeten daar
om nog even voorzichtig zijn met het identificeren van de Vrouw.
Wat de entourage van de Vrouw betreft, ook daar kan men weer enkele
OTische antecedenten aanvoeren die erop lijken. J. Ernst vermeldt in ge
noemd artikel parallelteksten uit de Psalmen. 'Hoogheid en glans hebt u
aangetrokken, u bent omkleed met licht als met een gewaad' (Ps 103,2);
'...met glans en eer hebt gij hem gekroond' (8,7). De Apoc zelf heeft het
in 19,17 over een engel 'die op de zon staat'. In dit verband citeert men
gewoonlijk ook een tekst uit Test Napht 5,3vv: 'en Levi zijnde als de zon,
overhandigde een jongeman hem twaalf palmtakken en Juda was glan
zend als de maan en onder zijn voeten waren twaalf stralen' [162]. Ook
kan nog aan de droom van Josef gedacht worden (Gn 39,9): zon, maan
en sterren bogen zich voor mij. Al hebben de voorstellingen van Apoc 12
en eventueel van het ОТ hun oorsprong in een polytheistische, astrologi
sche geloofswereld (men ziet in een bepaalde sterrenkonstellatie de hemel
koningin), in de Schrift dienen ze alleen om de waardigheid en universa
liteit van iemand die daarmee omringd is te onderstrepen.
'Ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën...'. Ook dit beeld laat 2
zich volgens J. Ernst 'ohne Schwierigkeiten aus dem alten Testament erklären' (bl. 47). Naast teksten als Jer 13,21; 6,23; Js 37,3 zijn hier met
name van belang Js 66,7 en Mik 4,9-10. Js droomt over het toekomstige
heerlijke Sion: 'alvorens de weeën komen, zal Sion (Jerusalem) baren,
voordat smarten haar overvallen, brengt zij een jongen ter wereld... maar
als Sion weeën krijgt, heeft zij haar kinderen al gebaard'. Toch is deze
tekst m.i. alleen van nut, inzoverre het ontstaan van een volk met het
baren door een vrouw wordt vergeleken. De barensweeën, waarover Apoc
12,2 het heeft, zijn bij de geboorte van het nieuwe Israel althans volgens
Js 66,7 niet aanwezig, alles gaat gemakkelijk. In de andere teksten wordt
een pijnlijke situatie voor Jerusalem of Israel vergeleken met het weeën
hebben van een vrouw die gaat baren.
We hebben hier een van de weinige teksten in de Apoc waar de exegeten uitvoerig hebben gediscussieerd over een mogelijk kontakt met de
teksten van Qumran [163]. Meerdere Qumrankenners zien ni. in 1QH
3,3-18 een psalm waarin de Qumrangemeenschap zich als de in weeën
zijnde Messiasmoeder zou zien met tegenover zich een ander die zwanger
is van waanzin [164]. Deze laatste figuur zou dan in de Apoc de Draak
162. και lovòa εγένρτο Χαμηλός ώς ή οελήνη και ηοαν υπό τονς πυδάς αντών
(of ашо ) οωόεκα άκτίνε;.
163. Zie Η. Braun, Qumran und das Neue Testament Bnd I, Tübingen 1966.
164. Z o Dupont-Sommer, La Mère du Messie et la mère de l'Aspic dans un
hymne de Qumran, R H R 147 (1955) 174-188. Ook Brownlee, Burrows, Delcor,
Daniélou.
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worden Maar andere experts op dit gebied [/65] zien in de Qumranpsalm
geen messiaans gedicht, de moeder (van de Messias) staat helemaal niet
centraal, het accent ligt op de benauwde situatie waarin de gemeenschap
zich bevindt Hoe onduidelijk de psalm van 1 QH 3 is moge blijken uit
het feit dat O Betz (zie noot 165) de psalm precies andersom interpre
teerde de vrouw die baart is geen kollektivum, maar doelt op de Leraar
der gerechtigheid en die ter wereld gebracht wordt is geen kind = Messias,
maar is een gemeenschap
We durven daarom uit genoemde Qumran tekst geen andere konklusie
trekken voor Apoc 12 dan dat ook in Qumran als in het ОТ het beeld
bekend was van de vrouw in barensweeën, gebruikt voor een gemeenschap in een pijnlijke situatie zoals die van de eindtijd
3
Een ander teken aan de hemel is de vuurrode, grote Draak met zeven
koppen en tien horens De Draak als antigoddelijke macht is reeds bekend in het ОТ, o a onder de namen van Rahab (Js 51,9-10, Ps 89,10)
of Leviathan (Js 27,1, Ps 74,12-19) HIJ vertoeft in de zee (Job 7,12), is
wel eens een personifikatie van de oerzee (Ps 89,10) Elders is hij het
monster dat de opkomende zon tegenhoudt (Job 3,8) of van wie de duis
ternis afkomstig is (26 3) In Ez 29,3 32 2 wordt de Farao van Egypte met
ôgaymv aangesproken, althans in de LXX vorm [/6(5] De Draak als symbool voor de destruktieve krachten is in de mythologie een internationale
figuur en komt in alle kosmogonieen wel in een of andere vorm voor
Dat de Draak zeven koppen heeft vinden we ook in OdSal 22,5 en in
Ginza 520,3 en gaat volgens experts terug op afbeeldingen van de Babylonische Draak De tien horens zijn afkomstig uit Dn 7,7 24 waar het
vierde Beest er ook zoveel heeft Het Lam had zeven horens (5 6) De
kombinatie van zeven kopfien en tien horens bij het I am is waarschijnlijk
wel een teken van ondoordacht overnemen van bepaald traditiematenaal
Voor de tien diademen is het moeilijk een bron aan te wijzen, ze zullen
een tegenhanger zijn van de diademen van Christus (19,12)
Dat de Draak op het toneel van de eindtijd verschijnt mag ons met
verwonderen Js 27,1 voorzag het reeds 'Op die dag zal Jahwe bestraffen
met zijn, groot, geweldig en machtig zwaard Liwjatan, de vluchtende
draak, Liwjatan, de kronkelende slang'
4
'Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren van de hemel weg'
Dat doet denken aan Dn 8 10 (hebr) waar van Antiochus Epiphanes
wordt gezegd dat hij zich verhief tot aan het hemels heir, en een deel van
het heir en een deel van de sterren tegen de grond smeet De goddeloze
hoogmoed van Antiochus werd aldus aan de kaak gesteld zoals Js 14,12/65 A van der Woude, Die meisiawsche Vorstellungen der Gemeinde von
Qumran, Neukirchen 1957 O Betz, Die Geburt der Gemeinde durch den
Lehrer, NTS 3 (1957) 314-326 Ook H Braun sluit zich op dit bij deze schrijvers aan
/66 Het lijkt me niet juist om het vaneensphjten van Rahab in de oertijd
(Js 51,9) en het droogleggen van de zee (51,10) beide op de vernietiging van
Farao te betrekken, zoals McNamara doet (bl 224) Het vaneensphjten van
Rahab gebeurde bij de schepping
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15 dat reeds gedaan had bij de koning van Babel: Gij, die in uw hart hebt
gezegd: ik klim naar de hemel; boven de sterren van God verhef ik mijn
troon. Zo wordt ook de Draak geschilderd als een wezen dat in zijn
waanzinnige trots anderen meesleurt in het verderf [167].
De vernielzuchtige Draak staat voor de Vrouw die gaat baren. Hij wil
haar kind verslinden. Het gaat de Draak in eerste instantie om het kind,
in een latere fase zal hij de moeder lastig gaan vallen.
Het kind wordt met enige trekken wat nader geschetst: een zoon, man- 5
nelijk. Een eigenaardige tautologie die ook in Tob 6,12 kan worden aan
gewezen maar daarmee nog niet verklaard is. Het kind is bestemd 'om
met een ijzeren scepter alle volken te weiden'. Deze werkopdracht voor
de Messias uit Ps 2,9 (LXX) wordt elders in de Apoc nog tweemaal ge
citeerd: in 2,27 geeft de hemelse Christus aan de gelovige die overwint
macht over de heidenen, hij zal hen weiden met ijzeren staf; in 19,15 zien
we Christus als Rechter optreden tegen de volken, ook Hij zal ze weiden
met ijzeren scepter. We mogen daarom niet uit ons v. konkluderen dat de
Draak het kind vervolgt omdat het vredelievend redding brengt aan de
mensen zoals in 7,17 wel ten aanzien van de christenen wordt gezegd [168].
In dit v. 5 ligt één van de belangrijkste argumenten voor de mariologische interpretatie van de Vrouw, de moeder van de Messias. De eerste
voorvechter hiervan is Quodvultdeus, bisschop van Karthago (gestorven
455), geweest. Andere mensen met bekende namen zijn hem hierin gevolgd, ook de eerste kommentatoren van de Apoc, Oecumenius en Arethas [169]. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de voorstanders van
deze interpretatie niet afwijzend stonden tegenover de ekklesiologische
uitleg, integendeel die werd er meestal op een of andere manier bij betrokken. Dat de Maria-interpretatie bij meerderen aanhang had kan ook
nog verklaard worden uit het feit dat er in Apoc 12 wel enige verwijzingen schijnen te zijn naar het zgn. proto-evangelie van Gn 3,15 [170]. Zo
wordt de Draak in 12,9 'de oude slang' genoemd wat als een allusie op
Gn 3,20 mag worden gelezen. Verder is in 3,17 sprake van 'het zaad' van
de Vrouw wat aan Gn 3,15 doet denken: 'Ik zal vijandschap stellen tussen
u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad'. Zoals we nog zullen zien
bij de behandeling van v. 17 behoeft een litterair kontakt van Apoc 12 en
Gen 3,15 niet uitgesloten te worden. Maar al zou die er heel duidelijk
aanwezig zijn, dan is dat op zich nog geen argument voor de mariologi/67. Anderen (bv. Charles, Cerfaux-Cambier) gaan verder in hun uitleg, ze
zien er een strijd van Satan met zijn engelen tegen de goede engelen in. De
eersten verliezen en storten op aarde, vervolgen het Kind tot in de hemel waar
dan een tweede strijd begint (w. 7-9).
168. Ps 2,9 heeft in de LXX-vorm: 'Ge zult hen ποι/ιαίνειν met ijzeren staf,
de hebr. tekst heeft: 'Ge zult hen vermorzelen met ijzeren staf'.
169. P. Prigent, Apocalypse 12. Histoire de l'exégèse. Tübingen 1959.
170. L. Cerfaux, La Vision de la Femme et du Dragon de l'Apocalypse en
relation avec le Protévangile, EThL 31 (1955) 21-33. Hij meent dat het Vrouwsymbool al vanaf Gn 3,15 zo flexibel is dat zowel de individuele als de kollektieve betekenis meespelen. Dat is bij Eva zo, ook bij Maria.
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sehe verklaring, want dan moet eerst bewezen worden dat Gn 3,15 manologjsch gelezen werd in de tijd van de Apoc.En dat is niet mogelijk [171].
De Draak wil het Kind verslinden omdat Het als Messias de vijanden
van God, met aan het hoofd de Draak, ш de eindtijd zal wegvagen voor
dat het eeuwig rijk van God begint. Dit is nog geen reden om de geboorte
van het kind als de parousie of als de verrijzenis te begrijpen [172]. De
meesten zijn het erover eens dat het over de menselijke geboorte gaat Zo
krijgen we met het verschijnsel te doen dat de ziener in een visioen een
verleden schouwt, hetgeen in de Apoc geen abnormaal fenomeen ¡s In
het visioen van cp. 4-5 aanschouwden we met Joh de eeuwige God en het
verlossingswerk van Christus, hier m e 12 krijgen we te zien hoe reeds
lang geleden de Draak door Michael uit de hemel was verstoten. Dat is
te verklaren uit de intentie van Joh, die m zijn boek niet een materieel,
chronologisch verloop, maar wel de uit-eindelijke betekenis van historische feiten en theologische stellingen wil uitbeelden Zo wordt in 12,5 de
komst van de Messias-Rechter der wereld voorgesteld als een gebeurtenis
die de Draak graag te niet gedaan zou hebben, hetgeen hem echter niet
gelukt is zodat nu zijn eigen bestaan in gevaar is.
De aanval van de Draak mislukt evenwel, want het Kind wordt naar
God en zijn troon meegevoerd. We hoeven hier niet per se aan de hemelvaart te denken Het ww. άοτα^ϊν wordt in het N T nooit gebruikt voor
de hemelvaart van Christus, wel bv. voor het geheimzinnig meevoeren
van Filippus door de Geest (Act 8,39), voor het bij de parousie meevoeren
op de wolken naar God en wel van alle gelovigen (ITess 4,17) en voor de
visionaire reis van Paulus naar de derde hemel (2Kor 12,2 4) Het ww
staat steeds in het passief, bedoeld onderwerp is God.
Kortere levensschets kan er al niet gegeven worden, na de geboorte
aankondiging onmiddellijk het bericht over het heengaan Er wordt geen
enkele aardse aktiviteit vermeld, in telegramstijl wordt er alleen aandacht
gevestigd op een toekomstige taak, nl die van Rechter/Messias Een stuk
biografie van de aardse Jezus past niet in het perspektief van Joh, die in
heel zijn Apoc en ook in dit cp 12 de poñtie wil bepalen van de huidige
Christus, zijn kerk en van zijn Tegenstanders Welnu, die Christus is Degene die op de troon is verheven [173], de Draak is Degene die van zijn
hemelplaats is neergestort (vv. 7-10) en de kerk is de gemeenschap die
achtervolgd wordt door de onttroonde Draak en beschermd door God
6
'En de vrouw vluchtte naar de woestijn '. Hier wordt de positie van de

171 J Michl. Der Weibessame (Gn 3,15) 'm spatjudischer und frühchristlicher
Auffassung, Bibl 33 (1952) 371-401; 476-505 Ten tijde van de Apoc is 'auch
nicht eine Spur der mariologischen Verstandnisse der Genesis-Stelle zu finden'.
172 A Feuillet, Le Messie et sa Mère d'après le ch 12 de l'Apocalypse, RB 66
(1959) 55-86. 'La naissance messianique que décrit l'Apocalypse n'est pas,
directement au moins, celle de Bethléem, mais celle du matin de Pâques' Híj
wijst erop dat ook in Act 13, 33 Ps 2,7 op de verrijzenis wordt toegepast
173. Inhoudelijk, niet litterair, lijkt me verwantschap mogelijk tussen de inhoud van Apoc 12,5 met teksten als Ef 1,21; 2,7; 4,10.
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kerkgemeenschap naar een bepaald aspekt geschilderd. Evenals de Vrouw
mag ook de woestijn hier symbolisch begrepen worden, hetgeen Israel in
zijn geschiedenis herhaaldelijk gedaan heeft (vgl. G. Kittel, ThW II, 654657). Het is de plaats waar de gemeenschap van het volk Gods na de be
vrijding uit Egypte voorlopig, in afwachting van betere tijden en plaatsen.
verblijft. Dat Joh hier aan de Exodussituatie denkt, wordt straks bij v. 14
nog duidelijker. Het lijkt me niet nodig om hier met F. Braun [174] één
van de weinige kontakten van de Apoc met Qumran aan te nemen. Hij
wijst op de teksten van 1QS 8,13 w ; 9,19 waar de gemeenschap haar
wonen in de woestijn ziet als een vrij zijn voor de studie van de Tora en
voor de praktijk van het gehoorzamen. In Apoc 12 dient het verblijf in de
woestijn als symbool voor de bescherming door God en niet voor de
studie van de Wet, zo merkt H. Braun terecht op.
Het is voldoende het woestijn-symbool in de OTische zin te nemen:
het is de plaats waar God zijn volk beschermt, oa. door wonderlijke voeding zoals het manna en de maaltijd van Elia (IKg 17), maar waar dit
volk ook temidden van de troebelen bloot staat aan de gevaren van de
afgoderij en geloofsafval. In de vv. 13-18 zal Joh dit laatste verder uitwerken.
De duur van het woestijnverblijf is 1260 dagen. Het is de periode van
het optreden van de Antichrist (11,2; 12,14), het is de laatste fase van de
wereldgeschiedenis, de tijd van het afwachten van betere tijden.
Tradities van elders gebruikt? We hebben in het voorgaande kommentaar
op de vv. 1-6 gezien hoe voor de verschillende elementen van het verhaal,
apart genomen, wel OTische voorbeelden zijn aan te wijzen: voor de
Vrouw als beeld voor een gemeenschap, voor de weeën die duiden op de
pijnlijke situatie van zo'n gemeenschap en voor de Draak als tegenstander
van God. Maar nergens in het ОТ is m.i. een plaats aan te wijzen waar
deze figuren in één samenhang voorkomen. Zo komen we ook hier weer
voor de vraag of we dit cp. 12 met eventuele buitenbijbelse tradities kunnen verklaren of dat we Joh geheel vanuit een bijbelse achtergrond kunnen begrijpen.
Een voorstander van dit laatste standpunt toonde zich nog onlangs
McNamara [775]. Hij wil het cp. 12 met name tegen de achtergrond van
de Exodus uit Egypte verklaren. Zoals we nog zullen zien verwijst Apoc
12,14 ongetwijfeld naar Ex 19,4. De vlucht van de Vrouw naar de woestijn waar zij gevoed wordt doet denken, aldus nog McNamara, aan het
manna. Aan de hand van Js 51,9; Ez 29,3 en 32,2 meent hij gerechtigd te
zijn om 'to see in the dragon of Ap 12 a symbol for Egypt (a name applied
J74. F. Braun, L'arrière-fond Judaïque du quatrième évangile et la communauté de l'alliance, RB 62 (1957) 5-44.
175. 'Since it is psychologically unlikely that the author is passing in ch. 12
from biblical to pagans parallels, the context calls us to interpret the entire
chapter, in as far as possible, in the light of the ОТ and Jewish Traditions'
(Ы. 223).
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"spiritually" to Jerusalem in Ap 11,8 to denote its servitude), for Faraoh
of for the angel of Egypt. All amount to the same thing, representing the
enemy of the people of God at the first Exodus' (bl. 224). De Vrouw om
kleed met de zon... is het volk van God 'appeared in all the splendour',
gegroepeerd in de twaalf stammen. En dat de Draak op de loer ligt bij de
zwangere vrouw duidt erop dat de ziener de situatie van Israel onder de
verdrukkingen van de Farao, vóór de Exodus, op het oog heeft. De
vlucht van de Vrouw wijst dan op de snelle uittocht van het volk uit
Egypte, de wateren die het Beest naspuwt zijn de wateren van de Rode
Zee, waarin Farao het leger van Israel nog achtervolgde (Ex 14,5). De
aarde verzwolg de rivier (v. 16) kan begrepen worden in het licht van Ex
15,12 dat van de Egyptische legers zegt dat de aarde hen verzwolg. Op
grond van deze gegevens kon McNamara zeggen dat 'this entire chapter
can easily be explained without recourse to extra-Jewish material'.
Meerdere exegeten menen dat men in dit ср. 12 met buitenbij belse tra
dities toch verder komt. Reeds in de vorige eeuw [176] vond men in my
thologieën van buurvolkcn van Israel voorstellingen die een sterke analogie met Apoc 12 vertoonden. Zo heeft Dietrich op de griekse mythe over
de geboorte van Apollo uit Leto en Zeus gewezen: Aan de Draak Python
was voorspeld dat hij door Apollo verslagen zou worden. Daarom vervolgde Python Leto, die het toekomstige kind Apollo van Zeus ontvangen
had. De zwangere Leto werd evenwel door Boreas weggevoerd naar Poseidon, die haar op zijn beurt op het eiland Ortygia plaatste. Dit eiland
liet Poseidon in de zee zakken en nadat Python na vergeefse speurtochten
op de Parnassus was teruggekeerd, kwam het eiland weer boven en
baarde Leto haar kind Apollo. Deze trok na vier dagen naar de Parnassus
om Python neer te slaan. Dietrich vermeldt verder nog dat Leto werd afgebeeld met een sluier van sterren.
Ook de egyptische mythologie biedt een interessante parallel. De vrouw
is hier Hathor, het kind de zonnegod Horus en de Draak Typhon. Hathor
wordt voorgesteld met een zon op het hoofd, Typhon wordt afgebeeld als
een krokodil of slang of draak. Osiris, de ondergaande zon, en vader van
Horus, wordt door Typhon verslagen. Hathor echter, achtervolgd door
Typhon, verzamelt de beenderen van Osiris en baart op wonderbare wijze
haar kind, de jonge zonnegod Horus. Op een papyrusplant ontkomt ze
naar het eiland Chemnis. Volgens een variant baarde ze pas hier Horus.
Zij die in cp. 12 vreemde invloeden aannemen zijn allen het er bijna
over eens dat de gegevens van Apoc 12 niet op één duidelijk aan te wijzen
traditie teruggaan [177]. Aan de oorsprong ligt ergens een zonnemythe
over de overwinning van de jonge lichtgod op de machten van de duisternis. En het is ook duidelijk dat Joh niet alle onderdelen van de mythe
176. A. Dietrich, Abraxas. Studien zur Religionsgeschichte des späteren Altertums, Leipzig 1891. H. Gunkel, Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit.
Eine religions-geschichtliche Untersuchung über Gen. I und Ap. Joh. XII.
Göttingen 1894.
177. Zie Bousset (Ы. 355), Charles (bl. 313), Ernst (Ы. 121).
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heeft benut en dat hij vanuit zijn doelstelling andere elementen heeft in
gevoerd. Zo is er in de Apoc geen sprake van een vlucht naar een eiland,
maar naar de woestijn. En wat belangrijker is: de vlucht van de Vrouw
komt in de Apoc ná de geboorte van het kind. En het thema dat het kind,
eenmaal geboren, de Draak uitschakelt wordt in de Apoc niet opgenomen. De genoemde mythe is bovendien aangevuld en omgebouwd door
het thema van de val van de Draak (vv. 7-10).
c) Hoe hier een keuze maken? Laten we vooropstellen dat, welke keuze
men ook maakt, de uiteindelijke betekenis van de huidige tekst van cp. 12
praktisch hetzelfde is: uit het volk Gods van de eindtijd komt een Messias
en een messiaans volk voort, de Tegenstander Gods heeft op de Messias
in het geheel geen vat, het messiaans volk kan hij achtervolgen, maar dit
zal ook door God in bescherming worden genomen. Het verschil van
bovengenoemde standpunten bestaat hoofdzakelijk daarin dat men de
oorsprong van het beeldmateriaal anders situeert: volgens McNamara e.a.
heeft het heilsfeit van de bevrijding van Israel uit Egypte model gestaan,
volgens de godsdiensthistorici het tot mythe verwerkte natuurfenomeen
van de dagelijks uit de zee opkomende zon. Bovendien moet hier ook nog
vooraf opgemerkt worden dat de keuze waarvoor we ons stelden niet
allesomvattend is, er zijn wat de bijbelse achtergronden betreft alternatieven aan te wijzen. Zo zijn er [178], die Apoc 12 heel sterk vanuit het
proto-evangelie van Gn 3,15 verklaren: de profetie dat het zaad van de
Vrouw de slang zal verpletteren, wordt in Apoc 12 breder uitgewerkt.
Het antwoord op de vraag in hoeverre cp. 12 uit bij bels-judaïstisch óf
uit buitenbijbels beeldmateriaal tot stand kwam, wordt bemoeilijkt door
de omstandigheid dat niet precies valt te bepalen, waar Joh zelf aan het
redigeren en kreëren is en waar hij zonder meer materiaal overneemt. Omwille van twee gegevens vind ik het aannemelijk dat aan het verhaal van
12,1-6 mythologisch materiaal van elders ten grondslag ligt zoals boven
aangegeven. Ten eerste het feit dat het gaat om een Vrouw aan de
hemel... en zwanger zijnde, dit lijken resten van een mythologie rond een
hemelse zonnekoningin. In het ОТ vinden we deze gegevens niet bij el
kaar. Ten tweede, ook al is de figuur van de Draak in het ОТ te vinden,
nergens zien we hem in achtervolging van die zwangere Vrouw. Maar
hier moet wel aan worden toegevoegd dat dit mythologisch materiaal in
bijbels milieu opnieuw bewerkt is, misschien reeds vóór de Apoc, en dat
ook Joh er zijn stempel op heeft gedrukt. Dit laatste blijkt m.i. uit de volgende punten. Ten eerste, zoals we nog zullen zien, is de figuur van de
Draak met de twee Beesten (cp. 13) een johanneïsche bewerking van het
Beestenvisioen van Dn 7. Bij het kommentaar op de w . 3-4 konstateerden we hoe meerdere attributen van de Draak afkomstig zijn uit Dn 7

178. L. Cerfaux (noot 170), 'Il n'y a pas à hésiter, si notre ch. est bâti sur un
passage de ГАТ, ce ne peut être que sur Gen III, 15-16'. Zo ook F. Braun,
La Femme et le Dragon, BibVieChr 7 (1954) 63-71. Als mogelijke inspiratie
tekst uit het ОТ wordt door sommigen nog voorgestaan Hl 6,lw. Zie Feuillet
(noot 63).
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en 8 [179] Ten tweede, de Vrouwfiguur heeft hier mets meer te maken
met de personificatie van een of ander natuurverschijnsel, maar staat
hier, in de lijn van het ОТ en van Joh zelf, voor een gemeenschap In cp
17 ver-beeldt een Vrouwfiguur het gevallen Babyion, in 21,9 het nieuwe
Jerusalem Hier in cp 12 staat zij voor de gemeenschap van het volk
Gods in de eindtijdtroebelen Ten derde, het verblijven in de woestijn (v.
6 14) is duidelijk een binnenhalen van het Exodusthema
b. De val van de Draak (12,7-12)
7 Er brak een oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen moes
ten strijden tegen de Draak. Ook de Draak streed, met zijn engelen.
8 Maar hij was machteloos, het was gedaan met hun plaats in de
hemel 9 De grote Draak werd neergeworpen, de oude slang, die dui
vel en satan heet, de verleider van heel de wereld; neergeworpen werd
hij op de aarde en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide
stem in de hemel roepen:
Nu zijn gekomen het heil en de kracht
en het koningschap van onze God
en de heerschappij van zijn Gezalfde,
want de aanklager van onze broeders is neergeworpen,
hij die hen aanklaagde bij God, dag en nacht.
11 Zelf hebben zij hem overwonnen door het bloed van het Lam
en door het woord van hun getuigenis.
Zij hebben hun leven geminacht, ten dode toe.
12 Verheugt и daarom, hemelen en gij die daar woont.
Wee de aarde en de zee,
want de duivel is naar и afgedaald,
ziedend van woede en wetend dat zijn dagen geteld zijn.
7-8 In de komende vv wil de ziener de Draak nader aan ons voorstellen. Hij'
gebruikt daartoe een andere traditie dan die welke in de voorgaande vv
1-6 werd verwerkt Dat blijkt o a uit het feit dat we nu in ν 7 weer m de
hemel zijn In de voorgaande penkoop leek de ziener op aarde te staan*
hij zag iets aan de hemel, hij zag de vrouw naar de woestijn vluchten (v
6) Dat we in meer bijbels milieu komen, valt ook op te maken uit het feit
dat de Draak nu in aanraking komt met Michael
Michael is in het ОТ alleen bekend m Dn Hij is 'één van de aartsenge¡79 Ik aarzel evenwel om met McNamara in de Draak een Faraofiguur te
zien De aangehaalde tekst Js 51,9-10 heeft hij mi. niet juist geïnterpreteerd
(noot 166) En m Ez 29,3, 32,3 gaat het eerder om beeldspraak (Farao krokodil
in de Nijl) dan om mythologie
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len' (10,13), 'de grote leider', beschermer van het joodse volk (12,1). Ook
teksten als Test Neft 8; Hen 20,5 kennen Michael als leider van het volk
Israel [180]. Jud 9 in het NT heeft het over een woordenstrijd tussen Mi
chael en de duivel aangaande het lichaam van Moses. Men kan hier ook
terecht venvijzen naar de teksten van Qumran, waar Michael in 1QM
enkele malen vermeld wordt: in 1QM 9,15 moet zijn naam (met die van
andere engelen) op de gevechtstorens worden geschreven, in 17,5-7 be
looft Jahwe in de eindstrijd tegen de machten van het kwaad hulp van
Michael. Het zijn deze laatste tekst en Dn 12,1 ('In die tijd zal Michael...')
die Michael duidelijk in een eschatologisch kader plaatsen. Hij is zo maar
niet de beschermer van Israel tegen elk willekeurig kwaad, maar hij is ook
de figuur die zich tegen de veroorzaker van alle kwaad verzet, tegen Sa
tan = Belial (Test Dan 6,1). Ook Dn 10,13-11,1 spreekt over een strijd van
Michael in de hemel, daar tegen de engel van het perzische en griekse rijk.
Het is een apokalyptisch procédé om dat wat op aarde in realiteit gebeurt
of staat te gebeuren reeds in miniatuuruitgave te laten geschieden in de
hemel. McNamara (b. 225) herinnert aan een passage uit de Mekilta, Shirata 2, bij Ex 15,4 waarin de engel van Egypte in de zee wordt geworpen
voordat de Egyptische troepen worden vernietigd.
Zo roept Joh hier voor onze ogen een hemelse strijd op tussen Michael,
de beschermer van het volk Gods, en de Draak. Beiden hebben hun troepen. Dat de Satan strijdkrachten heeft vermeldt ook Jub 49,2; in Hen 53,3
worden ze helse strafengelen genoemd, Jub noemt ze vaak '(boze) geesten'
(zie P. Volz 287). Ook in het NT wordt van de duivel en zijn engelen gesproken (Mt 25,41; 2Kor 12,7; Jud 6) Dat de Satan in de hemel aanwezig
is, komt overeen met hetgeen in Job 1,5; Zach 3,1 w over hem gezegd
wordt, hij is daar in het hemels hof de aanklager. Zo wordt hij straks in
Apoc 12,10 ook uitdrukkelijk genoemd.
De Draak werd op de aarde geworpen [181]. En de schrijver laat nog 9
eens goed weten wie die Draak wel is: de oude slang die reeds in den beginne tegen God inging (Gn 3,1), het is degene die in de volksmond duivel (wordt van het grieks afgeleid) en satan (stamt uit het hebreeuws)
wordt genoemd. Van aanklager binnen het hemels hof (Job 1,6) is Satan
geworden tot een zelfstandige tegenstander van God, de grote opponent
van Zijn heilswerk. Hij is het die de mensen, met name in de eindtijd, verleidt tot afval (2Tess 2,9; 2Jo 4,7; Apoc 12,9; 20,10). De identifikatie van
slang en Satan vinden we nog niet in het ОТ (uitz. Wh 2,24), wel in het
judaïsme getuige bv. Hen 59,6.
Het is er Joh in deze vv. om te doen de Draak voorgoed te presenteren
als Degene die van zijn voetstuk is gestoten, als Degene die uit een ver180. In 2Mk 11,6 bidden de joden vóór de veldslag om een goede engel tot
redding van Israel. De beschermengel heeft hier geen naam. Zie meer hierover bij P. Volz, a.w., bl. 287.
181. Waarschijnlijk mag Lc 10,18 (Ik zag de Satan als een bliksemstraal uit
de hemel vallen*) als een allusie op deze voorstelling gezien worden. Zie ook
Jo 12,31.
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loren positie opereert. In schrille tegenstelling met Degene die op de troon
is gezeten (cp 4) en met Degene die heeft overwonnen (5,5) en die zetelt
op Gods troon (12,5).
10
Nu de Satan overwonnen en onttroond is past een overwinningslied:
het rijk van God en de heerschappij van Zijn Gezalfde zijn een feit ge
worden 'Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen' De Sa
tan wordt hier met zijn oorspronkelijke naam genoemd [182]. Omdat 'van
onze broeders' wordt gesproken, is het lied afkomstig of van de verheer
lijkte christenen die ook in 6,11 hun stem verhieven ten gunste van de ver
volgde christenen op aarde of van engelen die zich solidair weten met
deze christenen (22,9) Voor de derde keer in deze w . 9-10 klinkt het haast
triomfantelijke ϊβ/ιμίη = hij werd neergeworpen, m cp 18 klinkt een
juichlied om de val van Babel. Dit image van de Satan als tegen-spreker
bij God in de hemel is uniek in het NT, waar hij altijd deze wereld, de
harten van de mensen als arbeidsveld heeft (Mc 1,13; Lc 22,3; Act 4,3)
11
Reeds in het voorgaande v. kon vanwege het 'onze broeders' de christe
lijke oorsprong van dit lied vermoed worden, hier in ν 11 wordt het dui
delijk dat Joh zelf dit lied heeft uitgewerkt, we treffen er specifiek johanneische termen aan: 'overwinnen', 'lam' en 'het woord van hun getuigenis'.
De inhoud van dit v. staat m een zekere spanning tot hetgeen in de w .
7-9 gezegd is, er lijkt van twee overwinningen sprake te zijn: eerst die
door Michael (niet door Christus) daarna die door Christus en de chris
tenen Het is evenwel beter niet van twee overwinningen te spreken zoals
sommigen dat doen [183] Ρ von der Osten-Sacken [184], die meent dat
Арос 12 put uit de dualistisch-eschatologische strijdtraditie zoals die in
1QM voorkomt, vindt het juister om de episode van 12,7-9 (Draak over
wonnen door Michael) niet als 'ein eigenständiges Heilsgeschehen' te beschouwen, maar slechts als een veraanschouwelijking van het christelijk
gegeven dat de Duivel door kruis en geloof is overwonnen Zo hebben we
ook hier een voorbeeld dat Joh wel eens ondoordacht traditiemateriaal
overneemt Zijn intentie ligt ongetwijfeld in ν 11 uitgedrukt, als aanloop
daartoe heeft hij de w 7-9 opgenomen en had eigenlijk Michael al moe
ten vervangen door Christus'
'De christenen hebben de Draak overwonnen door het bloed van het
Lam' is een mythologische verwoording van wat elders (5,9; 7,14) in de
beeldspraak van het vrijkopen en reinigen werd gezegd: Gij (het Lam)
hebt ons vrijgekocht dank zij uw bloed; ze hebben hun kleren witgewas
sen m het bloed van het Lam Hier werkt een stuk vroegchristelijke theo
logie door over de dood van Christus als verzoeningsoffer.
182. Satan is tegenstander (Nm 22,22 32; ISm 29,4) of aanklager (Ps 109,6).
Het is een eigennaam in Zach 3,1; Job 1,6.
183 Zo noemt Lohmeyer het bloed van het Lam 'den zweiten Grund' naast de
val van de Draak, Bousset 'das entferntere Mittel, durch das die Glaubigen
gesiegt haben'.
184 Ρ von der Osten-Sacken, Gott und Belial. Traditionsgeschichtlichen Un
tersuchungen zum Dualismus in den Texten aus Qumran, Gottingen 1969, Ы.
210.
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Hemel en hemelbewoners worden opgeroepen tot vreugde om de over- 12
winning van de christenen op de Draak [185], de ziener bevindt zich
immers nog steeds in hemels milieu (v. 10). Zij daar in de hemel mogen
zich terecht verheugen want de Draak is uit hun midden verdwenen (en
Christus is in hun midden bij God op de troon gekomen). Maar arme
aarde en zee, want de Draak is vol woede naar beneden 'geduiveld'. Hij
weet dat hij nog maar weinig meer te leven heeft in die tussentijd, hij is
aan zijn laatste stuiptrekken toe. Ook voor hem geldt de boodschap van
de krachtige engel: er zal geen tijd meer zijn (10,7). Met die laatste woor
den over de woedende Draak heeft Joh zich een pad gebaand naar de
volgende perikoop.
с De Vrouw, beschermd tegen de Draak (12,13-18)
13 Toen de Draak zag dat hi'] op de aarde neergeworpen was, be
gon hij de Vrouw te vervolgen die het mannelijk kind had gebaard.
14 Maar de Vrouw kreeg de twee vleugels van de grote adelaar om
naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed zou wor
den een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het bereik van de Slang.
15 De Slang spuwde uit zijn muil een massa water - als een rivier zo
veel — de Vrouw achterna om haar daarin mee te sleuren. 16 Maar de
aarde kwam de Vrouw te hulp, zij opende haar mond en verzwolg de
rivier, die de Draak uit zijn muil had gespuwd. 17 Toen werd de
Draak woedend op de Vrouw en ging erop uit om haar overige na
komelingen te bestrijden, hen die de geboden van God onderhouden
en het getuigenis van Jezus bezitten. 18 En hij ging op het strand van
de zee staan.
De volgende vv. houden zich bezig met de gedegradeerde woedende 13
Draak in zijn achtervolging van de Vrouw. Zo sluit dit v. 13 weer aan bij
het einde van de eerste perikoop in v. 6 inzoverre de gevluchte Vrouw
weer op het toneel verschijnt. Er werd daar in v. 6 niet gezegd dat de
Vrouw door de Draak werd achtervolgd, ze werd er beschermd. Daarom
bevreemdt dit v. 13 omdat de Vrouw achtervolgd wordt en vervolgens in
v. 14 (weer?) de woestijn in vlucht en er beschermd wordt. Zoals we nog
in een nabeschouwing op dit cp 12 zullen zien, worden hier op enigszins
onhandige wijze twee traditiestukken aan elkaar verbonden. Overigens
doet de woedende Draak denken aan 'uw tegenstander, de duivel gaat als
een brullende leeuw rond, zoekende wie hij kan verslinden' (IPt 5,8).
De Vrouw krijgt goddelijke hulp in de vorm van 'twee vleugels van de 14
/S5. Alleen hier in de Apoc wordt ovoavci (in het mv.) gevonden; αχηνηϋν
wordt in 7,15; 21,3 als technische term over God gebruikt, in 13,6 over hemelse
wezens.
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adelaar'. Het lidwoord wijst op een bekend gegeven. Men denkt daarbij
dan aan teksten als Ex 19,4 ('Gij hebt gezien wat Ik gedaan heb aan
Egypte, hoe Ik u op adelaarsvleugels heb gedragen en u tot Mij heb ge
bracht') en Dt 32,11. Het zou hier ook over een ons onbekende figuur van
een adelaar als bode Gods kunnen gaan, zoals dat in 8,13 het geval is.
De Vrouw vliegt naar de woestijn, naar de plaats, waar ze gevoed gaat
worden een tijd en tijden en een halve tijd. Evenmin als in v. 6 wordt er
gezegd wie haar voedt, maar zoals reeds bij v. 5 werd opgemerkt wijzen
de passiva op goddelijk initiatief. De duur wordt in dit geval met de
woorden van Dn zelf (7,25; 12,7) aangegeven, hetgeen op hetzelfde neer
komt als de 1260 dagen van v. 6 (zie kommentaar 11,2). De ziener haast
zich nog erbij te voegen dat de Vrouw daar op veilige afstand van de
Slang was. Slang en Draak betekenen voor Joh hetzelfde, hij gebruikt de
twee in deze vv. door elkaar.
15
Ofschoon de Slang-Draak op afstand van de Vrouw is, waagt hij nog
een aanval en gebruikt het wapen dat grote zeemonsters (ook walvissen)
bezitten, hij spuwt een massa water uit zijn muil. Een vreemde voorstel
ling van zaken hier in de woestijn. We vinden er geen analogieën voor in
het ОТ of het judaïsme, zegt Charles [186], ook niet in het tafereel van de
Rode Zee. Godsdiensthistorici zien hier en v. 16 de mythe van Draak en
Vrouw weer terugkeren, de Draak gebruikt in zijn strijd met de 'zwangere' vrouw dit wapen, de aarde komt straks de vrouw met kind te
hulp. (Zo ongeveer Bousset, Charles, Lohmeyer, Lohse). A. Visser (bl.
125): 'Het waterspuwen van de Draak hangt zonder twijfel samen met de
oudbabylonische Tiamatvoorstellingcn en met de egyptische mythe over
Seth, die Isis door een overstroming trachtte te verzwelgen'. Maar ook
hier geldt m.i. dat Joh of zijn voorganger zich deze oorsprong nauwelijks
meer bewust was en er minstens voor hun tijd een andere betekenis aan
hebben moeten geven. Hier verdient de poging van McNamara (a.w., bl.
226) nog vermeld te worden om ook deze w . vanuit de Exodus te verklaren. Hij ziet in het waterspuwen van de Draak een allusie op de achtervolging van Israel's troepen door die van Farao (Ex 14,5vv). Litteraire
aanwijzingen voor dit vermoeden heeft hij echter niet gevonden.
16

Hier lijkt het voor McNamara enigszins gunstiger te liggen. Dat de
aarde haar mond opendeed om te verslinden vindt hij terug in Ex 15,12
in het zegelied na de uit- en doortocht: 'Gij strekt uw rechterhand uit en
de aarde verslindt hen (de legers van Farao' [187]. De PT bij Ex 15,12, zo
gaat McNamara nog verder, parafraseert: 'de aarde opende haar mond
en verslond hen', de tekst die ook de Apoc heeft. De waarde van deze gegevens hangt af van die andere indicia die McNamara ertoe brachten in
dit cp. 12 het Exodusverhaal als achtergrond te nemen, het zijn de woestijn (vv. 6.14), de adelaar (v. 14), de wonderlijke voeding (vv. 6.14) en de
Draak-Farao parallel. Over het laatste indicium hebben we reeds onze
186. T o the statement in our text there are no real parallels in the ОТ or in
Judaism' (1,331).
787. De LXX heeft κατέπίΓν αντον; ущ
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twijfel uitgesproken (zie noot 179), de anderen hebben noch ieder apart
noch allen tesaam dwingende kracht, maar geven wel enige waarschijn
lijkheid aan de Exodustheorie.
Volledigheidshalve moet voor het 'de mond openen en verslinden' nog
naar een andere parallel verwezen worden, nl. Num 16,32 waar enige op
standelingen door Moses op zeer ostentatieve wijze worden gestraft, de
grond opende zijn muil en verslond hen met alles wat hun toebehoorde
zodat zij levend in het dodenrijk neerdaalden. Maar in deze Num-tekst (zie
ook 26,10, Dt 11,6) gaat het om een beeld voor een wrede, plotselinge
dood, er is niets te bespeuren van een strijd tussen twee partijen waarbij
de aarde te hulp komt.
Het valt dus ook hier niet met zekerheid te zeggen waar Joh zijn beeld
materiaal vandaan heeft. Het is duidelijk dat hij hier zelf niet aan het
scheppen is. deze ongewone voorstellingen werden hem aangereikt. En de
uiteindelijke betekenis is ook wel duidelijk, die kunnen we met een beeld
van elders (Mt 16,18) aldus formuleren: de poorten van de Onderwereld
zullen de Kerk niet overweldigen.
In zijn woede om de Vrouw, die hij niet kon overweldigen, gaat de 17
Draak nu strijd voeren met 'de overigen van haar zaad'. De 'overigen'
staan naast het kind, de Messias; ze zijn niet hetzelfde als de Vrouw en
vormen dus een derde grootheid naast kind en Vrouw. Als de Vrouw het
OTische Israel is, dan zouden 'de overigen' als de christenen begrepen
kunnen worden Maar hoe moet men dan begrijpen dat de Vrouw = 'het
Israel naar het vlees' vervolgd werd na de ontvoering van het Kind? Deze
vervolging kan bij onze schrijver slechts betrekking hebben op het Israel
van de christenen. Hoe verhoudt dit zich dan tot het 'overigen van het
zaad'? Dit onderscheid hoeft niet uit historische omstandigheden ver
klaard te worden, maar is begrijpelijk te maken uit het verschillend stand
punt, van waaruit de ziener de zaken resp. in 12,1-6 en in 12,13-17 be
kijkt. De Vrouw aan de hemel is voor hem een geïdealiseerd, 'opgehemeld' en dus boventijdelijk beeld geworden, waaraan hij wel verschillende historische feiten kan verbinden, bv. dat zij een Messias heeft voortgebracht. Maar dat ideaalbeeld kan niet alle historische realia omvatten
die de konkrete kerk meemaakt. De opeenvolgende aardse realiseringen
van dat Ideaalbeeld zijn als 'de overigen van haar zaad'. Over hen handelen de komende ср., het zijn degenen die temidden van de troebelen der
eindtijd trouw blijven aan Gods geboden en aan het getuigenis dat zij van
Jezus Christus ontvingen.
Hier moet tenslotte nog de mening naar voren gebracht worden van
hen die in Apoc 12,17 een duidelijke verwijzing naar Gen 3,15 zien [188].
De term σπέρμα op zich zegt nog niets, die wordt in het NT meer gebruikt
voor nageslacht bv. van Abraham (Lc 1,55; Jo 8,33.37; Act 3,25), van
David (Jo 7,42; Act 13,23; Rm 1,3). Dat het in kombinatie met de Vrouw
188. Έη effet, la formule σπέρμα αυτής, pour désigner la descendance de la
femme est si peu banale que son usage par Cren III et Apoc ΧΠ, dans un con
texte sembable, dénote un confact indéniable' (L. Cerfaux, t.a.p., bl. 26).
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wordt gebruikt, geeft inderdaad al meer gewicht aan de idee dat we hier
met een gewilde verwijzing naar Gn 3,15 te doen hebben ('Ik zal vijand
schap stichten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad'). Daar
komt dan nog het thema van de vijandschap bij: in Gen 3,15 vijandschap
op twee niveau's, nl. tussen de slang en de vrouw en ook tussen hun
beider nageslacht, in Apoc 12,17 is sprake van oorlog van de Draak met
de overigen van het zaad van de Vrouw nadat de Draak de Vrouw zelf
tevergeefs had achtervolgd. Daarbij komt tenslotte nog de interessante
aanvulling, waarop McNamara weer gewezen heeft, toen hij de Targum
Jer op Gn 3,15 bekeek: 'Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw,
tussen de afstammelingen van uw zonen en de afstammelingen van haar
zonen; en het zal gebeuren dat wanneer de zonen van de vrouw de voor
schriften van de Wet onderhouden, zij het gemunt hebben op u en u aan
uw hoofd zullen treffen'. Dat 'onderhouden van de voorschriften' wordt
in Apoc 12,17 ook gezegd van het zaad van de Vrouw. Er is een aanzien
lijke waarschijnlijkheid dat Joh (of desnoods zijn voorganger) hier Gn
3,15 zoals die in de aramese Targum in de liturgie werd gelezen voor ogen
heeft gehad.
18
Ook dit v. toont aan hoe de schrijver zijn volgend hoofdstuk hier voor
bereidt. De Draak heeft zich na zijn achtervolging teruggetrokken in zijn
eigen gebied, de zee. Daaruit zullen dan zijn vertegenwoordigers te voor
schijn komen om de strijd nu in concreto aan te gaan waarover het v. 17
sprak.
In een nabeschouwing op dit cp. 12 moet nog ingegaan worden op de
kwestie van de littermre eenheid van het hoofdstuk. Allen zijn het erover
eens dat in v. 6 een knelpunt ligt van het ср.: het beschrijft de vlucht van
de Vrouw vóór de val van de Draak in w . 7-9 en in de w . 13-17 blijkt
juist onttroonde Draak oorzaak te zijn van de vlucht van de Vrouw.
Gunkel ('Schöpfung...', bl. 274) stelt als oplossing voor dat de eerste bewerker van dit cp. hier bij v. 6 resumerend eindigde met weglating van al
die andere mythologische gegevens van vv. 13-18; een revisor zou er later
die gegevens weer hebben bijgevoegd, zodat er nu twee parallelle visioenen naast elkaar staan, enerzijds 12,6 en anderzijds 12,7-16. Meer aanvaardbaar lijkt me de veronderstelling van o.a. Weiss, Bousset en Charles
dat aan cp. 12 twee bronnen ten grondslag liggen die verwerkt zijn in
12,1-6.13-17 en in 12,7-12. De bron van de laatste perikoop is ongetwijfeld joods waar het gaat om de strijd tussen Michael en de Draak en is
door Joh zelf bijgewerkt in de w . 10-12. In de fragmenten 1-6.13-17 is
volgens genoemde exegeten materiaal uit buitenbijbelse mythologieën
verwerkt. Maar deze hypothese doet dadelijk een nieuwe vraag rijzen:
heeft Joh zelf voor het eerst de verschillende themata uit de mythologie
opgenomen en ze aan de christelijke situatie aangepast of was dit al vóór
hem gedaan? Charles meent dat reeds in een joods milieu vóór Joh de
elementen uit de buitenbijbelse mythologieën zijn opgenomen. Immers de
Messiasfiguur van dit cp. past beter in het joods dan in het christelijk
verwachtingspatroon: een Messias die na zijn geboorte onmiddellijk ver140
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dwijnt om zich te verbergen past beter in het judaïsme (Bar Ap 29,3; 4Esr
7,28; Jo 7,27). Charles volgt dan verder Wellhausen waar deze meent dat
dit cp. 12 afkomstig is uit een farizees milieu rond 67-69 n.Chr.: de Draak
is de Antichrist en de Vrouw is de joodse gemeenschap waaruit de Messias geboren moet worden. Als deze Messias dan ontsnapt aan de Draak,
werpt deze zich via het romeins imperium op de joodse gemeenschap, de
farizeeën vluchten naar de woestijn (12,14-16), dan werpt de Draak zich
op de overigen in de tempel, de zeloten (v. 17). Joh zou dan alles op de
christensituatie van zijn tijd hebben getransponeerd, voorzover mogelijk 1189]. Ook Bousset vermoedt dat onze schrijver 'die Materie von Kap.
12 im wesentlichen bereits zugerichtet und bearbeitet vorfand' (bl. 356),
uit zichzelf zou Joh niet zo'n gekompliceerd geheel gemaakt hebben. En
ook volgens Bousset wijzen de vv. 6.10-11.17 duidelijk op bewerking.
Maar Bousset houdt de voorganger van Joh voor een christen. 'Als ein
Fragment jüdischer Apokalyptik wäre es ganz unverständlich' (bl. 357).
Wat we uit de enkele voorgestelde hypothesen als grote waarschijnlijkheid kunnen meenemen is enerzijds dat Joh in de vv. 7-12 ander materiaal hanteert en anderzijds dat door heel het hoofdstuk indica zijn aan
te wijzen dat Joh de laatste redakteur ervan geweest is. Wat het eerste
betreft, we wezen er reeds op bij het kommenaar op v. 7. De Draak waarover de vv. 1-5.12-17 handelen heeft een andere voorgeschiedenis dan
die van de w . 7-12, maar in beide gevallen heeft Joh de Draak naar zijn
hand gezet en daarmee komen we al aan het tweede punt, dat cp. 12 zo
maar niet een 'Fremdkörper' in het boek der Apoc is, doch dat het door
Joh bewerkt en aan zijn intenties is aangepast. We zagen dat reeds bij
v. 3 voor wat betreft de Draak. Van de Vrouw zegt Joh dat ze gedurende
een periode van 1260 dagen in de woestijn verblijft; een periode typerend
voor de Apoc en ook de woestijn mogen we als johanneïsch opvatten als
voorbereiding op de heilige stad Jerusalem (ср. 20-21). De Vrouw komt
ons vooral in het vizier als de gemeenschap van het volk Gods voorzover
zij de eindtijd meemaakt. Andere gegevens, zoals het feit dat de Messias
uit haar voortkwam, worden hieraan onderdanig gemaakt. Het ligt daar
om niet in de lijn van het cp. om de Vrouw te zien als een samenstelling
van ОТ- en NTisch volk.
De samenvatting van dit cp. en de samenhang met de rest van het boek
zou ik aldus formuleren: de schrijver wil vooral de positie van de Draak
bepalen en presenteren en zo aan de gelovigen van zijn tijd uitleggen hoe
enerzijds het rijk van de Draak aanwezig is (hij gaat zelfs woedend rond),
anderzijds is het uiterst bouwvallig (hij heeft nog maar weinig tijd). In de
volgende cp. 13-18 krijgen we het verloop van dat rijk te zien. Het steekt

189. Zo meent Charles dat de w . 14—16 in de huidige tekst eigenlijk zonder
betekenis zijn, ze zijn klakkeloos overgenomen, Joh had niet de gelegenheid te
schrappen. 'Our Book is only a first sketch, which our author had not the
opportunity of revising' (1,330). Een moeilijk te aanvaarden veronderstelling
waar men weet dat de schrijver hier het centrale deel van zijn boek compo
neert.
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tegen het voorgaande blok cp 4-9 af waar het Lam van Degene die op de
troon gezeten is alle volmachten kreeg om door en in de troebelen van de
eindtijd 'het mysterie van God' te gaan realiseren, het geheim van het rijk
van Gods rechtvaardigheid.
d. Het Beest uit de zee

(13,1-10)

C. 13 valt duidelijk uiteen in twee delen, het eerste (w. 1-10) handelt over het
Beest dat uit de zee opstijgt, het tweede ( w 11-18) over het andere Beest dat
uit de aarde opkomt. Het staat in dienst van het eerste Beest, dat alle volmach
ten knjgt van de Draak (v. 2)
Dit eerste Beest moet stnjden tegen de christengemeenschap (v 7) en heeft
een grote menigte aanhangers (v 8) Het tweede Beest deelt in de macht van
het eerste, het moet de mensen in aanbidding doen neervallen voor het eerste
Beest door misleidende tekenen te doen (w. 13-14)
De twee fragmenten vertonen m opbouw meerdere punten van overeenkomst:
'ik zag een Beest uit (v 1 en ν 11). hem werd 'eksousia' gegeven, in het
eerste geval door de Draak (v 2), in het andere geval door het eerste Beest (v.
12); opdracht werd gegeven tot een bepaalde handeling (v. 5 w en ν 14w);
beiden eindigen met een paranese (vv. 9-10 en ν 18)
Zoals we reeds opmerkten in het vorig cp en nog zullen zien in het kommentaar op het komend cp moeten deze cp 12—13 in antithetisch parallel
lisme gezien worden tot de cp 4-5 In deze cp werd getoond hoe Degene die
onwankelbaar op zijn troon zetelt volmachten geeft aan het Lam, in de cp.
12-13 introniseert de gevallen Draak het Beest, dat geassisteerd wordt door
een ander Beest.
1 Toen zag ik uit de zee een Beest opstijgen, met tien horens en zeven
koppen en op iedere hoorn een diadeem en op iedere kop een gods
lasterlijke naam. 2 En het Beest, dat ik zag, leek op een panter, zijn
poten waren als die van een beer en zijn muil als een leeuwenw«//. De
Draak droeg hem zijn gezag, zijn troon en zijn uitgebreide volmacht
over. 3 En één van zijn koppen, zo zag ik, leek dodelijk gewond, maar
zijn dodelijke wonde genas. Heel de aarde liep vol bewondering achter het Beest aan. 4 Ze vereerden de Draak omdat hij de heerschappij
aan het Beest had gegeven en zij vereerden het Beest met de woorden:
wie is gelijk aan het Beest en durft de strijd met hem aan te binden.
5 En het Beest moest met zijn muil vol grootspraak God lasteren, het
kreeg voor tweeënveertig maanden macht tot handelen. 6 En het
opende inderdaad zijn muil om God, zijn naam en zijn woontent en
hen die in de hemel wonen te lasteten. 7 En het moest oorlog voeren
met de heiligen en hen overwinnen Over alle stammen, volken, talen
en naties mocht het heersen. 8 En alle bewoners van de aarde zullen
het vereren, allen altans wier naam vanaf het begin van de wereld niet
is opgeschreven in het levensboek van het geofferde Lam. 9 Wie oren
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heeft, hij höre. IO Wie bestemd is voor gevangenschap, komt in de gevangenis. Wie voor de dood met het zwaard bestemd is, zal ook door
het zwaard omkomen. Hier zijn de standvastigheid en het vertrouwen
van de gelovigen op hun plaats.
We moeten dit v. in nauwe eenheid met het voorgaande lezen [190], 1
dat met evenveel recht op deze plaats had gestaan. Uit de zee, verblijfplaats van vele mythologische monsters, ziet Joh een dier opkomen dat
evenals de Draak (12,3) zeven koppen en tien horens met diademen erop
heeft. Er is duidelijk verwantschap tussen de Draak en het Beest. Op de
koppen van het Beest staan godslasterlijke namen, het Beest pretendeert
God te zijn en heeft daarom goddelijke titels aangenomen. Het lijkt op
datgene wat 2Tess 2,4 van de goddeloze Mens zegt: hij verheft zich boven
al wat God heet, zo zelfs dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor
God uitgeeft.
Dn 7,3 zag vier beesten uit zee opkomen, die resp. gelijken op een 2
leeuw, een beer, een luipaard en een ondefinieerbaar dier met den horens.
Het is duidelijk dat Joh die vier dierportretten van Dn 7 tot één geheel
verwerkt heeft om zijn beest te typeren. Uit deze wijze van hanteren van
traditiemateriaal moge weer eens blijken hoe onze ziener vaak met het
rationeel kombineren van voorhanden gegevens bezig is, niet met het verwoorden van echt doorleefde visioenen.
De Draak introniseert het Beest, bijna zoals het Lam werd geïntroniseerd door God. Er staan in de Apoc twee trio's tegenover elkaar: Degene die op de troon gezeten is, het Lam en het Jerusalem dat hen volgt
aan de ene kant en de Draak, het beest met de zijnen en Babel als de gemeenschap die hen volgt aan de andere kant. Jerusalem en Babel kwamen
tot nu toe niet in het vizier.
'En één van zijn koppen was als geslacht ten dode toe'. Dn zag tussen 3
de tien horens van het vierde beest één bijzondere, waarin hij hevig geïnteresseerd was (7,8.20-22), hij zinspeelde er ongetwijfeld mee op de figuur van Antiochus Epiphanes. Joh spitst onze aandacht op één van de
zeven koppen. Die is 'als geslacht', het is dezelfde term die bij de beschrijving van het Lam voor Gods troon wordt gebruikt (5,6). Het moet
hier om een Antichristfiguur gaan die door Joh op sarkastische wijze in
een antithetisch parallellisme met het Lam beschreven wordt. Ook de genezing van de doodswonde kan een parodie zijn en wel op Christus' verrijzenis.
Volgens de meeste kommentaren inspireert Joh zich hier ook op gegevens uit de romeinse geschiedenis, met name het volkse verhaal van de
Nero redivivus. De geschiedschrijvers Suetonius en Tacitus [191] maken
daar melding van. Na de dood van Nero, aldus Suetonius, ging al spoedig
190. Sommige hss (P 046 e.a.) lezen έστά&ψ = 'ik stond' in 12,18. Dan moet
het v. met nog meer reden bij с 13 getrokken worden.
191. Suetonius, Nero 57; Tacitus, Historiae 2,8-9.
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het verhaal dat Nero níet echt gestorven was, maar dat hij naar het oosten
gevlucht was om aan het hoofd van de Parthen terug te keren en de
macht weer in handen te nemen. Deze sage van de Nero redux is het
eerste fantasieprodukt van de Neroverhalen. Dat een dergelijke verwachting in de tweede helft van de eerste eeuw n.Chr. in het Midden-Oosten
leefde, mag opgemaakt worden uit hetgeen weer Tacitus en ook Dio
Cassius [102] vermelden over het optreden van een pseudo-Nero rond het
jaar 70 in Klein-Azie en in Griekenland, en van een ander onder de regering van Titus.
'In den sibyllinischen Büchern befinden sich mehrere Orakel, welche
sich auf Nero beziehen' (Ernst, a.w., bl. 147). In het vierde boek en meerdere andere plaatsen (V.28vv; V.lOSvv; V,142vv;
Ш,169) is de vorm
van de Nero redux bekend. Op andere plaatsen, van een latere datum,
wordt de fantasie-Nero geschilderd met trekken uit de joodse apokalyptiek. Gegevens uit Dn worden gebruikt (V,222), hij trekt op tegen Jerusa
lem (V, 100-110), hij wordt tot de eschatologische tegenstander Gods. Zo
wordt hij een monster dat uit de onderwereld weer terugkomt (V,l-51).
De vraag die v. 3 nu voor ons opwerpt is: kende Joh de Neroverhalen
al in een of andere vorm en maakte hij er een allusie op of kan de voor
stelling van dit v. geheel vanuit Joh's bedoeling verklaard worden om de
Antichrist af te schilderen als de Andere die in Zijn naam komt [193]. Of
is dit v. met behulp van andere historische gegevens te verklaren? [194]
Genoemde vraag hangt nauw samen met een andere kwestie van al
gemenere aard: met wie moet het eerste Beest geïdentificeerd worden?
Reeds Bousset konstateerde: 'Dasz das Tier hier das römische Reich ist,
steht bei allen Auslegern fest* en Boismard (Bible de Jerusalem, ρ 1630)
stelt dit vast voor onze tijd. Als argument wordt naar voren gebracht dat
reeds Dn zijn vier beesten in politieke zin bedoelde, vervolgens dat in het
judaïsme het vierde beest van Dn 7 als het romeinse rijk werd begrepen [/95]. Tenslotte zijn meerdere elementen uit de tekst goed te verklaren
als een verwijzing naar de romeinse geschiedenis: wat van die éne kop
van de Draak wordt gezegd, past op de situatie van de legendarische
Nero; 'de lasternamen' (13,1) en de 'verering van de Draak' wijzen op
romeinse keizerkultus. Lohmeyer is het met deze politieke historische interpretatie van cp. 13 niet eens, volgens hem speelt Joh niet op konkrete
192. Tacitus, t a ρ : Dio Cassius, Hist Rom 14.9.
193. Zo M Rissi: 'Es läszt sich von der Person des Antichrist noch bestimmt
sagen , das sie erst durch die Person des Heilands geformt worden ist' (Zeit
und Geschichte in der Offenbarung des Johannes, Zurich, 1952, bl. 83).
194. Sommigen (bv. Gunkel) menen dat het om de aanslag op Julius Caesar
gaat. Maar er is niets bekend omtrent verhalen over een herleving van deze
keizer. Anderen (Holtzmann, Spitta, Zahn) zien er een allusie in op de ziekte
van keizer Caligula (vgl. Suetonius, Caligula 14; Dio Cassius 59,8).
195. Zo 4Esr 12,11 ; AssMo 10,8; Flavius Jos (Ant 10,10.4). J. Ernst citeert deze
teksten. Hij kan het niet eens zijn met Lohmeyer waar deze zegt: 'Die Gleichsetzung des danielischen vierten Tieres mit dem römischen Reich begegnet
ausdrücklich est in rabbinischer Literatur' (bl. 114).
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historische situaties van zijn tijd in, de ziener zou steeds op het apokalyp
tische, mythische vlak blijven en het daarbij over eindtijdfiguren en -toe
standen hebben. Zo is voor Lohmeyer het Beest van cp. 13,1-10 en dat
van 13,11-18 en dat van cp. 12 een apokalyptische grootheid. De beide
beesten van cp. 13, in het ОТ reeds mythische monsters en opposanten
van God, hebben de betekenis van 'der endzeitliche Erzfeind Gottes und
des Lammes zu sein'. Lohmeyer preciseert de bedoeling van Joh nog
nader: verderop noemt Joh zelf het tweede Beest 'de valse profeet'. Wel
nu uit de synoptische apokalyps (Mc 13,21) weten we iets over het op
treden van valse Christussen en valse profeten, bij het eerste Beest gaat
het daarom om de Pseudo-Messias.
Alvorens te kiezen voor de politieke interpretatie van c.13 van de
meeste exegeten [196] of voor eschatologische, apokalyptische uitleg van
Lohmeyer, of voor een derde alternatief, moeten we eerst de volgende vv.
nader bezien.
Men brengt eer aan de Draak omdat Hij het Beest zoveel macht ge- 4
geven heeft. Ook het Beest wordt geëerd. Joh bedoelt ook hier duidelijk
een tegenhanger van cp. 4-5 te schilderen, waar aan God en het Lam
hulde werd gebracht door de hemelingen. Het ww. προςχυνεϊν komt in
4.10; 5,14 voor en vijfmaal in dit c. 13. Hetgeen ze hier in 13,4 het Beest
toezingen is een parodie op het zegelied van Moses in Ex 15,11 [197].
En het Beest zet een grote mond op, daartoe krijgt het opdracht. Dat 5-6
was ook het geval met een aparte hoorn van het vierde beest van Dn 7,8,
het slaat er godslasterlijke taal uit zoals in Dn 11,36 van Antiochus wordt
gezegd. En dat alles gebeurt tijdens die stereotiepe periode van 42 maan
den (= 3è jaar = 1260 dagen). Het is de periode van het vertrappen van de
heilige stad (11,2), van het optreden van de twee getuigen (11,3), van het
verblijf van de Vrouw in de woestijn (12,6). De heiligschennis zal daarin
bestaan dat het Beest over zichzelf dingen zegt die alleen God toekomen.
De blasfemie van Gods woning is sinds het optreden van de bezetter
Antiochus IV Epiphanes in de tempel van Jerusalem, door Dn 9,26-27;
12,10 gememoreerd, één van de eindtijdgruwelen geworden (2Tess 2,4;
Mc 13,14).
Lohmeyer wijst op de opvallende konstruktie van deze vv. 5-8: in de 7
vv. 5.7 wordt de 'Fähigkeit' (εδό&η) gegeven resp. tot godslastering en tot
strijden en overwinnen, in de vv. 6.8 zijn die godslastering en overwin
ning een feit. Het 'strijden tegen de heiligen en hen overwinnen' werd in
11,7 aan het Beest uit de Afgrond toegekend; het is een thema afkomstig
uit Dn 7,21 waar Daniël die ene hoorn strijd ziet voeren met de heiligen
en de overhand op hen krijgen totdat de Hoogbejaarde komt. De macht
van het Beest gaat zich ver uitstrekken en betreft dat universele gebied
van 'stam en taal en natie' waarvan het Lam de Verlosser heet te zijn (5,9,
7,9).
196. Bv. Allo, Schäfer, Wikenhauser, Gutzwiller, Schlier, Boismard, Charles,
Läpple. Ook Barclay in Exp Times 70 (1959) 260-264; 292-296.
197. Het zegelied van Moses in dat v. luidt: и όμοιος σοι iv âeoig, κνοιε
(vgl. Ps 35,10; 89,6; 113,5).
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De bewoners van de aarde zullen verbaasd staan om de prestaties van
het Beest (vgl. 13,3) en m aanbidding neervallen Alleen de uitverkorenen,
voorbestemd 'vanaf de grondvesting van de wereld', zullen weten te weer
staan aan deze verleiding tot afgodenj. Het thema van de uitverkiezing
wordt op negatieve wijze verwerkt: tot de valse kultus zullen zij verval
len die niet in het boek des levens staan opgetekend 'Het boek des levens'
is een m het ОТ en N T [198] bekend onderdeel in de enscenering van het
laatste Oordeel In dat boek staan de goede daden van de mens vermeld
die hem de weg naar het leven openen. Het levensboek heet hier te zijn
'van het geslachte Lam'. Behalve in 21,27 staat deze bijstelling in de an
dere teksten met 'het levensboek' er met bij Het lijkt me waarschijnlijk
dat het geslachte Lam hier bij Joh naar voren kwam omdat hij daar steeds
aan dacht bij de schildering van het beest (zie 13,3).
Na de profetische uitspraak van ν 8 gaat de schrijver nu over op een
stukje paranese, een wezenlijk onderdeel van apokalyptische geschriften.
De aansporing begint met de algemene oproep: wie oren heeft, hij hore
Zie meer hierover bij 2,7.
In wat ongewoon telegram-grieks [199] neemt Joh dan Jer 15,2 over,
waarin gezegd wordt dat aan ieder overkomt wat hem is toebedeeld (ge
vangenschap, zwaard, dood). Als de christenen tot gevangenschap in de
kerker of tot de dood door het zwaard worden gebracht, dan moeten ze
het aanvaarden. Daarvoor is standvastigheid en vertrouwen nodig
Keren we nog eenmaal tot de vraag van het einde van v. 3 terug: moet
het Beest van 13,1-10 in politieke zin op het romeinse imperium betrok
ken worden, waarbij die ene kop als dodelijk geslacht en toch genezen een
herleefde Nerofiguur zou zijn, of moeten we с 13 met Lohmeyer zo be
grijpen dat Joh hier oude tradities omtrent ondergrondwezens als Levia
than en Behemoth (Job 40), die in de oertijd met God gestreden hebben,
niet geheel overwonnen werden en in de eindtijd weer terugkeren, in een
apokalyptisch kader opneemt en ze het verwachte optreden van pseudomessiassen en pseudoprofeten laat symboliseren? Korter geformuleerd:
heeft с 13 een denkbeeldige, mythische of een reële, politieke Antichristfiguur op het oog? Men is het er namelijk over eens dat het over een Antichristfiguur gaat Duidelijk is daarbij m i ook dat с 13 vele trekken van
die Antichrist aan Dn 7 ontleent: de figuur en het uiterlijk van het Beest
( w 1-2), met zijn koppen, zijn muil vol blasfemie (v. 5), zijn strijd met de
heiligen (v. 7) Het zijn gegevens die uit de traditie aan Joh worden aan
gereikt, niet door de feitelijkheid van zijn omgeving Vervolgens is het
ook duidelijk dat Joh deze gegevens uit de traditie naar zijn bedoeling
kombineert, hij maakt er imitaties van de Christus van: het Beest is geintroniseerd door de Draak (v. 2), het is als geslacht (v. 3), het wordt ver-

198 Ex 32,32; Ps 69,28; Dn 12,1; Fil 4,3; Арос 3.5; 13,8; 17,8, 20,12 15: 21.27.
799 De kopiisten hebben de tekst ook als moeilijk ervaren, daarom nogal wat
varianten in de hss. Het best volgt men de moeilijkste lezing van A, dan houdt
men aan ί-ταγρι i ρ ν. άτ«;·« en volgt niet de lezing « ne
. àio/Ttlvri
он
die te sterk aanleunt bij Mt 26,52.
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eerd (v. 8). Dan blijven er weinig verwijzingen naar de historie over in de
tekst. Maar we mogen apriori niet uitsluiten dat Joh bij het opnemen en
verwerken van traditionele typeringen toch op een historische situatie
heeft gezinspeeld. Zoals hij in 1,12-16 met een opsomming van OTische
attributen Christus bedoelt zonder Hem te noemen, zo kan hij hier bv.
het romeinse rijk hebben beoogd in dat uit de traditie overgenomen Beest.
En dat lijkt me inderdaad het geval, hetgeen niet zozeer uit de tekst van
с 13 valt te bewijzen als wel uit die van с 17, waar het Beest weer op
treedt nu samen met de hoer Babel = Rome. Hier in с 13 ligt het accent
evenwel nog niet op die historische implikaties: in с 12-13 schouwt Joh
hoe er in de eindtijd een anti-God en een anti-Christus achter de scher
men werkzaam zijn, hetgeen zich uit in de strijd tegen het volk Gods.
e. Het Beest uit de aarde (13,11-18)
11 Nu zag ik een ander Beest uit de aarde opstijgen, het had twee
horens zoals een lam, maar het sprak ds een draak. 12 En heel de
macht van het eerste Beest oefent het uit in zijn dienst. Het zorgt
dat de aarde en haar bewoners het eerste Beest, wiens dodelijke
wonde genezen was, vereren. 13 Het doet grote tekenen, bijvoorbeeld
van dien aard dat het zelfs vuur voor het oog van alle mensen uit de
hemel doet neerdalen. 14 Het misleidt de bewoners van de aarde
door de tekenen die het kan verrichten in dienst van het (eerste)
Beest. Het overreedt hen een beeld te maken ter ere van het Beest,
dat door het zwaard werd gewond maar in leven bleef. 15 Het kreeg
de opdracht om het beeld van het Beest levensadem te schenken op
dat het zou spreken en zou zorgen, dat alwie het beeld van het Beest
niet zou vereren, ter dood gebracht zou worden. 16 Bovendien zorgt
het ervoor dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en
slaven, van hem een merkteken ontvangen op hun rechterhand en op
hun voorhoofd. 17 Zo bereikt het dat niemand kan kopen of ver
kopen, als hij niet getekend is met de naam van het Beest of het getal
van zijn naam. 18 Hier is scherpzinnigheid geboden: wie er verstand
van heeft, berekene het getal van het Beest, want het is het getal van
een mens. Zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
Er komt in het visioen van de ziener nog een ander Beest te voorschijn, 11
nu niet uit de zee maar vanuit de aarde. Het is niet meer met zekerheid
te zeggen of Joh mythologische gegevens omtrent een zee- en landmonster benut (zo bv. Hen 60,7w; 4Esr 6,49w over Leviathan en Behemoth).
Het gaat in ieder geval om een van de Draak en het eerste Beest onder
scheiden figuur, die in 16,13; 19,20; 20,10 uitdrukkelijk de valse profeet
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wordt genoemd. Over het optreden van valse profeten in de eindtijd
wordt ook elders in apokalyptische gedeelten van het NT gesproken (Mt
24,24; ZTess 2,9). In oorsprong hebben we hier ongetwijfeld met een
antichristidee te doen van joodse of christelijke makelij, de tegenstander
leidt de gelovigen af van de Messias ( П о 2,18.22; 4,3; 2Jo 7). Maar de
universele auteur van de Apoc durft de horizon te verbreden en de rol
van antichrist toe te kennen aan de romeinse wereldinstanties. De meeste
kommentaren zien immers in dit Beest van vv. 11-18 het heidense pries
terdom uitgebeeld, meer in het bijzonder de in Klein-Azië dienstdoende
keizerlijke 'klerus'.
Het Beest heeft 'twee horens zoals een lam', maar het heeft de spraak
'zoals een draak'. Rissi meent dat Joh ook hier het Beest karakteriseert
naar analogie van het Christusbeeld, hij verwijst naar Apoc 5,6. Maar in
5,6 heeft het Lam zeven horens, hier heeft het Beest er twee. Joh heeft het
Beest eerder willen typeren als een hypocriet wezen, dat zich anders voordoet dan het eigenlijk is. Zo zou deze kwalificatie verband kunnen houden met hetgeen in Mt 7,15 van de valse profeten wordt gezegd: ze komen
in schaapskleren, maar zijn innerlijk als roofzuchtige wolven [200].
12
De macht die het eerste Beest ontving van de Draak, gaat dit tweede
Beest uitoefenen. Het zorgt er namelijk voor dat de ongelovigen kultus
gaan brengen aan het eerste Beest, waarvan ook nu als in 13,3 wordt gezegd dat zijn dodelijke wonde werd genezen. Het verschil met 13,3 is wel
dat daar 'één van de koppen van het Beest als geslacht (was), maar zijn
dodelijke wonde werd genezen', zeker in het eerste lid van de zin gaat het
dus over één van de koppen, hier in 13,12 gaat het zonder meer over de
wonde van het Beest. Die ene kop en het Beest worden vaker geïdentificeerd.
13
Het tweede Beest doet grote tekenen (αη/ιηα). Mc 13,22 spreekt van de
tekenen en wonderen van de pseudoprofeten die daarmee de uitverkore
nen tot dwaling willen brengen, het idee is ook aanwezig in 2Tess 2,9.
Van die tekenen wordt er hier één vermeld [20/]: vuur uit de hemel op de
aarde en de mensen daar doen neervallen. Uit IKg 18,24—39 weten we
dat ook Elia dat deed, waaruit zou volgen dat Joh hier bezig is deze antichristfiguur uit te beelden met enkele trekken van het imago van Elia, de
voorloper van de Messias. Sommigen [202] gaan nog verder en zien er een
tegenhanger van het Pinksterwonder in (Act 2,17), waar ook vuur uit de
hemel voorkomt. Tot een dergelijke uitleg wordt Rissi m.i. verleid omdat
200. Sommigen vertrouwen de lezing ί?.ά?ρι ώ; ηηάκον niet. Gunkel meent
dat het hebreeuws origineel niet wf'nir, maar wt'r = 'en de gestalte' was.
Charles suggereert twee oplossingen: bij ôoarwr het lidwoord plaatsen en dan
op de slang van Gn 3 betrekken of als mogelijk hebreeuws origineel lezen
wt'br = 'en hij was een vernieler'.
201. tra mag hier begrepen worden als Ó'>OIF, aldus Radcrmacher, bl. 185.
202. Zo E. Reisner, Das Buch mit den sieben Siegeln, en M. Rissi, Time and
History. A Study on the Revelation, Richmond Virgins 1966, bl. 67: 'the
closest explanation appears to be that the fire should be taken as an imitation
and perversion of the Pentecostal wonders of the Holy Spirit'.
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hij in het werken van het tweede Beest een imitatie en perversie van het
werken van de Geest wil zien.
Hier wordt dan uitdrukkelijk gesteld dat het tweede Beest met zijn 14
quasi-wonderen de ongelovige mensenmassa tot dwaling brengt. Want hij
zet ze ertoe aan om een beeld te maken voor het eerste Beest. Het is
moeilijk om hier niet aan de romeinse keizerkultus te denken. Daarmee
hebben we, zoals te verwachten, weer een uiterst gekompliceerd fenomeen
aangeraakt. Het is goed er enige opmerkingen over te maken. De romein
se keizerkultus is vanuit het Oosten opgekomen, daar had men in een
verder verleden de divinisatie van de Farao's gekend en dichterbij die van
Alexander de Grote (336-323 v.Chr.). Keizers zoals Julius Caesar en
Augustus lieten al goddelijke eerbewijzen aan hun persoon toe, vooral in
de provincies van Klein-Azië in het geval van Augustus, wiens naam al
een goddelijke titel is. Tiberius (14-37) schijnt de titel nog afgewezen te
hebben. 'Der geistig nicht normale Nero (54-68) suchte glaubhaft zu
machen, dasz eine Gottheit in seiner wenig ehrwürdigen Gestalt erschienen sei' (Morant). De grote promotor van de keizerkultus is Domitianus
(81-96). Hij liet zich ook in Rome als 'Deus, Dominus' begroeten, hij
vaardigde een dekreet uit waarin voorgeschreven werd hem als 'Dominus
et deus noster' aan te spreken. Hij zag zich als de zoon van Jupiter, liet
op het Kapitool een Jupiterbeeld plaatsen met zijn kop erop. In deze tijd
wordt de keizerkultus polemisch en strijdbaar tegen het christendom. Het
hoogtepunt van de keizerkultus ligt evenwel buiten het tijdperk van de
Apoc, dat werd namelijk bereikt onder Hadrianus (117-138) en vooral
onder Diocletianus (284-305).
Bij de taak van het tweede Beest behoorde ook om het beeld van het 15
eerste Beest (overigens steeds 'het Beest' genoemd in dit с en in het ver
volg) levensadem in te blazen. Rissi begrijpt de valse profeet in deze taak
van leven-inblazen weer als 'the satanic counterpart of the Holy Spirit,
who is termed in Revelation 11,11 'breath of live' (cf. John 6,63). An
deren proberen dit gegeven vanuit de godsdienstgeschiedenis te verduide
lijken. F. Cumont [203] verwijst naar praktijken van de egyptische pries
ters. 'Bei den Weihehandlungen zwang die Anrufung des Priesters sie (de
godheid) dazu ihre Statuen zu beseelen und seine Stimme schuf demnach
Gottheiten'. Charles e.a. citeert in dit verband een tekst van Clemens van
Alexandrie (Recogn 3,47) over wonderwerkende beeiden: 'Statuas moveri
feci, animavi exanina', zo zou Simon Magus eens gezegd hebben volgens
Clemens. Tot de taak van het tweede Beest behoort het ook om degene
die geen kultus willen brengen aan het eerste Beest, te doden. Dat eiste
ook Nebukadnezar van hen die het door hem opgericht beeld niet wilden
vereren (Dn 3,5-6).
Alle volgelingen en vereerders van het Beest krijgen van het tweede 16
Beest een kenteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd. We mogen
deze 'karakterisering' zien als een tegenhanger van de bezegeling in 7,3.
203. S. F. Cumont, Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum,
Leipzig/Berlin 1910, bl. l l l w .
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Waar de uitverkorenen eigendom van God zijn en door Hem beschermd,
daar behoren de afgodendienaars uiteindelijk aan Satan toe. Wel wordt
hier een ander beeld gebruikt. Het gaat niet over een oqoayk = zegel,
maar over een χάραγμα = stempel. Dat is een technische term voor het
keizerlijk stempel dat ook wel bij slaven en militairen bekend is, zo ver
zekert ons de expert op dit gebied [204].
In het volgend v. en in 14,11; 16,2; 19,20 is sprake van het kenteken
{χάραγυα ) van het Beest, zonder de vermelding van hand of hoofd. In
20,4 is het kenteken aangebracht op hand én hoofd, in ons v. en in 14,9
op rechterhand óf hoofd. Die aandacht voor rechterhand en/of hoofd
heeft o.a. M. Friedlander [205] op het idee gebracht dat hier het joodsorthodoxe gebruik kan meespelen van het dragen van de 'tephillin' =
gebedsriempjes op hoofd en linkerhand. Friedlander citeert een Tg-tekst
bij H l 8,1: 'De gemeenschap van Israël zegt: ik ben uitverkoren onder de
volken, omdat ik op linkerhand en rond mijn hoofd de tefillin bind'. Deze
praktijk wordt dan door het tweede Beest met voeten getreden doordat
hij het teken op de rechterhand aanbrengt, wat volgens de rabbijnse tekst
Megillah 24b een ketterij is In de huidige tekst van de Apoc zijn die 'tefillin' vervangen door ¿«oaj'.im. Wat hier ook van zij, de betekenis van de
geste is die welke boven werd aangegeven: bij Joh gaat het om een symbolisering van het eigendom.
Een van de gevolgen van die 'bestempeling' 'is de diskriminatie op ekonomisch niveau: zij die het kenteken van het Beest niet hebben, krijgen
geen deel aan de handel, aan de in- en verkoop. Door deze boycot (van
staatswege?) zullen die mensen onder pressie worden gezet en eventueel
omkomen van honger. Het is niet nodig hier aan bepaalde ekonomische
maatregelen te denken, het gaat waarschijnlijk over een zegswijze betreffende het algemene levensonderhoud Het Beest moet degenen die het
eerste Beest niet vereren, het leven onmogelijk maken.
Het kenteken wordt nader omschreven: 'de naam van het Beest of het
getal van zijn naam'. De schrijver schijnt hier een onderscheid te kennen:
sommigen dragen als kenteken de naam van het Beest in lettervorm, anderen in getalvorm. In het hebreeuws en grieks is dit samen mogelijk, omdat men daar geen aparte cijfertekens heeft zoals de arabieren en later de
romeinen, maar aan de letters van het alfabet een getalwaarde toekent.
Dit procédé om met een getal een naam aan te duiden, gematrie geheten,
leende zich uitstekend voor de geheimtaal, alleen voor ingewijden verstaanbaar.
Lohse spreekt over een muurtekst in Pompeji: 'Ik hou van jou, met je
getal 545'. Het is niet moeilijk een naam om te zetten in een getal, men
hoeft de getal waarde van de konsonanten maar op te tellen. Maar de weg
terug, van een getal naar een naam, is uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk
voor niet-ingewijden. Daarom zegt de schrijver ook: hier is scherpzinnig·
204. S. A. Deissmann, Licht vom Osten, Tübingen4 1923, bl. 289.
205. M. Friedländer, Der Antichrist in den vorchrislichen jüdischen Quellen,
Göttingen 1901, Ы. 158. Bousset, Charles, Lohmeyer, Ernst volgen hem hierin.
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heid geboden. Men moet het getal van het Beest 'berekenen'. En hier be
gint dan de moeilijkheid voor de huidige lezers en exegeten, die allerlei
oplossingen voor ons kryptogram hebben uitgevonden.
Het getal 666. a) De eerste moeilijkheid voor de exegeet is er een van
tekstkritische aard. Sommige hss lezen namelijk 616 (zo C, arm, reeds bij
Irenaeus, Adv Haer V,30,l), de voornaamste hss lezen evenwel 666 (A, S,
025, 046 en de meeste miniscula). Deze laatste lezing is op grond van de
waarde van de mss het best aan te houden. Zij die de eerste lezing van
616 houden interpreteren het getal als Gaios Kaisar = Keizer Caligula. Zo
bv. Spitta, Zahn, b) Niet allen zijn ervan overtuigd dat men bij de uitleg
van het getal zijn toevlucht moet nemen tot het procédé van de gematrie.
Ook een symbolische uitleg zou mogelijk zijn: waar zeven het getal der
goddelijke volmaaktheid is, zou zes voor het menselijk tekort staan en het
getal 666 zou deze onvolmaaktheid drievoudig onderstrepen. Zo E.
Vischer (ZNW 4 (1903) 167-174). G. van den Bergh van Eysinga (ZNW
13 (1912) 293vv) en in zijn voetspoor Lohmeyer pakken de zaak anders
aan. Het gaat volgens hen om een 'driehoeksgetal': 666 is de som van alle
getallen tussen 1 en 36, en 36 zou op zijn beurt de som zijn van alle getallen tussen 1 en 8. Dus 8 is het basisgetal in het kryptogram. Welnu
volgens Apoc 17,11 ligt in 8 de demonische afschuwelijkheid uitgedrukt
van de Antichrist, c) De meeste kommentatoren houden het echter bij de
gematrische verklaring, vooral vanwege hetgeen de tekst zelf zegt in v. 18:
âoi-d/nk γάρ ανύοώ.-ιου гпп = het getal van het Beest levert een cijferwaarde
op die de naam van een mens vormt. Voor Joh zijn dus het Beest en die
te ontcijferen mens eenzelfde realiteit zoals ook reeds bleek bij 13,12.
Zoals te verwachten valt bij dergelijke raadsels zijn er veel oplossingen
voorgesteld. Reeds Irenaeus kende er verschillende: Xarrívos; τήταν. Tot
deze laatste oplossing komt men aldus: t = 300, nogmaals t = 300; η = 50,
i = 10, e = 5 a =1. Het eerste woord is geen naam van een mens, vervalt
daarom; 'teitan" zou kunnen staan voor Tatianus, maar die is moeilijk te
identificeren. Anderen berekenden dat 'thèrion', in het hebreeuwse alfabet
geschreven en dus zonder de klinkers, het getal 666 zou opleveren. Maar
ook dat is weer niet de naam van een mens. De beste oplossing lijkt nog
altijd die welke de naam 'keizer Nero' in hebreeuwse transcriptie aanhoudt. De konsonanten qsr nrwn geven samen 666, want q = 100, s = 60,
w = 6. 2 χ η = 100, 2 χ r = 400. Men hoeft dan nog niet per se te houden
dat er dan een hebreeuwse bron aan с 13 ten grondslag heeft gelegen.
Men mag aannemen dat de schrijver, van huis uit bekend met hebreeuws
(vgl. 9,11; 16,16) en met de gematrie in die taal, juist deze taal gebruikte
om het kryptisch karakter te verhogen.
Als deze oplossing van 'keizer Nero' juist ís [206], houdt dat in dat Joh

206. De schrijfwijze nrwn qsr is in een aramees dokument uit het tweede jaar
van keizer Nero betuigd. Zie hierover D. R. Hillers, Revelation 13,8 and the
Scroll from Murabba'at, BASOR 170 (1963) 65. Ook Ε. M. Bruins, The
Number of the Beast, NedThT 23 (1969) 401^107.
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hier een allusie maaKt op de legende van de Nero redux of redivivus. Hij
heeft het niet over een bepaalde historische figuur, maar omschrijft de
Antichrist nader met de trekken van een Nero.
f Het Lam en zijn volgelingen (14, 1-5)
Dit с 14 is ongetwijfeld gekomponeerd als positieve tegenhanger van de twee
vorige cp. 12-13. In laatstgenoemde cp. werd de aktiviteit en aanhang van
beide Beesten beschreven, terwijl hier in с 14, 1-5 de heerlijkheid van het Lam
en diens volgelingen wordt uitgebeeld. Het hoofdstuk 14 valt in twee delen
uiteen, waarvan ieder ingeleid wordt door het stereotiepe 'en ik zag toe en
zie...', een indikatie voor een nieuw visioen. Het eerste deel (1-13) toont ons
eerst het Lam omgeven door de jubelende menigte van gelovigen die van de
aarde werden bevrijd (1-5), dan volgt een drievoudige engelroep resp. tot ware
Godsverering (6-7), de aankondiging van Babel's val (8), en ten derde de
waarschuwing voor Gods toorn over hen die het Beest aanhangen (9-12).
Het tweede deel (14-20) voert de Mensenzoon ten tonele, met de sikkel in
de hand ten teken dat Hij komt oogsten; een eerste engel roept Hem op de
sikkel in de oogst te slaan (14-16). Een tweede engel verschijnt met een sikkel
en tenslotte roept een derde engel de tweede op om tot het oogsten over te
gaan (17-20).
Zowel de beschrijving van het Lam staande op de berg Sion als die van de
Mensenzoon zittend op de wolken zijn eerder 'close-ups' dan uitvoerige ver
slagen van Christus* ovcrwinnings- en oordeclswerk. Pas in de volgende cp.
zullen de uitvoering van het oordeel over Babyion en de wereld enerzijds
(cp. 17-18) en de verheerlijkte toestand van het Lam met zijn volgelingen
anderzijds (cp. 19-22) nader uitgewerkt worden. Zodoende heeft dit с 14 een
intermezzokarakter zoals de cp. 7; 10-11. De w . 12-13 laten duidelijk blijken
dat het in dit с om een aanmoediging tot standvastigheid temidden van de
troebelen gaat.
1 Maar ik had ook een ander visioen: zie, het Lam stond op de berg
Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend mensen. Zij droegen
zijn naam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven.
2 En ik hoorde een geluid uit de hemel als het geluid van vele wateren
en als van een hevige donder. Ook leek het alsof een koor van harp
spelers aan het musiceren was. 3 Ze zingen een nieuw lied voor de
troon en de vier levende wezens en de oudsten. Maar niemand kon
het lied leren dan die honderdvierenveertigduizend, die van de aarde
zijn vrijgekocht. 4 Zij zijn het die zich niet met vrouwen hebben be
zoedeld, zij zijn immers maagd. Zij zijn het die het Lam volgen waar
heen het ook gaat. Zij werden als eerstelingen voor God en het Lam
vrijgekocht uit de mensheid. 5 En in hun mond werd geen leugen
gevonden, ze zijn onberispelijk.
1 In het vorige visioen zag onze ziener een Beest uit de zee, bakermat van
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de chaos, opkomen en een ander uit de aarde. Nu ziet hij het Lam op de
berg Sion staan. De twee Beesten waren bezig met de oprichting van
hun rijk van afval en leugen, het Lam daarentegen is thuis op de plaats
van het voltooide rijk, samen met al zijn volgelingen die de naam van het
Lam en diens Vader op het voorhoofd hebben geschreven staan (in 3,12
dragen ze de naam van God, van de stad Gods en van Christus; in 22,4
alleen die van God).
De berg Sion werd al vroeg in Israels geschiedenis geïdealiseerd. Na de
bezetting van het heilig Land werd deze heuvel van de Jebusieten overgenomen, de zuidoostheuvel (2Sm 5,7; IKg 8,1). Later werd ook de
noordoostheuvel en tenslotte de tempelberg en heel de stad met die naam
aangeduid. In poëzie en kultus werd de plaats verheven tot ideale ontmoetingsplaats van God en de mensen, ook in de toekomst. Reeds volgens Joël 2,32 zou de berg Sion op de Dag van Jahwe temidden van de
rampen een toevluchtsoord zijn voor een overgebleven Rest (vgl. Js 11,
9-11). Sommige Pss bezingen Sion als de toekomstige hoofdstad der aarde
(Ps 87: vgl. Ps 14,7; 38,3; 50,2). In het judaïsme wordt de berg Sion soms,
zoals altaar en tempel, getransponeerd naar de hemel, 4Esr 2,42 is daar
een voorbeeld van [207]. Het is evenwel niet altijd duidelijk, ook niet in
onze tekst 14,1, of die geïdealiseerde berg Sion in het duizendjarig rijk en
dus op deze aarde is te denken (zo bv. Bousset, Charles voor Apoc 14,1)
of in het definitieve rijk en dus in de nieuwe hemel en aarde (Lohmeyer).
Het gaat in ieder geval om de verblijfplaats voor de eindtijd, het is van
weinig belang of deze voorlopig en aards of definitief en hemels wordt
voorgesteld. Buiten Apoc 14,1 heeft in het NT alleen Hebr 12,22 het over
de berg Sion, 'de stad van de levende God, het nieuwe Jerusalem met zijn
tienduizenden...'. Hebr zegt van de christenen dat ze tot deze berg Sion
genaderd zijn, niet de berg Sinaï met vuur, wolken, duisternis, storm enz.
Het gaat om de definitieve heilsgemeenschap in Christus, 'de feestelijke
en plechtige vergadering van eerstgeborenen die opgeschreven staan in
de hemel'.
De ziener schouwt op die berg behalve het Lam ook de honderdvierenveertuigduizend. Zijn dat dezelfde als die van 7,4-8 met zijn 12 stammen
van elk twaalfduizend leden? Als men in 7,4-8 de honderdvierenveertigduizend begrepen heeft als de gelovigen uit het volk Israel tegenover de
ontelbare menigte van 7,9-14 die dan de christenen uit het heidendom
zouden zijn, dan zal men die honderdvierenveertigduizend van 14,1 niet
kunnen identificeren met die van 7,4-8, omdat er in ons vers 14,1 geen
enkele aanleiding is een distinktie te maken tussen christenen uit het jodendom en heidendom. Het gaat hier veeleer om het voltallige christen207. v. 42 'Ik, Esdras. zag op de berg Sion een grote menigte die ik niet kon
tellen en zij allen loofden de Heer met gezangen. 43 En temidden van hen
bevond zich een jonge man, groot van gestalte... 44 Ik vroeg de engel en zei:
wie zijn dat? 45 Hij antwoordde mij: Dat zijn degenen die hun sterfelijke
kleding hebben afgelegd om hun onsterfelijke aan te doen en die de naam van
God hebben beleden'.
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volk, het Israel van God, zoals naar onze mening ook in 7,4-8. Er is inzoverre verschil, dat het in het visioen van с 7 om de christenen ging,
verzegeld en beschermd tegen de eindtijdrampen en hier in het visioen
van с 14 om de christenen, verheerlijkt met het Lam na de grote ver
drukking te hebben doorstaan.
2-3
Bij het zien komt ook hier het horen en wel van een luid gezongen lied,
het komt vanuit de hemel en klinkt machtig als het geluid van vele wate
ren en van krachtige donder (vgl. 1,15; 19,6), en toch ook weer als dat
van harpen. Er wordt niet duidelijk gezegd wie het lied zingen. De vier
levende wezens, de oudsten en ook de honderdvierenveertigduizend luiste
ren en daarom blijft de veronderstelling over dat de engelen het zingen,
zoals in Hebr 12,22. Het is een nieuw lied omdat het bij gelegenheid van
een nieuw heilsfeit wordt gezongen (5,9). Het is tevens een lied dat slechts
door ingewijden overgenomen en geleerd wordt, namelijk door de hon
derdvierenveertigduizend, die als slaven vrijgekocht zijn van de aarde en
tot eigendom van God zijn geworden (vgl. 5,9.10).
4
Joh wil nog iets meer zeggen over die honderdvierenveertigduizend bij
het Lam. Met een driemaal herhaald demonstrativum wijst hij ze aan (zo
als in 7,14), hij vindt het belangrijk zijn lezers bij deze gelegenheid het
toekomstbeeld van de geslaagde christen voor ogen te houden. Het eerste
dat hij erover zegt, stelt ons helaas weer voor vragen: 'met vrouwen heb
ben zij zich niet bezoedeld, zij zijn immers maagd'. Het vraagteken betreft
niet zozeer het feit dat ларі га,- op mannen wordt betrokken, Bousset en
Lohmeyer geven daarvan meer buitenbijbelse voorbeelden. De vraag is
veeleer of we de tekst symbolisch of op een of andere manier letterlijk
moeten begrijpen.
De maagden, a) Charles ziet zich bij 14,4 voor 'hopeless difficulties' ge
plaatst waaruit hij zich probeert te bevrijden door de veronderstelling dat
dit v. het werk is van een 'monkisch interpolator', een vrome, maar niet
scrupuleuze monnik die argumenten voor het celibaat in de Schrift wilde
vinden. V. 4 kan volgens Charles niet van dezelfde hand zijn als de voor
gaande vv., want waar het bij die honderdvierenveertigduizend van de
vorige w . duidelijk over de beide sexen gaat, kan het in v. 4, of we dit nu
letterlijk of symbolisch interpreteren, alleen maar over mannen gaan,
want 'met vrouwen hebben ze zich niet bezoedeld'. Volgens Charles heeft
de interpolator de honderdvierenveertigduizend begrepen als mannelijke
celibatairen, de elite van het christendom. Deze verheerlijking van het
celibaat, zo gaat hij nog verder, is evenwel geen joods of christelijk ge
geven, maar is afkomstig uit gnostieke of anderszins ketterse milieus. Deze
interpretatie vond weinig aanhangers, b) Als men het v. van Joh afkom
stig laat zijn, al was het dan in een later stadium van de redaktie, dan ziet
men zich voor de keuze gesteld van een letterlijke of symbolische ver
klaring. In de letterlijke verklaring gaat het om mannen, die zich niet
alleen van de zonde van ontucht onthielden {ovx Ιμολύν&ηα^ν ), maar ook
in het geheel geen omgang met vrouwen kenden (παα&ένοι ) . Dan zou er
met het oog op de eindtijd een christelijk ascese-ideaal van ongehuwdzijn
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hebben bestaan (vgl. ІКог 7; Mt 19,12), parallel aan het celibaatsver3
schijnsel in Qumran (zie hierover Kuhn in RGG V,748.750). In deze
richting denken o.a. Visser, Bousset, Allo, Prigent, Lohmeyer. Deze laat
ste geeft nog als andere reden waarom het alleen over mannen gaat, op
dat de 'gelukzaligen' als medestrijders van de Messias worden beschouwd.
c) Een grotere groep exegeten kiest voor de symbolische uitleg van ons v.
Zich met vrouwen bezoedelen is ontucht en dat is in het ОТ en in de
Apoc (14,8; 17,2.4; 18,3.9; 19,2) een beeld voor de ontrouw aan Jahwe,
voor afgoderij. Het maagd-zijn is dan het beeld voor het toebehoren aan
Christus (zie 2Kor 11,2). Tot deze groep behoren o.a. Bonsirven, Rissi,
Cerfaux-Cambier, Boismard, Wikenhauser, L. Vos, Satake.
Het is moeilijk een keuze te maken tussen de tweede en derde inter
pretatie. Als we naar de termen en woordkeus van het v. kijken, dringt
zich een letterlijke verklaring op: 'zich met vrouwen bevlekken' is voor
ons gevoel een te gedetailleerde uitdrukking voor ontucht in de figuur
lijke zin, daarvoor gebruikt Joh indeidaad liever 'porneia' (14,8; 17,2-4;
18,3). Als we evenwel naar de bredere kontekst zien, lijkt een symbolische
uitleg meer voor de hand te liggen: het gaat om de trouw aan het Lam
met afwijzing van de kultus van het Beest die in het vorige caput nog ter
sprake kwam, v. 5 zal dit nog eens duidelijk maken. Bovendien brengt de
letterlijke verklaring twee bezwaren met zich mee die bij de symbolische
niet aanwezig zijn. Ten eerste, bij de letterlijke interpretatie zal men moe
ten aannemen dat het bij die сто· en dus ook bij die honderdvierenveertigduizend om een speciale groep onder de christenen gaat. Welnu, dat is
niet aannemelijk. Immers van hen wordt in v. 3 gezegd dat ze van de
aarde zijn vrijgekocht; dat wordt in 5,9 van alle christenen gezegd. En in
v. 2 hebben ze de naam van Christus en God op hun hoofd, dat geldt in
22,4 voor alle christenen. Ten tweede, de uitdrukking 'zich niet bezoede
len met vrouwen' voor het ongehuwdzijn zou een minachting van dat
huwelijk impliceren die men elders in het NT niet kan aanwijzen.
'Zij zijn het die het Lam volgen waarheen Het ook gaat'. Het eerste wat
hier opvalt is de presenstijd tussen de twee aoristtijden ervoor en erna.
Hadorn durft uit die presenstijd te konkluderen dat 'die 144.000 noch auf
Erden sind', het visioen zou aardse en niet verheerlijkte christenen op het
oog hebben. Maar het lijkt toch duidelijk om verheerlijkte christenen te
gaan. Immers, ze zijn met het Lam (14,1) en dat Lam is in de Apoc altijd
in de hemel. En 'ze hebben zich niet bevlekt met vrouwen' suggereert dat
ze het aardse leven achter de rug hebben. Wat is dan de betekenis van die
presens? Charles legt het uit met de hypothese van het duizendjarig ko
ninkrijk met de berg Sion als hoofdstad: Joh ziet de aanhangers van het
Lam in het duizendjarig rijk de Christus volgen. Greijdanus houdt alle
mogelijkheden open: 'Niet alleen nu mogen ze het Lam volgen waar het
ook gaat, maar zij hebben dat ook gedaan tijdens hun leven'. L. Vos pro
beert het te verklaren uit het feit dat de navolgingslogia van de evan
gelische Jezus steeds in het presens staan [205]. Bij deze laatste twee
208. The explanation... could lie in the fact that this phrase was one which
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auteurs stoten we dan op een tweede vraag: heeft dit navolgen van 14,4
iets van doen met de synoptische navolgingsteksten? De meesten ant
woorden hier positief op, al zijn ze voorzichtig in het preciseren van die
relatie. Lohmeyer hoort in 14,4 een johanneische variant van Mt 10,38:
wie zijn kruis niet opneemt en mij niet volgt... Hij ziet in de honderdvierenveertigduizend alleen martelaren, een mening die boven reeds af
gewezen werd. L. Vos ziet in 14,4 eerder verband met Mt 8,19 = Le 9,57:
ik zal U volgen waarheen gij ook gaat, maar wil tenslotte toch liever
iedere konkrete verwijzing naar een synopt. tekst laten vallen, het is vol
doende te houden dat Joh met het thema van de navolging bekend was.
De vraag naar de zin van de presenstijd zou ik willen beantwoorden
vanuit hetgeen onmiddellijk aan 'zij zijn het die het Lam volgen' vooraf
gaat, 'maagden zijn ze'. In die beide presenskwalifikaties geeft Joh de
reden waarom die verheerlijkte christenen zich niet bezoedelen met vrou
wen, d.i. niet ontrouw werden. Daarmee is de tweede vraag naar de be
tekenis van het navolgen ook grotendeels beantwoord. Navolgen heeft de
zin van ten nauwste verbonden blijven, zoals in Apoc 6,8 van de Hades
werd gezegd dat hij de Dood volgde ( ήχολονΟη ) en in 14,13 van de vromen
wordt gezegd dat hun werken hen volgden {Αχολονι%ϊ). Dat Joh er in 14,4
nog dat 'waarheen Het ook gaat' bijvoegt, kan erop wijzen dat hij de
enorme konsekwenties van dat-verbonden-blijven onderstreept, navolgen
in het aards perspektief, ook van het lijden en sterven, en in de hemelse
zin van deelgenoot aan Christus' heerlijkheid. Daarmee is een verwijzing
naar synoptische logia niet uitgesloten, het is echter moeilijk te bewijzen.
'Zij werden als eerstelingen voor God en het Lam vrijgekocht'. Het
thema van de vrijkoop keert nogmaals terug, in v. 3 ging het over een
vrijkoop 'van de aarde', hier 'uit de mensen'. 'De mensen' heeft voor Joh
hier en elders (9,15; 16,8.21) geen gunstige klank, het zijn de niet-christenen die verlost moeten worden. De betiteling van 'eersteling' is een van
de redenen waarop er rond de identifikatie van die honderdvierenveertigduizend geen eensgezindheid bestaat. Neemt men immers άταηχή in die
zin als eersteling op dat het gaat om een groep waarop nog anderen vol
gen, dan komt men er toe die honderdvierenveertigduizend als een elite
groep te zien, hetzij van martelaren of van asceten. Charles meent zich
het best aan deze misvatting te kunnen onttrekken door ά-ιαηχή in de zin
van de LXX als Offerande' of 'gift' te begrijpen [209]. A. Satake beluis
tert in het griekse woord van Joh vooral de betekenis van eigendom van
God, het idee van 'vrijkopen' wijst al in die richting. Maar ook als men
de betekenis 'eersteling' handhaaft, dan hoeft men nog geen groeperingen
te gaan aannemen binnen de christengemeenschap. Men kan ook deze
christengemeenschapp als een eersteling zien t.a.v. de mensheid (vgl. Jak
1,18). 'Voor het Lam' biedt nog een moeilijkheid. Vanuit 5,9 mogen we
John employed in the same form as it appears in the traditional words of
Jesus' (Ы. 142).
209. De LXX heeft 66x het woord à-τααχή dat 19x voor r'shit = 'eersteling'
staat, 40x voor t'rumah = 'bijdrage, offerande' of een equivalent hiervan.
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veronderstellen dat we vrijgekocht zijn dank zij het Lam en wel 'voor
God'. Het Lam zal ons niet voor zichzelf hebben vrijgekocht. En hier lijkt
een reden aanwezig te zijn om een ondoordachte toevoeging te veronderstellen, hetzij door Joh zelf hetzij door een latere scriptor.
Dit v. begunstigt enerzijds de symbolische verklaring van 'maagden',
want die leugen kan heel goed in verband gebracht worden met afgoderij
zoals in 21,8 en 22,15 en anderzijds de offerande-betekenis van 'aparchè',
want Άμωμος is ook een offerterm.

Exkursie 4: Het Lam in de Apokalyps
Het woord то άηνίον komt buiten Jo 21,15 (weid mijn lammeren) niet in
het NT voor dan alleen in de Apoc waar het 29x wordt gebruikt, waar
van 28x op Christus toegepast. Van oorsprong is het een verkleinwoord
voor άηήν, maar deze functie heeft het ten tijde van het N T al lang niet
meer. De betekenis in het profaan grieks is die van schaap, ram, lam.
In de LXX komt de term 4x voor (Jer 11,19; 50,45; Ps 113,4.6) en de
beste betekenis is dan die van lam (voor ram wordt κριός gebruikt).
Er zijn enkele exegeten die το άρνίον in de Apoc ook het liefst met 'ram'
vertalen. Zo bv. Spitta (Streitfragen ρ 174) die zich op de horens van het
'amion' beroept (5,6; 13,11). Boll (p. 44) vertaalt het aldus vanwege de
astrale oorsprong van ook dit beeld in de Apoc. Lohmeyer neigt ook naar
deze betekenis, omdat de idee van een oorlogs-Messias er mee verbonden
is (5,6; 6,16; 17,14).
Het is duidelijk dat aan het 'arnion' een veelheid van akties en attribu
ten wordt toegeschreven die niet uit het beeld van hetzij lam hetzij ram
zijn af te leiden. Zo verbreekt het Lam de zegels van de boekrol (c. 6),
het leidt de gelovigen naar de waterbronnen (7,17), het overwint koningen
(17,14). het nodigt uit voor het bruiloftmaal (19,9), is tempel en licht voor
de verheerlijkten (21,22.23). Het heeft zeven horens en zeven ogen (5,6),
het bloed van het Lam doet overwinnen (12,11), het staat op de berg Sion
(14,1), het heeft een troon (22,1); Joh spreekt over de bruiloft en de bruid
van het lam (19,7), over de 12 apostelen van het Lam (21,14). Al deze
gegevens roepen de vraag op: a) is het Lam misschien een praechristelijke
Messiastitel die Joh overneemt? b) Heeft Joh term en inhoud van de eer
ste christenen overgenomen? c) Of is het veelvuldig gebruik van het Lam
uit de Apoc zelf te verklaren? We gaan deze drie punten successievelijk
behandelen.
A. Is 'to arnion' een praechristelijke Messiastitell In enkele artikelen
van ZNW 1966 hebben K. Koch, J. Jeremías en Ch. Burchhard zich met
deze vraag indirekt bezig gehouden. K. Koch 1210] vestigde de aandacht
op een tekst in de Targum Pseudo-Jonathan Ex 1,15, waarin de Farao in
visioen in een weegschaal Egypte en in een andere weegschaal 'een lam,
210. K. Koch, Das Lamm, das Ägypten vernichtet. Ein Fragment aus Jannes
und Jambres und sein geschichtlicher Hintergrund, ZNW 57 (1966) 79-93.
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zoon van een schaap', ziet, de weegschaal met het lam slaat door Jannis
en Jimbres verklaren de droom: een knaap, geboren uit Israel, zal Egypte
eens verwoesten Koch meent hier met een invoeging uit een schriftelijke
bron van elders te doen te hebben Vervolgens wijst Koch op de tekst van
Test Jos 19,8, waarvan hij de armeense vertaling [277] voor het betrouw
baarst houdt en waarin het thema van het Lam, dat overwint, ook voor
komt In de Targum ging het over Moses als Lam, hier in Test Jos be
grijpt Koch het Lam eschatologisch. Koch dateert het fragment uit de
Targum op een oudere datum dan dat uit Test Jos, maar meent voor het
thema van het Lam dat overwint nog verder te kunnen teruggaan. Daar
toe wijst hij op een demotisch раругич uit het jaar 7 of 8 η Chr [272]
Daar vraagt een beambte van Farao Bokchons (8ste eeuw ν Chr ) naar
het hoe en wanneer van het onheil dat vanuit Syrie voor Egypte dreigt,
daarop antwoordt een lam: . Vollendung von 900 Jahre, ich werde
Ägypten schlagen'. Deze traditie van een onder Bokchons waarzeggend
lam gaat volgens Koch zeker terug tot de 3e eeuw ν Chr. En deze egyptische orakeltraditie is in joods milieu omgewerkt en in genoemde Tar
gum PJ Ex 1,15 opgenomen: het onheil komt nu uit Israel, niet uit Syrie;
het waar/eggende lam wordt nu visioenobjekt voor de Farao en wordt
naar Moses toe geïnterpreteerd En in Test Jos krijgt het lam eschatologische dimensies, er wordt een Lam/Messias verwacht. Zo meent Koch
met dit artikel de stelling van J. Jeremías (ThW 1,342) te hebben weerlegd, dat het laatjodendom de voorstelling van de Verlosser als Lam niet
gekend zou hebben
J. Jeremías is op bovenstaand artikel van Koch ingegaan [213], vooral
op de tekst van Test Jos 19,8 In zijn tekstkritische beschouwingen komt
hij ertoe de griekse tekst van hs. b (niet c, h of i) te verkiezen boven de
armeense versie. Hij meent overigens dat de oorspronkelijke taal van het
Testament van de Twaalf Patr het grieks was, men moet zich dus niet
wagen aan speculaties over het oorspronkelijke aramees, waarvan het
armeens of grieks een vertaling zou zijn Na een litteraire analyse komt
Jeremías dan tot de konklusie dat de voornaamste themata van Test Jos
2Ì1 'Und ich sah inmitten der Horner einen (andern) 'Jungstier'. Er trug ein
buntes Gewand und aus ihm ging hervor (oder: er erzeugte) ein I amm Zu
seiner Rechten ( ) stürmten alle wilden Tiere (und alle Schlangen) auf es ein
Und es besiegte sie das Lamm und vernichtete sie' (vertaling Kautzsch)
272 'In der vorletzten Kolumne wird uns der traurige Zustand Ägyptens vorgeführt. Zweimal wird das Land Syrien erwähnt, dann heiszt es' 'Das Unheil
ist grosz in Ägypten. Weine Hehopolis . weine Theben '. Es endete das
I^amm die Verwünschungen Es sagte zu ihm (das Lamm) Psenyns 'Was ?'.
Es (das Lamm) sagte ' Vollendung von 900 Jahren, ich werde Ägypten
schlagen'. Citaat uit Gressmann, AOT (bl 207).
213. J Jeremías, Das Lamm, das aus der Jungfrau hervorging (Test. Jos 19,8),
ZNW 57 (1966) 216-219.
214.
ym elbov, ein F* τηΐ ' lovña έγητνή&η ταοΰένος,
εχοιαα οτηλην
βνππίνην
y al F £ αΐτΐμ
TQor\)^FV àitròz aiicoitoz, y ai ε£ άριοτροών
ai τον fue ?Jo)v y al
πάντα τη ϋηοία ώηιιονν (СОГГ. ex rov) yar' αντοΤ, και Ívíyynev avrà ó άιηος, και
CÍTUJA/WV εις χατα-τάτ-ηηιν
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(maagd, uit Juda geboren, lam, heeft overwonnen) allen uit een christe
lijk milieu komen. Daarmee is aan Koch zijn voornaamste argument ont
vallen waarop de praechristelijke verwachting van een Verlosser als Lam
berust.
Ch. Burchhard heeft vanuit een andere hoek de positie van Koch ver
zwakt [275], hij heeft grote bezwaren tegen Kochs interpretatie van de
Targumtekst. De droomgeschiedenis uit TPsJ Ex 1,15 is geen fragment
uit een 'Jannes en Jambre'-geschrift uit 1ste eeuw v.Chr., maar een veel
latere invoeging. Het stuk is beslist niet apokalyptisch van aard, zoals
Koch meende. Het gaat om een eenvoudige haggadische legende. Ook de
interpretatie van het demotisch papyrus wijst Burchhard radikaal af: het
waarzeggend lam heeft niets van doen met het vernietigend lam, het 'ik'
van het verwoesten slaat op de Godheid, die door het Lam spreekt. Er is
dus in geen enkele zin sprake van een thema 'Het Lam, dat Egypte ver
woest'. En het lam in TPsJ kan niet uit het waarzeggend lam tijdens Bokchoris verklaard worden, wel uit de kontekst van de Targum zelf: de
sehr, wil in een droom samenbrengen 'kind', 'Egypte', 'vernietigen'. Voor
de twee laatsten kan het weegschaal-beeld gebruikt worden, voor het kind
het lam.
Na deze discussie blijft er niets ander over dan negatief te konkluderen
dat het niet juist is van een thema 'Het lam dat Egypte vernietigt' te spre
ken en evenmin van een titel Lam voor de eschatologische verlosser in een
praechristelijke tijd.
Β. το àovlov te verklaren als een christelijke titel van de oerkerk?
Meerdere exegeten, die een praechristelijk titelgebruik van het Lam niet
kunnen aanvaarden, proberen het amion-begrip van de Apoc uit andere
passages van het N T en misschien reeds van het judaïsme te verduidelijken. Twee mogelijkheden bieden zich hier aan: de Dienaar van Jahwe en
het paaslam. Langs twee wegen kan men proberen een brug te slaan
tussen het 'arnion' van de Apoc en de Dienaar van Jahwe in Jes. Ten
eerste, men kan het 'arnion' van de Apoc gelijkschakelen met het αμνός
τον foov van het vierde evangelie (Jo 1,29.36) en dit op zijn beurt een
johanneïsche interpretatie laten zijn van het aramese talja, dat 'dienaar'
of l a m ' kan betekenen (zie J. Jeremías, ThW V,700). De tweede weg legt
een kontakt tussen Apoc 5,6 en Jes 53,7: het Lam als geslacht staande
voor de troon ontleent deze trekken aan de Dienaar van Jahwe die is 'als
een lam (πρόβατον) ter slachtbank geleid (¿.-κ αφαγήν), als een schaap
( αμνός ) dat verstomt voor zijn scheerders'. Charles, in navolging van
Swete, wil het 'als geslacht' van het Lam in Apoc 5,6 afkomstig doen zijn
van het 'naar de slachtbank' in Jes 53,7. Op grond van deze gegevens zou
het 'amion'-begrip van de Apoc begiepen moeten worden als verwijzing
naar de Dienaar van Jahwe.
Er zijn nogal wat bezwaren tegen deze uitleg in te brengen. Zo is er het
feit dat 'to amion' in de Apoc nooit de bijstelling τοϋ ϋεον bij zich heeft,
hetgeen te verwachten is als het een andere verwoording van Dienaar
2/5. Chr. Burchard, Das Lamm in der Waagschale. Herkunft und Hinter
grund eines haggadischen Midraschs zu Ex 1, 15-22, ZNW 57 (1966) 219-229.
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van Jahwe is. Vervolgens is er in Jes 53,7 geen sprake van een titelgebruik
van het lam, het gaat er om het gewillig-zijn van het lam als beeld voor
de geduldige Dienaar. Ook later is deze tekst niet als vindplaats voor een
messiaanse titel beschouwd. Tenslotte mag nog opgemerkt worden (vgl.
Holtz, p. 43 n. 3) dat ογαζεΐν in de Apoc geen typisch woord voor de
dood van Christus is; ook die van de Antichrist (13,3) en van de marte
laren (6,9; 18,24) wordt ermee aangeduid.
Een tweede mogelijkheid die zich aanbiedt om vanuit het ОТ en N T
licht te werpen op de 'arnion'-titel van Christus is het paaslam. Zo wordt
Christus in IKor 5,7 het paaslam genoemd (ro πάαχα), dat werd gedood.
En in IPt 1,18 lezen we dat 'gij vrijgekocht zijt... ηιάψ шиап ώς άμνοΰ
άιιώμον . . . ΧριστηΡ = 'door het kostbaar bloed als van een vlekkeloos lam
Christus'. Tenslotte mag in dit verband nog de hypothese vermeld wor
den volgens welke Jo Christus op het kruis als een paaslam beziet (19,33.
36). T. Holtz toont zich in zijn christologie voorstander van deze paaslamachtergrond, ofschoon niet zonder aarzeling [216]. Van IPt 1,18 kan bv.
niet met zekerheid gezegd worden dat daar precies het paaslam is be
doeld. En hier raken we m.i. één van de moeilijkheden die deze paaslaminterpretatie met zich meebrengt Joh heeft het enkele malen over het
bloed van het lam (5,9; 7,14; 12,11) en in de twee eerste teksten wordt
daar zonden vergeving aan toegekend. Nu heeft het bloed van het paaslam in het ОТ een afwerende werking op boze machten (vgl. Hb 11,28),
maar er is niets bekend over de zondenvergevende kracht ervan [217].
En als we elders in het NT zien, dan is het juist het bloed van andere
offerdieren dat met zondenvergeving te maken heeft, zie Hb 9 over het
bloed van bokken en jonge stieren. En bij die zondeofffers kan volgens
Lv 4,32 ook een lam behoren ( χαόβατον ). En anderzijds, waar in het N T
met zekerheid van paaslam sprake is (IKor 5,7), daar wordt niets gezegd
over een werking op de zonden. Met dat al blijven er niet veel argumen
ten over voor de paaslamachtergrond van het 'arnion' van Joh, m.i. maakt
het offer\a.m voor de zonde evenveel kans: het moet geslacht worden, het
moet gaaf zijn («»«/«к ), het bloed ervan moet vergoten worden, er volgt
vergiffenis; al deze elementen worden aangetroffen in Lv 4,32-35. Maar
hiermee zijn lang niet alle handelingen en attributen, die aan het Lam
worden toegeschreven, verklaard.
C. Bij Joh is het lam tot een apokalyptisch dier geworden en moet het
primair m.i. als zodanig gezien worden. Daarmee is niet slechts gezegd
dat het een dier is dat in een apokalyps voorkomt of alleen in het apoka
lyptisch blok van de Apoc van Joh (c. 4-22). Het houdt ook in dat de
216. 'So glauben wir behaupten zu dürfen, dasz auch mit dem nnvior der
Apoc an das Paschalamm gedacht sei. Zwingend beweisen läszt sich das freilich nicht. Denn die Apoc spricht an keiner Stelle einen solchen Bezug aus'
(bl. 45).
217. Volgens Holtz (b. 45) zou Joachim Jeremías (Abendmahlsworte3 bl.
107w) enkele teksten uit het judaïsme geven waarin het bloed van de paaslammeren een verzoenende werking zou hebben. Ik heb deze teksten er
tevergeefs gezocht.
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identiteit van dat Lam niet te vatten is in het liturgisch beeld van een
paas- of zondeofferlam en dat zijn taak niet te beperken is tot een aardse
opdracht of een hemelse funktie. In die zin is het misleidend om van een
titel te spreken bij dit Lam, een titel suggereert meestal een omschreven
taak en een duidelijk toepassingsveld. Het Lam is in de Apoc allereerst
een apokalyptisch beeld, dat Joh introduceert omdat de traditie (Dn 7)
hem de figuur van de eschatologische tegenspeler onder het beeld van een
dier had overgeleverd. De apokalyptiek kent het gebruik om historische
personen of machten in de gestalte van een dier te laten optreden. Door
dat procédé kan men in zo'n diergestalte de geschiedenis van heel een
volk resumeren (vgl. Dn 8 over de ram en geit); verleden, heden en toekomst worden zonder tegenspraak in één figuur samengebracht. Het is
overigens geen monopolie van de apokalyptiek, het is een algemeen verspreid literair procédé. De inhoud van het 'amion'-beeld in de Apoc is
daarom m.i. niet primair af te leiden uit ОТ- of NTische voor-beelden,
maar uit de antetische situering tegenover het Beest, een kompositiegegeven van Joh dus. Ik wil dit nader aantonen in drie fasen.
a) De meeste kommentaren zijn het erover eens dat de c. 12-14 cen
traal staan in de kompositie van de Apoc. Ze zijn 'de climax van de Apokalyps' (A. Visser), 'das Kernstück des ganzen Buches' (Lohse), 'Ie centre
et la clé du livre entier' (Prigent). En Lohse geeft aan deze drie cp. terecht
de titel: 'Der Drache und das Lamm. Bedrohung und Bewahrung des
Gottesvolkes'
Joh wil in deze profetische visioenen van ср. 12-14 de ware achtergron
den van het wereldtoneel van zijn tijd en misschien wel van de mensen
geschiedenis in het geheel voor zover mogelijk blootleggen.
Dank zij de intronisatie door de Draak heeft het Beest heel wat te ver
tellen op het wereldtoneel (13,5-8), het is evenwel een bouwvallig feno
meen. Want de grote Draak is uit-eindelijk maar een onttroonde die aan
zijn laatste stuipen toe is (12,7-12). Dan boezemt het visioen van het Lam
met zijn volgelingen op de berg Sion (14,1-5) heel wat meer vertrou
wen in.
b) Het is eveneens door velen aanvaard dat de cp. 4-5 in meerdere
punten een parallellisme vertonen met genoemde cp. 12-14. Waar we in
het eerste geval God majestueus op zijn troon zien zitten, daar maakt de
Draak c.s. een vernederende val van de hemel naar de aarde. En waar het
Lam, terug van de overwinning, 'als geslacht' temidden van de hemelse
vergadering de geheime boekrol m ontvangst neemt en de hemelkoren
Hem daarom toejuichen (c. 5), daar ontvangt het Beest, met een kop 'als
geslacht', volmachten van de Draak; velen huldigen Draak en Beest
(C.13)[2M].

c) Vervolgens is het een duidelijke zaak dat Joh zich zowel in de cp.
4-5 als in de cp. 12-14 inspireert aan Dn en speciaal aan Dn 7.
218. Een ander punt van overeenkomst in deze twee serie cp. is het feit dat
de ziener belangrijke verleden 'feiten' in een visioen schouwt (de overwinning
van Christus, de val van de Draak).
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De behandeling van с 13 heeft laten zien hoe Joh het Beest van с 13
modelleerde met materiaal van Dn 7 (zie vv 1 2 5 7) Nieuw t a v Dn en
van geheel het ОТ en afkomstig van Joh zelf is de hiërarchie in de satanische wereld de Draak als Allerhoogste bedient zich van een Beest, die
zich op zijn manier van een ander dier bedient, dat alles om onheil te
stichten in de wereld Het is ontstaan als demonisch antitype van wat op
goddelijk niveau geschiedt Hij die zetelt op de troon roept het Lam op
om met zijn volk heil te gaan realiseren En hier zijn we bij een ander
element van Dn 7 gekomen Na de beschrijving van de vier beesten zien
we daar tronen klaar gezet worden, de Allerhoogste en zijn hof nemen er
plaats, 'ik zag dat het Beest werd gedood', en toen kwam iemand als een
mensenfiguur bij de Allerhoogste, hem werd heerschappij gegeven In cp
4—5 heeft Joh ongetwijfeld deze gegevens voor ogen gehad, ook hier
maakt hij evenwel het overgeleverde materiaal onderdanig aan zijn be
doeling en visie Zo zag Dn na de vier beest figuren, grote politieke imperia uitbeeldend, een mens figuur als beeld voor de uitverkoren natie,
misschien voor de gehele verloste mensheid Joh blijft echter in de kontekst van het dierenbeeld en voert binnen het kader van draak en beesten
nu het lam binnen Dn houdt aan zijn verdrukte volk in die hemelse mensfiguur het toekomstbeeld van een bevrijde natie, misschien zelfs mensheid, voor Joh presenteert aan zijn vervolgde medechristenen de Christus
die reeds overwon (5,5) en ook nog overwinnen zal (17,14) en vorst van
de eindtijdgebeurtenissen (cp 6-8) is, in de gestalte van het lam Er valt
nog op een ander verschilpunt tussen Apoc en Dn in deze aangelegenheid
te wijzen Dn ziet in zijn visioen die mensfiguur na de beesten opkomen,
maar in de ogen van Joh zijn Lam en Beest tegelijk werkzaam al is het
met geheel verschillende uitkomst Wel komen beiden weer hierin overeen dat ze het niet op een rechtstreeks duel laten aankomen tussen het
Beest en het Lam [219] Het zijn Gods macht en oordeel die een eind
maken aan het Beest (c 12, 19) en het Lam verheffen (3,21, с 5)
d) Als we zo de oorsprong en funktie van het 'arnion' beeld in de Apoc
mogen zien, worden ook de vele attributen en akties die aan het Lam
worden toegeschreven en in het geheel niet uit het beeld als zodanig of uit
het ОТ- en NTisch gebruik zijn af te leiden, begrijpelijker Als eerste punt
mag hier vermeld worden het feit dat het Lam in de nauwste eenheid met
God wordt voorgesteld het Lam wordt evenals God (4,8) door allen toe
gezongen (5,9) zoals dat in parodievorm ook gebeurt voor de Draak en
het Beest (13,4) Soms lijkt 'het Lam' toegevoegd te zijn aan een tekst
waar eerst alleen van God sprake was (6,16, 7,10, 14,4 10, 21,22, 22,3)
219 In zoverre vind ik het onjuist om in de Apoc het thema van de heilige
oorlog belangrijk te noemen zoals Ch H Giblin doet 'One of the best in
stances of the Holy War theme is, in fact, the NT Apocalypse De trompetten,
de ark, de angst voor de komst van de Heer vindt hij elementen van dat
thema Μ ι kunnen deze elementen voldoende uit het genre apokalyptiek
afgeleid worden Wel is in 16,14, 19,11 het motief van de messiaanse oorlog
aanwezig 'The Threath to Faith An exegetical and theological Re-examination of 2 Thessalonians 2, Roma 1966
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Het Lam bevindt zich bij (5,6; 7,9) of op de troon (14,10; 22,1.3), heeft
naar buiten dezelfde betekenis als God: is licht en tempel (21,22-23), heeft
het boek des levens (13,8; 21,27).
Ten tweede, misschien wordt uit het in a-c gezegde begrijpelijk, waar
om de Mensenzoonfiguur juist ook in de Apoc geen rol speelt buiten de
vermelding in 14,14. Ofschoon ik niet wil beweren dat overal waar nu het
Lam in de Apoc optreedt, in synoptisch perspektief de Mensenzoon had
kunnen staan, zijn er toch enige plaatsen zoals de cp 5-6 waar Hij uit
stekend zou passen. Joh wordt evenwel gefascineerd door het duo LamBeest [220].
Op de vraag waarom nu precies het beeld van het lam voor Christus
werd gekozen en bv. niet van de leeuw, kan ik alleen maar antwoorden
dat Christus onder dat beeld in de christelijke traditie reeds bekend was,
in welke vorm is dan nauwelijks belangrijk voor onze redenering. Wel
zijn met het beeld ook enige details uit de traditie overgenomen, bv. waar
sprake is van het vergevende of verlossende bloed van het Lam.
g. Waarschuwende engelstemmen (14, 6-13)
Nadat de 'tekenaar' Joh in de voorgaande cp. 12-14 met mythologisch
materiaal de hoofdfiguren van Draak, Beest en Lam heeft geschetst, komt
nu de predikant Joh aan het woord die oproept tot een levenshouding
tegenover die hoofdfiguren en hun werkzaamheden. Driemaal laat Joh
een engel zijn stem verheffen: bij de eerste engel (vv. 6-7) is het een op
timistische oproep tot ware Godsverering, de tweede engel (v. 8) dreigt
met het doodsbericht over Babyion, de geliefde van Draak en Beest, en
de derde engel (w. 9-12) houdt de aanbidders van het Beest de volle
maat van Gods woede voor ogen.
6 Toen zag ik opnieuw een engel, hemelhoog vliegend. Hij had een
eeuwige boodschap te verkondigen aan de bewoners van de aarde,
aan alle naties, stammen, talen en volken. 7 Hi} riep met luide stem:
'Vreest God en bewijst Hem eer, want het uur van zijn oordeel is
gekomen. Aanbidt Hem die de hemel en de aarde en de zee en
waterbronnen heeft gemaakt.' 8 En een andere engel, een tweede,
volgde hem en zei: 'Gevallen, gevallen is Babyion, de grote stad, die
alle naties dronken heeft gemaakt met de wijn van haar ontucht.'
9 Nog een andere engel, een derde, volgde hen en riep met luide stem:
'Alwie het Beest en zijn beeld vereert en zich op zijn voorhoofd of
hand laat merktekenen, 10 hij zal drinken van de wijn van Gods
toorn, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toom. Hij zal
220. Misschien heeft de voorkeur van Joh voor άρνίον boven αμνός iets te
maken met de klankverwantschap van het eerste woord met ΰηρίσν.
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gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige
engelen en het Lam. 11 De rook van het martelend vuur blijft op
stijgen in de eeuwen der eeuwen; dag en nacht zijn zij zonder rust, zij
die het Beest en zijn beeld vereerden en alwie zich liet
merktekenen
met zijn naam.
12 Hier is de standvastigheid van de heiligen op zijn plaats; zij be
waren de geboden van God en het geloof in Jezus. 13 En ik hoorde
een stem uit de hemel die zei: schrijf op: gelukkig de doden die in de
Heer sterven, van nu af aan. Ja waarlijk, zegt de Geest, zij zullen
uitrusten van hun vermoeienissen, want hun werken vergezellen hen.
6 Dat de ziener op een ander onderwerp overstapt, drukt hij wat vreemd
uit: 'en ik zag een andere engel'. D.i. op een andere keer zag ik weer een
engel. Joh voert nogal makkelijk engelen ten tonele. Het zijn bij hem
meestal echte woord-voerders: zij brengen een belangrijk woord uit het
ОТ of soms uit het N T naar voren, wel of niet omlijst met brede gebaren,
zoals in c. 10. Hij brengt op deze manier de nodige dramatische spanning
in zijn werk.
De engel vliegt hier in het zenit zoals de adelaar van 8,13, de plaats die
voor iedereen op aarde zicht- en hoorbaar is. Hij heeft aan alle aardbe
woners een'eeuwig evangelie' te melden. Het is hier de eerste en enige keer
dat we het woord 'evangelie' in de Apoc aantreffen. Bij dat woord denkt
de huidige christen als vanzelf aan de prediking van Jezus Christus, meer
nog aan de vier geschriften van Mt, Le, Mc en Jo. Het is echter de vraag
of deze gedachten-sprong [221] verantwoord kan worden in de onder
havige tekst. De kwestie hangt nauw samen met de vraag of er inderdaad
een verband bestaat tussen Apoc 14,6 en Mc 13,10 (= Mt 24,14): ...'eerst
moet aan alle volken het evangelie verkondigd worden...; dan het einde'.
Er zijn enige punten van overeenkomst aan te wijzen: in beide gevallen
gaat het over een boodschap vlak voor het einde en wel aan alle volken,
en het woord 'evangelie' wordt gebruikt. Maar bij dit laatste woord valt
tevens een belangrijk verschil te noteren: Joh heeft het over 'een' evan
gelie, Mc over 'het' evangelie. Bovendien is bij Mc het woord christolo
gisch te verstaan minstens in die zin van de blijde boodschap betreffende
Jezus Christus [222], bij Joh gaat het over een algemenere inhoud: het
laatste oordeel is nabij. En voor de ware gelovigen is dit een blijde bood
schap. Dat vernamen we reeds in 10,7 waar eveneens een plechtige engel
gewichtig het nabije wereldeinde afkondigde, welke goede boodschap
221. Een voorbeeld daarvan treffen we aan zelfs bij een expert als L. Vos in
zijn genoemd werk: 'The message which he bears is good news, gospel news'
(Ы. 153).
222. Dit geldt des te meer als men met velen, o.a. R. Pesch, Naherwartungen,
houdt dat Mk 13,10 een Markusinterpretatie is van het voorgaande v., met
name van het 'om Mij', hetgeen ook door W. Marxsen, Der Evangelist Markus,
Göttingen 1959, bl. 85 sterk benadrukt wordt.
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God aan de christelijke profeten had meegedeeld. Misschien mogen we
vanuit de kontekst van 10,7 ook het woord 'eeuwig' verklaren, namelijk
komend uit de verborgen eeuwigheid van God. Dat lijkt me aanneme
lijker dan Charles' verklaring: 'our author wishes to emphasize its un
changeable validity for all eternity'(II,12). Als het einde voorbij is, zal
die boodschap wel geen geldigheid meer hebben.
De inhoud van de boodschap is de klassieke missieoproep tot ware 7
Godsverering. Paulus gebruikt dergelijke woorden voor de mensen van
Tessalonika (ITess 1,9) en volgens Act 14,15 bij zijn prediking in Lystra.
Ook daar wordt gebruik gemaakt van Ex 20,11; Ps 145,6, teksten waarin
God als de Schepper van het heelal in zijn verschillende geledingen wordt
beschreven. In ons vers 7 polemiseert Joh duidelijk tegen de kultus van
het Beest.
Een tweede engel richt onze aandacht voor een moment op de zwarte 8
bladzijde van die oordeelsdag, de val van Babyion. Reeds Js 21,9 orakel
de met deze woorden over het historische Babyion. Onze ziener voegt er
'grote' bij iedere keer als hij het beeld van die stad gebruikt, hetgeen
mogelijk geschiedt naar het voorbeeld van Dn 4,27.
Dan staat er nog een lange bijstelling bij: 'de wijn van de hartstocht
van de ontucht'! Het lijkt er inderdaad op, zo zegt Charles, dat deze serie
genitivi de samensmelting is van twee verschillende uitdrukkingen. Daar
is de uitdrukking 'de wijn van haar ontucht' die in 17,2 voorkomt en
waarmee de verderfelijke invloed van Babel = Rome op de wereld wordt
bedoeld. Dan is er ook nog de formule 'de wijn van de ΰι·μός ' [223], waar
soms 'van God' (14,10) bij staat en die in volledige vorm eigenlijk luidt:
'de wijn van de hartstocht der toorn' (16,19; 19,15). Het ОТ kent het beeld
dat Jahwe iemand uit de beker van zijn woede en toorn laat drinken (Js
15,17; Jer 25,15w). Aangezien in het onderhavig v. Babel en niet Jahwe
handelend optreedt, gaat het in dit v. wel over de bedwelmende wijn van
de ontucht waarmee Babel de wereld bederft. Het τοϋ д ио kunnen we
dan ofwel met Charles zien als een foutieve invoeging onder invloed van
het komend v. 10 of met Lohmeyer begrijpen als 'roes'.
In с 18 zal Joh dit Babelrefrein nogmaals laten horen, daar zal hij ook
uitvoerig laten zien hoe het er met die val aan toe ging. Hier reeds een
richtingwijzer naar dat drama.
Een derde engel verheft uitvoerig zijn stem: als iemand het Beest ver- 9
eert... Vele christenen bevonden zich misschien in de verleiding om zich
veiligheidshalve of om redenen van promotie bij de keizerkultus aan te
sluiten, zoals die reeds in 13,13-18 werd beschreven. In de herhaalde
waarschuwing voor die kultus mogen we gerust een stuk ervaring van de
oerkerk in haar konfrontatie met de romeinse beschaving aanwezig ver
onderstellen. Het gaat niet 'zo maar' om het aandragen van enkele OT225. Volgens Lohmeyer kan &νμός betekenen 1. razernij, roes, gift 2. toom.
In het eerste geval zou het dan gaan om de bedwelmende drank die Babel de
wereld schenkt, in het tweede over de goddelijke toorn die over de mensen
komt.
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10

jsche dreigingen, met name uit Dn
Hij die aan de keizer-en godenkultus meedoet zal te drinken krijgen
van de wijn van Gods woede, een wijn die met de nodige ingrediënten
goed voor dit karwei is klaargemaakt, niet met water vermengd [224]
Met nog een ander beeld wordt de straf van het laatste oordeel voorgesteld de foltering met vuur en zwavel zoals over Sodoma en Gomorra
(Gn 19,24) en later over Edom (Js 34,8-10) En dat alles zal zich voltrekken ten aanschouwe van 'de heilige engelen en het Lam'
Dat is wel een kontrastbeeld met 13,12-13 waar het tweede Beest tekenen verricht op aarde (o a het vuur doen neervallen op aarde) ten aanschouwen van de mensen en van het eerste Beest Sommigen zien m de
aanwezigheid van het Lam en de engelen bij het uitvoeren van het oordeel een accentuering van de rechtvaardigheid van het oordeel Uit de
synoptische apokalyps kennen we de voorstelling van de aktieve aanwezigheid van de Mensenzoon met zijn engelen bij het laatste oordeel'
'dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken
Dan zal Hij
zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier
windstreken ' (Mc 13,26-27 en par) Meer in het kader van een rechtszitting liggen de logia zoals Lc 12,8 'Ik zeg u. ieder die Mij bij de
mensen belijdt, hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij Gods
engelen' (vgl Mc 8,38 en par) De voorstelling van Apoc 14,10 ligt midden tussen de twee genoemden in

11

Over Edom profeteerde Jesaja dat zijn stof tot zwavel en zijn land tot
brandend pek wordt 'dat dag noch nacht uitgaat, voor altijd stijgt zijn
rook op' (34,10) In 19,3 zal Joh deze woorden over Babel nogmaals opnemen Het is wel duidelijk dat deze beelden ons eerder de verschrikkingen van de eindtijdstraffen willen suggereren dan dat ze een dogmatische
uitspraak willen zijn over de eeuwigheidsduur van de goddelijke hellestraffen In de 'Katholische Dogmatik' IV,2, bl 488 van M Schmauss
(München 1959) wordt dit laatste nog gedaan De rusteloosheid van de
gefolterden die eens het Beest aanbaden, steekt schril af tegen de rust van
hen die in Christus ontslapen zijn (14,13)
12
Evenals na de beschrijving van het eerste Beest en diens destruktieve
aktiviteit (13,10) volgt ook hier na de verschrikking van de eindtijdrampen een oproep tot standvastigheid voor de gelovigen Ook hier blijkt weer
eens dat Joh bij het voorhouden van allerlei schrikbeelden toch de pastor
blijft, bedacht op de levensinstelling van zijn christenen Zoals dat het
geval was in 1.3, 12,17 e a worden de christenen ook hier omschreven als
degenen die Gods geboden en het geloof m Jezus bewaren
13
Nog op een andere manier wil Joh zijn medechristenen moed inspreken Een stem zomaar uit de hemel spreekt een zaligspreking uit· zalig de
doden die in de Heer sterven van nu af aan Het is de tweede zaligspreking sinds de eerste in 1,3 gesproken werd tot hen die Gods geboden on-

224 'De beker van Gods toorn' treffen we reeds aan in Jer 25,15, het detail
van 'mixture' en 'zonder water' vinden we in Ps 75,9, ook in Jer 25,15
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derhouden. Joh krijgt nog extra de opdracht om dit makarisme op te
schrijven, waarmee het belang van dit logion wel wordt onderstreept. De
kernachtige uitdrukking 'sterven in de Heer' die paulijns aandoet (vgl.
ITess 4,13: IKor 15,8) duidt op het sterven in eenheid met Christus, in
geloof en in vertrouwen op Hem. De kleine detaillering 'van nu af aan'
bij 'sterven' is belangrijk en getuigt van het bewustzijn van de schrijver
dat hij met zijn medegelovigen het laatste verschrikkelijke uur van de
Antichrist is ingegaan.
De geest beaamt het makarisme en formuleert het hoopgevende toekomstperspektief nog weer eens anders: de christenen zullen uitrusten van
hun moeiten in het laatste uur. Ook H b 4,10 kent deze gedachte van de
eschatologische rust. 'Hun werken volgen hen', niet zozeer als getuigen in
het oordeel, want daaraan zijn de mensen al onttrokken door hun ster
ven in de Heer, maar als manifestatie van hun in-Christus-zijn [225]. 'Das
"Drauszen" der Werke ist das "Drinnen" des Glaubens', aldus Lohmeyer
bij deze passage.

h. De oogst (14, 14-20)
Bousset noemde deze perikoop 'die rätselhafteste Partie des ganzen Buches'.
Inderdaad het is als het ware een dringen van meerdere personen en akties
binnen het kader van enkele w., het lijkt wel of deze personen en akties
doublures zijn van elkaar. Het geheel doet verwarrend en overdadig aan. Het
eerste wat Joh ziet is iemand als een mensenzoon op een wolk met een scherpe
sikkel in de hand (v. 14). Een eerste engel roept die mensfiguur op de sikkel
in de oogst te slaan (15-16). Een tweede engel komt te voorschijn, ook met
een scherpe sikkel (v. 17). Tenslotte verschijnt er nog een engel die de vorige
engel toeroept om de wijngaard van de aarde te oogsten (18-20). Bij een
dergelijke akkumulatie van personen ligt het voor de hand aan latere invoegingen [226] of aan vergissingen te denken [227]. We moeten echter zo
lang mogelijk proberen met de kritisch verantwoorde tekst klaar te komen.
Welnu, de tekst van 14,14-20 lijkt me dan verklaarbaar als we het fragment
225. Men citeert in dit verband vaak Pirqe Aboth 6,10: 'als de mens sterft,
begeleiden hem niet zilver of goud of kostbare stenen of parels, maar Tora
en goede werken'.
226. Zo vindt Charles dat de w . 14.18-20 van Joh zelf afkomstig zijn, de
w . 15-17 zouden een latere interpolatie zijn. Hij wijst op enkele stijl- en
inhoudsverschillen: die iemand van v. 14 zit ¿τί την νεφέλην en die van w .
15-16 ¿TÍ τής νεφέλης; de sikkel is 'scherp' in v. 14.18, hetgeen in de andere
w . niet wordt gezegd. De moeilijkheid bij zo'n interpolatiehypothese is meest
al de reden van die invoeging te verklaren. Charles geeft hier zelfs geen
suggestie.
227. P. Gaechter, The Role of Memory in the Making of the Apocalypse,
ThSt 9 (1949) 419-452 is eerder een detective dan een exegeet als hij hier de
veronderstelling uitspreekt dat de leerling van Joh, hem helpend bij de redactie,
hier de juiste volgorde van de engelen en hun taken vergat en zo foutief aan
Christus in v. 14 een sikkel toekende en Hem ook nog toegesproken liet wor
den door een engel zoals in v. 17.
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niet als een lopend verhaal proberen te lezen, maar als een kleine verzameling
van enkele teksten en beelden betreffende het laatste oordcel De engelen
worden dan zoals reeds in 14,6-11 als woordvoerders opgevoerd, ze brengen
een tekst in beeld, ze ensceneren een waarschuwing en boodschap Hier in
14,14-20 lijkt me een tekst van Joel centraal te staan, die in tweeen verdeeld
door twee duo's wordt Opgevoerd'.
14 Ik had nog een visioen: zie een witte wolk en daarop gezeten
iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en
in zijn hand een scherpe sikkel. 15 En er kwam een andere engel uit
de tempel, hij riep met luide stem tot Hem die op de wolk gezeten
was: Sla toe met uw sikkel en oogst, want het uur om te oogsten is
gekomen, overrijp is de oogst van de aarde. 16 En Hij die op de wolk
was gezeten wierp zijn sikkel op de aarde en de aarde werd afge
maaid.
17 Nog een andere engel kwam uit de tempel in de hemel te voor
schijn, ook hij had een scherpe sikkel. 18 En een andere engel, aan
gesteld over het vuur, kwam van het altaar en hij riep met luide stem
tot de engel met de scherpe sikkel: sla toe met uw scherpe sikkel en
hak er de trossen van de wijnstok mee af, want zijn druiven zijn rijp.
19 Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde en hij oogstte de wijn
stok der aarde en wierp de druiven in de grote perskuip van Gods
toorn. 20 De kuip werd buiten de stad geperst en er kwam bloed uit
dat reikte tot aan de teugels van de paarden en over een afitand van
zestienhonderd stadiën wegstroomde.
14 Er verschijnt een nieuw beeld op het scherm: een witte wolk (wit is de
kleur van de hemelse heerlijkheid, vgl. 1,14; 3,4 5; 6,11 enz) en daarop
gezeten iemand als een mensenzoon Het verband van dit nieuwe beeld
met de voorgaande penkoop 14,6-13 bestaat hierin, dat daar de antecedenten en konsekwenties van het oordeel werden bezien: een gunstig gebeuren voor hen die zich bekeren en volharden, onheil voor Babel en zijn
aanhangers Hier wordt het oordeel zelf naar zijn goede en kwade zijden
in beeld gebracht.
We maakten reeds kennis met de mensenzoonfiguur in 1,13 waar hij
gezien werd temidden van de zeven luchters en aangeduid met dezelfde
stereotiepe uitdrukking 'iemand als een mensenzoon', in deze vorm overgenomen van Dn 7,13 en verder op deze wijze uniek in het NT. De evangeliën spreken van 'de mensenzoon' en bedoelen daar duidelijk in bijna
alle gevallen Christus mee Overigens is de formule 'iemand als een mensenzoon' het enig duidelijke wat Joh hier (als ook in 1,13) van Dn 7,13
overneemt Het 'gezeten op een witte wolk' klinkt toch enigszins anders
dan het 'komend op de wolken' van Dn.
Ook de beide attributen van kroon en sikkel zijn onbekend in Dn 7.
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Ja, de gehele funktie van koninklijk rechter, in die twee emblemen uitge
beeld, is iets nieuws tegenover de mensenzoonfiguur van Dn 7 die eerder
een volk symboliseert dan een aktie uitvoert. De traditie van de mensen
zoon-rechter treffen we wel aan in de synoptici, bv. in de parabelrede van
Mt 13. Daar wordt de Mensenzoon enerzijds voorgesteld als de zaaier,
anderzijds ook als degene die bij de oogst 'zijn engelen' uitzendt om het
opgeschoten onkruid op te ruimen ( w . 37-41). Na de lijdensvoorspelling
herinnert het logion van Mt 16,27 aan dezelfde voorstelling, ofschoon het
oogstthema er niet duidelijk meer bij is ('de Mensenzoon zal komen in de
heerlijkheid van de Vader met zijn engelen en zal ieder volgens zijn daden
vergelden').
Ook in de apokalyptische rede van Mt 24-25 komt het beeld voor:
'Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van al
zijn engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie' (25,31).
Waar het oordeel in Mt 13,39w in het kader van een oogst is gedacht,
speelt het zich in 16,27 en 25,31 binnen de kontekst van rechtspraak af.
Het lijkt me dat Joh het traditiegegeven omtrent de Mensenzoon met en
gelen betrokken bij het laatste oordeel en wel in het kader van een oogst
hier in 14,14-20 heeft opgenomen, geënsceneerd en uitgewerkt aan de
hand van Joël 3,13.
'En een andere engel...'. Dat 'ander' bij engel kan beter niet verklaard 15
worden met het oog op de reeds in 14,6.8.9 voorkomende engelen. Daar
deed zich trouwens hetzelfde verschijnsel voor (zie 14,6) dat van ander
werd gesproken zonder dat er in het voorafgaande sprake was van een
engel. Geforceerd komt me de uitleg van Charles voor die het 'ander' in
15-16 gewoon vindt, namelijk de volgende t.a.v. de mensenzoon die door
de interpolator van deze w . 15-16 als een engel gezien werd [228] en het
in v. 18 oplost in de zin van: 'een ander, een engel'. M.i. komt de formulering vanuit het 'achterhoofd' van Joh, iedere engel brengt in dit cp. een
ander woord of beeld naar voren.
De engel komt uit de hemelse tempel, zoals ook het geval zal zijn met
de twee overigen in v. 17.18. Ze komen uit Gods aanwezigheid, door
Hem gezonden en brengers van Zijn woord. De engel roept hier tot de
Mensenzoon van v. 14 om de sikkel in de oogst te slaan. Het kan ons bevreemden dat de Mensenzoon door een engel tot handelen moet worden
geroepen. Gewoonlijk maakt men deze gang van zaken begrijpelijk door
te verwijzen naar het logion van Mt 24,36 (en par) dat 'noch de engelen
noch de Zoon het uur kennen, alleen de Vader' die dan in dit geval zijn
engel naar de Zoon zendt om het uur aan te kondigen. Het lijkt me niet
juist om de engel van v. 15 als een soort hoofdfunktionaris in het uitvoeren van het oordeel te zien. Deze engel heeft meer weg van een 'angelus
interpres', die de betekenis uitlegt van wat in v. 14 werd gezien, nl. die
mensenzoonfiguur met een sikkel. Die sikkel, zo wil de engel zeggen, is
228. Niet alleen de bijstelling 'ander' in v. 15, maar ook de verschijning met
een wolk (vgl. 10,1) maakt het begrijpelijk dat een enkeling in de figuur van
14,14 ook een engel zag, zo bv. Wellhausen.
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er om aan de wereldoogst te beginnen, het uur daarvoor is gekomen. Dat
bewuste uur, elders het uur der beproeving (3,10) of van het oordeel (14,7)
geheten, is hier het uur van de oogst.
Nu heeft Joh waarschijnlijk het beeld van twee oogsten willen benutten,
dat van de koren- en van de wijnoogst. Hier in v. 15 staan ϋ^ρίζειν en
ϋεοιαμός voor het maaien van veldgewassen. In de parabel van het zelfgroeiende zaad van Mc 4,26-29 is dit beeld ook bekend, er wordt ge
sproken over 'de sikkel die de mens erin slaat als de oogst aanstaande is'.
Het is de vraag in hoeverre Joël 3,13 (TM 4,13) hierin heeft meegespeeld:
'Slaat de sikkel erin, want de oogst is aanstaande; komt, treedt, de perskuip is vol' [229]. Het is zeer goed mogelijk dat Joh in het genoemde
citaat van Joël dat duidelijk over de wijnoogst handelt, een tweesoortige
oogst heeft begrepen [230]. In ieder geval zien we Joël 3,13 nogmaals en
dan vollediger geciteerd in het volgend v. 18.
Degene die op de wolk is gezeten voegt nu de daad bij het woord en
werpt de sikkel op de aarde 'en de aarde werd geoogst'. Het staat er allemaal in telegramstijl. Er wordt niet gezegd wie de oogst binnenhaalt, wie
er maait. De Mensenzoon draagt dit alles waarschijnlijk aan een ander
over, hij blijft op de wolk zetelen Het is al evenmin duidelijk of dit oogsten te verstaan is in de gunstige zin van het verzamelen van de goeden
of in de pejoratieve zin van afrekenen met de goddelozen. De eerste interpretatie heeft de meeste aanhangers, zij beroepen zich op teksten als
Mt 3,12; 9.37; 13,30; Mc 4,29; 13,27. Aanzienlijke exegeten echter zoals
Bousset, Wikenhauser, Lohse kiezen voor de tweede verklaring, uitgaande
van OTische parallellen zoals Joël 3,13; Js 18,5; Jer 51,33.
De eerste interpretatie lijkt met het meest aannemelijk gezien de kontekst en het gebruik van het beeld. Wat de kontekst betreft: in de voorgaande perikoop 14,6-13 konstateerden we een optimistisch en een pessimistisch geluid in de waarschuwende engelstemmen, hier in een tweevoudige schets van dat oordeel kan hetzelfde worden verwacht. En in w .
17-20 komt beslist het negatieve aspekt naar voren, in w . 14-16 nodigt
het werkwoord uit tot positieve uitleg. Het beeld van de korenoogst in de
overige teksten lijkt me inderdaad steeds in een gunstig perspektief te
staan. Dat is niet het geval waar het over de wijnoogst gaat (Js 18,5; Joël
3.13).
Een andere engel komt uit de hemelse tempel, ook met een scherpe
sikkel. Waarom nog iemand met weer een sikkel, als de aarde al geoogst
is zoals in het vorige v. werd gesuggereerd? Deze vragen rijzen als vanzelf
v/anneer we het verhaal als een reportage willen lezen. Joh laat ons evenwel eerder zien hoe hij Gods woord, in de profeten uitgesproken over het
229. есалоаггОмте τα Soé.tam on παηέύτη?·ίν τοιγητ-ίς . . . тагеігг itoti τλήοης
г' >um;. Het woord τηιγψός is vertaling van het hebreeuwse qasìr dat een
dubbelzinnig woord schijnt. Het doelt in ieder geval ook vaak op korenoogst
(Gn 8.22; 45.6; Ex 34,21; Jer 51,33).
230. Zo bv. Lohmeyer: 'Was hier (Joël) als poetischer Parallelismus erscheint,
ist als sachliche Doppelheit aufgefaszt' (Komm, bij deze tekst).
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wereldeinde, ook voor zijn tijd wil laten klinken. De verhouding van v. 17
en vv. 18-19 gelijkt sterk op die van v. 14 en vv. 15-16: in het eerste v.
verschijnt iemand met een sikkel, in de daarop volgende w . roept een
engel met luide stem tot die persoon met sikkel om die te gaan gebruiken.
Het lijkt me duidelijk dat Joh met deze uitgebreide enscenering van de
dubbele oogst wil doen uitkomen hoe hij het eindoordeel in zijn visioen
ziet als een realisering van OTische Godswoorden.
De engel die met zijn sikkel uit de tempel kwam wordt door een andere
engel van bij het brandofferaltaar opgeroepen om in aktie te komen. Deze
engel bij het brandofferaltaar kennen we al van 8,3, hij brengt de gebeden
van de gelovigen over naar God. Onder het brandofferaltaar bevinden
zich immers de zielen van de gemartelde christenen (6,9) die om hulp
roepen voor hun medemensen nog in de verdrukking op aarde (9,13). Zo
mag ook deze engel van v. 18 gezien worden als de personifikatie van de
smeekgebeden van de gelovigen om uitvoering van Gods oordeel. De
ziener heeft nu het beeld van de wijnoogst op het oog, de woorden
van de engel benaderen nu veel beter dan in v. 15 Joël 3,13. Er is nu
duidelijk sprake van de trossen. Dan zal aan Άηέπανον de betekenis van
snoeimes gegeven moeten worden of indien dit ongebruikelijk is in de
wijnoogst, mag men veronderstellen dat het woord er ondoordacht te
recht kwam. Het is evenwel reeds aanwezig in Joel 3,13 waar het volgens
bijna alle kommentaren over een wijnoogst gaat.
Evenals in v. 15 wordt hier kort vermeld dat aan de oproep gehoor is
gegeven. De engel (nu ontbreekt het aktief subjekt niet zoals in v. 16) gaat
de wijnoogst plukken en werpt de trossen in de perskuip van Gods woede.
Het gaat nu duidelijk over het oordeel als het afrekenen met de vijanden
van God en Christus en als zodanig wijst ook dit v. vooruit naar de ver
nietigende executie van het grote Beest en Babel (ср. 17-18), van de vol
keren (19,11-15) en van Satan (20,7-10).
'De perskuip wordt getreden buiten de stad'. Het plastische beeld van
Jahwe die de wijnpers treedt, is reeds bekend in het ОТ, in Js 63,3; Joël
3,13 (LXX), KI 1,15 (*Al mijn dapperen heeft de Heer uit mijn midden
gevaagd; Hij heeft tegen mij een bende ontboden, om mijn jonge mannen
te breken. De Heer heeft de wijnpers getreden voor de jonkvrouw, de
dochter van Sion'). Dat dit tafereel zich buiten de stad gaat afspelen,
brengt men gewoonlijk in verband met de traditie die de uitvoering van
het laatste oordeel lokaliseert in het dal van Josaphat of op de Olijfberg,
beiden juist buiten Jerusalem gelegen (vgl. Zach 14,4; Joël 3,2.12; Hen
53,1; 4Esd 13,35). Het kan ook zijn dat dit gegeven samenhangt met een
regel dat de executies buiten de stad moeten worden uitgevoerd (vgl. Jer
22,19). Met een paar woorden worden de afschuwelijke afmetingen van
dit wraakoordeel gesuggereerd, de veroordeelden zullen zwemmen in hun
bloed. Dat dit bloed komt tot aan de teugels van de paarden, wijst op de
strijd van de hemelse legers te paard die de goddelijke Messias-Ruiter
volgen (19,13). Het bloed stroomde 'over een afstand van zestienhonderd
stadiën', een andere manier om de gruwelijkheid van het gebeuren te schilderen. Deze zestienhonderd stadiën (± 320 km) komen overeen met de
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lengteafstand van Palestina, het zou dus over heel Palestina gaan, gere
kend van Tyrus tot EI-Arish in Egypte. Met een meer symbolische uitleg
van het getal komt men ertoe om in die afstand heel het aardoppervlak te
begrijpen, en wel als het schematisch getal gezien wordt als het veelvoud
van 4 (windstreken?) of als 40 χ 40.

6DE HOOFDSTUK
DE ZEVEN SCHALEN
(15.1-16,21)
Hier begint een nieuwe en laatste serie plagen, weer opgebouwd naar het
schema van de twee vorige series. De beide cp. 15-16 vormen zo het derde
zevental onheilsvisioenen. Het is alsof de ziener duidelijk wil maken dat God
alvorens Hij definitief zijn oordeel gaat uitspreken over het Beest (cp. 17-18)
reeds voldoende aan den lijve doet ondervinden dat het kwade niet ongestraft
kan blijven en hen aldus waarschuwt. Dit tot driemaal toe straffend optreden
met een zevenvoudige serie plagen doet sterk denken aan de gedachtengang
van Lv 26 (in mindere mate Dt 28). Daar wordt eerst welzijn beloofd aan
degenen die volgens Gods wetten leven (1-13), de ontrouwen worden met Gods
toom bedreigd (14-17). Dan klinkt meermalen de waarschuwing: 'Als ge Mij
dan nog niet gehoorzaamt, dan blijf Ik u tuchtigen voor uw zonden tot zeven
maal toe' (18.21.24.28). Wat toen als bedreiging aan Israel werd voorgehou
den, wordt nu in de ogen van Joh aan de wereld voltrokken. En Gods toorn,
met zijn pacdagogische bedoeling (3,19), kent zijn grenzen, eens is de maat
vol, wil Joh zeggen in het aanleggen van deze serie (15,1).
C. 15 is een inleiding op het komende c. 16, dat blijkt reeds uit v. 1 dat als
een titel boven beide cp. gezien kan worden. De funktie van 15,1-8 mogen
we enigszins vergelijken met die van cp. 4-5 en 8,2-5. Ook deze beide teksten
gingen aan een rampenserie vooraf en hielden zich bezig met een stuk hemelse
liturgie. Daarbij was cp. 4-5 zo ruim opgezet, omdat het tevens als dekor van
alle komende cp. dienst moest doen. Dat Joh vóór het voltrekken van zo'n
rampenserie een hemelse liturgiescene oproept, valt waarschijnlijk te verklaren
uit de intentie van Joh ook die plagen te presenteren als een gebeuren van
Godswege, een antwoord op die hartstochtelijke roep om rechtvaardigheid in
de wereld. In 15,1-4 zingen de hemelse christenen die hun zware uur doorstonden daarom een lied op Gods rechtvaardigheid, in w . 5-8 worden de
zeven engelen als priesters voor een ceremonie toegerust om Gods rechtvaardig oordeel uit te gaan voeren.

a. Hemelse liturgie (15, l^S)
1 Toen zag ik een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar,
zeven engelen met zeven plagen, de laatste, want Gods toorn bereikte hierin de volle maat. 2 Ook zag ik zoiets als een zee, glashelder
en met een vuurrode gloed. Bij die zee zag ik hen staan, die niet
bezweken waren voor het Beest en zijn beeld en het getal van zijn
naam. 3 Met de harpen Gods bij zich zongen zij het lied van Moses,
de dienaar van God, en het lied van het Lam:
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Groot en wonderbaar zijn uw werken. Heer God, heerser van het
heelal,
Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning der volken.
4 Wie zou U, o Heer, niet vrezen
en uw naam niet verheerlijken?
Want Gij alleen zijt heilig.
Alle volkeren zullen komen en U aanbidden,
want uw rechtvaardige oordelen zijn voor iedereen duidelijk ge
worden.
5 En daarna had ik weer een visioen: het heiligdom van de tent
der getuigenis in de hemel werd geopend. 6 En de zeven engelen met
de zeven plagen kwamen eruit te voorschijn, gekleed in zuiver, helder
linnen en om de borst gouden gordels 7 En één van de vier levende
wezens overhandigde de zeven engelen zeven gouden schalen, vol met
de toorn van God, die leeft in de eeuwen der eeuwen. 8 En de tempel
werd gevuld met rook ten teken van de heerlijkheid van God en van
zijn macht. Niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven
plagen van de zeven engelen tenvolle waren uitgevoerd.
De ziener schouwt nu weer een ander teken na dat van de Vrouw en de 1
beide Beesten zeven engelen 'met de zeven laatste plagen'. Dat 'de laatste' legt duidelijk een verband met het visioen van de trompetten (c 8) en
dat van de zegels (c 6) Dat de engelen plagen bij zich hebben is een verkorte aanduiding van de inhoud van с 16 Eerst moet nog de plechtige
opdrachtverlening geschieden in 15,1-8 en vooral in de vv. 6-8 waar de
schalen worden overhandigd Er wordt bij deze laatste rampenserie uit
drukkelijk gezegd dat de woede van God hier zijn hoogtepunt bereikt Bij
de vorige plagenvisioenen werd overigens nooit zo expliciet gezegd dat
het uitstorüngen van Gods toorn waren
Joh ziet in de hemel iets als een watermassa met vuur vermengd In 4,6 2
zag hij iets als een glazen zee, kristal gelijk, het was vóór Gods troon De
glanzende hemelvloer deed hem daar aan kristal denken en hier aan een
mengeling van zee en vuur, misschien wil hij ze vergelijken met het zeeoppervlak bij zonsondergang Anderen zien in het vuur liever een verwijzing naar het komende oordeel, 'Symbol des anhebenden Genchtes' [231] Het lijkt me al te geforceerd om in die met vuur vermengde
zeemassa een allusie te zien op de Rode Zee of het hemels doublet daarvan [2i2] M McNamara meent hiertoe gerechtigd te zijn vanwege 'het
231 Het woord ч о = vuur komt 26x voor in de Apoc, of in de kontekst van
de epiphanie van een hemels wezen (7x) of die van het oordeel Het eerste
lijkt me hier het geval te zijn, het gaat over visioen van het hemeldekor.
Nergens wordt 'vuur' gebruikt om de kleur rood aan te geven.
232 Zo bv M. Rist: This is the same sea of glass before the trone described
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lied van Moses' in het volgend v. waarmee we volgens hem duidelijk bij
de Rode Zee-viktorie zijn. T h e most natural explanation of the sea of
glass mingled with fire will, then, be the Red Sea, used as a symbol of
the eschatological victory in the New Exodus described in the entire
book' [233]. Ik vind deze uitleg zeer onwaarschijnlijk, eerstens vanwege
het parallellisme met 4,6 waar we niets van een Rode Zee-kontekst kun
nen vermoeden, dan vanwege hetgeen in noot 231 gezegd is en tenslotte,
omdat het m.i. nog met zo zeker is dat we met dat lied van Moses bij
Ex 15 beland zijn.
Joh ziet dan in die hemelomgeving die christenen aanwezig die met be
zweken zijn voor de kultus van het Beest en diens beeld, die integendeel
uit de strijd met dat Beest als overwinnaars te voorschijn zijn geko
men [234]. In 7,9.13-14 werden de in de hemel aanwezige christenen,
eveneens met een lied bezig, beschreven als zij 'die uit de grote verdruk
king kwamen', een idee dat wel zeer nauw verwant is met hetgeen hier in
15,2 meespeelt. In 14,3 werd van de aardse deelnemers aan de hemelse
liturgie gezegd dat ze van de aarde zijn vrijgekocht.
3-4
Joh hoort ze een lied zingen, er is begeleiding van harpen. Interessant
is de joodse traditie, waarop McNamara (bl. 211) attent maakt en die hij
aantrof in de mekilta (Hashira 1 op Ex 15,1) en in een veel latere Tg op
het Hooglied 1,1 (editie R. Melamed) en die handelt over tien liederen uit
de geschiedenis van Israel Het eerste daarvan werd in Egypte gezongen
na het bezwijken van Farao, het tweede bij de Rode Zee en het tiende zal
ergens in de toekomst gezongen worden.
Op deze plaats hoort Joh ze dan het 'lied van Moses en van het Lam'
zingen. Het gaat niet duidelijk op één OTische tekst terug, het is eerder
een samenvoeging van bekende klanken die her en der vooral in de Ps en
cantica van het ОТ te horen zijn. 'Ik juich om het werk uwer handen.
Hoe groot zijn uw werken, Jahwe' (Ps 92,5; 111,2; 139,14); 'want al zijn
wegen zijn gerecht. Een God van trouw, heilig' (Dt 32,3); 'alle volken die
Gij hebt geschapen, moeten komen aanbidden en uw naam verheerlijken'
(Ps 86,9)- Het is eigenlijk geen zegelied, er wordt over geen enkele over
winning gesproken. Gods grootheid en rechtvaardigheid worden geprezen.
Omwille van zijn rechtvaardige oordelen komen de volkeren Hem aanin 4,6. However, it is now an added feature, for it is fiery red in colour,
which helps to identify it as the heavenly Red Sea Just as the Israelites with
God's aid had earlier passed through the Red Sea to escape Pharaoh and his
oppression, now the Christian Martyrs have made their escape over the
heavenly Red Sea from their persecutor, the Satanic Roman Empire (Inter
preter's Bible, vol XII bl. 478).
233. M. McNamara, The New Testament and the Palestinian Targum to the
Pentateuch, Rome 1966, bl. 201. Hij verwijst hierbij ook naar een artikel van
F. Torrance, Liturgie et Apocalypse, Verbum Саго 11 (1957) 28-40 waarin de
bronzen zee in de tempelhof van IKg 7, 23-44 als een duphkaat van de Rode
Zee wordt gezien, hetgeen dan in Apoc 4,6; 15,2 zou meespelen.
234. De griekse tekst heeft niet de genitief, maar de praepositie εκ waarin
Lohmeyer een allusie op het gespiritualiseerde uittochtthema ziet.
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bidden. Het lied moet dan ook in verband gezien worden met de komen
de daden Gods in de cp. 16-18 en niet met de overwinning van cp. 12.
Het bevreemdende 'van Moses en van het Lam' heeft nog al wat te
denken gegeven, zonder dat men tot een eensgezinde oplossing is geko
men. Waarom van Moses én het Lam? En in welke zin van Moses en het
Lam? Sommigen (Weiss, Spitta) zien het Lam als een latere toevoeging,
anderen (Bousset, Swete, Charles) vinden dat van Moses. Charles meent
dat 'het lied van Moses' eerst in de marge van de tekst was aangebracht
door een vrome scribent en later door een ander in de tekst zelf is opgenomen [235].
Voor wat betreft 'het lied van Moses' verwijst men gewoonlijk naar Ex
15,1 waar Moses met de Israëlieten een danklied zingt vanwege de overwinning op Farao. Nu spreekt de tekst van Apoc 15,3-4 met geen enkel
woord, zoals reeds gezegd, over een zege [236], wel over Gods rechtvaardig oordelen. Daarom lijkt me een verwijzing naar het lied van Mozes in
Dt 32 een grotere kans te hebben. Dat handelt meer expliciet over Gods
rechtvaardig optreden. En v. 3 uit het lied in Apoc 15 heeft duidelijke
aanknopingspunten met Dt 32,4. Wat v. 4 betreft, dat sluit aan bij het
einde van Dt 32 (v. 43: 'Stemt naties, een jubelzang aan voor zijn volk,
omdat Hij het bloed van zijn dienaren wreekt'). In het hierop aansluitende 16,6 komt dit idee van Dt 32,43 duidelijker naar voren. Het lied is op
deze wijze ook beter een voorspel op de komende capita. En ook in deze
inleiding op een plagenvisioen (zoals in 8,2-3) ligt dan het idee uitgedrukt
dat aan de roep van de martelaren (6,9) gehoor gegeven gaat worden in
de komende straffen.
Wat betekent dan dat het lied ook van het Lam is? Charles zou geen
moeite met de tekst hebben gehad als er alleen 'van het Lam' had gestaan:
immers de overwinning werd behaald dank zij het Lam, dan moet het
zegelied ook met zijn naam verbonden zijn. Dit verband laat hij dan evenwel in het vage. Gaat het over een lied ter ere van of gemaakt door of
gedirigeerd door? Ik zou de oplossing willen zoeken in de manier waarop
Joh in enkele teksten onverwachts het Lam als nieuwe figuur in een bekend kader laat optreden. De toorn Gods op de laatste dag is een gebruikelijk beeld, Joh voegt er de toom van het Lam bij (6,16). De troon is een
bekend goddelijk attribuut, in de Apoc ook bij het Lam behorend (7,9;
22,1). Zo is het ook met het boek des levens (13,8; 21,27). Men heeft de
indruk met interpolaties te doen te hebben, maar Joh zelf is hier aan het
werk. De betekenis in 15,3 zou dan zijn, dat de hemelingen de woorden
van Moses in de mond nemen, die echter dank zij het optreden van het
Lam in de eindtijd hoogste aktualiteit hebben.
Na het meer auditieve fragment van 1-4 nu het meer visuele deel 5-8. 5
255. Charles geeft als reden op dat voor de Apoc de heilsorde van het ОТ
voorbij is en de mensen van het ОТ in de hemel 'would accept the teaching
of the New' 01.35).
236. Alleen het woord θαυμαστός doet denken aan Ex 15,11: 'Wie is als Gij
onder de goden... geducht сип uw roemvolle daden' {βαυμαστός iv δόξαις).
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Het plechtig gezongen lied van de vorige vv wordt door een al even plech
tige quasi liturgische handeling gevolgd Telkens als Joh ons bij een
hemelse liturgie laat assisteren (cp 4-5, 8,2-5, 15) is het moeilijk om de
heilige plaats waar we ons bevinden duidelijk te identificeren Zijn we m
cp 4-5 in een tempel of in een paleis, bij welk altaar staan we in с 8 en
waar zijn we hier in 15,5? 'In de tempel van (= met?) de tent der getuige
nis' [237] Het lijkt me niet juist om xws hier de voor de Apoc ongebrui
kelijke betekenis van 'een heiligdom' te geven en dan de 'tent der getui
genis' als een nadere uitleg (gcmtivus epexegeticus) te beschouwen De
betekenis wordt dan het heiligdom, namelijk dat van de tabernakeltent
Zo Bousset De visioenen van de Apoc (en reeds die van Js en Ez) spelen
zich echter steeds in de tempel af, hetzij de aardse hetzij de hemelse, ner
gens in de tabernakeltent In 11,19 zagen we reeds eerder de hemelse
temjjel opengaan, er werd een uitzicht op de verbondsark gegund En in
с 14 zagen we herhaaldelijk een engel 'uit de tempel m de hemel' komen,
ten teken dat zijn boodschap van Godswege komt Waarom dan hier in
15,5 de tabernakeltent erbij, want de vertaling van Lohmeyer 'de tempel
met de tent' lijkt me het meest aanvaardbaar 9 [238] Lohmeyer geeft geen
reden aan waarom Joh hier die π^ηνη erbij haalt Als we mogen aan
nemen dat met het lied van Moses in 15,3-4 naar Dt 32 wordt verwezen,
zou daar mogelijk ook een oplossing voor die vraag naar de tabernakeltent te vinden zijn Van het lied van Moses wordt namelijk uitdrukkelijk
gezegd (Dt 31,19 21) dat het lied tot getuige zal zijn voor Jahwe en tegen
Israel wanneer rampen het volk gaan treffen Joh zou dit dan hier op de
mensheid in zijn geheel toepassen zoals hij regelmatig voor Israel be
doelde teksten nu voor de mensheid begrijpt Zo zou die tent der getui
genis daar een verklaring in kunnen vinden Het zou nog aannemelijker
worden als in Dt 31,25 de vertaling van de PC gevolgd zou mogen wor
den 'neem dit boek met het lied en leg het bij de verbondsark', die zich in
de tabernakeltent bevond (Ex 40.21)
6
Uit de tempel, dat is uit de aanwezigheid bij God komen dan de zeven
engelen met de zeven plagen te voorschijn Straks zal blijken dat ze die in
zeven schalen bij zich hebben Ze zijn gekleed in zuiver, glanzend linnen,
omgord met gouden gordels zoals de Mensenzoon in 1,13 Het kan zijn
dat het priesterlijk of rechterlijk gewaad ermee bedoeld wordt In 19,8 is
het zuiver, glanzend linnen van de Bruid van het Lam symbool voor de
daden van gerechtigheid
In het visioen van de trompet engelen (c 8-9) werden die engelen lang
niet zo plechtig gepresenteerd als hier in с 15 Evenmin was daar die
237 Uit het ОТ is bekend dat πκηνΐ] той μαητιπιαν de onvolledige LXXvertaling is van het hebreeuwse 'ohel mo'ed = 'tent van de afgesproken ont
moeting , meestal 'tabernakcltent' genoemd
238 Lohmeyer vindt de moeilijke gnekse kombinatic begrijpelijk vanuit het
hebreeuws origineel miskan 'ohel mo'ed Charles stelt voor de Apoc-tekst te
zien als een gevolg van een vergissing in de overdracht van het hebreeuws
oorspronkelijk zou de formule geweest zijn hekal elohtm bes¡amanm = 'tempel
van God in de hemel', men heeft ervan gemaakt hekal 'ohel mo'ed b'sjamapm.
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officiële installatie welke we hier in v. 7 aantreffen. Eén van de vier levende wezens komt naar voren en overhandigt aan ieder van de zeven
engelen een schaal. De griekse term φιάλη komt buiten de Apoc niet
meer voor in het NT. In 5.8 houden de vierentwintig oudsten 'gouden
schalen vol met reukwerk' in hun handen, dat zijn de wierookpannen.
Hier in 15,7 en с 16 gaat het over schalen die leeg gegoten worden. En
aangezien er nergens in deze cp. 15-16 gesproken wordt over drinken of
te drinken geven zoals bij лоп/рюу van 14,10 en 16,19, lijkt me φιάλη
hier de betekenis van plengschaal te hebben, ook behorend tot het litur
gisch instrumentarium van de tempel [239].
De hemelse tempel was naar het voorbeeld van de aardse (Js 6,4; 65,5; 8
Ez 10,4; 44,4; IKg 8,10-11) met een rookwolk vervuld, ten teken van
Gods aanwezigheid. Zoals Jahwe ook tijdens de woestijntocht reeds in
een wolk aanwezig was geweest. Deze aanwezigheid staat hier geheel in
het teken van de toorn van God die in de komende plagen op de betrok
kenen neer gaat komen. Tot die tijd kan men Hem beter niet naderen.
Meer anthropomorf kan het bijna niet!
b. De vier eerste schalen (16, 1-9)
Het eerste wat na kennismaking met het totale schalenvisioen opvalt, is dat
hier niet zo'n beduidend verschil is tussen de vier eerste en de overige plagen,
ofschoon er een kleine wijziging bij het vijfde visioen intreedt. We treffen hier
maar een zeer kort tussenspel aan en wel pas tussen het zesde en zevende
visioen (v. 15-16). Dit schalenvisioen kent in zijn beknoptheid ook meer een
vormigheid. Met H. Muller [240] kunnen we vijf elementen onderscheiden.
1. Er is een kollektieve machtiging aan alle zeven engelen tegelijk (15,7-16,1),
ze krijgen de schalen overhandigd en het bevel om uit te trekken. 2. Ieder
visioen begint met de stereotiepe vermelding dat de engel zijn schaal heeft
leeggegoten. 3. Als gevolg daarvan gebeurt er iets ongehoords in de natuur,
y.al è'/évfTo..., uitgezonderd v. 8.12. 4. Dan wordt meestal de uitwerking van
die plaag op de levende wezens vernoemd (Зс.9а.10с.12с.19-21а). 5. In enkele
gevallen (9b. 11.21b) wordt de negatieve reaktie van de mensen op dit alles uit
gedrukt. Ook bij de andere rampenvisioenen meent Müller dit schema, weliswaar in mindere mate, aan te treffen. Zo bij het vijfde en zevende zegelvisioen
(6,12-8,1) [241] en bij vier trompetvisioenen (8,7.8-9.10-11.12). Tenslotte valt
er nog dit formeel verschil tussen с 16 en de vroegere rampenvisioenen te
noteren, dat de zegels en trompetten eigenlijk maar aankondigers, de schalen
evenwel instrumenten bij de plagen zijn. De verschillen en overeenkomsten
betreffende inhoud van de rampenvisioenen komen na de behandeling van
с 16 ter sprake.
239. Slechts één keer in het ОТ (Spr 23,31 LXX) staat φιάλη synoniem met
•Tort/piov. In de overige 22 gevallen heeft het meestentijds de betekenis van
schotel, ook van plengschaal.
240. H.-P. Müller, Die Plagen der Apokalypse. Eine formgeschichtliche Untersuchung, ZNW 51 (1960) 268-278.
241. Toen het Lam het zevende zegel had geopend, ontstond er (¿j-cWo) er
een stilte'. Het lijkt me ver gezocht om hier van eenzelfde schema te spreken
als in 16,1-21.
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/ En ik hoorde een luide stem uit de tempel tot de zeven engeiei.
roepen: Gaat heen en giet de zeven schalen van Gods toorn uit over
de aarde. 2 De eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde.
En de mensen met het merkteken van het Beest, die zijn beeld vereerd
hadden, kregen een lelijk en boosaardig gezwel.
3 De tweede engel goot zijn schaal uit over de zee. En het water
werd bloed als van een dode en alle leven, dat in zee was, stierf.
4 De derde engel goot zijn schaal uit over de rivieren en water
bronnen en het water werd bloed. 5 En ik hoorde de engel van de wate
ren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die is en die was, de Heilige, omdat
Gij dit vonnis hebt geveld. 6 Want het bloed van heiligen en profeten
hebben zij vergoten, nu hebt Gij hen bloed te drinken gegeven. Ze
hebben het verdiend. 7 En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Heer God
heerser van het heelal, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen.
8 En de vierde engel goot zijn schaal uit op de zon. En hij kreeg
opdracht de mensen met vuur een verzengende hitte toe te brengen.
En de mensen kregen een enorme hitte te verduren. 9 En zij lasterden
de naam van God, die macht heeft over die plagen. Zij kwamen niet
tot inkeer om Hem te gaan verheerlijken.
1 Dit vers zou ook goed bij het voorgaande c. gevoegd kunnen worden, het
is de laatste fase van de voorbereiding. De stem uit de tempel mag sinds
15,8 begrepen worden als de stem van God. Het werkwoord 'uitgieten'
komt in de Apoc alleen in dit с voor, acht keer in verband met het uit
gieten van Gods toom, één keer voor het vergieten van bloed van martelaren (v. 6). Het beeld van het uitgieten van Gods woede {еу.уе<» τον
ϋνιών) vinden we ook in het ОТ, bv. bij Jer 10,25 ('stort uw toorn uit
over de naties die U niet kennen'), Ez 22,31; Sof 3,8. De schalen komen
echter nog niet voor.
2
Overeenkomstig het verzoek in v. 1 gaat de eerste engel nu zijn schaal
leeg gieten, hij doet het op de aarde. Het gevolg is nu niet zoals in 8,7
verwoesting van de vegetatie, maar dat 'een boos en kwaadaardig gezwel
onder de mensen kwam'. Het zijn de woorden van de zesde Egypteplaag
in Ex 9.10VV. Het zal opvallen dat deze serie van с 16 meer op de plagen
van Egypte is geïnspireerd dan de vorige twee series van с 6 en с 8-9.
Η. Müller gaat in genoemd artikel zover dat hij ook in de plagen van Ex
het in de inleiding vermeld schema aanwezig acht [242]. Daar wordt
Mozes (en Aaron) opdracht gegeven tot het opvoeren van de plagen, hij
bedient zich daarbij van zijn staf of hand om het noodlottige gevolg te
bewerken (καί ίγίνπο) voor de natuur en de mensen. Vanwege het gemeen242. 'Eine nähere Untersuchung ergibt nun dasz die Plageberichte von E und
Ρ durchweg nach unserem Schema geformt sind' (b. 273).
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schappelijk thema van plagen bezorgen aan de mensen door een midde
laar zijn er ongetwijfeld punten van overeenkomst tussen de verhalen van
Ex en Apoc. Ik betwijfel evenwel of die overeenkomst zover gaat als
Müller meent [243].
De mensen die in 16,2 door het gezwel worden geplaagd, zijn de aanhangers van het Beest en vereerders van zijn beeld. Uit dit gegeven blijkt
dat Joh bij het schrijven van deze serie с 13 voor ogen heeft en dat dit
с 16 zo maar niet als een vallende ster 'per ongeluk' hier terecht is ge
komen. Bij dit eerste schaalvisioen zien we duidelijk dat de plaag per
soonlijk gericht is, namelijk op de vijanden van Christus. Elders lijken ze
zo maar op de wereld of natuur (6,4; 8,7) of de mensen in het algemeen
losgelaten te worden (6,7; 8,10).
Dat de zee tot bloed wordt doet denken aan de eerste egyptische plaag 3
(Ex 7,17-21), reeds benut in het trompettenvisioen (8,8-9). De schrijver
weet met een korte toevoeging het tafereel nog afschuwelijker te maken,
het gaat 'om het bloed als van een dode'. In zijn gestolde toestand maakt
het een nog huiverigere indruk en doet het meer denken aan de dood. Dit
is geen bloed dat symbool van het leven is.
Ook de binnenlandse, zoete wateren worden getroffen. De derde engel 4
verandert ook rivieren en waterbronnen in bloed (in 8,11 werden deze
wateren bitter). Er wordt bij deze plaag geen kwaadaardig gevolg voor de
mensen genoemd zoals dat in de voorgaande w . gebeurde. Dat hier in
vv. 3.4 onderscheid wordt gemaakt tussen de zee en andere wateren, valt
waarschijnlijk te verklaren uit de bron Ex 7, waar de w . 17-18 over de
vervuiling van de Nijl (in de Apoc zee geworden) handelen, terwijl v. 19
de beken, kanalen, plassen en alle plaatsen waar water staat tot bloed laat
worden.
De engel die over de wateren is aangesteld [244] betoont zijn instem- 5_б
ming met Gods straffend optreden. Dat is iets ongewoons in de rampenvisioenen, dat er luister aan de plaag wordt bijgezet door een hymnefragment, 'gezongen' door degene die als levenstaak de zorg voor de
wateren heeft! De woorden die hij in de mond neemt zijn weer bekende
klanken over Gods rechtvaardigheid, nergens in deze vorm bijeen te vin
den. Er klink iets in door van Ps 137; 145,17; 79,3. Maar zoals reeds
boven gezegd bij 15,4-5 valt er ook iets te herkennen uit Dt 32,4 ('al zijn
wegen zijn gerecht; Een God van trouw en heiligheid, rechtvaardig en ge
recht') en het laatste v. van Dt 42 ('Stemt, naties, een jubelzang aan voor
243. Te ver gaan zijn konklusies m.i. ook hier als hij aan de grondslag van
Apoc en Ex volkse verhalen over het werken van een magiër veronderstelt.
'Somit hat sich also dieses Schema mit erstaunlicher Konstanz erhalten, ohne
das wir den Gang seiner Überlieferung durch die Jahrhunderte verfolgen
könnten'. Merkwaardige konstatering. Wat de zaak betreft: het optreden van
Moses mag dan iets van een magiër hebben, de trompetten of schalen van de
Apoc hebben toch lang niet de funktie die de staf of arm van Moses hebben.
En het Lam en de engelen zijn nog minder gelijkenis van Moses in dit kader.
244. In 7,1 hebben we engelen ontmoet die voor de winden zorgen; 14,18
vermeldt een engel die over het vuur gaat, mogelijk ook een natuur-engel.
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zijn volk, omdat Hij het bloed van zijn dienaren wreekt, wraak aan zijn
vijanden oefent' ν 43) De plagen worden dus geïnterpreteerd als een
executie van zijn rechtspraak als het uitoefenen van zijn rechtvaardigheid
Want waar onschuldig bloed is vergoten, zoals bij de heiligen en profeten,
daar moet dit worden gewroken [245]
7
'Ik hoorde het brandofferaltaar zeggen ' De engel van de wateren
krijgt bijval, ν™ is een partikel van beaming [246] Met dat brandofferaltaar bedoelt de ziener wel de martelaren die zich onder dit altaar be
vinden en die God om wraak tegen de onderdrukkers roepen (6,9) Ook
daar hoorden we de termen van rechtvaardig, heilig, bloed Het eindoor
deel over de mensheid, zo mogen we naar aanleiding van vv 5-7 wel
zeggen, wordt door Joh en de eerste christenen niet gezien als een vorm
van zelfkastijding of zelfvernietiging, maar als een gebeuren op menselijk
verzoek en van goddelijke 'planning'
Zoals bij de vierde trompetstoot geschiedt er ook bij de vierde schaal
iets met de zon We geraken nu in ν 8 buiten het kader van de Exodus
plagen, een de mensen verzengende hitte van de zon is daar met bekend
Misschien is deze plaag een 'eigen kompositie' van Joh, bedoeld als tegen
hanger van wat hij als het lot van de gelukzaligen heeft geschouwd m
7,16 ze zullen door geen zon of welke hitte (χανμα) dan ook worden ge
plaagd
8_9
Bij de vierde trompetstoot werden zon en andere hemellichamen zo ge
troffen dat er gedeeltelijke verduistering optrad Hier in 16,8 gebeurt
bijna het tegenovergestelde, de zon neemt enorm in aktiviteit toe, de
mensen verbranden er bij
De mensen zijn er sinds de Farao van Ex 7-10 niet veel beter op ge
worden Hij bleef bij de tekenen van Moses verstokt van hart en geest
Ook de mensen van Joh' tijd, met name de 'andersdenkenden', verstaan
de les met, begrijpen de tekenen des tijds met Ze bekeren zich niet en
geven zodoende geen gehoor aan de oproep van de engel van 14,6-7 In
tegendeel, ze verzetten zich tegen God, ze gaan tegen Hem tekeer Zoals
gebeuren kan bij mensen die door harde klappen van het leven geslagen
worden ze verbitteren en sluiten zich geheel in hun miserie op, ze ver
ketteren en vervloeken alles wat met God te maken heeft of zijn naam
draagt
с De vijfde en de zesde schaal

(16,10-16)

10 De vijfde engel goot zijn schaal uit op de troon van het Beest Er
kwam duisternis over zijn rijk, zij beten hun tong stuk van de pun.
11 En zij lasterden de Gcxl van de hemel om hun pijnen en wonden,
zij bekeerden zich met van hun werken
245 In de hier vaak geciteerde tekst van Js 49, 26 'Ik zal je onderdrukkers
hun eigen vlees doen eten, ze zullen zich dronken drinken aan hun bloed als
aan nieuwe wijn' ontbreekt de idee van wraak
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12 De zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat.
Zijn water droogde op zodat de weg gebaand werd voor de koningen
uit het Oosten. 13 Toen zag ik uit de muil van de Draak en uit de
muil van het Beest en uit die van de valse profeet drie onreine geesten
te voorschijn komen, ze zagen er uit als kikvorsen. 14 Het zijn demo
nische geesten die tekenen doen, zij trekken uit naar de koningen van
heel de wereld om hen bijeen te brengen voor de oorlog op de grote
dag van God, de heerser van het heelal.
16 Hij bracht hen samen naar de plaats die in het hebreeuws
magedon heet.

Har-

Dit vijfde fragment verschilt in zoverre van de voorgaande dat de plaag 10-11
zich niet meer in een algemeen kader als aarde, zon of zee voltrekt, maar
zich toespitst op 'de troon van het Beest', dus in het domein van de vijand
doordringt zoals reeds bij het eerste schaalvisioen gebeurde (16,2). Dit
vijfde schaalvisioen vertoont overeenkomst met de vijfde trompet (9,111) voorzover ook daar sprake was van een verduistering van de zon (v.
2). De vraag is of we het parallellisme nog verder mogen doortrekken.
Dat hangt van de interpretatie van 'de troon van het Beest' af. De ziener
lokaliseert deze troon niet nader; in 13,2 deed hij dat evenmin. Daar
kwam de intronisatie van het Beest door de Draak ter sprake. Als het
Beest het romeins imperium voorstelt, hoeft zijn troon nog niet persé in
Rome te staan [247]. De meeste exegeten kiezen daar wel voor. Het gevolg van het uitgieten van deze vijfde schaal is dat het koninkrijk van het
Beest verduisterd wordt, hetgeen doet denken aan de driedaagse verduistering van Egypte (Ex 10,21). De daaropvolgende reaktie van de mensen
is vreemd: zij bijten zich de tong stuk van de pijn. Ter verklaring hiervoor kan men met Lohmeyer aanvoeren, dat het om de duisternis in zijn
mythische vorm van vorst gaat, die dan wel degelijk pijn en smart kan
veroorzaken [248]. Het lijkt me beter om met Charles e.a. ons v. te begrijpen vanuit de gegevens bij de vijfde trompetstoot (9,1-5). Daar wordt
de verduistering [249] van de zon veroorzaakt door een sprinkhanenplaag, die de mensen zoveel pijn deden en zo folterden dat ze naar de
dood verlangden. Dan is het ook verklaarbaar waarom de mensen van
v. 11 God lasterden om hun pijnen en gezwellen. Ook hier aan het einde
van de plaag weer het refrein van de menselijke onboetvaardigheid, ze
bekeerden zich niet van hun slechte werken.

246. Bij het 'roepen van het altaar' doet A. J. Visser ons terecht aan ons eigen
spraakgebruik denken: 'De tribune brulde'.
247. In 2,13 staat 'de troon van Satan' in Pergamum.
248. Lohmeyer wijst op enkele gegevens uit de mandaeïsche literatuur waar
Ur, Vorst van de duisternis', 'stöhnend in der Welt umherlief' (Ginza 169,21).
249. Ook daar wordt het werkw. oxomvv gebruikt, alleen ginds en hier in de
Apoc voorkomend.
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12

De engel met de zesde schaal leidt ons naar de grote rivier de Eufraat,
die kennelijk met behoorde bij de rivieren van ν 4 Ook de zesde trom
petstoot (8,13-19) bracht ons naar de Eufraat vier engelen joegen van
daar een legermacht met dodelijke kracht over een derde van de mens
heid Als beeldmateriaal voor de dreigende straffen wordt nu geen na
tuurramp meer gebruikt, maar wel spreekwoordelijk geworden militaire
krachten en manoeuvres, waarvan de historische achtergrond ons niet
duidelijk is Het is te vergelijken met onze manier van spreken over 'het
rode gevaar', 'het gele gevaar', voor insiders begrijpelijk maar niet voor
buitenstaanders
Dat Jahwe wateren drooglegt voor een doortocht is bekend uit het ver
haal over de terugkeer van Israel uit Babyion in bv Js 11,15 In Js 44,27
is het droogleggen van rivieren een teken van Gods almacht, in Jer 51,36
is het doen uitdrogen van Babylon's rivieren een straf In het onderhavige
ν 12 wordt de Eufraat drooggelegd voor een doortocht van die koningen
uit het oosten God begunstigt op deze manier het militaire geweld uit
die hoek We mogen deze 'koningen uit het oosten' wel gelijkstellen met
de 'vier engelen bij de Eufraat', de horden die daarvandaan komen en een
mysterieuze aanduiding van de Parthen kunnen zijn (zie kommentaar
9,13vv) Er staat wel niets vermeld van hun verdere route, met name niet
of deze naar Rome leidt
13
Omdat Joh in ν 10 en vooral in ν 12 zich met zijn plagen op historisch
terrein gaat bevinden al is het dan op kryptische wijze, verlaat hij het
zuivere schema van de plagen zoals hij dat tot nu toe in dit с 16 volgde
De koningen uit het oosten roepen bij hem het spookbeeld van de demo
nische triniteit op. de Draak, het Beest en diens valse profeet Ook in 18,
19-20 zal hij ze samen zien en wel in gevecht met de Messias Ruiter Uit
hun muil ziet hij hier drie onreine geesten te voorschijn komen, niet zo
als in 19,17-18 uit de koppen van die mysterieuze paarden de drie plagen
van vuur, rook en zwavel voortkwamen, maar geestelijke boden die de
mensen moeten misleiden Misschien worden ze hier opgevoerd als tegen
hanger van de -т пчтта τον ÖFOV uit 1,4, 4,5 die de zorg van God voor de
wereld uitbeelden Dat lijkt me waarschijnlijker dan dat ze in kontrast
met de drie engelen van 14,6vv gezien moeten worden, ofschoon ze daar
gemeen mee hebben dat ze voorbereidend werk verrichten met het oog
op de laatste dag, het treffen tussen de boze en goede machten Ze vertonen zich als kikvorsen, die volgens Lohmeyer e a in de perzische godsdienst doorgaan voor demonische wezens [251] Het blijft daarbij mogelijk dat de ziener op het idee van de kikvorsen kwam η a ν de tweede
egyptische plaag (Ex 8,1)

250 Lohmeyer ziet in 'de koningen van het oosten' demonische wezens die
heerschappij over de wereld bezitten en daarom koning heten De Eufraat
moet volgens hem gezien worden als de grens tussen de bewoonde wereld en
het rijk der demonen
251 Verwezen wordt naar Bundahesj 3,9 15, 18,2 6 In de Pastor van Hermas
(visioen IV 1,6) komen sprinkhanen uit de muil van het monster te voorschijn
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Joh wil zelf nog wat meer duidelijkheid geven aangaande die drie on- 14
reine geesten. Ze verrichten tekenen voor het publiek van de koningen
van heel de aarde en wel met de bedoeling om hen enthousiast te maken
voor die bewuste oorlog. Tekenen doen om de mensen te misleiden is ook
het werk van de Antichrist (2Tess 2,9), van het tweede Beest (13,12). Hier
wordt de aktiviteit van de gezanten van het demonisch drietal gericht op
de voorbereiding van de eschatologische oorlog op de laatste dag, een
thema dat al een aanloop neemt in het ОТ (Zach 11,9; 14,3; Joël 4,2.12)
en in de Арос (17,14; vooral 19,1 Ivv) nog dienst doet. Zie verder kom
men taar bij 19,11.
De 'koningen van de wereld' zijn dus in deze perikoop 16,12-16 te on
derscheiden van 'de koningen uit het oosten' (v. 12). De eersten zijn dui
delijk de handlangers van Rome zoals we nog zullen zien (17,2.18; 18,3.9;
19,19; 21,24), zij worden door de valse tekenen van het demonisch drie
tal misleid. De koningen die Joh bij het leeg gieten van de zesde schaal
ziet oprukken zijn juist vijanden van het Beest. We zien ze echter niet
meer terug in de Apoc, tenzij in 17,12.
Dit v. sluit eigenlijk heel natuurlijk bij v. 14 aan. Joh gaat hier namelijk 16
nog door op het gegeven van de eschatologische slag tussen de legers van
de koningen van de aarde en, zo mogen we veronderstellen, de legers van
de Messias. Ook daarover meer bij 19,1 Ivv. In dit v. valt te noteren dat
die veldslag gelokaliseerd wordt en wel op een plaats die in het hebreeuws
Harmágedon heet. De ziener vindt het niet nodig deze plaats nader te
verklaren, hij laat dat aan de vindingrijkheid van de exegeten over! Die
hebben niet stil gezeten en heel wat oplossingen aan de hand gedaan.
a) Een enigszins voor de handliggende en daarom de meest gevolgde
verklaring is de afleiding van het hebreeuwse har megiddo = de berg van
Megiddo. Bij deze stad hebben zich verschillende beroemde veldslagen
afgespeeld; de overwinning van Barak (Jdc 5,19), de nederlaag van Josias
tegen Farao Neko (2Kg 23,29) en van Hadad-Rimmon (Zach 12,11).
b) Sommigen brachten tegen die eerste uitleg als bezwaar het feit in dat
Megiddo in de vlakte van Esdrelon ligt, dan kan men moeilijk van een
berg spreken. Hilgenfeld leest daarom liever 'ir = stad. Lohmeyer handhaaft berg, begrijpt daar evenwel de berg Karmel in, op de zuidoostelijke
uitlopers daarvan ligt Megiddo.
c) F. Hommel (Neue Kirchl. Zeits. 1890, 407vv) ziet in de naam een
griekse transkriptie van het hebreeuwse har mo'ed = berg van de samenkomst zoals in Js 14,13. Ook Rissi voelt hier het meest voor (Was ist und
was geschehen soll danach. Stuttgart 1965, p. 88).
d) M. Cheyne (Encycl. Bibl. 1,331) heeft voorgesteld om har migdo =
'zijn kostbare berg' te lezen, of 'ar hemda = begeerde stad. Dan zou
Jerusalem bedoeld zijn, hetgeen goed zou passen in de OTische voorstellingen van de dag van Jahwe. In de buurt van Jerusalem komt ook de
door A. van der Woude [252] voorgestelde oplossing van de berg Migron,
252. A. van der Woude, Die messianischen Vorstellungen der Qumrangemeinde. Assen 1957.
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genoemd in 4QJes 10,28 en in ISm 14,2, door de LXX vertaald met
Nayòwv.

Allen geven echter toe dat nog geen zekerheid in de kwestie is te verkrijgen.
d. Zaligspreking

(16,15)

15 Zie, Ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren
bewaart, zodat hij niet naakt hoeft rond te lopen, ongemanierd
ten
aanschouwen van allen.
15 Dit v. verrast de lezer. Plotseling hoort hij Christus spreken, hetgeen in
het apokalyptisch blok 4,1-22,5 nooit gebeurt. Vervolgens lijkt het v. inbreuk te maken op de loop van het verhaal en geeft de indruk een indringer te zijn. Zonder ook maar enige steun in de hss heb ik dit v. 15 na
het v. 16 geplaatst, ik kan niet bewijzen dat Joh het eigenlijk ook daar geplaatst had. Het was om zakelijke redenen dat v. 16 achter v. 14 werd
geplaatst in de uitleg. Het maakt bovendien niet zo'n groot verschil of
men de vv. 15 en 16 verandert van plaats. Meerdere exegeten willen het
v. geheel hier vandaan halen en het als zijn eigenlijke plaats 3,3 of 3,18
aanwijzen. Het zou overeenkomen met de 'zie ik...'-formule die ook in
2,22 en 3,20 voorkomt. Vervolgens horen we Joh in 3,3 al iets dergelijks
tot de kerk van Sardes zeggen: 'indien ge niet waakzaam zijt, zal Ik
komen als een dief op een onbekend uur.'
Maar er zijn er ook (o.a. Bousset, Brütsch), die het makarisme in deze
omgeving willen handhaven, dit soort oproepen komt wel vaker onverwachts opdagen (13,9-19; 14,12-13; 22,7). Ook vanuit het thema van 'de
dag van God' uit v. 14 lijkt het me goed mogelijk het v. hier te handhaven. Immers op meerdere plaatsen in het NT (ITess 5,2; Mt 24,42—44;
2Pt 3,10) staat de waakzaamheid als voor een dief in dienst van de prediking van de Dag des Heren. En ook de makarisme-formule komt juist in
die kontekst voor. Zo Lc 12,37: 'Gelukkig die dienaars, die de Heer bij
zijn komst wakende vindt'. Of Mt 24,46; Le 12,43: 'gelukkig de dienaar
die de Heer bij zijn komst aldus handelend aantreft'. De zaligspreking
heeft in de oerchristelijke verwachting van het nabije einde ongetwijfeld
een vruchtbaar toepassingsveld gehad. Temidden van al die verschrikkingen moet de belijdenis dat zij die zich houden aan Christus behouden
blijven, heilzaam hebben gewerkt.
Joh drukt hier de trouw aan Christus uit met het beeld van de kleren
bewaren. Het gaat hier niet over het beeld van een hemels gewaad ontvangen bij het ingaan in de heerlijkheid (vgl. 7,9), maar om een beeld
voor de volharding. In 3,4 prijst Christus 'enkelen in Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld' en in 3,18 geeft de Heer aan de kerk van
Laodicea de raad om van Hem witte kleren te kopen 'om u te bekleden
en de schande van uw naaktheid te bedekken'. De goede werken zijn als
een kleed waarmee de mens zich in de loop van zijn leven bekleedt om
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'netjes' bevonden te worden bij het oordeel, de mens zonder goede wer
ken arriveert er als naakt, hij is afkeurenswaardig.
e. De zevende schaal (16, 17-21)
17 De zevende engel goot zijn schaal leeg in de lucht. En vanaf de
troon in het heiligdom riep een machtige stem: Het is gebeurd. 18 En
er volgden bliksemstralen en gedreun en donderslagen. Ook was er
een grote aardbeving zoals er nooit een geweest is sinds er mensen
op aarde zijn; zo ontzettend was die aardbeving. 19 En de grote stad
viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten evenzo
ineen. God moest denken aan Babyion, de grote stad, en Hij gaf haar
de wijnbeker vol met zijn hartstochtelijke woede. 20 Alle eilanden
vluchtten weg, er werden geen bergen meer gevonden. 21 Grote
hagelstenen, als een talent zo zwaar, vielen van de hemel op de men
sen. En de mensen lasterden God vanwege de hagelplaag, die was
immers erg zwaar.
De vorige schalen werden uitgegoten over de aarde, de zee en rivieren, 17
over de zon, de Eufraat. Deze laatste schaal wordt uitgeworpen in de
lucht, de atmosfeer rond de aarde. Eerst gebeurt er nog niets dan dat een
'machtige stem vanuit de hemel, bij de troon vandaan' klinkt. Bij de
zevende trompetstoot (11,15) klonken machtige stemmen die een lied
aanhieven om Jahwe te prijzen. Hier brengt de machtige stem een woord
uit: γέγονεν, het is gebeurd. We komen aan het einde van drie series van
zeven plagen. Je zou bijna zeggen, dat Joh er ook moe van geworden is
en dat hij met graagte die hemdstem, de stem van God zelf, citeert. Het
is alsof hij zeggen wil, het is nu afgelopen met iedere keer dat και' fyévrro,
telkens een plaag. En God zet er ook een punt achter. Hij heeft zijn
straffende hand nu vaak genoeg omhoog gestoken. Als ze nu niet voorbereid zijn bij het definitieve oordeel...
Dat dit de laatste schaal was, wordt nog eens donderend onderstreept. 18
'Bliksemstralen, gedreun en donderslagen', we hoorden ze ook na de zevende trompetstoot, zijn als het ware de handtekening van God of ook
wel zijn herkenningsmelodie. Ze vergezelden Hem al bij de verschijning
op de berg Sion (Ex 19,16-19), in het openingsvisioen zag Joh ze van de
troon uitgaan (4,5). Een aardbeving komt dit alles nog eens kracht bijzetten. Zo een heeft er nog nooit gewoed, want die laatste dagen zijn over
het algemeen dagen 'van verschrikking zoals er niet zijn geweest vanaf het
begin toen God de wereld schiep, tot nu toe' (Dn 12,1; Mc 13,19 en par).
Eigenlijk had men het einde verwacht in het voorgaande v. Dan zou er 19
bij de zevende schaal geen eigenlijke ramp gebeurd zijn zoals dat ook niet
het geval was bij het zevende zegel (8,1: toen werd het stil) en bij de
zevende trompet (11,15: toen werd gezongen). Maar Joh heeft hier het
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laatste schaalvisioen reeds willen verbinden met hetgeen in de volgende
cp. komen gaat, zoals hij overigens ook in het zegel- en trompettenvisioen
de zevende gebruikte als schakel met het komende. De ziener schouwt al
de ondergang van de grote stad Babel met de andere steden in haar ge
volg, ze krijgen de beker van Gods woede te drinken, hij gebruikt de
woorden die we ook al hoorden in Ps 75,8; Js 51,17; Jer 25,15.
20-21
Straks in c. 17 zal dat alles verder aan de orde komen, dat is een hoofd
stuk apart. Bij de laatste dag en in dit geval bij de laatste plaag hoort
volgens de apokalyptiek-traditie dat heel de kosmos wankelt op haar
fundamenten, dat alles uit haar voegen raakt, eilanden en bergen ver
dwijnen bij die explosie, we hadden er al over gehoord in 6,14 waar Joh
woorden opnam verwant aan Ps 46,3; Js 5,25; Jer 4,24; Ez 26,18. Toendertijd kwam de hagel plaag over Egypte al hard aan (Ex 9,23-24), maar
die wordt overtroffen door de hagelplaag van de laatste dagen. De stenen
wegen een talent zwaar, hetgeen waarschijnlijk op 40 kg komt.
De mensen blijven evenwel hardnekkig. Veelbetekenend eindigt Joh
zijn serie plagen met de opmerking dat de mensen God lasterden om het
geen Hij hun aandeed.

Nogmaals de Apokalyptische plagen
1. Hetgeen reeds terloops werd gezegd, dat namelijk het tweede en derde
rampenvisioen sterk op elkaar afgestemd zijn, willen we nader bezien
door ze naast elkaar te leggen.
Trompetten
a) Hagel, vuur en bloed op de aar
de; een derde van gras en bomen
verbrandt (8,7).

Schalen
Schaal over aarde uitgestort; ge
zwellen bij de mensen (16,2).

b)Een derde van de zee wordt
bloed, een derde van alle leven
gedood (8,8vv).

De zee gemaakt tot bloed, alle le
ven vernietigd (16,3).

c)Een derde van de rivieren bitter
gemaakt (8,10vv).

De rivieren worden tot bloed (16,
4).

d)Een derde van de zon e.a. getrof
fen, gedeeltelijke duisternis (8,
12).

De zon getroffen, mensen ver
schroeid, bekeren niet (16,8).

e) Een ster van hemel; sprinkhanen;
mensen verlangen naar dood (9,
1-12).

Troon van Beest getroffen; duister
nis; mensen veel pijn, geen beke
ring (16,10).

f) Leger van bij de Eufraat
14vv).

Weg vrij voor koningen, Eufraat
drooggelegd (16,12).

(9,

Tussenspel: cp. 10-11
ξ) Stemmen in de hemel; bliksem,
donderslagen (ll,15vv).
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Stem in hemel; bliksem, donder
slagen; val van Babel (16,17w).

De plagen
Bovenstaand schema toont ons een overeenkomst die wel niet op toeval
berust, de schrijver heeft hier bewust gekomponeerd en dat doet ons naar
zijn intentie vragen. Er zijn enkele verschilpunten die ons kunnen helpen
zijn bedoeling te achterhalen. Zo mag uit de punten a), b), c) en d) wor
den opgemaakt dat er een gradatie is in de ernst van de plagen; eerst
wordt een derde getroffen van een bepaald gebied, in geval twee gaat het
over totaliteiten. Vervolgens wordt in de schalenserie vaker gekonstateerd
dat de mensen zich niet bekeerden. Tenslotte zijn de plagen in de laatste
serie vaker tegen de vijanden gericht (16,2.10.13) en wordt de laatste
schaal gebruikt als aankondiging van het Babelvisioen.
Uit deze gegevens moge negatief blijken dat Joh niet bedoelt ons een
chronologisch schema van de toekomstige onheilsgebeurtenissen aan te
reiken, waarop we de verschillende fasen van de laatste periode van de
wereldgeschiedenis zouden kunnen aflezen. Hij wil ons wel in een ratio
neel opgebouwd, met veel traditioneel verwerkt en literair gespierd kom
plex de geloofsvisie meedelen, dat God zich nu voldoende heeft doen ge
voelen in deze eindtijd, dat niemand zich bij het komende laatste oordeel
kan excuseren en dat Babel, het bolwerk van het Beest op instorten staat.
De manier waarop Joh het tweede en derde plagenvisioen hanteert, moet
ons hoeden voor de foutieve vraag, of al die rampen nu al gebeurd zijn,
zich in Joh' tijd voltrekken of straks staan te gebeuren. Joh zou bij zo'n
'historische' vraag vreemd staan te kijken. Hij wilde in zijn tijd, de eind
tijd in zijn ogen, de hoogste aktualiteit demonstreren van de les van Lv 26
(als ze niet gehoorzaamt, volgt de straf...) en van de Exodusplagen (ze
waren er om Farao tot andere gedachten te brengen).
2. Het is niet moeilijk ook enige punten van overeenkomst tussen het
zegelvisioen (c. 6) en de andere twee series aan te wijzen, maar het is niet
mogelijk om zonder forceren van de teksten de drie reeksen in een klop
pende synopse naast elkaar te leggen zoals boven bij de tweede en derde.
Deze eerste serie viel anders uit omdat de rampen hier binnen het kader
van de verzegelde boekrol van het Lam en van het traditiegegeven van de
ruiters (Zach 6) werden geplaatst [25І]. Dit is weer een aanwijzing voor
het feit dat Joh het program van driemaal zeven rampen soepel hanteert.
We treffen er daarom nog al wat heterogeen materiaal aan: wat elders
(Mc 13 en par) als voortekenen van de eindtijd werd gezien wordt hier op
één lijn gesteld met wat in Lv 26; Ez 5 straffen zijn en wat in Ex 7-10
plagen zijn.
Waarom Joh drie series ramp-straffen-plagen in zijn werk heeft opgenomen, zal wel niet met zekerheid te beantwoorden zijn. Er had nog wel
een vierde bij gekund! Maar het houdt ongetwijfeld verband met enerzijds het thema van de parousie-uitstel en anderzijds met het denk-beeld
van Lev 26, hij wilde twee dringende boodschappen bij zijn lezers inprenten: we zijn bijna toe aan de definitieve oordeelsdag; wee и als ge niet
gehoor geeft aan Gods stem. Door driemaal en in crescendo-vorm met
253. Zit hierover G. Harder, Eschatologische Schemata in der JohannesApokalypse, TheolVivat 9 (1963) 70-87.
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zo'n sene te beginnen en door iedere serie juist vóór de laatste plaag te
onderbreken, wil Joh dat effekt bereiken
Een andere vraag is dan nog waarom hij ze juist op de huidige drie
plaatsen (c 6, 8, 16) heeft opgesteld Dan lijkt me voor het zegelvisioen
te gelden dat dit dienstbaar gemaakt moest worden aan de figuur van het
Lam met de verzegelde boekrol (c 5), aan Christus als de vorst van de
eindtijdgebeurtenissen Voor de laatste serie (cp 15-16) vind ik het duidelijk dat Joh daarmee het visioen van de dramatische val van Babel (с
17-18) wilde voorbereiden Het trompettenvisioen (c 8-9) heeft met zo'n
duidelijke plaats Men zou het als verlengstuk van het zegelvisioen kunnen
beschouwen, maar de tekst legt geen duidelijk verband met het Lam Het
lijkt me beter om dit visioen van de trompetten in dienst van de volgende
cp 12-14 te zien Vooral de inhoud van de zevende trompet wijst in die
richting als gezongen wordt dat God en zijn Gezalfde de heerschappij
over de wereld in handen hebben genomen (11,15-17) en als elders (10,7)
over de zevende trompet wordt gezegd dat dan Gods mysterie haar vol
einding bereikt [254]

7DE H O O F D S T U K
H E T VONNIS OVER D E H O E R BABEL
17,1-19,10
In с 13 was het Beest uit de zee ten tonele gevoerd het werd er plechtig geintroniseerd door de Draak van с 12 en beiden werden toegejuicht door heel
de aarde' (13,3-4) Het had de mond vol met godslasteringen en moest erop
uit om oorlog te voeren met de heiligen Het zou begeleid worden door een
tweede beest Daarom hief Joh zijn waarschuwende vinger omhoog in с 14
bedenk wat u gaat overkomen als u de knieval voor het Beest maakt, zie eens
wat staat te gebeuren aan het grote Babel En de zeven trompetten van cp
15-16 bazuinen rond dat dit laatste zevental plagen de troon van het Beest
(16,10) weg gaat vagen
Daar gaat hij nu een apart hoofdstuk aan wijden Uitgebreid wil hij dat
tafereel gaan schilderen, niet uit leedvermaak maar in de wetenschap dat het
geloof de wereld overwint Het wordt een verwarrende veelheid van harde
beelden en woorden, geschikt om de sfeer van een ruine te scheppen
Wat с 17 betreft, dat kan m twee delen worden onderscheiden de vv l-6a
schetsen het visioenbeeld en de volgende vv 6b-18 willen daar een uitleg
van geven In feite komt het wat moeilijker te liggen en is de samenhang niet
zo eenvoudig als in die tweedeling wordt gesuggereerd, het visioen betreft
254 Terecht heeft W Thusing, Die theologische Mitte der Weltçenchtsvmonen m der Johannesapokalypse, TTZ 77 (1968) 1-16, op het belang \an
de zevende trompet gewezen Het lijkt me echter met geheel juist om er het
door Joh bedoelde theologische middelpunt van te maken De Apoc is niet
primair een bock vol vonnissen over de wereld, hoe zeer ook de ramjiensenes als duidelijk herkenbare kolommen het geheel lijken te dragen Het
boek der Apoc wil evenwel allereerst de hoofdfiguren van God-Lam-Jerusalem en van Draak-Beest-Babel situeren, de rampenvisiocnen zijn aan dat
hoofdplan ondergeschikt
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namelijk vooral de Vrouw gezeten op een Beest en de uitleg houdt zich vooral
bezig juist met het Beest. En dit tweede deel (6b-18) kan in drie kleine onder
delen worden onderscheiden: w . 7-8 over het Beest, w . 9-14 over de zeven
koppen en tien hoorns van dat Beest, w . 15-18 dan toch nog over de Vrouw.
Het verwarrende van dit c. bestaat hierin dat enerzijds het Beest (met de
Vrouw) en de koningen strijden tegen het Lam (v. 14) en dat anderzijds de
koningen en het Beest optrekken tegen de Hoer (v. 16). De schrijver hanteert
hier waarschijnlijk meerdere interpretaties aangaande het Beest. We komen
hierop nog terug.
a. De vrouw op een vuurrood Beest (17,1-6)
1 Toen kwam één van de zeven engelen met de zeven schalen en zei
tot mij: Kom hierheen, ik zal и het vonnis laten zien over de grote
hoer, die bij grote wateren is gehuisvest. 2 Met haar hebben de ko
ningen der aarde overspel gepleegd en de bewoners van de aarde
hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht. 3 En hij bracht
mij in de geest naar de woestijn. Ik zag een vrouw, gezeten op een
rood beest, overladen met lasterlijke namen, met zeven koppen en
tien horens. 4 De vrouw was gekleed in purper en scharlaken, getooid
met gouden en kostbare edelstenen en parels. In haar hand hield ze
een gouden beker, vol met afschuwelijke zaken, teken van haar
hoererij. 5 Op haar voorhoofd stond een geheimzinnige naam ge
schreven: Babyion, de grote stad, moeder van de ontucht en van de
gruwelen der aarde. 6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het
bloed van de heiligen en van de getuigen van Jezus. Ik was uiterst
verbaasd toen ik haar zag.
'Een van de zeven engelen...' introduceert het visioen. Dat een van de 1
personnages uit het vorige с optreedt bij dit visioen, wijst erop dat Joh een
verband wil zien tussen beide cp. Een van de verderfengelen wordt hier
zo maar 'angelus interpres'. Dat zal straks ook het geval zijn bij het visioen
van het nieuwe Jerusalem (21,9). De engel belooft een beschrijving van
het vonnis over de Hoer. In с 18 komt dat vonnis en die ondergang uit
drukkelijk ter sprake, hier in с 17 wordt ze eerst enigszins gepresenteerd.
De term 'hoer' in overdrachtelijke zin komt binnen het NT alleen in dit
hoofdstuk voor. In het ОТ werden o.a. Ninive (Nah 3,4) en Tyrus (Js 23,
16) aldus betiteld vanwege hun immoraliteit. Jesaja treurt over Jerusalem
die van rechtschapen stad tot hoer vervallen is (1,21). Waar Israel tot af
goderij overgaat, wordt ze door de profeten, met name Hosea, van on
tucht beschuldigd. Dat Joh deze term invoert, vindt voor een groot deel
ook zijn verklaring in het feit dat hij een kontra-beeld zoekt voor de
ideale vrouw die het nieuwe Jerusalem, de dochter Sion, voor hem is.
'Gezeten aan vele wateren' is afkomstig van Jer 51,13 waar de woor189
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den op Babel betrekking hebben vanwege de Eufraat en zijn vele ver
takkingen in die stad. Het detail wordt enigszins ondoordacht overgedra
gen op de nieuwe inhoud die Joh nu aan de hoer Babel wil geven.
2
De verderfelijke invloed van een bedorven metropool op de verre om
geving werd ook in het ОТ reeds uitgebeeld met de aktiviteit van een
deerne die haar klienten met haar charme bedwelmt (Js 23,17; Nah 3,4).
Dit v. is vooral een zinspeling op Jer 51,7 waar Babel een gouden beker
in Jahwe's hand wordt genoemd, met de wijn daarvan hebben de volken
zich dronken gemaakt. We komen bij v. 4 nog terug op de passage van
Jer 51,7.
3
Een volgende fase in het visioen. In v. 1 riep een engelstem: Kom, ik zal
je tonen... Hier in v. 3 wordt de plaats nader bepaald vanwaar het visioen
geschouwd gaat worden. Het woord ίη>ίμι>; zal in de bedoeling van Joh
wel iets meer zijn dan een kale lokalisering op een eenzame plaats, in de
woestijn. Bij het visioen immers van het nieuwe Jerusalem wordt de zie
ner naar een grote en hoge berg gebracht (21,9). Brengt de berg ons nader
bij het goddelijke en hemelse, de woestijn is vaak het thuis van de ver
schrikking, van het demonische. Men zou Joh hier fijngevoelig kunnen
noemen, de aard van de stand-plaats vanwaar men iets bekijkt, wordt
al bepaald door hetgeen gezien gaat worden. Sommigen willen εοη/ιος
in verband brengen met het visioen van Js 21,1 over de val van Babel:
westelijk van de stad ligt de enorme woestijn van waaruit de profeet het
lot van de stad schouwde.
Het visioenbeeld dat de ziener ten deel valt in de woestijn toont 'een
vrouw gezeten op een vuurrood beest...'. Dat beest zit vol met godslaster
lijke namen, heeft zeven koppen en tien hoorns. Joh zegt ons deze twee
dingen erbij om de figuur van dat beest te helpen begrijpen. Want dat
beest wordt zeer onbepaald gepresenteerd, zonder bepalend lidwoord.
Maar hij bedoelt ermee dat Beest uit с 13. Dat had ook tien hoorns en
zeven koppen en op zijn koppen godslasterlijke namen (v. 1). Die namen
konden wel eens die van het romeins pantheon en van de romeinse kei
zers zijn. Nieuw aan het Beest van с 17 is dat het scharlakenrood is, het
geen wel niet op de huidskleur maar op een kostbaar dekkleed zal slaan.
Het Beest is immers staatsiebeeld, drager van een godin. De archeologen
en godsdiensthistorici laten weten dat een dergelijke kombinatie van een
god(in) gezeten op een verwant 'goddelijk' dier in de wereld van de oos
terse godsbeelden niet ongewoon is [255]. Daarom begon Joh zijn visioen
misschien zo algemeen: een vrouwenfiguur op een beest. Dat kent hij van
voorstellingen uit zijn Umwelt, daaraan gaat hij dan de hem dierbare be
tekenis geven.
4

De opmaak van de Vrouw wordt uitvoerig beschreven, ongetwijfeld
een sarkastisch tegenbeeld van de Vrouw van het Lam, dat we in 21,9w
nog zullen bezien. Evenals het Beest is ook de Vrouw scharlakenrood.
Beiden bekennen dezelfde kleur, dat wijst op geestverwantschap.
255. Zie P. Wendland, Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen
zu Judentum und Christentum (HNT), Tübingen 31912, afbeelding 14.
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Welke realiteit heeft Joh in het beeld van die Vrouw op het oog? Allen
die in het Beest van с 13 en hier с 17 het romeinse imperium begrijpen,
hebben geen moeite om dan in de Vrouw de wereldstad Rome te zien. De
kultus voor de godin Roma zou immers hand in hand gaan met de keizerkul tus. Bijna alle exegeten zijn het hier mee eens en onderschrijven wat
Kuhn in ThW I 514 zegt: 'Damit kann nur Rom gemeint sein'. We
komen nog op deze kwestie terug bij 17,8. De grote uitzondering op deze
Rome-interpretatie is Lohmeyer, die van mening is dat de beelden van de
Apoc nergens mogen worden gehistoriceerd, op feiten in de geschiedenis
worden betrokken. Joh blijft volgens hem steeds op het boventijdelijk,
eschatologisch niveau waar het over goddelijke en antigoddelijke krach
ten gaat. Zo ziet hij in het Beest van с 13 en с 17 een bovenhistorische
antichristfiguur, in de Vrouw hier een demonische macht [256].
De Vrouw heeft een beker vol afschuwelijke dingen... Dit is ongetwij
feld een verwijzing naar Jer 51,7: 'Babel was in de hand des Heren een
gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken
de volken, daardoor werden ze dwaas'. Straks in 18,3 zal Joh dit vers van
Jer nog vollediger citeren. Hier in 17,4 gaat Joh nog niet in op de ver
derfelijke invloed op andere volken. Daarvoor in de plaats komt de ver
melding dat de beker vol afschuwelijke onreinheden is. Dat heeft meer
deren doen denken aan het logion van Mt 23,25, het wee-woord over
hen die de buitenkant van de beker (ποτήριον) schoonmaken, van binnen
vol roof- en genotzucht zijn, aangevuld door het volgend wee over de
farizeeën: ze lijken op gekalkte graven, van buiten mooi, van binnen vol
van allerlei onreinheden (πάσης ακαθαρσίας) [257]. Het is inderdaad niet
onmogelijk dat de tekst van Jer 51,7, met name ποτήριον, bij Joh de asso
ciatie opgeroepen heeft aan een tekst zoals Mt 23,25, het hoeft echter
niet precies die tekst van die plaats te zijn.
De Vrouw draagt haar naam op haar voorhoofd. We herinneren ons 5
nog dat ook de honderdvierenveertigduizend volgelingen van het Lam de
naam van het Lam en van diens Vader op het voorhoofd droegen (3,12;
14,1). Het lijkt me aannemelijk dat Joh hier weer een kontrastwerking
beoogt. Dan is het niet relevant om naar een romeinse gewoonte te ver
wijzen [25S] dat openbare vrouwen hun naam op een hoofdband dragen.
De naam is een mysterie, men moet er iets anders achter zoeken dan de
letterlijke betekenis. De identiteit van de grote Hoer (17,1) en van de
256. 'Dieses Gericht bedeutet gegenüber dem von с. 16 in jeder Hinsicht
erhabene Steigerung. Dann aber ist es unmöglich, in ihm nur einen Nachtrag,
und das bedeutet sachlich, in Babel ein Abbild Roms zu erblicken. Nicht um
irdische Mächte kann es sich mehr handeln, die in с 16 abgetan sind, sondern
um dämonische Wesen' (bl. 138).
257. Zo bv. Charles, Lohmeyer, L. Vos. 'Der Gegensatz zwischen kostbaren
Auszeren und Inhalt erinnert an Mt 23,25 und an Bilder kynischer Popularethik' (Lohmeyer).
255. Kuhn (ThW 1,515) verwijst naar Seneca (Controv 1,2) en Juvenalis (VI,
122) waar sprake is van deernen die een hoofdband met hun naam erop
dragen.
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Vrouw op het Beest (v. 3) gaat dus schuil achter de naam van het grote
Babel. De grote Babelliederen van het ОТ treffen we aan in Jes 13-14;
21; Jer 50-51. Dn 4,27 spreekt ook al van het 'grote' Babel. En met de
meeste kommentaren kan ik niet aan de indruk ontkomen dat Babel als
Rome is te interpreteren. Maar dan is Rome voor Joh m.i. niet primair
een historische, aardrijkskundige maar bovenal een dogmatische groot
heid: zijn geloof wil daar de overal aanwezig gedachte satanische mach
ten konkreter lokaliseren. Reeds in het ОТ en zeker bij Dn was Babel
eerder een symbolisch centrum voor menselijke hoogmoed en anti-Israel
krachten dan dat het een historische benaming was. Met Babel = Rome
in de Apoc zal het niet anders geweest zijn. In dit kader is het goed op te
merken dat de naam Jerusalem, positief tegenbeeld van Babel, voor Joh
en zijn lezers heel veel meer oproept dan de hoofdstad van Palestina [259].
Met de titel 'moeder van de hoeren" [260] wordt de stad niet zozeer als
één groot publiek gekwalificeerd, wel als een centrum van in Joh's ogen
heidense praktijken. Misschien kwam de uitdrukking tot stand als tegenhanger van hetgeen in v. 14 van Christus gezegd gaat worden: koning
van de koningen.
6
Het visioenbeeld van de Vrouw toont tenslotte nog hoe zij dronken is
van het bloed van de christenen, de getuigen van Jezus Christus. Waar de
aardbewoners zich aan de beker van haar ontucht hadden bedronken
(v. 2), daar heeft zij leedvermaak beleefd aan de christelijke martelaren.
Er wordt hier duidelijk gezinspeeld op de christelijke vervolgingen, hetzij
onder Nero of onder keizer Domitianus. De auteur heeft zich daarover
niet uitgesproken, het ging hem om een algemene typering. De paar
woorden over de verbazing van de ziener behoren bij het volgende v., ze
zijn een aanloop voor de vraag naar de uitleg van het geziene.
b. De interpretatie

van Vrouw en Beest (17,

7-14)

7 De engel zei dan ook tot mij: waarom zijt gij verbaasd? Ik zal и het
geheim van de vrouw uitleggen en van het beest dat haar draagt, met
zijn zeven koppen en tien horens. 8 Het beest dat gij gezien hebt,
was en is niet. Het zal evenwel opstijgen uit de afgrond en zijn onder
gang tegemoet gaan. En de bewoners van de aarde, wier naam vanaf
de schepping der wereld niet geschreven staat in het levensboek,
zullen
verbaasd zijn als ze zien dat het Beest was en niet is en toch zal zijn.
9 De scherpzinnige geest is hier weer mxlig. De zeven koppen zijn
de zeven heuvels, waarop de vrouw gezeten is. Tevens verbeelden ze
259. We kunnen hier op ons eigen spraakgebruik wijzen. Moskou, Peking,
Washington zijn niet alleen namen op een atlas, ze roepen een hele aparte
wereld op.
260. Ticonius, Primasius, Vg lezen лоо иаі = fornicationum. Dat zou meer
parallel lopen met het volgende substantief uit dit v.
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zeven koningen. 10 Vijf zijn er gevallen, één is er, de ander is nog
niet gekomen en wanneer hij gekomen is, zal hij slechts een korte tijd
blijven. 11 En het Beest, dat was en niet is, is zelf de achtste en toch
één van de zeven, het gaat zijn ondergang tegemoet.
12 En de tien horens die gij gezien hebt zijn tien koningen, die nog
geen koningschap ontvangen hebben. Hun koninklijk bewind, samen
met het Beest, zal echter slechts één uur duren. 13 Ze zijn één van
zin en stellen hun macht ter beschikking van het Beest. 14 Zij zullen
oorlog voeren met het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, want
Hij is de Heer der heren en de koning der koningen. En zij die met
Hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en getrouwen zullen in die
overwinning delen.
De engel belooft het geheim van de Vrouw en het Beest uit te leggen (v. 7
7). In feite verklaart hij alleen maar het visioenbeeld van het Beest. Eerst
omschrijft hij de status van het Beest nog eens (v. 7-8), dan verklaart hij
de attributen ervan: de zeven koppen en den hoorns (9-13) en tenslotte
wijst hij vooruit naar de konfrontatie van deze machten met het Lam
(v. 14).
Het is hier niet de eerste keer dat de visioenen voor de ziener een raad- 8
sel zijn. Ook in 1,20 en 7,13-14 werd hem nadere uitleg gegeven van hetgeen hij gezien had, zoals in het onderhavige geval.
Het eerste wat over het Beest wordt gezegd is, op het eerste gehoor althans en voor ons, een nog groter raadsel dan het beeld. Het Beest 'was
en is niet en zal opstijgen uit de afgrond'. Moet dit Beest zoals in v. 3
historisch begrepen worden als het romeinse rijk? Hoe kan dan gezegd
worden dat het niet is. Of moeten we het nu als een keizerlijke inkarnatie
van dat rijk zien zoals eens in 13,3.8? In deze laatste w . stond het Beest
namelijk volgens de meeste kommentaren als beeld voor keizer Nero.
Daar was sprake van het Beest, als dodelijk gewond en toch genezen.
Vooral de formulering van 13,3 suggereerde dat deze voorstelling door
Joh gekreëerd zou zijn als een kontrast met het Lam. Daarbij kon niet
ontkend worden dat ook de sage van Nero redivivus in deze voorstelling
kan meespelen. Een analoog geval doet zich hier in 17,8 voor. De omschrijving van 'die was en niet is en zal opstijgen...' is ongetwijfeld een
tegenhanger van de kwalificatie van God als 'Die was en is en komt' (1,4;
4,8). Maar is deze literaire kontrastwerking de enige reden dat het Beest
zo beschreven wordt hier in v. 8? Ook hier is het goed mogelijk dat de
sage van Nero Redivivus invloed heeft uitgeoefend. 'Hij is niet en zal opstijgen...' kan zeer goed verband houden met de tweede versie van de
Nerolegende: Nero is inderdaad gestorven, maar zal eens uit het dodenrijk terugkeren [26/].

261. De eerste versie betreft de nog levende Nero-redux: hij is nu in het
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Het gaat bij het Beest van 17,8 in ieder geval om een Antichristfiguur
die in het verleden in een of andere vorm al van zich deed horen en in de
toekomst nogmaals zal verschijnen [262] om dan definitief van het toneel
te verdwijnen. Als hij straks voor zijn definitieve ondergang nog 'even'
terugkomt, zullen de bewoners van de aarde, de niet- en antichristenen,
weer vol bewondering naar dat Beest opzien en het waarschijnlijk weer
de nodige kultus brengen zoals in 13,3-4.8.
9
Eigenlijk is er in v. 8 nog niet veel verwezenlijkt van de belofte van
v. 7 waarin de engel zeide: ik zal u het geheim van het Beest verklaren.
De schrijver neemt er a.h.w. een nieuwe aanloop toe. Hij laat wel de
waarschuwing voorafgaan zoals in 13,18, dat hij niet schrijft voor Jan
en Alleman, hij veronderstelt verstand van zaken. Hij gaat nu de attri
buten van het Beest duiden. De zeven koppen zijn de zeven bergen waar
op de Vrouw is gezeten. Algemeen ziet men hierin een verwijzing naar de
zeven heuvelen van Rome [263]. Joh laat hier de beelden van Beest en
Vrouw enigszins door elkaar lopen. Die zeven koppen hebben nog een
tweede betekenis, haast Joh eraan toe te voegen: ze verwijzen naar zeven
ßamfcu . Deze term betekent overal in de Apoc 'koning', er is geen reden
daarvan af te wijken in dit v., ook al bedoelt Joh in feite met koningen
de keizers. Het woord χαί<ταρ komt in de Apoc niet voor, wel elders in het
NT, op Fil 4,22 na alleen in de evv. en Act.
10-11
Wat heeft Joh op het oog met dat zevental koningen? Moeten we met
Lohmeyer dit zevental symbolisch nemen, geheel in de geest van de Apoc
en dus geen verbanden zoeken met de toenmalige geschiedenis? De stel
ling van Lohmeyer, ofschoon aantrekkelijk, lijkt me moeilijk vol te hou
den. Bij de zeven bergen kapituleerde Lohmeyer zelf al enigszins, hier
bij de zeven koningen lijkt het me niet te ontkennen dat Joh zijn apoka
lyptische voorstellingen vermengt met gegevens uit de geschiedenis. Het
gaat hier zo maar niet om een ongedifferentieerd zevental. Hij heeft het
over ingewikkelde verhoudingen in dat zevental. Vijf zijn er gevallen [264],
één is er, de ander is nog niet gekomen. Voor ons een pittig raadsel,
waaraan historici en exegeten heel wat denk- en telwerk hebben besteed.
En helaas weer niet met één algemeen aanvaarde oplossing als uitkomst.
Die verschillen komen van het feit dat men geen vast vertrekpunt heeft
bij het opstellen van de serie opeenvolgende keizers. Moet men beginnen
bij de eerste keizer of bij de eerste antichristelijke keizer? Alnaargelang
men een ander uitgangspunt neemt komt men tot de volgende toepas-

oosten verborgen, zal eens vandaar met behulp van troepen wraak komen
nemen.
262. V. 8b heeft xanrmai, mogelijk een allusie op de parousie. een term die
2Thess 2,9 sarkastisch toepast op de Goddeloze.
263. Het zevenheuvelige Rome is als zodanig inderdaad bekend in de kontemporaine latijnse literatuur: Horatius (Carm saec 7), Vergilius (Aeneas VI,
782; Georg 11,534), Cicero (Ad Attic 6,5). Meer teksten bij Wettstein.
264. οι лете moet, gezien het lidwoord, op een bepaald vijftal wijzen. Mis
schien mogen we die bepaaldheid hier zien in de afgrenzing tegen ó «•; en
ó аЯ/.оч.
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sing [265], waarbij onder I de lijst staat die bij de eerste keizer begint te
tellen, onder II die bij de eerste antichristelijke keizer begint.

'vijf van hen zijn gevallen'

I
Augustus
31-14
Tiberius
14-37
Caligula
37-41
Claudius
41-54
Nero
54-68

II
Caligula
Claudius
Nero
Vespasianus
Titus

een is er

Vespasianus Domitianus
69-79

'de ander is nog niet gekomen'

Titus
79-81

het Beest zelf de achtste

Domitianus Trajanus
81-96
98-117

Nerva
96-98

Het kan nuttig zijn voor een begrip van de komplexiteit van dit с 17
kennis te maken met enige pogingen die een goede verklaring zoeken.
We houden ons eerst bezig met de opinies van hen die menen dat de tekst
ons de romeinse keizersgeschiedenis binnenvoert (A) en vervolgens met
de hypothesen van hen die meer in de symbolische of mythologische orde
menen te moeten blijven (B).
A. Naar omstandigheden duidelijk is de positie van bv. Hadorn. Als
men de 'koningen' als keizers begrijpt en niet als koninkrijken (een uitleg
voorgestaan door Zahn), 'dann kann in Wirklichkeit under dem, der be
reits gewesen ist und wiederkommen wird, nur Nero in Betracht fallen'.
Joh leefde vlak na Nero en leefde in de 'als ein Dogma geltende An
nahme' dat er maar zeven keizers in het imperium zouden leven. De vijf
die er gevallen zijn, zijn voor hem: Augustus, Tiberius, Caligula, Clau
dius, Nero. De ene die er is (ten tijde van Joh) is dan hetzij Galba hetzij
Vespasianus. En van de zeven kon Joh in zo'n révolutionnaire tijd als die
vlak na Nero voorspellen dat hij het niet lang zou maken. Wat in v. 11
over de achtste wordt gezegd, heeft wel te maken met de verwachting van
een terugkerende Nero maar Hadom durft daar weinig over te zeggen.
Degenen die zich de serie keizers denken volgens kolom II gaan uit van
de veronderstelling dat de Apoc geschreven is onder keizer Domitianus.
265. De drie interregnum-keizers van het jaar 69, Galba, Otho en Vitellius,
worden niet in beschouwing genomen.
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Die is dan de zesde keizer, 'één is er'. De vijf voorgangers gaan dan van
Caligula tot en met Titus, als we de drie interregnumkeizers weer even
buiten beschouwing laten. Dat zou dan goed overeenkomen met het gegeven dat de rij keizers dan begint met de eerste anti-joodse keizer, Augustus en Tiberius waren de joden goedgezind. Onder Domitianus was er
weer een christenvervolging, tevens nam de keizerkultus toen grote afmetingen aan. Het was dus begrijpelijk dat men het einde verwachtte, de
antichrist, het Beest dat als een van de zeven zou zijn.
Ingewikkelder wordt de verklaring die Bousset en Charles, die het grotendeels met Bousset eens is, geven. Zij menen dat Joh hier traditiemateriaal gebruikt. Volgens Bousset was Joh werkzaam in de tijd van Domitianus, maar hij gebruikte traditiemateriaal omtrent een zevental romeinse keizers uit de tijd van Vespasianus. De schrijver van dát materiaal zou
werkelijk een korte regeringstijd voor de opvolger van Vespasianus hebben voorzien [266]. Daarna zou die schrijver het einde hebben verwacht
en wel door toedoen van de Nero redivivus, die Rome zou komen verwoesten. Dit alles zou behoren tot een joodse antichristtraditie, misschien
opgekomen na de inname van Jerusalem door Titus. In de christelijke
omgeving van de Apoc wordt het perspektief enigszins veranderd: de vervolgingen van de christenen door Rome doen hen vermoeden dat nu wel
spoedig het toppunt van die vervolging zal komen, de Antichrist die in
dit kader gezien wordt als een demonisch wezen, als een Nero uit de
afgrond, strijdend nu tegen het Lam. Dus niet meer de Nero als generaal
terugkerend tegen Rome. 'De achtste keizer' is dan zo maar niet een keizer uit de serie, er wordt immers van hem gezegd, dat 'hij was en niet is',
het gaat om een demonische antichristfiguur, in mythische kleding. Aan
dat 'vijf zijn er gevallen; één is er' moet nu niet te veel aandacht meer
gegeven worden, dat heeft Joh wat gedachtenloos van zijn bron overgenomen.
Het kommentaar van Cerfaux-Cambier biedt nog een andere oplossing. Zij menen op grond van gedetailleerde gegevens over de keizers met
een 'vaticinium ex eventu' te doen te hebben, een profetie achteraf, al
willen ze de mogelijkheid van vroeger, meer algemeen traditiemateriaal
niet uitsluiten. Volgens hen leefde de schrijver Joh in de tijd van Domitianus en diens vervolgingen. Hij plaatst zich terug naar de tijd van Vespasianus, de zgn. zesde keizer en voorspelt dan hetgeen reeds gebeurd
was ten tijde van de Apoc: de korte regering van Titus en het beestachtig
optreden van Domitianus, die de christenvervolging van Nero weer opnam en daarom als achtste tevens één van de zeven kon heten.
B. Er zijn ook kommentaren die menen dat een nauwkeurige, historische toepassing niet in de bedoeling van de Apoc ligt. 'Zweifellos ist ihm
gar nicht daran gelegen, eine genaue Darstellung der Folge der römischen
Kaiser zu geben' (Lohse bl. 92). Volgens Lohse wil Joh zijn eigen tijd
266. Misschien kende hij de zwakke gezondheid van Titus. Of ging hij uit van
het gegeven dat het romeinse rijk maar zeven keizers zou hebben én van de
nabijheid van het wereldeinde?
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duiden door de naaste toekomst met schrikbeelden af te schilderen. Hij
zou een oude babylonische traditie gebruiken over zeven perioden, over
eenkomstig zeven planeten, in de wereldgeschiedenis en nu in zeven
heersers belichaamd. Joh zou deze traditie zeer globaal toepassen op een
serie romeinse keizers, waarbij het hem vooral te doen is om die achtste,
die er eigenlijk niet had moeten zijn en de Antichristrol zal vervullen. Het
ligt in de lijn van hetgeen M. Rist (in The Expositors Bible') zegt: Joh
heeft een voorliefde voor het symbolische getal zeven. Van heel die serie
keizers zegt Joh eigenlijk alleen maar dat er nu één aan de regering is en
dat er spoedig een komt in de antichristtaak. De overigen zal hij nauwelijks gekend hebben.
Lohmeyer is ook hier tegen elke historische interpretatie. Volgens hem
hebben we hier met apokalyptische, mythische voorstellingen te doen, die
op buitenaardse, demonische wezens zijn toe te passen. In mandaeïsche
geschriften wijst Lohmeyer op figuren die parallel lijken aan die van c.
17: aartsvijandin van de Verlosser is Ruha, de minnares die de wereld
verleidt; Ur, de koning van de duisternis en vorst van de Afgrond, ook
wel slang of draak genoemd, werkt met haar mee. Er is ook een keer
sprake van zeven demonische wezens die Ruha behulpzaam zijn. Tenslotte haalt Lohmeyer uit de Henochtraditie dat de achtste begrepen moet
worden als hoofd en heerser van de zeven. 'Dann liegt nirgends eine historische Beziehung vor; die Deutung lebt vielmehr rein von apokalyptische Vorstellungen' (Ы. 143).
C. Hoe over al die verschillende meningen te denken? De interpretatie
van Lohmeyer voldoet me in dit geval van с 17 het minst, omdat het me
onjuist lijkt het verband van apokalyptische voorstellingen met feiten uit
de geschiedenis geheel te ontkennen. De beelden van Dn 7, van oor
sprong zeer mythisch, bevatten wel degelijk verwijzingen naar de historie.
Bovendien vindt Lohmeyer de zgn. parallelfiguren uit de mandaeïsche
literatuur niet in één literair geheel bij elkaar, nog buiten beschouwing
gelaten dat invloed van de mandaeïsche literatuur op de Apoc weer een
nieuwe hypothese zou zijn.
Als de w . 10-11 dan een relatie hebben met de geschiedenis, hoever
gaat deze dan? Is het symbolische getal zeven bepalend geweest bij die
zeven koppen en zeven keizers of is de historische situatie van zeven bepaalde keizers beslissend geweest voor het litterair beeld van de zeven
koppen? Of vallen symboliek en feitelijkheid samen zoals bij de zeven
koppen = zeven heuvels? Het ligt m.i. in de lijn van de Apokalyps voor
de laatste mogelijkheid te kiezen. Zoals de zeven kerken tegelijk een symbolische (er zijn immers veel meer dan zeven kerken) en historische (de
namen worden genoemd) grootheid zijn, zo is het ook met het zevental
keizers. Dat Joh het over precies zeven keizers heeft, is te danken aan
zijn voorliefde voor het zevental. Daarmee is evenwel niet gezegd dat hij
het tevens niet over een historische werkelijkheid heeft. Hij heeft hun
namen niet genoemd als bij de zeven kerken. Zou hij de namen van die
zeven of acht keizers op volgorde gekend hebben? Vanuit welke bron? Ik
meen met Lohse dat de schrijver geen interesse heeft in een nauwkeurige
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lijst van opeenvolgende keizers. Zoals hij de gemeenschap der christenen
symboliseerde in dat zevental kerken, zo vertegenwoordigt een zevental
koningen het romeins imperium. En zoals Joh in de drie series van zeven
rampen na de vijfde of zesde een onderbreking liet komen om uit te beel
den dat het einde nabij is en nog maar even wordt opgeschoven, zo brengt
hij in het presenteren van de zeven koningen een dergelijke opstelling aan
dat de komst van de Antichrist nabij verwacht mag worden.
De Nero-sage, in zijn romeinse versie.
Het volksgeloof heeft de radikale dood van bepaalde grote figuren niet
zo maar kunnen aanvaarden, de fantasie vond de uitwegen om hen in
leven te houden (een modern voorbeeld: J. F . Kennedy zou nog leven op
een grieks eiland), ook waar men vroeger angst had voor deze figuren.
Zo vermelden de romeinse historici Tacitus en Suetonius [267] dat Nero
na zijn dood ergens in het verborgen zou leven. In een latere fase wordt
dit vertaald in het geloof dat hij naar het Oosten is gevlucht en vandaar
met de Parthen terug gaat komen om wraak te nemen. Volgens een be
paalde versie zou Nero zelf gezegd hebben dat hij naar de Parthen zal
vluchten (Suetonius, Nero 47). Eens zal hij koning van het Oosten zijn en
in Jerusalem resideren (Nero 40). Zo is het mogelijk geweest dat er in het
Midden-Oosten van die tijd Pseudo-Nero's zijn opgetreden.
Dat deze Nero-sage in jood.? milieu bekend is geweest, wordt betuigd
door de Oracula Sibyllina [268]. In het vijfde boek daarvan vindt men
een aantal orakels over Pseudo-Nero, over de ondergang van Babel en
over het nieuwe Jerusalem met zijn Messias, themata die we ook in de
Apoc 17-21 tegenkomen. Aan de romeinse versie van de Nero redux
worden nu joodse elementen verbonden: zoals de kleine hoorn van Dn 7
ruimt Nero drie koppen op (V,222v). En in V,l-51 [269] krijgt de Nero
figuur karaktertrekken van de Antichrist. De historische proporties gaan
nu vervallen. Na dertig jaar verwacht men niet meer de terugkeer van de
historische Nero, hij wordt nu een demonische figuur, door Satan weer
ten leven gewekt om Antichrist te zijn (V,28-35; 214-227). Of Satan zelf
wordt in de gedaante van Nero verwacht als de Antichrist (AscJes 4,
2-4) [270].
267. Tacitus, Historia TI,8; Suetonius. Nero с. 57.
268. Orakels op naam van Sibylla zijn een verschijnsel dat reeds ten tijde van
Plato bekend was en een sterke verspreiding genoot sinds de hellenistische
periode. Dit genre is reeds in de 2de eeuw v. Chr. door een joods auteur ter
hand genomen, zijn werk is later aangevuld ook door christelijke auteurs. Het
is oorspronkelijk een verzameling van 12 of 14 boeken geweest, een zeer ge
mengde kollektic. De boeken 3.4 en 5 zijn van joodse origine.
269. Deze w . worden door kenners later gedateerd dan de rest van het boek,
uit Hadrianus' tijd.
270. Al deze gegevens over de Nero-sage werden reeds in de vorige eeuw
verzameld door Th. Zahn, Apokalyptische Studien, ZWL (= Ζ für kirchliche
Wissenschaft und kirchliches Leben) 7 (1886) 337-352, en J. Gefcken, Studien
zur älteren Nerosage, Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissensch.
(1899) 441-462.
198

Арос 17,7-14
Bijna alle kommentaren nemen aan dat de Nerosage in zijn romeinsjoodse vorm door de Apoc is gebruikt en aangepast aan de christelijke
omstandigheden. Het is tot nog toe de meest aannemelijke hypothese voor
de uitleg van de omschrijving van het Beest dat 'was en niet is en uit de
afgrond zal opstijgen' (17,8) en 'geslacht ten dode, maar zijn doodswonde
genas' (13,3.14).
Nu volgt de verklaring van de tien hoorns, ook attributen van het Beest
(13,1; 17,3). Het vierde Beest van Dn 7 viel reeds op door die tien hoorns,
door Dn verklaard 'als tien koningen die uit dat rijk (van het vierde
Beest) zullen opstaan' (7,24). De tien koningen die Joh op het oog heeft,
oefenen hun koningschap nog niet uit. Ze moeten wachten op het Beest,
van wie ze macht ontvangen weliswaar maar voor een korte tijd. Ook de
Antichrist krijgt maar een korte tijd de kans (12,12; 20,3). Het gaat bij
deze tien koningen niet om romeinse keizers, maar om bondgenoten van
het Beest, hetzij kollektief op het romeins imperium of individueel op een
romeins keizer toegepast, deze twee betekenissen spelen immers in dit с
17 door elkaar heen. B. Weisz begrijpt de tien koningen als de leiders
van de tien romeinse provincies. Het lijkt me evenwel veiliger het getal
tien niet exclusief historisch te nemen, het is immers reeds in Dn 7 be
kend. De meest kommentaren verklaren ook dit vers nog met de Nerosage en wel met de Nero-redux: men verwacht dat Nero aan het hoofd
van de Parthen uit het oosten zal terugkeren om zich te wreken op zijn
vijanden. De tien koningen van 17,12 zouden dan vereenzelvigd kunnen
worden met 'de koningen uit het oosten' (16,12). We hebben in с 16,1214 echter een onderscheid gemaakt tussen de koningen vanuit het oosten
en de koningen van de aarde. De eersten zijn antiromeins, de anderen
daarentegen zijn bondgenoten van Draak, Beest en valse profeet, met wie
ze optrekken naar de messiaanse oorlog. Deze laatste groep schijnt Joh
in 17,12 voor ogen te hebben. Belangrijk is wat in 17,12 gezegd wordt: ze
hebben nóg niets te vertellen, ze hebben de heerschappij nóg niet en als
ze die hebben zal het maar voor korte duur zijn. Het zijn dus toekomstfiguren met als funktie om te zeggen dat het niet lang duurt.
De koninklijke bondgenoten zijn het goed eens over hun boze plannen
en ze slagen erin het Beest op zijn troon te krijgen. Temidden van al de
militaire manoeuvres even een linguïstische opmerking, afkomstig van
W. С van Unnik [271]. Het betreft de uitdrukking μία γνώμη. Op de van
hem bekende wijze onderzoekt hij een serie teksten van griekse auteurs,
van Philo (bv. De Leg Spec 11,165) en van Flavius Josephus (Ant Jud VII
2,2; 11,5) en komt tot de konklusie dat de uitdrukking steeds in de kon
tekst van politiek handelen voorkomt en doelt op het resultaat van een
gemeenschappelijk, weloverwogen standpunt na veel wikken en wegen.
Dat komt overeen met hetgeen hier in Apoc 17,13.17 aan de orde is.
Dit v. is ab een doorbreken van de serie "heidense' strijdtaferelen, het
271. W. С Unnik, 'Mia Gnòme', Apocalypse XVII, 13.17, Studies in John,
presented to Prof. Dr. J. N. Sevenster, Leiden 1970, bl. 209-220.
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raadselachtige Beest met zijn tien koningen krijgt wat meer gezicht, nu
de vijand bekend wordt, namelijk het Lam en zijn volgelingen. Het gaat
dus om een Antichrist. Het verhaal over de hoer, het Beest met zeven
koppen en tien hoorns kon tot aan dit v. nog alle kanten op. Nu heeft het
duidelijk een christelijke interpretatie gekregen. Er wordt in dit v. voor
uitgewezen naar de eschatologische slag, 'de oorlog van de grote Dag
van de Almachtige God' (16,14), waarin Satan, vertegenwoordigd door
het Beest, ten strijde trekt tegen God, vertegenwoordigd door het Lam
met zijn volgelingen. In 19,1 Ivv zien we deze apokalyptische oorlog ten
tonele gebracht. Hier in 17,14 wordt de overwinning van het Lam reeds
voorzegd, Hij is immers Heer der heren en Koning der koningen. In
19.16 komt deze betiteling terug. De kombinatie van beide titels wordt
over God uitgezegd in Hen 9,4 en met lichte wijziging in ITim 6,15; Dt
10.17 heeft 'Heer der heren' alleen op God toegepast, in 2Makk 13,4 is
Hij 'koning der koningen'.
с Een andere interpretatie van Vrouw en Beest (17, 15-18)
15 Nog zei hij tot mi}: De wateren, die gij gezien hebt en waaraan
de hoer woont, dat zijn de volken, menigten, naties en talen. 16 En de
tien horens en het Beest, die gij gezien hebt, zij zullen in woede tegen
de hoer uitbarsten, haar beroofd en naakt achterlaten, haar vlees ver
slinden en haar in het vuur verbranden. 17 Want God heeft hen in
gegeven zijn bedoeling uit te voeren en eensgezind hun koningschap
aan het Beest over te dragen totdat Gcxis woorden in vervulling zijn
gegaan. 18 En de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die heerst
over de koningen van de aarde.
15 V. 15 is een raadsel vooral vanwege zijn plaats. De funk tie is wel te be
grijpen: in v. 8 had de engel beloofd al het geziene te gaan uitleggen; in
het geschouwde visioenbeeld kwamen ook die wateren voor (v. 1) en die
krijgen nu hier hun duiding. Maar waarom hier? Joh is in de vv. 13-14
bezig met de aktiviteiten van het Beest en de tien koningen, in v. 16 gaat
hij daarmee verder: er is weer dat oiW zoals in v. 13.14. Daartussen in
staat dan de uitleg van 'de wateren', die toch niet zo'n voorname plaats
innamen in dat visioenbeeld. Charles beziet ons v. dan ook als een op
merking in de marge bij v. 2, om een of andere reden nu hier terechtge
komen. Wikenhauser verschuift het v. naar het einde van het с 17, wat
me aannemelijker voorkomt, ook al is er nauwelijks een reden aan te
geven dat het dan toch op de huidige plaats terechtgekomen is [272].
272. Zou het verband kunnen houden met 13,7 waar eerst van het Beest ge
zegd wordt dat het oorlog moet voeren met de heiligen (vgl. 17,14), vervolgens
dat het macht kreeg over elke stam, natie en volk (vgl. 17,15 waar deze drie
ook voorkomen)?
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Wat de inhoud van het v. betreft: het wil zeggen dat het romeinse rijk
met Rome aan het hoofd een mengeling is van allerlei mensen en groepen
en zo het kwaad van de onenigheid als een kiem in zich draagt. De vier kollektiva komen zevenmaal voor in de Apoc [273]. Het gaat over die veel
kleurige mensenmassa, waarover het Beest gezag mag uitoefenen (13,7),
waaraan de profetische boodschap verkondigd moet worden (10,11;
14,6).
Een andere operatie van het Beest en de koningen is de plundering van
de Hoer. De ziener is hier toch wel ver afgedwaald van zijn beginvisioen
(v. 3-5) waar hij de Hoer statig en vredig op het Beest zag zitten. En nu is
het Beest, eens stut en steun, geworden tot het zwaard en de plunderaar
van diezelfde Hoer. Dit wordt gewoonlijk hieruit verklaard dat de ziener
zelf van de ene betekenis van het Beest, het romeinse rijk, vanaf v. 7
overgegaan is op een andere betekenis, die van Nero-Antichrist. Deze
laatste is dan een specifiek christelijke betekenis te noemen. Hier in v. 16
spreekt dan nog de romeinse verwachting mee van de Nero-redux: hij
komt met behulp van oosterse vorsten wraak nemen op Rome, dat hem
niet erkende. De tien koningen krijgen nu plotseling ook een andere taak,
ze moeten nu ook tegen de Hoer strijden waar ze in v. 14 tegen het Lam
werden opgesteld.
De manier waarop Rome's ondergang wordt beschreven doet denken
aan de bestraffing van het Jerusalem vol ontucht van Ez 23,22vv: met
vuur verteerd (v. 25), ze rukken u de kleren van het lijf (v. 25), ze zullen
u hun haat laten voelen (v. 29). Als we de beide militaire operaties van
enerzijds v. 14 en anderzijds van v. 16 chronologisch zouden moeten
plaatsen, dan moet natuurlijk eerst de plundering van Rome plaats grijpen,
want in de oorlog tegen het Lam komen Beest en trawanten om.
Dit v. is als een stukje geschiedenistheologie van de ziener: ook waar
de goddelozen tot een gezamenlijke planning komen en eensgezind tot
aktie overgaan, al is die dan destruktief, daar wordt Gods woord en plan
uitgevoerd. Eigenlijk is er geen volledig dualisme in die zin dat God en
Satan gelijkwaardige partners zijn, beiden eventueel vanaf eeuwigheid
bestaande, die nog voor hun bestaan zouden moeten strijden. God is
pantokrater vanaf het begin, ook over de boze machten.
Tenslotte keert Joh nog even terug tot een ander onderdeel van het
visioenbeeld van w . 2r-4 dat hij in v. 7 beloofde uit te leggen. Het is de
figuur van de Vrouw, aan begin van v. 3 reeds genoemd. Zo uitvoerig
als het beeld van het Beest werd uitgelegd, zo beknopt geschiedt dat nu
met de Vrouw: het is de grote stad die heerst over de koningen van de
aarde. Verder kommentaar acht Joh niet nodig, ieder zal wel weten
waarover hij het heeft.
Nabeschouwing van с 17.
Bij de inleiding op dit с werd op meerdere ongerijmdheden gewezen. Ten
275. 5,9; 7,9; 10,11; 11,9; 13,7; 14,6; 17,15. In deze laatste tekst staat δχλος
i.p.V. φυλή.
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eerste, het visioenbeeld (vv. 3-5) werpt alle licht op de figuur van de
Vrouw, het Beest dient als drager. Maar in de uitleg van het beeld ( w .
7-18) gaat bijna alle aandacht naar het Beest. Vervolgens, het Beest is
eerst (3-5) steun voor de Vrouw, in v. 16 trekt het Beest ten strijde tegen
de Vrouw. Tenslotte, we zien in v. 14 Beest en aanhangers ten strijde
trekken tegen het Lam.
Het mag niet verwonderen dat er meerdere pogingen gedaan zijn om
de wordingsgeschiedenis van dit с te rekonstrueren. Sinds de bronnenkritiek intrede deed in de exegesewetenschap, nam men gaarne zijn toe
vlucht tot de hypothese van meerdere bronnen.
1. Bij wijze van voorbeeld geven we hier de verklaringen van Bousset
en Charles weer. Bousset treft in с 17 beide vormen van de Nero-sage
aan en hij verklaart dit verschijnsel door het gebruik van een oudere bron,
door de eindredakteur van de Apoc benut, niet zonder ongerijmdheden
evenwel. Het materiaal uit de bron houdt zich bezig met Nero terug
kerend uit het oosten en tegen Rome: vv. 1-7; 9-11; 15-18 Daaraan
heeft onze auteur Joh het nodige toegevoegd, dat geldt duidelijk voor v.
14 met bijbehorende vv 12-13 waar Nero de demonische antichrist is.
Ook ν 8 en enige woorden van vv. 6 9 11 komen van de auteur zelf De
spekulaties over de zeven koningen en de achtste als één van hen, waren
reeds aanwezig in de bron (afkomstig uit de tijd van Vespasianus), Johannes heeft ze maar overgenomen zonder dat ze relevant waren voor
dit с 17.
De analyse van Charles valt enigszins anders uit. Hij komt tot de konklusie dat Joh twee bronnen heeft gebruikt, bron A (vv. I c 2 ; 3b-6 7.18.
8 9 10) ziet in het Beest het romeinse rijk, is geschreven tijdens Vespasia
nus, van joods-chnstelijke oorsprong Bron В (vv 11.12-13,17 16) ziet in
het Beest de Nero terugkerend uit het Oosten, is waarschijnlijk geschre
ven onder Titus, mogelijk van joodse afkomst. Joh heeft nu beide bron
nen bijeengebracht en er het nodige bijgevoegd. Zo is de omschrijving
'die was en niet is en zal opstijgen uit de afgrond' in vv. 8 11 van Joh af
komstig, daardoor maakt hij de Nerofiguur tot een demonische Anti
christ Ook in v. 14 komt uit de pen van Joh, Charles zou het echter aan
het eind van het hoofdstuk willen plaatsen.
2 Lohmeyer vindt het gebruik van bronnen met ieder een ander
imago van het Beest een onbewezen zaak, zelfs verwijzingen op welke
manier dan ook naar Rome en Nero redivivus zijn er voor hem niet Hij
verklaart de ongerijmdheden van c. 17 liever uit verwantschap met mandeaische literatuur. С 17 'scheint von den Elementen einer kaum mehr
verstandenen mythischen Tradition zu handelen, nach der eine Damonin, der Inbegriff "der Welt", und ein satanischer Ungeheuer vereint an
der Spitze von ursprunglich planetarischen Dämonen furs ten gegen das
Lamm sich erheben und besiegt im Kamf gegeneinander entbrennen, in
dem das dämonische Weib
getötet wird' (p. 147) Joh zou deze traditie
niet zo goed begrepen hebben zodat de nodige ongerijmdheden gingen
optreden in c. 17.
3 Het is uit de twee voorgaande punten duidelijk dat Joh zo maar niet
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vrij zijn bedoelingen aan het meedelen is, maar dat hij gebonden is aan
traditiemateriaal, dat hij hier wil verwerken. Het с 17 geeft zelfs de in
druk juist veel traditiemateriaal te willen verzamelen, bijna op encyclo
pedische wijze zonder er een strikt verhaal van te willen maken. Het is
vooral de struktuur van het с die me dat suggereert. Zo kondigen de
openingsvv. 1-2 het onderwerp aan, het vonnis van de hoer. Dan volgt
het openingsvisioen om die hoer reeds te situeren, het is waarschijnlijk
een uit de kulturele of religieuze omgeving overgenomen beeld van een
godin op een beest, door Joh nader uitgewerkt (w. 3-5): het beest heeft
zeven koppen en tien hoorns en de rijk versierde vrouw heeft de myste
rieuze naam Babel. Welnu, al die elementen worden geïnterpreteerd, de
meeste elementen komen twee keer aan bod. Zo wordt van 'het beest dat
ge gezien hebt' in v. 8 gezegd dat 'het was en niet is en zal opstijgen...'
en in v. 16 dat het de hoer haat. Van de koppen wordt gezegd dat het
zeven heuvels zijn en ook zeven koningen (v. 9). Van de tien hoorns zegt
v. 12: het zijn tien koningen die de macht nog niet ontvangen hebben enz.,
v. 16: zij haten de hoer en zullen het bestormen. Vervolgens vertelt hij in
v. 15 wat die wateren van v. 2 bij hem opriepen en tenslotte verklaart
v. 18 het beeld van de vrouw nader, die in v. 18 uitvoerig wordt getoond
als het ineenstortende Babel. Zodoende geeft c. 17 de indruk dat daar
door Joh in de w . 8-18 al die gegevens zijn verzameld die het beginvisioen van 3-6 bij hem opriepen.

5de Exkursie: De Antichrist
1. Als we al de NTische teksten betreffende de Antichrist bijeenbrengen,
geeft dat het volgende resultaat:
Mc 13,14:
'wanneer gij de afschuw van de verwoesting (-er?) zult zien
staan waar dat niet moet - wie het leest, begrijpe het - laten
dan de mensen... vluchten'.
2Tess 2,3w: 'wanneer niet eerst de afval komt en niet is geopenbaard de
goddeloze, de tegenstander, die zich verheft boven al wat
God is, zo zelfs dat hij zich neerzet in de tempel en zich
voor God uitgeeft...'
v. 8: Dan zal de Goddeloze zich manifesteren, de Heer Jezus zal
hem doden met de adem van zijn mond en hem vernietigen
door de 'epiphanie van zijn parousie'.
v. 9: De 'parousie' van de Goddeloze geschiedt uit kracht van
Satan, vol macht en met leugenachtige tekens en wonderen
(σημϊίοις

και τέρασιν

ψενδονς).

По 2,18: 'Kinderen, het is het laatste uur. En zoals gij hebt gehoord.
dat de antichrist komt, zo zijn er nu reeds vele antichristen
opgekomen'.
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2,22: '...Dat is de antichrist, die met de Zoon ook de Vader
loochent'.
4,3: 'iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. Dat is de
geest van de antichrist van wie gij gehoord hebt dat hij
komen zal en nu reeds in de wereld is'.
2Jo 7: 'veel verleiders die de komst van Jezus Christus in het vlees
loochenen, zijn tot de wereld uitgegaan. Zo is de verleider
en antichrist'.
Apoc 13,1: Het Beest uit de zee... 'één van zijn koppen als geslacht ten
dode toe, doch genezen' (v. 3), een mond vol grootspraak
en blasfemie (5), in oorlog met de heiligen (7).
13,11: Een ander Beest van land, zorgt ervoor dat men het eerste
Beest vereert, doet grote tekenen (12-13), brengt mensen op
dwaalspoor (.тлпга).
16,13: Draak, Beest en valse profeet met koningen tegen Messias
17,1: grote hoer, gezeten op vuurrood beest met zeven koppen en
tien hoorns. Beest 'was en is en zal opstijgen...' (8,11), met
koningen tegen de hoer (16).
19,19: 'Ik zag het Beest en de koningen van de aarde en hun legers
samengebracht om oorlog te voeren met Die gezeten is op
zijn paard. En het Beest werd gevangen, ook de valse pro
feet...'
Reeds na een eerste lezing valt te konstateren: a) dat de naam zelf van
Antichrist alleen in l-2Jo voorkomt en daar een meervoudige betekenis
heeft: kollektief en individueel, het heden en de toekomst betreffend.
b) De evv. kennen slechts één allusie, als we de teksten over valse mes·
sias of profeet niet meetellen. Paulus heeft zich niet met het fenomeen
bezig gehouden tenzij men 2Tess aan Paulus toeschrijft [274]. Inhoudelijk
gezien: Mc 13 en 2Tess 2 zien het optreden van de tegenstander in de
tempel of in Jerusalem gebeuren en bij hen lijkt het op een voorteken ten
aanzien van de komst van de Christus, c) De Apoc is het enige boek in
het N T waarin de eschatologische tegenspeler in zijn verschillende gedaanten een belangrijke rol speelt, vooral in de cp. 13 en 17 [275].
2. Als die uiteindelijke tegenstander van God en zijn gezalfde zich in
het N T en bijzonder in de Apoc in zovele gestalten en funkties vertoont,
wordt terecht de vraag gesteld naar de oorsprong van dit gekompliceerde
thema.
Hier kan niet ingegaan worden op de verwijderde voorbereiding in het
ОТ, waar historische vijanden van het uitverkoren volk uitvoerig worden
geschilderd en tot een 'type' van tegenstander worden. Zo Gog en Magog
274. Ook de recente kommentaren en monografieën zijn het hierover niet
eens. Zo kiest Ch. Giblin, a.w., voor de paulijnse authenticiteit: M. Bolkestcin,
De Brieven aan de Tessalonicenzen, Nijkcrk 1970, neemt die niet aan.
275. H. Schlier, Vom Antichrist. Zum 13. Kapitel der Offenbarung Johannis,
in: Die Zeit der Kirche, Freiburg 1956, 16-29.
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in Ez 38-39 en Antiochus Epiphanes in Dn. Bovendien gaan we voorbij
aan het feit hoe mythische namen van chaosmonsters uit de scheppingsverhalen (Leviathan, Rahab, Draak) tot apokalyptische duistere toekomstfiguren worden [276]. We bepalen ons tot de apokalyptische literatuur sinds Dn.
a) Reeds in Dn wijst Charles terecht op twee soorten van een anti-God
figuur. Daar is het individuele type van de tyran, 'die een hoge toon aanslaat tegen de Allerhoogste. Hij zal de heiligen van de Allerhoogste mishandelen...' (7,25). Hij plaatst de gruwel van de verwoesting in de tempel (8,13; 9,27; 11,31), hij verheft zichzelf boven iedere god (11,36). Deze
karakterisering, in feite bedoeld voor Antiochus Epiphanes, wordt in het
judaïsme opgenomen als een type in de verwachting van de eindtijdstrijders. Vervolgens is er de kollektieve tegenstander, in Dn 7 het vierde
beest, waarmee in feite op het rijk der Seleukiden wordt gewezen, maar
dat later en nog vóór de editie van de Apoc op de romeinse heerschappij
wordt toegepast (4Esr 12,11-12; Syrbar 36-40; AscMos 10,8). En het
gaat hier dan om een tegenstander van politieke aard.
b) Een andere serie voorstellingen van die tegenstander is afkomstig
uit de bovenaardse, mythische wereld van boze geesten en demonen. Hier
nemen de figuren van Satan en Belial een belangrijke plaats in. In het
laatjodendom 'hat Satan nicht die absolute Stellung als Gegenmacht
(zoals in NT). In den zahlreichen Dämonenlegenden und Triebspekulationen steht er auf derselben Stufe wie die Dämonen und Plagegeister'
(Ernst bl. 271). Hij is in de geschriften van het judaïsme de verleider of
aanklager van de mensen, hij hoopt ze in het verderf te storten. Reeds
Bousset [277] en Charles (Komm. 11,76-87) hebben in dit verband ook op
het belang van Belial (of Beliar) gewezen, hetgeen door de Qumranstudies is bevestigd [278]. In de Test XII krijgt deze Belial voor het eerst een
persoonlijk aanzien. Hij brengt zielen tot onrust en slechte daden (Test
Dan 4,7), de Messias zal hem gevangen nemen om de zielen op hem vrij
te maken (5,10). Hij wordt gebonden (Test Levi 18,12), in het vuur geworpen (Test Jud 25,3). In Qumran is Belial tot vorst van de duisternis
geworden, hij vervult er de rol die Satan elders vervult. Hij is vorst van
de boze geesten (1QS 4,12) die de kinderen van het licht vervolgen (1QS
3.24). Belial heeft zijn aanhang (4,9w). Voordat hij officieel aftreden
moet, verzamelt hij nog eenmaal alle krachten om de mensen onder zijn
macht te krijgen. De Qumrangemeenschap wordt tot deze heilige oorlorç
opgeroepen (1QM 2,6-14). De zege over Belial wordt bezongen in 1QM
18-19.
276. Zie hierover J. Ernst. Die eschato'ogischen Gegenspieler in den Schriften
des Neuen Testamentes, Regensburg 1967, bl. 179-238.
277. W Bousset, Der Antichrist in der Überlieferung des Judentums, des
Neuen Testaments und der alten Kirche, Göttingen 1895. In zijn kommentaar
(Göttingen 1906) wijdt hij drie exkursies aan deze kwestie, na de cp. 12,13
en 17.
278. Peter von der Osten-Sacken, Gott und Belial. Traditionsgeschichtliche
Untersuchungen zum Dualismus in den Texten aus Qumran. Göttingen (1969).
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с) Een derde voedingsbodem voor het ontstaan van verwachtingen
aangaande eschatologische tegenstanders ligt in de romeinse wereld, in
de Nero-sagen. We hebben boven reeds aangegeven hoe deze Nerosage
in romeins milieu ontstond, hoe er in het judaïsme een joods-hellenistische versie op bestond, getuige de Orac Sib (5,143-148).
3. De uit drie onafhankelijke bronnen gegroeide antichristvoorstellingen (Antichrist in de ruime zin van anti-God, anti-Messias en anti-Israel)
hebben elkaar begrijpelijkerwijs ontmoet, hetgeen in verschillende fasen
tot de nodige fusies aanleiding heeft gegeven. Het zijn met name Bousset
en Charles die zich hier gewaagd hebben aan de wordingsgeschiedenis
van die samensmeltingen en een uiteindelijke synthese.
Bousset meent dat er aanvankelijk op joodse bodem een niet-politieke
Antichristverwachting leefde; het zou een pseudomessias betreffen, uit de
stam van Dan en die in Jerusalem met woorden en tekenen zou gaan optreden. In 2Tess 2 zou deze traditie onder de vorm van een vals profeet
nog aanwezig zijn. Uiteindelijk is deze traditie nog weer een menselijke
vormgeving van een mythische Draak-tegenstander, nog terug te kennen
in Apoc 12. In Apoc 13 komen er dan nieuwe elementen bij: het romeins
imperium als Antichrist en de Nerosagen.
Charles heeft de geschiedenis nog akkurater proberen te rekonstrueren.
Hij neemt als eerste fusie aan die tussen de Antichrist en Beliar, rond het
jaar 50 n.Chr. in christelijk milieu tot stand gekomen. Er ontstaat een
nieuwe tegenstander-figuur uit, die van 'a God-opposing man armed with
miraculous powers', nog terug te kennen in 2Tess 2, Apoc 13,11-17;
l-2Jo. De tweede belangrijke fusie is die tussen Beliar en de Nerosagen,
wat niet eerder dan rond 90 n.Chr. gebeurd kan zijn. De levende Nero
wordt niet meer terugverwacht, nu wel de uit de afgrond opstijgende
Nero die als een demonisch wezen wordt. Apoc 13 en 17 getuigen daarvan. Dan onderscheidt Charles tenslotte nog allerlei nuancenvormen
waarin samenvoeging van elementen uit de drie tegenstanderstypen te
onderscheiden valt.
We behoeven het met alle details van deze hypothesen niet eens te
zijn [279] om enkele bruikbare elementen uit al het gezegde op te nemen.
a) Als algemene achtergrond voor het ontstaan van dergelijke tegenstandersvoorstellingen, ook juist in de eindtijd, dienen zich twee feiten aan.
Ten eerste, Israel heeft (zoals andere godsdiensten) mythische fragmenten
uit scheppingsverhalen opgenomen en aangepast, waarin reeds strijdelementen aanwezig waren en o.a. een strijdfiguur als de Draak. Vervolgens, in het feit dat het historische Israel als theokratische gemeenschap
leefde en zich haar heilssituatie dacht in het kader van rijk Gods en van
volk, uitverkoren onder de anderen, lag duidelijk een aanloop naar het
279. J. Ernst, a.w., betwijfelt of in joods milieu al een menselijk demonische
tegenspeler bekend was (tegen Bousset); hij vindt dat de bronnen waarop
Bousset zich baseert te zeer uit de periode na het NT komen. De hypothese
van Charles acht hij te systematisch en hij noemt de niet-politieke uitleg van
2Tess 2 niet overtuigend.
206

De Antichrist
denken in antithesen, b) Meer in het bijzonder wordt dan in de apokalyp·
tiek de verwachting uitgesproken dat vijandige machten in de eindfase
van de geschiedenis nog eens al hun krachten zullen richten tegen het
erfdeel van God in deze wereld. Deze vijandige machten kunnen dan ge
zien worden als politieke verdrukkers of als religieuze pseudofiguren, ze
kunnen aanwezig gedacht worden in kollektieve regimes of in individuele
tyrannen. En al die figuren worden dan geschetst naar het voorbeeld het
zij van mythische of demonische wezens hetzij van historische personna
ges of imperia, 'Hitler-typen'. Of van dit of dat beeldmateriaal gebruik
wordt gemaakt, hangt voor een groot deel af van de omstandigheden
van de schrijver.
4. Keren we terug naar de NTische Antichristteksten, aan het begin
van deze exkursie bijeengezet.
Van Mc 13,14 is niet zonder meer evident dat de tekst handelt over
de Antichrist [280]. Het v. kan betrekking hebben op een ontwijding of
verwoesting van de tempel (vgl. 13,2). Dan zou de eventuele Antichrist
een vreemde bezetter-veroveraar zijn, die de tempelverwoesting op zijn
naam krijgt. De val van Jerusalem en van de tempel was wel een eind
tijdverwachting, maar dat houdt nog niet in dat het moet gebeuren door
een Antichrist.
De figuur van 2Tess 2 is gekompliceerder. Hij is duidelijk een anti-God
personnage, 'hij verheft zich boven God...', hij is ook een anti-Christ in
de letterlijke zin: als Christus heeft hij zijn 'parousie', beiden zullen
tegenover elkaar staan bij hun beider parousie. Hij heeft enerzijds de
karaktertrekken van Antiochus Epiphanes, individueel heidens antichrist
type en anderzijds ook van iemand die mensen met zijn tekenen en won
deren misleidt, een antitype van de ware apostel. Dat alles in naam van
Satan. In het eindgevecht met de Heer wordt hij weggevaagd.
In de Apoc vinden we de typeringen van 2Tess 2 weer aanwezig, gekombineerd met andere elementen. We treffen er de pseudoprofeet aan
in de gestalte van het tweede Beest (13,1 l w ) , nu in dienst van het eerste
Beest, de kollektieve Antichrist van с 13,lw geschetst als het vierde
beest van Dn 7. En met deze kollektieve tegenstander verbindt Joh dan
enerzijds hetgeen hem bekend is over de Nerosagen (13,3; 17.8.12.14) en
anderzijds de mythische figuur van de Draak (c. 12) die in de Apoc de
hoofdtegenspeler 'achter de schermen* wordt. Alle drie zullen ze hun
einde vinden in de konfrontatie met de ware Messias (16,13; 19,19). Zo
heeft Joh een hiërarchie opgebouwd in de wereld van de antichristfiguren
en het uiteindelijk konflikt tussen goed en kwaad op een zeer dramatische
wijze geënsceneerd. Het is me niet duidelijk hoe J. Ernst aan het einde
van zijn genoemd werk kan zeggen: 'Die Apokalypse zeigt noch in keiner
280. R. Pesch, Naherwariungen. Tradition und Redaktion in Mk 13. Düsseldorf 1968, noemt op Ы. 140 noot 472 een twaalftal voorstanders van de Anti
christinterpretatie. Zelf is hij er niet voor evenmin als Carrington, Taylor,
Dodd: de kontekst wijs volgens hen niet in deze richting en wat voor zin
heeft een vlucht als de Antichrist komt?
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Weise Tendenzen der Vereinheitlichung. "Der Drach" (Apk 12), "das Tier
aus dem Meer" (Apk 13,1), "das Tier vom Lande" (Apk 13,11) und die
"Hure Babylon" Apk 17) stehen ohne erkennbare Beziehungen neben
einander' (bl. 295; kursief van Ernst). Dan kan ik het eerder eens zijn met
Charles: 'Here (Apoc 13.17) we have the most vigorous and illuminating
conception of the Antichrist of all literature' (Ы. 86).
Daarbij is het voor de Apoc van belang te beseffen dat Joh zijn lezers
op het hart wil drukken dat de tijd van de Antichrist er nú is, de periode
van 'één tijd, twee tijden en een halve tijd' enz. De Draak heeft nog maar
een korte tijd (12,12), hij met zijn dienaars is aan zijn laatste stuiptrekken
toe. Inzoverre is er verschil met 2Tess 2 en eventueel Mc 13,14: daar lijkt
het optreden van de Antichrist nog verwacht te worden als een voorteken
voor het totale einde, hier in de Apoc bevinden we ons midden in zijn
laatste uur. Hij snelt zijn ondergang tegemoet.
Nog een enkel woord over l-2Jo. Het is duidelijk dat de schrijver aan
het cntmythologiseren is. Van de ene kant speelt hij in op bekende antichristvoorstellingen: 'zoals gij hebt gehoord...' en van de andere kant
geeft hij er een konkrete aktuele betekenis aan: hij die Jezus niet belijdt
als Christus, is een antichrist. We zijn hier duidelijk in christelijk milieu,
nu misschien in de geloofsstrijd in plaats van in een verre denkbeeldige
eindstrijd. 'Wel typisch van I en II Joh is de nauwe verbinding die gelegd
wordt tussen de dwaalleer en de christologische ketterij, die in de volgende vv. (na 2,18) in scherpe bewoordingen wordt betreden. Is het juist omdat hem de loochening van Jezus als de Christus hoog zit, dat de schrijver
de term 'antichrist', die misschien één uit velen was, met nadruk naar
voren haalt? Of was het in johanneïsche kring al het woord voor de
tegenstander? We weten het niet; wel is duidelijk dat we met een typisch
christelijke term te doen hebben' [281].
d. Aankondiging

van de val van Babyion

(18,

1-8)

In 17,1 beloofde één van de zeven schaal-engelen aan de ziener het vonnis
over de grote hoer Babel te tonen. Er werd in с 17 inderdaad veel aan de
ziener getoond, met de nodige uitleg erbij. Het woord 'zien' komt nog al eens
voor in een of andere vorm (v. 3.6.8.12.15.16.18), er werd ook getoond en uit
gelegd hoe het Beest en de tien hoorns de hoer overweldigen (v. 16). Dit с 18
is het hoofdstuk van het spreken en horen (v. 2.4.10 16.18.19.21). Waar Joh
in het voorgaande c. veel fteeWmateriaal, voor ons niet altijd inzichtelijk, op
nam en verwerkte, daar aktualiseert hij hier in c. 18 veel /etafmateriaal.
Het с heeft gelijkenis met de OTische profetieën tegen de volken, met name
tegen Babel (Js 13; 21; Jer 50-51). De profeet hoort hoe in de toekomst de
verwoesting van de stad al voltrokken is (w. 1-3), hoc het volk Gods daarom
nu gewaarschuwd wordt uit die stad weg te trekken (4-8). Hij hoort de treurzangen reeds van de koningen (10-11), van de handelslui (11-16), van de zeelui (17-19), hij verneemt iets over een symbolische daad met uitleg (21-24).
Ook hoort hij al de vrcugdeliederen van hen die dan bevrijd zijn (19,1-10).
281. M. de Jonge, De Brieven van Johannes, Nijkerk 1970, bl. 102-107.
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1 Daarna zag ik een andere engel met groot vertoon uit de hemel
neerdalen, de aarde werd verlicht door zijn glans. 2 En hij riep met
machtige stem: Gevallen, gevallen is Babyion, de grote stad. Het is
een woonplaats voor de demonen geworden, een vesting voor allerlei
onreine geesten, voor allerlei onrein gevogelte en voor onreine en
verfoeilijke dieren. 3 Alle volken hebben immers de wijn van haar
hartstochtelijke ontucht gedronken en de koningen van de aarde heb
ben ontucht met haar bedreven. En de kooplieden uit de wereld zijn
rijk geworden van haar sterk losbandig leven.
4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Vertrek van
hier, mijn volk, om niet besmet te worden met haar zonden en haar
plagen niet te ondergaan. 5 Want haar zonden hebben zich tot aan
de hemel opgestapeld en God heeft zich haar ongerechtigheden her
innerd. 6 Vergeldt haar hetgeen zij u deed en betaalt haar het dubbele
van haar werken: vult de beker met het dubbele van wat zij schonk.
7 Bezorgt haar last en rouw naar de mate dat zij zichzelf eens ver
heerlijkte en luxueus leefde. Zij zegt immers in haar hart: Ik leef hier
als een koningin, weduwe ben ik niet en smart zal ik nooit kennen.
8 Daarom zullen op één dag de plagen op haar neerkomen, dood en
rouw en honger, zij zal door het vuur worden verteerd. Want God
die het vonnis over haar voltrekt, is een krachtige Heer.
De engel die hier verschijnt is een indrukwekkende verschijning zoals die 1
van 10,1. Dan zal er iets belangrijks gezegd gaan worden, zo kunnen we
dan verwachten van Joh Een hchtglans toont zijn goddelijke afkomst en
heerlijkheid, de aarde schittert ervan, is erdoor verlicht. Volgens Ez 43,2
('en daar zag ik de Heerlijkheid van Israels God van het oosten komen
Het klonk als het ruisen van machtige wateren en de aarde schitterde van
zijn Heerlijkheid') was dat ook het geval bij het verschijnen van Jahwe Er
staat goddelijke garantie achter hetgeen gezegd gaat worden door de engel
De openingswoorden van de hemelse bode vinden we al in de OTische 2
orakels tegen Babel, lees Js 21,9; Jer 51,8. Joh ziet het al gebeuren, hij
voelt de aktuahteit van die eeuwenoude woorden Reeds in 14,8 had hij
ze ons even laten horen. 'Gevallen, gevallen ', dat is de ouverture van
deze klaagzang, klinkt heel anders dan het herhaalde, eerbiedige noemen
van God: Hij die gezeten is.
Joh gaat die val aanschouwelijk maken, zo ongeveer als Jeremía dat
toendertijd deed, hij citeert hem evenwel nergens letterlijk. 'Babel zal een
puinhoop worden, een hol met jakhalzen, een verschrikking en hoon' (Jer
51,37), 'zijn steden zijn een steppe geworden, een dorre verlaten woestijn'
(51,43) En dus verblijfplaats van demonen, zo voegt Joh eraan toe Hoe
een door God gestraft land woonplaats wordt voor onreine vogels, wordt
uitvoerig beschreven in Js 34,11-15.
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3

Nogmaals (ook reeds in 17,2 wordt Babel schuldig verklaard aan haar
eigen val Ze heeft met de wijn van haar hartstocht de wereld bedwelmd
De regeringen van de verschillende landen hebben samengeheuld met
Rome Een unieke verschijning m het N T is hier de koopman De koop
lui van heel de wereld hebben geprofiteerd van de luxe van Rome, de
dure genotsmiddelen (πτοψο ) brachten veel geld op Straks (v 11-15)
zullen we ze dan ook horen treuren om de val van Babel [282] Reeds in
13,17 had Joh zijn ongenoegen uitgesproken over de oneerlijke gang van
zaken in de romeinse ekonomie HIJ had in onze wereld kunnen leven met
het probleem 'derde wereld' voor ogen
4
Een gegeven wat in de profetieën tegen Babel voorkomt is de waarschuwende oproep tot het joodse volk dat er woont, om vandaar weg te
trekken om met in de ondergang meegesleurd te worden Luister naar
Jer 50,8 'Vlucht Babel uit, trekt weg uit het land der Chaldeeën, als
bokken aan het hoofd van een kudde Want zie Ik ' Vgl 51,6,45, Js
48,20, 52,11 Ons ν lijkt duidelijk een verwijzing naar de hebreeuwse tekst
van Jer 51,45 waar de aanspreking 'mijn volk' erbij staat
Deze oproep had zin voor het toenmalige joodse volk dat zich in het
historische Babel bevond Welke betekenis kunnen deze woorden nu heb
ben, gericht als ze zijn tot alle christenen van Klein-Azie Bousset
' dieser Befehl hat keine aktuelle Bedeutung mehr Er gibt auch hier
überkommene Motive einfach weiter' [283] Het is de vraag of we uit
deze moeilijkheid komen met het voorstel van Kuhn [284] Hij betrekt er
de synoptische apokalyps bij, waarin Jezus mensen oproept 'weg te
vluchten naar de bergen', 'kom naar beneden om te halen wat in huis
is ' (Mt 24,15) Het grote verschil bestaat m i hierin dat het vluchten
in Mt gemotiveerd is als angst en voorzorg tegen een komende, verschrikkelijke militaire operatie, terwijl de mensen bij Joh worden opgeroepen
uit hun milieu weg te gaan vanwege de zondigheid en de daarop neerkomende straffen van God De rampen die in Mt 24 de mensen bedreigen, worden geenszins beschreven als straffen voor immoreel leven [285]
282 In de profetie van Ez 28,12w tegen Tyrus worden de handelslui uitvoerig vermeld, гітт , is er een trefwoord
283 Charles noteert bij deze woorden 'No justifiable meaning can bc attached
to this verse as it stands' En hij meent al weer met toevlucht tot een bronnentheorie de zaak enigszins begrijpelijk te maken dit ν komt uit een loodse bron,
geschreven tijdens Vespasianus bij een aanval op Rome ergens in de jaren
60-70
284 So ist der himmlische Befehl an die Christen zum Aus7iig aus Babylon
Apk 18,4 einerseits durch Js 48 20, 52 11, Jer 508, 51 6 ua vorgebildet ander
seits aber auch sicher durch Mt 24 15ff par mitbestimmt (ThWI513) L Vos,
aw bl 161, sluit zich hierbij aan Lohmeyer houdt de middenweg Joh kende
teksten als Jer 50 en Mt 24 15 en Volledigheidshalve' neemt hij die hier dan
maar op, 'es ist zunächst nur ein Zeichen seines Strebens nach Vollständigkeit'
2S5 L Vos probeert de plaats waar zc weg moeten vluchten in Mt 24 15
slecht te maken door er de valse profeten en messiasscn van de volgende
vv 23 24 te huisvesten, de gelijkenis met Babel zou daardoor nog sterker
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Dit inhoudelijk verschil begunstigt allerminst de mening dat Joh zich in
18,4 aan de synoptische apokalyps zou hebben geïnspireerd. Wat Joh
sterker benadrukt dan Jer en dan Mt is het motief van dat wegtrekken:
om niet deel te hebben aan haar zonden. Daar mogen we dan misschien
de bedoeling van deze oproep zoeken: trekt weg uit een zondig milieu
zoals dat van Babel.
Babel is het milieu waar de αμαρτία heerst. Het is hier in de vv. 4—5
de enige plaats buiten het citaat van 1,5 waar dit woord in de Apoc
voorkomt. Het staat er ongetwijfeld onder invloed van Jer 51,9 [286]:
'wij willen Babel genezen, maar het is niet te helpen; laat het liggen, gaat
heen... want zijn misdaad reikt tot de hemel en verheft zich tot de wol
ken'. Al die wandaden zijn niet in het vergeetboekje terechtgekomen, in
tegendeel ze staan genoteerd bij God en dat betekent dat ze om vergel
ding roepen.
Dat thema der vergelding komt dan ook nu ter sprake. We treffen het
ook al aan in de orakels tegen de volken. 'Vergeldt het zoals het verdient
(met 'het' is Babel bedoeld); handelt ermee zoals het zelf heeft gehan
deld'. Het is de talionwet: oog om oog, tand om tand. Joh verergert het
nog: vergeldt het ze dubbel. Aan wie richt zich de schrijver? Het 'mijn
volk' van v. 4 mogen we hier niet meer mee laten spelen. Het is wat ver
gezocht om de koningen en het Beest van 17,16 erbij te halen. Joh maakt
zich eerder tolk van de algemene roep om rechtvaardigheid in de wereld.
Zo groot als Babels zelfverheerlijking, hoogmoed en luxe waren, zo
hard moet nu haar vernedering en pijniging worden. Reeds het OTisch
Babel leed aan hoogmoedswaanzin. 'Gij hebt gezegd: 'Soeverein zal ik
zijn voor altijd en eeuwig... Die denkt bij zichzelf: dat ben ík en geen
ander; nooit blijf ik als weduwe zitten...' (Js 47,7-8). Wonderlijk hoe onze
auteur geen slaaf is van de voor hem liggende tekst, maar hem vormt naar
eigen inzicht.
Aan al dat gebluf zal in een korte tijd een eind komen, in één dag
(vgl. Js 47,9). Dan zullen er dood, pijn en honger heersen in plaats van
leven, vreugde en rijkdom waarover we straks in het nieuwe Jerusalem zullen horen. Ook het vuur behoort bij de gebruikelijke strafinstrumenten van God, zeker tegen Babel (Jer 50,32; Js 47,14). Gezien het volgend versdeel is de brandstichter hier God, terwijl in 17,16 het Beest en
de tien koningenen de stad in brand staken. Theologisch is dit niet in
tegenspraak, literair wijst het misschien wel op andere bronnen. Met de
woorden van Jer 50,34 herinnert Joh eraan dat de krachtige God zich
achter dit vonnis over Babel stelt.
e. Treurzangen
9 De koningen

over het gevallen Babel (18,

der aarde, die ontucht

met

9-24)

haar bedreven

en in

worden. Nergens in Mt 24 staat echter vermeld dat die valse profeten optreden in Jerusalem.
286. De L X X (28,9) heeft δτι ηγγικεν εις ονρανόν το κρίμα αυτής.
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losbandigheid leefden, zullen over haar wenen en weeklagen als zij
de rook van de brand zullen zien. 10 Uit vrees voor haar foltering
zullen ze op een afstand blijven staan, roepend: Wee, wee, Babyion,
de grote stad, de sterke stad; binnen één uur is uw vonnis voltrokken.
11 Ook de kooplui uit de wereld wenen en treuren om haar, want
niemand koopt nog haar waren, 12 hun ladingen van goud en zilver,
edelstenen en parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, citrushout, voorwerpen van ivoor, van het kostbaarste hout, van koper,
ijzer en marmer, 13 kaneel en amomum, reukwerk, mirre en wierook,
wijn en olie, bloem en tarwe, runderen en schapen, paarden en wagens, slaven en lijfeigenen. 14 En de vruchten die uw hart zozeer
begeerde, zijn verdwenen, al het prachtige en schitterende is verloten
gegaan. Men zal het nooit meer terugvinden. 15 De kooplui, die zich
hieraan verrijkt hebben, zullen uit vrees voor haar foltering op een
afstand blijven staan, wenend en treurend met de woorden: 16 Wee,
wee de grote stad, gekleed in fijn linnen en purper en scharlakenrood,
gesierd met goud en edelstenen en parels; in één uur ging al die rijkdom te niet.
17 Alle stuurlui en passagiers, matrozen en allen die op zee hun
brood verdienen, zij bleven op een afstand staan, 18 zij riepen bij het
zien van de rook van de brand uit: Welke stad was gelijk aan de
grote stad? 19 Ze strooiden stof op hun hoofd en wenend en rouwend
riepen ze: wee, wee de grote stad. Door haar rijkdommen kenden
allen, die op zee schepen hadden, welvaart. In één uur is zij te niet
gegaan. 20 Verheugt и over haar, gij hemel en gij heiligen, apostelen
en profeten, want God heeft zijn vonnis uitgesproken over hetgeen
zij и misdeed.
21 Toen nam één sterke engel een steen, zo groot als een molensteen, op en wierp hem in de zee, zeggend: Zo zal Babylon, de grote
stad, weggeslingerd worden en men zal haar niet meer vinden. 22 En
de klank van harpisten en zangers, van fluitspelers en trompetisten
zal in uw midden niet meer worden gehoord. Geen enkele beoefenaar
van enig am boe ht zal nog bij и worden aangetroffen. Het geluid van
de molensteen zal niet meer worden gehoord. 23 En geen lamp zal er
meer branden, de stem van de bruidegom en bruid zal er niet meer
worden vernomen. Uw kooplui waren immers de vooraanstaanden
der wereld, door uw betovering zijn alle volken misleid. 24 In haar
werd bloed gevonden van profeten en heiligen en van allen die op
aarde geslachtofferd zijn.
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Na de schildering van de verwerping van Babel worden nu de treurzangers ten tonele gevoerd, als bij een dode (Nog steeds komen de woorden
en beelden van de hemelstem van v. 4.) Wie zullen er meer treuren dan
zij die eens in de welvaart van Babel deelden: de koningen der aarde, de
koop- en zeelieden? Om de beurt zien we ze opkomen met hun wee
klachten, overigens ook hier weer geheel naar het voorbeeld van de OTische orakels tegen de volken, nu met name Ez 26-27 [287].
Eerst worden de klagenden nader omschreven, dan volgt hun weeroep
die in alle drie gevallen (v. 10.15.17) 'van verre' naar de gevallen stad
wordt uitgesproken. Ze durven de brandende stad niet dicht te naderen.
De koningen der aarde gaan vooiop, met een twee keer 'wee' openen
ze hun klaagzang zoals straks ook de anderen doen (v. 16.19), het geldt
de 'grote stad'. In Ez 26,16.17 hoorden we de heersers ter zee tot Tyrus
uitroepen: hoe zijt ge gevallen, van de zeeën verdwenen Gij stad, hooggeprezen.
Niet alleen de politici, ook de ekonomen uit heel de wereld heffen een
treurzang aan bij de val van Babel, zoals destijds de handelsrelaties van
Tyrus dat deden (Ez 27,30vv). Uitvoerig worden de handelswaren geëtaleerd: de edele metalen en sieraden, de kostbare kledingstoffen, de rijke
houtsoorten, parfumerie-artikelen, etenswaren, ingrediënten voor de spelen, slaven en lijfeigenen [288]. Het gaat grotendeels om luxeartikelen
voor de elite, niet voor de gewone man. Lohmeyer (bl. 151) meent dat
deze goederen van de transithandel typerend zijn voor een oosterse stad,
niet voor Rome dat meer een politieke grootheid was. Maar Charles
neemt een serie teksten uit griekse en romeinse dokumenten uit het verzamelwerk van Wettstein over om aan te tonen, dat Rome uitgebreide
handelsbetrekkingen had [289]. We mogen er m.i. rekening mee houden,
dat Joh niet al te letterlijk en historisch begrepen moet worden. Hij laat
zich immers bij zijn beschrijvingen grotendeels leiden door hetgeen Ez 27
over de handelswaren van Tyrus zegt. Anderzijds is het gemakkelijk te
begrijpen dat metropolen als Rome tevens grote handelscentra zijn met
alles wat daar als begeleidende verschijnselen bijhoort. L'histoire van de
metropolen se répète
Dit v. onderbreekt wat onverwachts het zakelijk relaas van de vorige
vv , waarachter eigenlijk de weeklacht van de kooplui zou moeten volgen
die nu in w . 15-16 volgt. Bijna alle kommentaren stellen voor om dit v.
naar het lied van Babel (vv. 22-24) te verplaatsen, hetzij na v. 21 of na
23d. Mogelijk heeft de schrijver, aldus bv. Hadom, het v. op de huidige

287. Vgl. ook Jr 51,8: 'Maar plots is Babel gevallen. Heft er een weeklacht
over aan'.
288. σωμάτα wordt aan de hand van Gn 36,6; Tob 10,10 als 'slaven' begrepen,
Züllig maakte er 'prostitué's' van.
289. Men citeert in dit verband graag Plinius (H.N. VI,26) over de import in
Rome uit het verre en nabije Oosten: 'minima computatione millies centena
millia sestertium annis omnibus India et Seres peninsulaque illa imperio nostro
adimunt'.
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plaats gebracht vanwege de rijpe vruchten, die ook als handelswaren te
bezien zijn
15-16
V 15 laat ons nu het tweevoudige wee van de kooplieden horen, ook
zij staan op een afstand, met schrik aanschouwen ze het vonnis over
Babel waarin ze misschien zoveel kapitaal gestoken hadden en dat opge
komen was dank zij hun investeringen Het eerste Wallstreetdrama' In de
weeroep wordt de grote stad nog eens rijkelijk geschilderd, met dezelfde
kostbaarheden als de vrouw op het vuurrode beest in 17,4 fijn linnen,
purper, goud en edelstenen Nog niet zo uitbundig weliswaar als eens
Tyrus' koning door Ez werd beschreven uw gewaad met allerlei kostbare
stenen bezet, robijn, topaas, jaspis enz (Ez 28,13)
17-19
Ook allen die bij de zeevaart betrokken zijn betreuren de ondergang
van Babel de stuurlui, de kustvaarders [290], de matrozen en al die an
deren die op zee hun brood verdienen Bij het zien van de rook van de
stad herhalen ze gedeeltelijk hetgeen de zeelui bij Ez 27,32 over Tyrus
zeiden 'wie was aan Tyrus gelijk midden op de oceaan 9 ' Joh hanteert
het hoofdstuk van Ez vrij in Ez 27,30 was sprake van 'ze strooiden as op
hun hoofd', juist voor de treurzang 'wie is aan u gelijk9' in ν 32 Hier
wordt de volgorde zonder een diepgaande reden omgedraaid, hij werkt
waarschijnlijk sterk op zijn gehe igen
20
We ziin nog steeds in kontakt met de stem van ν 4 die zich in het voor
gaande duidelijk inspireerde op Jer 40-51 en Fz 27-28 en nu m dit ν weer
teruggrijpt op Jer 51,48 (LXX) 'Dan (na de val van Babel) heffen hemel
en aarde met al wat ze bevatten een juichlied aan over Babel'
De stem laat dat nu in vervulling gaan na de weeklachten van de
wereldse gemeenschap met drie van haar exponenten (koningen, koop- en
zeelieden volgt nu een oproep tot vreugde aan de hemel en drie van haar
exponenten, het zijn de heiligen, apostelen en profeten De apostelen
worden driemaal vernoemd m de Apoc (nog in 2,2, 21,24), op deze twee
plaatsen met m gezelschap van anderen 'De heiligen en profeten' komen
samen nog voor aan het eind van dit с (ν 24), en in 16,16 In alle drie
gevallen gaat het over hun vergoten bloed, hun martelaarschap en wor
den ze binnen het kader van een lied ter sprake gebracht, echter niet
noodzakelijk een bestaand liturgisch lied Het tweetal 'heiligen en pro
feten' is voor Joh een meer vertrouwde figuur dan de 'apostelen', als we
al enige waarde mogen hechten aan de frekwentie van de termen in een
boek als de Apoc We krijgen nergens een taakomschrijving van die heili
gen en profeten te horen, ze interesseerden Joh alleen omdat zij bij de
vervolgingen wel het meest te lijden hebben gehad [291] Ze worden in

290 ό Hi то-то) -t?ro>i is eigenlijk een onbekende uitdrukking, men vertaalt
'van plaats tot plaats varend Nestle stelt voor om TOJTOV te lezen (J Th S.
1915, bl 77
291 Uit de manier waarop 18,20 over de twee groepen spreekt, konkludeert
A Satake, Die Gemeindeordnung m der Johatmesapokalypse, Neukirchen
1966, bl 57 terecht dat het bij heiligen en profeten niet om synoniemen gaat
'Nicht jedes Gemeindeglied ist also ein Prophet'
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ons ν. dan ook opgeroepen omdat God 'wraak' heeft genomen, het juiste
vonnis is nu voltrokken.
De stem uit de hemel beëindigt het orakel tegen Babel met de slot- 21
woorden van Jeremia's profetie tegen het Babel van dien tijd, door Joh
aangepast aan zijn bedoelingen. Bij Jer krijgt iemand opdracht alle woorden van de profeet tegen Babel op schrift te stellen, het geschrift in Babel
voor te lezen en het dan met een steen eraan in de Eufraat te werpen met
de woorden: 'Zo zal Babel verzinken en niet weer bovenkomen door het
onheil dat Ik er over uitstort' (51,63). Joh maakt er 'het zijne van': niet
een mens, maar een sterke engel krijgt de opdracht niet om een boekrol
met een steen eraan, maar om een steen als een grote molensteen in de
zee te werpen, niet in de Eufraat. Dat werpen van die steen in de zee symboliseert dan de smak waarmee Babel wordt weggeslingerd, de woorden
van die engel geven dit duidelijk te kennen.
Mt 18,6 par heeft het logion voor hen die aan de kleinen aanleiding
tot zonden geven: 'het zou beter voor hem zijn als men hem een molensteen [292] om de hals hing en hem liet verdrinken in het diepste van de
zee'. Het is niet onmogelijk dat Joh een dergelijke spreekwijze ook in zijn
geest had bij het schrijven van 18,20 naast het vers Jer 51,63. Het bezwaar
wat aangebracht kan worden tegen verwantschap, op welke manier dan
ook, tussen de twee teksten is, dat het in Apoc 18,20 duidelijk om een
symbolische daad gaat waarin een steen 'als' een molensteen voorkomt,
in het logion van Mt over een bepaalde spreekwijze.
Er zal geen instrumentale en vokale muziek meer gehoord worden na 22
de debacle van Babel, het zal doods zijn in de stad, geen klank die wat
opvrolijkt. Ook dit beeld is weer een onderdeel van de OTische vonnisorakels. 'Ik zal een eind maken aan de klank van uw liederen, het geluid
van uw cithers za) niet meer gehoord worden' (Ez 26,13; vgl. Js 24,8).
Hij borduurt er verder op door. Geen ambachtsman zal er nog zijn beroep uitoefenen, geen kans meer tot restauratie. Ook de molensteen zal
zich niet meer laten horen, er is geen eten, geen koren meer.
Er zullen geen fakkels meer zijn om te verlichten. Het liefdesgesprek 23
tussen de gehuwden zal er niet meer zijn, geen voortplanting meer. Het is
groots hoe hier met alledaagse woorden en gebruiken de wereld van het
nihilisme wordt opgeroepen. Ook hier maakt Joh weer dankbaar gebruik
van zijn voorgangers die al eeuwen voor hem de leegheid van veel pompa
aan de kaak hebben gesteld. 'Ik zal uit hun midden de jubel van bruid en
bruidegom, het knarsen van de molen en het licht van de lamp doen verdwijnen' (Jer 25,10). Jeremía wilde er toen Jerusalem mee tot andere gedachten brengen. Joh transponeert ze naar zijn tijd, ze zijn nog waar
voor iedere stad die ontrouw is als toen eens Jerusalem.
Waarom zo'n einde? Joh noemt nog eens de oorzaak van de afgang
van Babel: de geldmensen hadden het voor het zeggen en vervolgens
waren er duistere magiepraktijken [293].
292. μνλινος komt in het NT alleen hier in Apoc 18,21 en in Mt 18,6 voor
295. φαρμακεία of φαρμαχός komen in de Apoc steeds in de kontekst van een
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En tenslotte was er een reden die de christenen zelf direkt betrof Babel
had onschuldig bloed van heiligen en christenen, waaronder profeten,
aan zijn handen En bloed roept om wraak Dat had Jer 51,49 op zijn
manier verwoord 'Ja, Babel zal vallen voor Israels doden, zoals voor
Babel de doden vielen over heel de aarde' Als we de vv 20 24 in het с 18
zouden wegschrappen zouden we een orakel overhouden dat tegen welke
wereldse metropool ook gehouden zou kunnen worden Die twee vv
doen ons weten dat deze kollektie ОТ ische 'maatschappijkritiek' door een
christen is overgenomen en gericht op de wansituaties van zijn tijd
f. Vreugdeliederen om het vonnis en om de bruiloft (19,1-10)
1 Daarna hoorde ik zoiets als een groot koor in de hemel, dat riepHalleluja, het heil en de roem en de kracht zijn van onze God,
2 want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen.
Hij heeft immers vonnis geveld over de hoer,
die de aarde bedierf met haar ontucht
en Hij heeft het bloed van Zijn dienaars op haar gewroken.
3 Nogmaals zongen ze. Halleluja. Haar rook blijft opstijgen tot in
de eeuwen der eeuwen.
4 En de vierentwintig oudsten en de vier levende wezens vielen
neer en aanbaden God, die zetelt op de troon, met de woorden- Amen,
Halleluja.
5 Een stem van bij de troon riep rond: Looft onze God, al zijn
dienaars, die Hem vreest, gij, groten en kleinen.
6 Toen hoorde ik iets als het gezang van een grote menigte, als het
ruisen van massa's water en als het dreunen van de donder, ik hoorde
zeggen:
Halleluja, want de Heer onze God, de heerser over het heelal, is
zijn koningschap gaan uitoefenen.
7 Laten we blij zijn en jubelen
en laten we Hem verheerlijken,
want de bruiloft van het Lam is gekomen
en zijn Bruid heeft zich opgemaakt.
8 Zij mixht zich in blinkend, smetteloos lijnwaad kleden. Dat
smetteloos linnen verbeeldt de goede werken van de heiligen.
9 En hij (de engel) zei tot mij- Schrijf op: gelukkig zij die op de
zondenkataloog voor· 9,21; 21,8; 22,15 Eén keer buiten de Apoc m eenzelfde omgeving (Gal 5,20) Reeds Js 47,9 en Nah 3,4 gebruiken dat woord
in de zin van magie via tovermiddelen
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maaltijd van het Lam zijn uitgenodigd. Hij voegde er nog aan toe:
deze waarachtige woorden zijn van God. 10 En ik viel voor zijn voe
ten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei me: Laat dat. Ik ben uw
mededienaar en één van uw broeders die het getuigenis van Jezus
bezitten. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is immers de bezieling van het profetisch
optreden.
In het vorige c. hoorden we de weeroepen van de aanhangers en profiteurs van het ineengestorte Babel met haar allerdroevigste toekomst. Hier
in 19,1-10 klinken blijde hallelujaroepen (1.3.4.6) van 'een grote menigte
in de hemel' omwille van Gods rechtvaardigheid (v. 2), en om zijn uiteindelijke heerschappij (v. 6) en om de glorieuze toekomst van het huwelijk
van het Lam en de Bruid (vv. 7-8).
'Daarna hoorde ik...', er begint een nieuw klank-beeld. Joh laat ons 1
weer deelnemen aan een stuk hemelse liturgie van dankzegging zoals
reeds eerder in 7,9-11; 11,15-18; 12,10-12. In с 7 namen in volgorde aan
die liturgie deel: 'een grote menigte uit alle volken', vervolgens alle enge
len die instemmen. In с 11 eerst 'luide stemmen in de hemel', dan de
'vierentwintig oudsten', in с 12 alleen 'een luide stem uit de hemel'. 'Als
een luide stem van een grote menigte' kan door de schrijver onbepaald
bedoeld zijn, maar ook op de menigte engelen betrekking hebben, dat is
moeilijk uit te maken [294]. De oproep, waarvan de tempel van Jerusalem
herhaaldelijk vervuld geweest moet zijn, de halleluja exklamatie komt
binnen het N T alleen in Apoc 19,1-10 voor. De formule is bekend uit de
Pss waar het als een imperatief 'looft' met de afkorting van de godsnaam
'ja' erbij de mensen opriep tot gezang. Het is reeds bij de hellenistische
joden bekend als liturgische exklamatie (Tob 13,18; 3Mk 7,13). De eerste
woorden van de doxologie staan ook in de cp. 4-5.
God wordt hier geprezen omdat Hi] waarachtig en rechtvaardig is (vgl. 2
15,13; 16,7) in zijn oordelen. Dat is duidelijk gebleken in het vonnis over
de hoer. Hij is zijn beloften getrouw gebleven door onheil te bezorgen
aan hen die de wereld bederven en door het bloed van zijn dienaren te
wreken. Met dit laatste wordt duidelijk verwezen naar 6,10 waar de zielen
van de gestorven martelaren ongeduldig vragen hoe lang de vraag om
wraak op het onschuldig vergoten bloed nog onbeantwoord blijft.
Het hallelu-ja wordt herhaald en eigenlijk het motief daartoe ook. In 3
andere woorden wordt immers de verwoesting van Babel nog eens voor
de geest gehaald: 'de rook tot in de eeuwen der eeuwen' verwijst naar het
brandende Babel van 18,9. Ook hier mogen geen dogmatische uitspraken
over eeuwige straffen worden afgeleid, evenmin als uit 20,10. Het gaat
om de intensiteit en radikaliteit van de straf. Overigens is Joh ook hier
niet geheel origineel, immers Js 34,10 dreigde al met iets dergelijks voor
294. De formule όχλος .-το?.νς komt in de Apoc alleen voor in 7,9; 19,1.6. In
7,9 ziet Joh een grote menigte uit alle naties en volkeren, hier hoort hij iets
als van een grote menigte.
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Edom 'zijn rook stijgt eeuwig omhoog, van geslacht tot geslacht' A Vis
ser ziet de betekenis weergegeven in onze manier van spreken, als we nl
zeggen dat de krematoria van Bergen Belsen zullen blijven roken zolang
de mensheid de herinnering eraan bewaard
De vierentwintig oudsten en vier levende wezens stemmen met voor
gaande hallelujalied in Het is hier de laatste van de twaalf keer dat de
oudsten optreden in de Apoc Hun woorden van instemming zijn de slot
woorden van Ps 106
Nu gaat de oproep tot het loven van God uit naar alle mensen op
aarde die God 'vrezen' De stem gaat uit 'van de troon' Deze kan moei
lijk begrepen worden als de stem van God zelf, want de inhoud ervan is
'looft God' noch als die van Christus want het lied gaat in ν 7 over
Christus Mogelijk is het een van de levende wezens die de ziener in ge
dachten tot spreker maakte Waarschijnlijker lijkt het me dat Joh het
overbodig vond die stem te identificeren 'een stem uit de hemel' (10,4 8,
11,12, 14,1, 18,4), 'een stem uit de hemelse tempel', 'een stem uit de
hemel' zijn literaire middelen om de hemelse oorsprong van het ge/egde
te demonstreren
'Looft onze God', vertaling van halleluja, is het openingsvers van de
Pss 134 135 Het 'al zijn dienaren' wat daar nog bij hoort m genoemde
Pss, wordt daar nader uitgewerkt 'gij die in het huis van Jahwe verblijft',
de tempeldienaars De betekenis van Λ«Γ/«ι varieert in de Apoc er zijn
teksten waarin loh er alle christenen mee aanduidt (2,20, 7,3, 19,2, 22,3),
in andere teksten (10,7, 1118, 15,3) gaat het over de profeten In het
onderhavig ν gaat het om de eerste betekenis, gezien de verdere om
schrijving Geïnspireerd door Ps 115,13 omschrijft Joh de gelovigen nog
als 'zij die God vrezen, de kleinen en de groten' Daarmee wil Joh de ge
meenschap niet klassificeren in groepen, hij wil de indruk van totaliteit
ermee oproepen
Het lied dat Joh ons nu Iaat horen, klonk machtiger dan alle voorgaande stemmen, het wordt als door drie partijen ondersteund, hij haalt de
cliches te voorschijn om de kracht ervan te accentueren Misschien mogen
we dit lied inderdaad beschouwen als een antwoord op de oproep van
het vorig ν 'looft de Heer' Het Koningschap van God wordt bezongen
als m 11 15 'Pantokrator' is de geliefde Apoc titel voor God
Het lied roept op tot vreugde omdat de bruiloft van het Lam gekomen
is Zijn vrouw heeft zich al opgemaakt Joh heeft hier op orginele wijze
een ander OTisch beeld getranponeerd naar het N T en het geïntegreerd
in zijn werk Waar hij voor de aan het Beest vervallen gemeenschap het
beeld van de hoer overnam, daar kiest hij voor de aan Christus trouwe
gemeenschap die van een bruid Hij sluit overigens aan bij een OTische,
profetische traditie die Jahwe ziet als de bruidegom van Israel (Hos 2,16,
Js 54,5-7, Ez 16,17vv) In deze teksten wordt het beeld nog niet in
eschatologisch perspektief gebruikt Elders in het NT, buiten de Арок,
wordt dit beeld voor de intimiteit tussen God en de mens overgedragen
op Christus en de zijnen Hij noemt zichzelf de bruidegom (Mc 2,19-20,
vgl Jo 3,29) Op meerdere punten lijkt er verwantschap te bestaan tussen
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het in Арос 19,7 gebruikte beeld en de parabel van Mt 22,1-14 [295]. Het
gaat in beide gevallen over een bruiloftsfeest, een feestmaaltijd (Apoc
19,9 = Mt 22,5). De zoon van de koning viert zijn bruiloftsfeest, met het
wel of niet slagen van dat bruiloftsfeest is het bestaan van het koninkrijk
gemoeid. In de Apoc is de geslaagde bruiloft tussen het Lam en de Vrouw
de vervulling van de bede om Gods rijk, v. 6b en v. 7 moeten samen ge
lezen worden.
Joh veronderstelt dat bekend is wie met de vrouw bedoeld wordt, hij
introduceert ze niet. Het kan niet de Vrouw van с 17 zijn, gezeten op een
vuurrood beest, in purper en scharlaken gekleed en 'de grote stad' ge
noemd. In с 12 zag Joh het teken van een Vrouw, bekleed met de zon...
op haar hoofd twaalf sterren, zwanger, na de baring naar de woestijn
vluchtend. Hier in 19,7 gaat het om de Vrouw als bruid van het Lam,
gekleed in smetteloos linnen als symbool voor de goede werken van de
heiligen. Bij с 12 hebben we reeds opgemerkt dat in het ОТ Israel voor
Jahwe een vrouw is en wel in al de situaties van haar leven. De vrouw
moeder van с 12 was het volk Gods in verdrukking, in strijd gewikkeld
met de Draak. Hier in с 19 gaat het bij de vrouw-bruid om de voltooide
Christusgemeenschap, overwinnaar van het Beest [296]. In 21,9vv zal
deze Vrouw gepresenteerd worden als het nieuwe Jerusalem, de Christus
gemeenschap in haar hemelse uitbloei.
Het lied bezingt verder hoe de Vrouw zich heeft opgemaakt. Ze is ge- 8
kleed in blinkend, smetteloos lijnwaad, ongetwijfeld in kontrast met het
purperrood van de hoer (17,4). Joh interpreert dat smetteloos lijnwaad
voor de lezer: het zijn de goede werken van de gelovigen, οιχαίωμα
betekent eigenlijk gerechtsverklaring. Hier kan het de rechtvaardige daad
betekenen omdat die bij het eindoordeel teruggaat op Gods recht-vaardiging, zo kontrasteert het met de αδικήματα (18,5).
De hallelujaliederen zijn ten einde, Joh hoort nu iemand die hem ver- 9
zoekt weer een makarisme, het vierde, op te schrijven. Ook in 14,13
moest het opgeschreven worden. Het makarisme sluit aan bij het thema
van de bruiloft; zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het
Lam. Joh of iemand na hem heeft het nuttig geacht om dit zwervend
logion hier in te voegen. Joh komt aan het einde van een gedachtengang,
lopend van 17,1 tot 19,8. Hij (of een leerling?) wil het belang van het ge
zegde onderstrepen: het zijn waarachtige woorden van God, Hij zal zich
eraan houden in de nabije toekomst.
Bij dit punt van zijn gedachten-gang neemt de profeet de gelegenheid 10
waar om nog eens te reflekteren op de weg van de openbaring, aan het
295. Het is niet onmogelijk dat er ook op literair niveau verwantschap aan
wezig is: er is in beide gevallen verband tussen ßaaihla en γάμος ; γάμος
in figuurlijke zin komt alleen in Apoc 19 en Mt 22 voor; ¿τοιμαν in Apoc
19,7 en Mt 22,4.8; χαλέω in Apoc 19,9 en Mt 22,3.8.9.
296. Het is niet zonder meer evident dat het vrouw-moeder beeld van c. 12
dezelfde oorsprong heeft als het vrouw-bruid beeld van с 19. De oorsprong
van het eerste beeld kan liggen in de mythe van de Draak, de beeldspraak van
с 19 kan dan teruggaan op het ОТ en de schrijver zelf.
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begin van zijn boek had hij dat ook gedaan Hetgeen Joh meedeelt zijn
woorden van God God spreekt evenwel niet rechtstreeks tot hem, hij moet
daarom aan de engel spreker geen goddelijke eerbewijzen brengen De
engel-spreker is een tussenfiguur zoals Joh zelf en de andere profeten van
zijn tijd, ook hij heeft het getuigenis van Jezus ontvangen en geeft het
door aan de profeten, die het op hun beurt doorgeven aan de gelovigen
(1.1-3)
'Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie', een duistere op
merking aan het eind van zijn redenering 'Het getuigenis van Jezus' moe
ten we ook hier in het licht van de andere plaatsen (1,2 5, 22,16) begrijpen
als 'hetgeen Jezus getuigd heeft over de nabije toekomst dank zij de
openbaring van zijn Vader' (vgl 1 1) -т Гчт is dan de verhelderende,
verlichtende instantie Datgene wat bij het NTisch profeteren en bij de
profeten het licht over de toekomst geeft, is dat getuigenis van Jezus Dat
geldt voor de engel in de hemel en voor de profeet in de kerk
Als dit de betekenis is van ν 10, dan is het nog niet duidelijk waarom
deze uitweiding van 19,10 hier geplaatst is Op het einde van het boek
(22,8-9) vinden we eenzelfde soort reflektie Die plaats, in het slot van
het boek, is beter te begrijpen Het ligt tamelijk voor de hand om hier
aan verschuiving te denken het ν 7ou van 22,8 naar hier overgebracht
zijn Dat doen sinds Bousset en Charles de meeste kommentaren Het is
m ι niet meer dan een opschuiven van de moeilijkheid, want waarom
heeft een eventuele latere scriptor het ν hier ingevoegd'' Het fragment
van 22,8vv komt ook na een makansme evenals 19,10 Mogelijk heeft
het vierde makansme in 19,9 wat ongetwijfeld op zijn plaats staat, het
fragment van na de zevende zaligspreking naar zich toe getrokken
Velen zien in het fragment van 19,10 een stukje polemiek tegen de
engelenkultus zoals dat in Kol 2,18 en mogelijk in IKor 6.3 aan de orde
is, daar wordt gewaarschuwd tegen verkeerde vormen Problematiek rond
de engelen lijkt me echter nauwelijks een zaak voor de profeet Joh, die
meer geïnteresseerd is in de aard van de profetie
8STE H O O F D S T U K
DE N E D E R L A A G VAN DE T W E E BEESTEN
EN DE D R A A K
19,11-20,15
De twee vorige cp gaven het visioen van de val van Babel in beelden en
woorden schetste hij een dramatisch gebeuren, in de orde van het visioen
speelde het zich af Dat visioen was geen weergave van cen historische ramp
over Rome, het was ook niet bedoeld als een journaalbencht dat morgen'
dat alles zich over Rome zal gaan uitstorten Daarvoor is de taal te OTisch
Het woord Rome valt overigens in heel de Apoc niet, we moeten voorzichtig
zijn met Babel steeds te identificeren met een geografische plaats, het is een
typologische en theologische plaats, de stad van de zonde Na de beelden van
de ondergang van die stad volgen als 'vanzelf' de visioenen over de af-gang
van allen die daarbij betrokken waren het Beest en zijn assistent, de Draak
In de volgende cp gaan we ons daarmee bezig houden
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Eerst schildert Joh hoe het Beest en de koningen en de valse profeet ten
onder gaan in de stnjd met het Woord Reeds eerder m de Apoc is vooruit
gewezen naar deze stnjd in 14,20 wordt de perskuip van Gods toorn ge
treden buiten de stad en bloed vloeide er tot aan de tomen van de paarden,
een allusie op de eschatologische slag In 16,13-16 verzamelen duivelsgeesten
de koningen der aarde op de plaats Harmagcdon, klaar voor de oorlog Ten
slotte wees 17,14 vooruit naar deze strijd tussen het Lam met zijn volgelingen
tegen het Beest en de koningen
Aan deze apokalyptische voorstelling ligt de OTische verwachting van het
Godsvonnis tegen de volken ten grondslag Voordat God zijn rijk 'voor goed'
(nationaal, aards gedacht) in Israel gaat vestigen, verslaat Hij eerst de vijan
dige volken (Joel 4,1-3 11-16, Zach 12,14,3vv, Ez 38) In het judaïsme ten
tijde van Christus komt daar de idee bij dat de strijd namens God geleid gaat
worden door de Messias En daaruit groeit dan weer de voorstelling van het
messiaans tussennjk Al deze gegevens spelen mee in de komende serie
visiocnbeelden van 19,11-20,15
a De strijdende partijen worden gepresenteerd, de overwinning van de
Messias op het Beest en de koningen beschreven (19,11-21) We zullen zien
dat er van een eigenlijke strijd geen sprake is, hij zag het Beest opkomen en
ineenzakken
b Het duizendjarig njk kan beginnen, als eerst de Draak ook nog uitgeschakeld is (20,1-10)
с Nu kan de zetel voor het eindoordeel worden geplaatst, voorfase van het
uiteindelijk Godsnjk (20,11-15)
a. Het Woord van God verslaat de twee Beesten (19, 11-21)
11 Weer zag ik de hemel geopend: zie een wit paard en Die erop
gezeten is heet 'de betrouwbare en waarachtige'', Hij is rechtvaardig
als hi] een vonnis velt en oorlog voert. 12 Zijn ogen zijn vlammend
vuur, op zijn hoofd heeft hij vele diademen, hi] draagt een naam die
alleen hij begrijpt. 13 Hij gaat gekleed in een met bloed doordrenkt
gewaad en zijn naam luidt: het Woord van God. 14 En de hemelse
legers volgen hem op hun witte paarden, die in wit, smetteloos lijn
waad gekleed zijn. 15 Uit zijn mond komt een scherp zwaard om daar
mee de volken te onderwerpen. Hij zelf zal hen weiden met ijzeren
scepter en zelf treedt hij de perskuip met de wijn van de grimmige
toorn van God, de heerser over het heelal. 16 Hij heeft op zijn mantel
en bij zijn bovenbeen een naam geschreven staan, koning der konin
gen en heer der heren.
17 Toen zag ik een engel op de zon staan en hij riep met luide
stem tot alle vogels die vliegen in het zenith· 'komt, verzamelt и voor
de grote maaltijd van God, 18 om er te eten van het vlees van koningen
en krijgsoversten, het vlees van helden en paarden en ruiters, van
vrijen en slaven, van kleinen en groten. 19 En ik zag het Beest en de
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koningen der aarde en hun geallieerde legers oorlog voeren met Hem
die op het paard gezeten is en met zijn legers 20 Maar het Beest
werd gevangen evenals de valse profeet Deze had voor het Beest de
tekenen gedaan waarmee hij hen, die het merkteken van het Beest
ontvangen en zijn beeld vereerd hadden, had misleid Levend werden
beiden in de vuurpoel geworpen, die op zwavel brandt 21 Fn de
overigen werden gedoixi door het zwaard uit de mond van Hem die
op het paard gezeten is bn alle vogels verzadigden
zich aan hun
vlees
De terminologie van 19,11 duidt erop dat hier een nieuwe serie visioen
beelden begint 'ik zag de hemel geopend' Het eerste beeld betreft de
Messias strijder (vv 11-16) met zijn legers Na zijn verschijning klinkt al
de voorspelling van zijn succes (vv 17-18) uit de mond van een engel
Tenslotte ziet hij in ν 19 (weer een 'en ik zag' zoals m ν 11 17) de vijan
dige legers opkomen om weer ten onder te gaan (vv 19-21)
11
Hij zag de hemel geopend, zo ongeveer als bij het begin van het Visio
nair gedeelte (4,1), waar hij overigens een deur open zag staan Fr ver
schijnt hem eerst een wit paard Reeds eerder viel het bij Joh op dat hij
eerst het dekor laat zien, dan de persoon waarom het eigenlijk gaat in
4,1 eerst de troon en daarna Degene die erop gezeten is, in 14,14 eerst de
wolk en dan iemand als een mensenzoon
ben wit paard werd ook geschouwd in het visioen van 6,2 Toen bleef
de ruiter anoniem HIJ had een boog, daarmee suggereerde hij iets met de
Parthen te maken te hebben Hier wordt ook de volledige naam van de
ruiter met genoemd, maar hij wordt wel in die mate beschreven dat we
hem kunnen identificeren Trouw en waarachtig had Christus zichzelf al
genoemd [297] in de boodschap aan Laodicea Hij is namelijk degene die
de woorden en beloften van God vervult M Rissi [298] merkt terecht op
dat de waarachtigheid en betrouwbaarheid van het woord meermalen
benadrukt worden (1,5, 3.14, 21 5, 22 6) omdat men nog geheel op de
toekomst is aangewezen om de waarheid van die beloften te kunnen er
varen
'HIJ oordeelt en striidt met rechtvaardigheid' De typering van het voor
gaand ν 'waarachtig' en die van dit ν 'met rechtvaardigheid' en heel de
kontekst van deze w doen sterk denken aan Js 11 3 5 waar de toekom
stige Messias beschreven wordt 'de zwakke zal hij recht verschaffen,
eerlijk uitspraken doen voor de armen in het land Maar de tyran zal hij
striemen met de gesel van zijn mond Gerechtigheid (LXX ηι^αιηοι>η)
297 Sommige hss hebben χπλ» пт^ niet Α Ρ An 1 2 vg
298 M Rissi, Die Erscheinung Christi nach Off 19 11-16 ThZ 21 (1965)
80-95 Ihre Gültigkeit wird erst die Zukunft entsiegeln Die Vcrheiszung kann
jetzt nur geglaubt und gegen alle Anfechtungen der Gewalten die sie Lugen
zu strafen versuchen, festgehalten bewahrt werden'
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is de gordel om zijn heupen, waarachtigheid (LXX àhjdna) de band om
zijn lenden' De toekomstige Messias wordt verwacht als een rechter en
wordt daarom als een strijdbaar iemand voorgesteld door Js 11 en na
hem ook door Joh in de onderhavige penkoop Ook in 2,16 werd het
werkwoord -roir/wiv = Oorlog voeren, strijden' gebruikt in de kontekst
van oordeel het ten strijde trekken tegen de boze met het zwaard van het
woord wordt als een oordeel gezien en andersom
Ook de vuurvlammige ogen waren de ziener al bekend uit het openings- 12
visioen van iemand als een mensenzoon (1,15, 2,18) De vele diademen
op zijn hoofd onderstrepen de koninklijke waardigheid (17,14) Vreemd
is dat er op die diademen namen geschreven staan, die alleen de drager
kent Het verschijnsel van die namen op de diademen mag gezien worden
als een tegenhanger van het Beest (13,2), dat op zijn tien hoorns en zeven
kopjjen godslasterlijke namen droeg Het vreemde bij de naam van de
ruiter op het witte paard is, dat hij uitgeschreven staat en door niemand
gelezen kan worden dan door de ruiter zelf Lohmeyer [299] legt het
accent op 'geschreven', het geschrevene is in dit geval nog niet ontcijferd
als naam Bovendien begrijpt hij 'niemand' in de zin van 14,3 niemand
van hen die het teken van het dier ontvingen Charles zou het liefst 12c
als een interpolatie schrappen, het zou immers niet met ν 13 kloppen waar
wel een naam wordt bekend gemaakt, het ν 12c stoort ook het parallélisme tussen ν 12 en ν 13 Hadorn e a [300] nemen hun toevlucht tot een
meer filosofische verklaring de naam is de uitdrukking van het wezen
van iemand We kennen eigenlijk het wezen van Gods Zoon niet, dus
evenmin zijn naam. Hij is onnoembaar Het is moeilijk met een van de
voorgestelde oplossingen in te stemmen, nog moeilijker is het een betere
oplossing aan te bieden In de onderhavige vv kwamen we al enige allu
sies op de boodschappen van cp 2-3 tegen (2,18, 3,14) De formule van
'een naam die niemand kent dan alleen de drager' is m 2,17 aanwezig de
overwinnaar krijgt een steentje met zo'n nieuwe naam erop Is het een
manier van spreken die het anders zijn in de uiteindelijke wereld van God
wil uitdrukken 9
De mantel die de ruiter draagt is doordrenkt met bloed Dit gegeven 13
wordt meestal in verband gebracht met Js 63,lw waar de profeet Jahwe
presenteert als thuiskomend van een hard vonnis over het land Edom
'Wie is het die van Edom komt, in bloedrode kleren van Bosra 9
Ik ben
het, wiens woord gerechtigheid is Waarom is dan uw feestgewaad rood,
uw kleren alsof gij de wijnpers getreden hebt 9 ' En ν 3 voegt er nog aan
toe Toen spatte hun bloed op mijn kleren' Het bloed op de kleren mag
m de geest van Js 63 dan als een overwinningsteken gezien worden en dan
hoeven we met nieuwsgierig te vragen van welke overwinning de ruiter
299 'Ist der Name bekannt, so nicht zugleich auch sein Zeichen Das unbe
kannte Namenszeichen ist Beweis der allesuberragende Macht' (Lohmeyer, bl
158)
500 'Der Christus tragt bei seiner Wiederkunft einen Namen, der sein Ge
heimnis erschliessen wird, den aber noch niemand kennt und darum auch
Johannes nicht lesen kann' (bl 88)
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dan terugkeert, zegt Lohmeyer terecht Het ligt dan niet voor de hand
om ook nog een verwijzing naar het bloed van het kruisoffer aan te
nemen [301]
'Woord van God' is zijn naam, waarschijnlijk wel niet zijn roepnaam,
maar wel een woord dat zijn funktie aangeeft Dit ν is niet in tegenspraak
met het voorgaande op voorwaarde dat άνομα hier een andere nuance
heeft A Visser probeert het aldus 'Daar (in ν 12) was sprake van een
naam die alleen de Verlosser zelf kent en dus bij de zijnen onbekend is
Hier wordt de naam genoemd of beter een naam, waarmee deze laatsten
Hem ook kunnen aanroepen' De betiteling 'Woord van God' doet in eer
ste instantie aan het eerste ν van de proloog van Jo denken Toch lijkt
het me niet verantwoord om afgaande op deze uiterlijke verwant
schap[i02] te konkluderen tot eenzelfde inhoud en auteur [303] Er is
namelijk het aanzienlijk verschil dat Jo 1 christelijke theologie is die zich
bezint op de oorsprong, de praeexistcntie van de aardse Christus, hier
hebben we te doen met apokalyptisch materiaal over een komende Mes
sias als rechter en krijgsman In Jo 1 is 'het Woord' licht en leven voor de
1
mensen, hier heeft het bloed aan de handen vanwege de guillotine Mis
schien dat men zou kunnen stellen dat het "Woord van God' in beide
teksten op eenzelfde procede teruggaat van het hypostasieren van het
woord, in Jo 1 van het woord als openbaring van God, hier in de Apoc
als het woord van het oordeel Dit laatste procede van het straffend of
oordelend woord tot een iemand te maken, vinden we m ι aanwezig in
Wh 18 Zeer waarschijnlijk mogen we ons ν met Wh 18,15 in kontakt
brengen [304] Wh 18 behandelt op zijn manier de plaag van de dood der
eerstgeborenen in Egypte, vv 14-15 'Want terwijl een diepe stilte alles
omgaf
sprong uw alvermogend woord van uw koningstroon m de
hemel als een grimmig krijgsman midden in het land van verderf, en
droeg als een scherpe degen uw onherroepelijk bevel' We vinden er drie
aanknopingspunten voor Apoc 19,13 uw woord, krijgsman, scherp
zwaard Met deze gegevens in handen voel ik me nog niet verantwoord
om te stellen dat de 'Woord Gods' aanduiding vanuit Wh 18 15 in Apoc
19 И terecht is gekomen en vandaar verder het N T in, naar de proloog
η Го en 1 Го [505]
301 Zo bv met M Rissi in genoemd artikel (η 298) 'Der Kommende tragt
also das /eichen des geopfertes Lammes das in sein eigenes Blut getauchte
Gewand' (bl 90)
302 In Jo 1 staat overigens alleen ο }<>γ<κ, zonder de bijstelling roil ϋεον
zoals m Apoc 19,13
303 'Dat hier de Logos verschijnt pleit voor de homogeniteit van de hele
groep johanncischc geschriften' (A Visser, bl 226) Zo o a ook Wikenhauser
Charles (II Π4) wijst dit als een van de voorbeelden aan waarin we met een
zelfde 'diction hebben te doen zonder dezelfde 'meaning
104 Dat doen ook Boussct, Charles I ohmcyer
505 Zo werd het door J Jeremías m een kort artikel voorgesteld Zum LoçosProblem, ZNW 59 (1968) 82-85 'Mit anderen Worten der Logostitel durfte
zuerst im Raum des hellenistischen Judenchnstcntums, und zwar als Prädikat
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Nieuw ten aanzien van welke tot nu toe aangewezen bron is dat het 14
Woord of de Messias-rechter een leger bij zich heeft. Waaruit kan dat
bestaan hebben in de gedachtenwereld van Joh? Waarschijnlijk uit en
gelen en verheerlijkte christenen. Engelen omdat die in de voorstellingen
van de parousie meermalen aanwezig zijn (vgl. Mt 16,27; 25,31; Le 9,26;
2Tess 1,7). De verheerlijkte christenen zouden erbij kunnen zijn omdat
het leger in dezelfde kleding gaat als de bruid van 19,8 en omdat aan de
verheerlijkte christenen macht over de volkeren is toegezegd in 2,26.
Uit de mond van de ruiter op het witte paard komt een scherp zwaard. 15
Het is het goddelijk woord van het vonnis over de volken. Wh 18,16 ver
gelijkt het goddelijk woord om de eerstgeboren van Egypte te doden met
een scherp zwaard En Js 11,3 spreekt over het woord van de toekomstige
Messias-rechter als 'striemen met de gesel van zijn mond'. Het is dit beeld
wat ook in 2Tess 2,8 is overgekomen: de Heer Jezus zal met de adem van
zijn mond de Goddeloze doden.
Ook Ps 2 levert materiaal om de strijdende Messias uit te beelden: Gij
(gezalfde) moogt de volkeren met ijzeren knots behandelen. In 2,26 was
dit ook aan de overwinnende christenen beloofd met dit Psalmwoord, dat
in 12,3 nog over het kleine kind van de Vrouw was uitgezegd. Tenslotte
wordt over Jahwe nogmaals het beeld van iemand die de wijnpers treedt
gezegd, afkomstig uit het reeds geciteerde Js 63,3.
Om de machtige positie van deze Messias te doen begrijpen en te predi- 16
ken, laat Joh nog een andere naam horen: 'koning der koningen. Heer der
heren'. Het is de titel die Christus als overwinnaar van Beest en koningen
ook in 17,14 kreeg. Een detail in dit v. bezorgt de exegeten weer veel
moeilijkheden: die naam staat volgens de huidige tekst geschreven op het
gewaad en op de dij. Wat kan met het laatste bedoeld zijn? Hadorn lost
het op door και explikatief te lezen: op het gewaad en wel op de hoogte
van de dij. Charles merkt op dat sommigge hss (A, eth) 'op het gewaad'
niet hebben. Dan blijft alleen 'op zijn dij' over en dat zou dan op de ge
woonte kunnen wijzen om de naam bij een beeld op het bovenbeen te
beitelen. Lohmeyer wijst op een analoog geval in een egyptische voor
stelling, waarin op ieder lichaamslid van een koningskind titel en teken
van het koningschap worden geschreven [306].
Volledigheidshalve wil ik hier de visie van M. Rissi uit genoemd artikel
(zie noot 298) op de vv. 11-16 weergeven. Hij ziet er een 'kunstvolle
Strukturem. Volgens hem heeft v. 14 een zekere verdelingstaak, het maakt
de indruk van een inbreuk te willen zijn. Daar is een inhoudelijke reden
voor aan te geven: in de zeven eigenschappen vóór v. 14 aan Christus
toegeschreven wil Joh de Paurousie-Christus tonen in zijn relatie tot de
des wiederkommendes Herrn auf Jesus Christus angewendet worden sein.
Demgegenüber stellen Jo 1,1.14 und Uo l.lff. wo der Titel auf den Präexistenten und den Irdischen ausgedehnt wird, bereits ein fortgeschrittenes Stadium der christlichen Verwendung der Logosprädikation sein' (bl. 85).
506. Een ander voorstel komt van С. Тоггеу, Studies in the Aramaic of the
First Century AD, ZAW 65 (1953) 235: oorspronkelijke lezing is 'digleh' =
'zijn vaandel', later foutief geworden tot 'ragleh' = 'zijn voet, zijn been'.
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gemeente, in de vier attributen ná v. 14 zijn verhouding tot de wereld.
'Alle Aussagen der beiden Gruppen weisen auf diese zweifache Bedeutung der Parousie Christi hin. Und genau das bezeugen auch die beiden
Zahlen, sieben und vier. Sieben is für Johannes im besonderen die Zahl
der Gemeinde und ihres Geistes. Vier ist traditionell Zahl des Kosmos,
der Erde' (Ы. 83). Gezien dat er driemaal zeven plagen juist niet over de
kerk maar over de wereld kwamen, lijkt me de verbinding van zeven met
de kerk twijfelachtig en daarmee heel de uitleg.
17-18
De ene strijdende partij is voorgesteld, 'logisch' zou nu de beschrijving
van de andere volgen. Maar Joh verheugt zich al in de ondergang van die
komende tegenstander, hij grijpt naar enkele vv. van Ez (39,17-20) om
die af-gang te demonstreren. Wat in Ez 39,17vv Jahwe tot de profeet zegt,
gebeurt hier door een engel, nu een die op de zon staat. Bestond er ook
een zonne-engel zoals de vier engelen voor de winden(7,l) en die voor de
wateren (16,5)? [507] De engel is daar zo hoog geplaatst omdat zijn roep
alle vogels moet bereiken, hij doet denken aan die adelaar, vliegend tegen
de horizon (8,13).
V. 18 is bijna een letterlijke overname van Ez 19,18: 'vlees van helden
kunt ge vreten, en bloed van de prinsen der aarde slurpen: van rammen
en bokken, hamels en varren, allemaal mestvee van Basjan', Joh maakt
het tafereel universeler door behalve van helden en prinsen nog van die
vele andere mensen te spreken, al eerder door hem vernoemd.
19
Nu verschijnen dan de tegenstanders op het toneel: het Beest en de
koningen der aarde en hun legers. De valse profeet, het tweede beest, is er
nog niet bij; die komt in het volgende v. Interesse voor de plaats van de
eschatologische strijd is er in dit v. 19 niet bij zoals wel in 16,16.
20
Overigens wordt de eigenlijke strijd nauwelijks beschreven evenmin als
de ondergang van Babel als een gebeurtenis werd gepresenteerd, er werd
alleen maar geweeklaagd. Hier in 19,20 laat Joh meteen de uitslag van
het duel horen zonder één woord aan het duel zelf te besteden, dat heeft
namelijk in zijn visioen en in zijn theologische gedachtengang ook niet
bestaan. De uitslag is eigenlijk al lang bekend: het Beest met zijn vereerders wordt gegrepen [308]. Ze worden in de vuurpoel geworpen. Dn 7,11
voorzag dat het Beest werd gedood en zijn lijk in de vlammen werd gegooid. Hier is het weer een graadje erger, ze worden levend in de vuurpoel geworpen [309].
Vuur en zwavel waren reeds eerder als pijnigende strafmiddelen genoemd (in 14,10 voor de aanbidders van het Beest). Hier wordt voor het
307. Weer C. Torrey, nu in een ander werk: Documents of the Primitive
Church. The Date and Language of Apocalypse, Londen (1941), waarin hij
het oorspronkelijk aramees 'beschimmuscha' vermoedt (= op zijn post staan),
de vertaler las 'schimscha' = 'zon'.
30S. πιάζω komt alleen hier voor in de Apoc, evenwel 8x in Jo, 4x in de rest
van het NT. Het heeft in dit v. de passieve vorm, aan de Logos wordt geen
aktie toegeschreven.
309. Men verwijst hier wel naar Nm 16,33 waar Kore met de zijnen in de
muil van de aarde verdwijnt en levend in het dodenrijk afdaalt.
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eerst over 'een poel van vuur' gesproken, die nog al eens terugkomt in
deze laatste cp. (20,10.14.15; 21,8 waarbij het eerste en laatste citaat er
nog 'zwavel' bij hebben). Lohmeyer ziet er een synoniem in van 'gehenna
van het vuur' (Mt 5,22; Mc 9,43; Jk 3,6). Het moet een soort definitieve
verdoemingsplaats geweest zijn. Want de overigen, de geallieerden van 21
het Beest, worden 'slechts' gedood en wel met het zwaard van de Messiasruiter, straks bij het laatste oordeel (20,1 Ivv) worden deze lieden erbij ge
dacht. Joh blijft eigenlijk steeds op het niveau van de mythe, hij houdt
zich niet bezig met de vraag hoe alles zich op historisch vlak afspeelt.
De overigen worden gedood, ze sterven een schandelijke dood want ze
worden niet begraven, hun lijken worden opgevreten door de vogels.
Deze dood, afdaling naar de Hades, is nog niet persé definitief einde in
de voorstelling van de Apoc. Er is namelijk nog een algemene verrijzenis
van alle gestorvenen, goed of slecht. Dat gebeurt vlak vóór het eindoordeel (20,1 Ivv).
b . Het einde van de Draak

(20,1-10)

Charles heeft tot nu toe de Apoc bewonderd om de strukturele eenheid en
de geleidelijke gedachtenontwikkeling, maar vanaf 20,¿ mist hij die totaal. De
laatste drie capita 'are full of confusion and contradiction if the text is
honestly dealt with' (11,144). Als kontradiktie wijst Charles aan dat enerzijds
het nieuwe Jerusalem uit de hemel neerdaalt nadat alle kwaad van de aarde
is weggevaagd in de cp. 19-20 en dat anderzijds volgens 22,15; 21.27 buiten
de poorten van dat Jerusalem nog allerlei zondaars aanwezig zijn. Eenzelfde
soort tegenstelling leest hij in het gezegde over de nieuwe aarde als woonplaats alleen voor de uitverkorenen waar dan volgens 22,2 toch sprake is van
een geneesmiddel voor de heidenen. Charles ziet voor dit soort ongerijmdheden geen andere oplossing dan te veronderstellen dat Joh bij het voltooien
van de Apoc 1-20,4 stierf en dat 'a faithful but unintelligent disciple' de reeds
aanwezige losse fragmenten op een ongelukkige manier kombineerde die wij
nu kennen in de huidige volgorde. Deze detektive-exegese doet Charles tenslotte ook nog vinden hoe Joh het zelf geordend zou hebben: op 20,1-3
hoort het visioen van het Jerusalem van het duizendjarig rijk te volgen (21,
9-22,2.14.15.17); dan 20,4-15: visioen van de verheerlijkte martelaren en val
van Satan; dan 21,5a,4d.5b.l-4abc en 22,3-5 over het nieuwe eeuwige Jerusalem.
Het kan niet ontkend worden dat de komende drie cp. bij eerste lezing
wanordelijk aandoen. Maar de gegevens lijken me niet toereikend voor zon
ingrijpende reorganisatie als die van Charles die overigens al te zeer van een
chronologische volgorde en ordening van de Apoc uitgaat. We moeten zo
lang mogelijk van de bestaande tekst uitgaan. Dan valt er ook in het onderhavige geval meer samenhang te ontdekken dan Charles meende.
Babel de grote stad is ten ondergegaan (c. 18), het Beest en zijn assistent
zijn na hun konfrontatie met de Messias-ruiter in de eeuwige vuurpoel verdwenen (19,11-21). Dan blijft volgens de voorstelling van с 12 de grote boosheidfiguur achter de schermen nog over, de Draak. Deze wordt nu in het
komend fragment in de afgrond opgesloten, voorlopig voor duizend jaar (20,
1-3). Dat duizendjarig rijk geeft Joh de gelegenheid iets positiefs over het lot
der martelaren te zeggen (20,4-6). De Draak krijgt na dat rijk nog eenmaal de
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kans een tegenrijk op te richten wat grandioos mislukt, ook hij verdwijnt in de
vuurpoel (20,7-10). Dan is het toneel vrij voor de uitvoering van het laatste
oordcel (20,11-15). Dit с 20 heeft daarom duidelijk verband met het vooraf
gaande in de Apoc: de figuur van de Draak is bekend uit с 12; zijn einde volgt
'logisch' op dat van het Beest en van Babel (ср. 18-19). Wat dit fragment wat
duister maakt, is het nieuw ingevoerde thema van het duizendjarig rijk, waar
over in een exkursie wordt uitgeweid.
1 Toen zag ik een engel, neerdalend uit de hemel, met de sleutel van
de afgrond bij zich en met een grote ketting in de hand. 2 Hij over
meesterde de Draak, de oude Slang — dat is de Duivel, de Satan — en
hij boeide hem voor duizend jaar. 3 Hij wierp hem in de afgrond, die
hij grendelde en aan de toegang verzegelde, opdat hij de volken niet
meer zou verleiden totdat de duizend jaren voorbij zijn. Dan moet
hij voor een korte tijd worden vrijgelaten.
4 Daarna zag ik tronen staan. Daarop namen degenen plaats aan
wie de oordeelsmacht werd gegeven. Ook zag ik de zielen van hen die
om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd zijn
en die het Beest noch zijn beeld hebben aanbeden en geen merkteken
op hun voorhoofd of handen kregen. Zij leefden op en heersten dui
zend jaren met Christus. 5 De overige doden leefden niet op totdat
de duizend jaren voleind waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Ge
lukkig en heilig hij die deel heeft aan deze eerste opstanding. De
tweede dood heeft over hen geen macht, maar zij zullen priesters van
God en van Christus zijn en zij zullen duizend jaren met hem heersen.
7 Als de duizend jaren voleind zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis
worden losgelaten. 8 En hij zal uittrekken om de volken te verleiden
die aan de vier hoeken der aarde wonen, Gog en Magog, en om hen
voor de oorlog samen te brengen. Hun aantal is als het zand van de
zee. 9 En zij stegen op naar de hoogvlakte der aarde en omsingelden
de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. Maar er viel van Gods
wege vuur uit de hemel, het verteerde hen. 10 En de Duivel, die hen
verleid had, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook
het Beest en de valse profeet zich bevinden. Dag en nacht zullen ze
gefolterd worden, voor eeuwig.
1 Joh ziet een engel uit de hemel naar beneden dalen (zoals in 10,1; 18,1).
De attributen die hij bij zich heeft wijzen al naar de opdracht die hij moet
uitvoeren: sluiten en boeien In 12,7-10 was al sprake geweest van een
gevecht tussen de Draak en een engel, toen werd de Draak vanuit de
hemel op de aarde geworpen, nu verdwijnt hij een etage dieper, naar de
afgrond, de verblijfplaats van demonische wezens In 9,1 werd aan een
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uit de hemel gevallen ster (engel?) de sleutel van de afgrondsput gegeven
om hem te openen.
Eerst overmant de engel de Draak, die nog andere namen geeft zoals 2-3
in 12,9. Vervolgens boeit hij hem en gooit hem in de afgrond die hij sluit
en verzegelt, voor duizend jaar is hij daar opgesloten. In de zgn. Apokalyps van Jesaja bevat het visioen over het eindvonnis van de volken het
gegeven dat Jahwe het hemels heir in de lucht met de vorsten der aarde
vast zal laten binden, hen in een kerker zet en 'voor lange tijden' straft
(Js 24,22). In 2Pt 2,4; Jud 6 vinden we een dergelijk thema [310], het op
sluiten in duistere holen tot het oordeel komt. Joh heeft deze voorstelling
van een tijdelijke gevangenschap van boze geesten tot aan het wereld
einde waarbij ze weer even losbreken [311] toegepast op het einde van de
Draak.
Die voorstelling viel namelijk goed te rijmen met een ander traditiegegeven, dat van het duizendjarig rijk. De uitschakeling van de Draak ver
loopt zo in twee bedrijven, eerst de voorlopige vóór het duizendjarig rijk,
daarna dan de definitieve. Het duizendjarig rijk is in dit fragment 20,1-10
een bekend veronderstelde grootheid. Er wordt zo goed als niets over
uitgelegd. Het is geen zuiver bijbels thema, maar in het judaïsme gegroeid om verschillende toekomstverwachtingen te verzoenen. Zie hierover uitvoeriger in de exkursie. Nieuw in het gebruik van dit gegeven bij
Joh is dat het verbonden is met het andere materiaal over de af-gang
van Satan.
Dit v. wijst naar een ander onderdeel in het visioen ('en ik zag'). Tekst 4
en betekenis zijn moeilijk te bepalen. Joh laat ons raden wat het verband
is met het voorgaande en wie er op die tronen zetelen. Lohmeyer zegt hier
geen moeilijkheden te zien en begrijpt het v. aldus: eerst worden de tronen gezien, dan degenen die erop zitten zonder hun naam te vermelden,
dan hun funktie en tenslotte wie het zijn. Het tafereel is ongetwijfeld geïnspireerd op Dn 7,9: 'ik zag hoe toen tronen werden geplaatst', het was
voor een rechtszitting. Dn noemt de assistenten van de Hoogbejaarde verder niet bij naam. En m.i. wil ook Joh niet nader ingaan op de identiteit van
het gerechtshof [312]. Het gaat hem om de vaststelling dat er aan het begin van het duizendjarig rijk een oordeel plaats had. Het tussenrijk is
als het ware een mini-anticipatie van het definitieve, uit-eindelijke rijk
Gods. Het wordt ingeleid door een oordeel zoals het grote en laatste
oordeel van 20,11 ('en ik zag een troon') inleiding is op de nieuwe wereld
van с 21. Beide rijken hebben hun 'eigen' dood en verrijzenis. Het resul
taat van dat tussen-oordeel is de rehabilitatie van de martelaren (v. 4b-d)
310. Over het voorlopig boeien van slechte engelen tot aan de tijd van het
oordeel, zie ook Hen 18,12-18; 19,1-2; 21,1-6.
311. Volgens de godsdienshistorische school (Gunkel, Bousset) is dit thema
van opsluiten en weer losbreken van boze geesten en dat in het kader van de
eindtijd (Js 24,22; 2Pt 2,4) reeds bekend in de pemsche eschatologie.
312. In dit verband worden wel eens Mt 19,28; IKor 6,2 geciteerd, waar resp.
apostelen en gelovigen deel krijgen aan het recht-spreken van Christus en op
tronen zetelen.
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en het lot van de overige doden (ν. 5). Evenals 18,20 verwijst dit v. terug
naar de roep van de martelaren in 6,9: wanneer zal ons vergoten bloed
gewroken worden? Dat geschiedt dan hier in het duizendjarig rijk. De
martelaren worden uitvoerig beschreven, alle aspekten worden vermeld.
Het lijkt me niet nodig onderscheid te maken tussen martelaren die van
wege de verkondiging stierven en die welke temidden van de troebelen
als verzegelden standhielden. Hetxai οίτηψς zou ik met Lohmeyer als een
voortzetting van het voorgaande participium willen zien en hoeft niet een
latere toevoeging te zijn zoals Charles meent. De martelaren werden weer
levend. Zoals we nog zullen zien kan dit geïnspireerd zijn op het herlevingsvisioen van Ez 37.
5
De martelaren heersen nu samen met Christus in dat tussenrijk, het is
de omgekeerde toestand van 13,7-8 waar het Beest met de zijnen heerst
over de christenen. De overige doden blijven 'rusten' in het graf; daaronder vallen allereerst degenen die wel aan de keizerkultus meededen,
volgens Bousset echter ook 'die Gläubigen die eines ruhigen Todes sterben'. Dit laatste lijkt me ook inderdaad het geval te zijn. Joh heeft het
gegeven van het duizendjarig rijk gebruikt voor een rehabilitatie van de
martelaren, niet als doorgangsfase voor alle gestorven christenen. Meent
men echter in v. 4 een tweedeling te moeten maken tussen martelaren en
belijders, die samen dan alle christenen zouden uitmaken, dan blijft niets
anders over dan in de Overigen' van v. 5 de heidenen te zien.
Joh noemt de herleving van de martelaren 'de eerste verrijzenis' [313],
hetgeen het bestaan van een tweede verrijzenis oproept die evenwel niet
met zoveel woorden genoemd wordt. Als eerste verrijzenis ziet Joh de herleving van hen die met Christus aan het duizendjarig, voorlopig rijk deelhebben. Daarna komt in deze voorstelling van zaken een tweede verrijzenis die universeel is voor goeden en slechten en plaats vindt met het
oog op het laatste oordeel (v. llvv). Het is niet onmogelijk dat Joh hier
systematisch ordent wat in de joodse traditie onafhankelijk leefde: soms
bestaat het oordeel in het doen herleven van de goeden en de slechten
blijven dood, elders (bv. Dn 12,1vv) is er eerst een algemene opstanding
waarna de goeden bij God worden opgenomen en de slechten weer de
dood ingaan.
6
Hij die aan de eerste verrijzenis en aan het tussenrijk met Christus deelneemt, hoeft de test van het laatste oordeel niet meer te ondergaan. Daarom prijst Joh die christenen zalig (het is de vijfde zaligspreking), ze
zullen de 'tweede dood' niet kennen, ze zullen bij het laatste oordeel niet
tot de definitieve vuurpoel worden veroordeeld.
De uitdrukking 'de tweede dood' komt in de Apoc 4x voor, verder in
het NT niet. In de Apoc wordt hij het eerst aangetroffen in 2,11 en vervolgens in 20,6.14; 21,8. Reeds Str В 111,830 wees erop dat de term ook
elders voorkomt, hij citeerde in dit verband twee Targum-teksten (Tg Jer
51,39.57). Belangrijk is m.i. de aanvulling van M. McNamara in zijn
313. De term άηίατηπις komt in de Apoc alleen hier in 20,5.6 voor, het werkAvoord in het geheel niet (terwijl 107x elders in het NT).
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reeds vermeld werk [314]. Vooral zijn laatste tekst (Tg Js 65,13) is inte
ressant, omdat Jes 65 in het volgend c. van de Apoc een duidelijke in
vloed heeft gehad en die hier ook niet uitgesloten is. Js 65 spreekt over
straf en beloning bij het eindoordeel, het eerste komt terecht op de goddelozen. Over deze laatsten in 65,15: 'Gij zult u een naam achterlaten die
door mijn uitverkorenen zal worden vervloekt. Jahwe de Heer zal u
doden, maar Hij zal een nieuwe naam geven aan zijn dienaren'. De Tg
neemt de tekst letterlijk over, uitgezonderd dat 'zal u doden' wordt aan
gevuld met 'zal u doden met de tweede dood'. Dat moet in de kontekst
van Js 65 betekenen dat zij uitgesloten zullen zijn van elke nieuwe kans
tot opleving.
Zij die in het duizendjarig rijk met Christus leven zullen er priesters
van God zijn (vgl. 1,6; 5,10). Het lijkt me te ver gezocht om het priester
lijk karakter van deze tussenrijk-christenen te laten bestaan in hun predi
king van het evangelie aan de naties die nog tijdens dat rijk bestaan (zo
Charles). De termen 'priester' en 'koning' duiden in genoemde teksten
niet meer op een funktie maar op de uitverkoren waardigheid van de
personen.
V. 7 brengt de lezer naar het einde van het duizendjarig rijk, nu eens 7-8
niet met de inleiding 'en ik zag...', maar in de profetische voorspellings
taai 'als dat..., dan zal...'. Het v. grijpt duidelijk terug op 20,3: de Satan
zal worden losgelaten voor een korte tijd en dan zal hij de volken gaan
misleiden, een gebruikelijke term voor de aktiviteit van de Satan (12,9;
13,14; 20.3.10). Nu de Draak nog weer even de vrijheid heeft kan hij zich
niet meer bedienen van een eerste of tweede beest, die liggen al lang in de
eeuwige vuurpoel, hij neemt nu zijn toevlucht tot de mythische volken
aan de rand van de toenmalige kultuurwereld, van de uithoeken van de
wereld. We moeten Joh geen verwijten gaan maken dat hij deze volken
heeft laten bestaan tijdens dat duizendjarig rijk. Hij hanteert immers in
één hoofdstuk onderscheiden traditiemateriaal met maar een bepaalde
bedoeling en niet om er één lopend verhaal van te maken. Joh betitelt die
volken met de dubbelnaam 'Gog en Magog', hij roept daarmee het eschatologisch strijdtoneel van Ez 38 op: op het einde der tijden (v. 8.16) zal
Gog, uit Magog, met al zijn strijdkrachten en met talloze volken optrekken tegen het zich veilig wanend Israel [315]. In Ez 38 is Gog de naam
van de vorst. Magog van het land en het volk. Reeds in de traditie vóór
Joh zijn het twee naast elkaar staande namen geworden [316] zonder nog
enige verwijzing naar de historie, wel mythologisch geladen met de betekenis van barbaarse vijandige volken die op het einde der tijden zullen
314. M. McNamara, The New Testament and the Palestinian Targum of the
Pentateuch. Rome 1966. Hij citeert ook TgDt 33,6; TgJs 22,14; TgJs 65,6 en
65,15.
315. ΐη Ez 38 speelt bij die schildering van deze eindtijdstrijd een historische
herinnering mee aan militaire operaties van de Scythen uit Klein-Azic, in 630
kwamen ze tot aan de grenzen van Juda (Ant 1,6,1).
316. De LXX heeft επί Γώγ και την γψ τον Μαγώγ. Verder blijkt het zo te
zijn in Orac Sib 3,512.519. Voor wat betreft de Talmoed, zie StrB III, 831vv.
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opstaan om het uitverkoren volk te vernietigen, daarin met slagen en zelf
verpletterd worden In Ez 38 werden deze barbaarse machten door Jahwe
opgeroepen, hier in Apoc 20 door de Satan Het is een ander voorbeeld
hoe sinds de satanologie daden van de toornige Jahwe uit het ОТ later
aan Satan worden toegeschreven
Ook het gegeven dat deze aanval tegen het messiaans tussennjk is ge
richt wordt in de traditie buiten de Арок aangetroffen Mogelijk is Ez 38
hiertoe reeds aanleiding geweest daar staat het fragment van de eindaanval van Gog tegen Israel na het gedeelte van 37,15-28 over het ene,
messiaanse Israel van de toekomst Als andere bronnen van bovenge
noemd gegeven worden geciteerd o a Hen 56,5-8, 4Esr 13,5 8-9 28-35,
SyrBar 30
9
Dit ν veronderstelt als bekend dat het duizendjarig rijk gevestigd was
in Israel met Jerusalem als hoofdstad, ook al worden deze namen niet
expliciet genoemd, maar met 'de geliefde stad' kan wel geen andere be
doeld zijn Dat de vijandelijke troepen 'opstijgen', is wel aan E/ 38,9 16
ontleend Jerusalem ligt nu eenmaal hoog, ook de pelgrims trekken op
fmaflnuo) naar Jerusalem [317] Het is moeilijk de juiste betekenis van
το T/íiroc r>]s j>?s te bepalen Hab 1,6 gebruikt de uitdrukking waar hij de
aanvalsdrift van de Chaldeeën beschrijft 'het grimmige, onstuimige volk,
dat de breedte der aarde doorkruist' Vanwege het reeds genoemde 'op
stijgen' zal 'platos' in deze tekst van 20,9 eerder plateau betekenen, waar
mee dan m konkrete de hoogvlakte van Juda bedoeld kan zijn Ez 38
noemt Jerusalem middelpunt van de aarde De gelovige gemeenschap
waartegen de volken oprukken, wordt enerzijds voorgesteld als een legerplaats vanwege de houding der volken en anderzijds als de geliefde stad
van de kant van God Deze laatste uitdrukking, waarmee op Jerusalem
wordt gezinspeeld, is uniek in het ОТ en N T
Zoals bij Ez 38 worden de vijandige machten in hun opmars gestuit
door een ingrijpen van Jahwe dat bestaat m het laten regenen van ver
terend vuur (38 22, 39 6, vgl 25,41)
10
Dat betekent tevens het definitief einde voor Satan, de grote drijver
van het demonisch drietal Hij wordt eveneens in de vuur en zwavelpoel
geworpen zoals reeds eerder het Beest en de valse profeet (19,20)

6de Exkursie Het duizendjarig rijk
Om enig inzicht te krijgen m de verschillende onderdelen van с 20 is het
goed met de volgende faktoren rekening te houden
la De toekomstverwachting van het volk Israel, sterker dan bij welk
volk ontwikkeld, heeft in de loop der tijden meerdere gezichten gehad
Dat geldt met name voor de verwachting aangaande de uitersten Eeuwen
lang heeft die verwachting zich gekoncentreerd op een volkomen her
nieuud Israel geheel gemodelleerd naar Gods wil en vervuld van een
5/7 Volgens Bousset speelt hier nog een oude mythe mee waarin demonische
machten uit de lagere periferie van de aarde optrekken tegen de Godsberg
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soort paradijsgeluk, met Jerusalem (eventueel met een koning) als geestelijke hoofdstad van de wereld (lees bv. Js 2). Via een zuiveringsaktie, het
oordeel Gods of de dag van Jahwe zou dat tot stand kunnen komen.
Voor de joden van de tweede, vooral eerste eeuw v.Chr. heeft de toekomstverwachting weer andere, ruimere perspektieven. Zo spreken rabbijnse geschriften van déze en de komende wereld. In onze termen uitgedrukt betekent dat dat de verwachting van een hiernamaals vorm begint
te krijgen. Daarbij komt de klemtoon op ná te liggen: eerst moet deze
wereld worden uitgeschakeld, dan kan van God uit een nieuwe komen.
Zodoende gaat het toekomstbeeld een veel uitgebreider komplex van verachtingen, vermoedens en verlangens omvatten: einde van deze wereld
met voortekenen daarbij; oordeel over mensen privé; 'rust-periode'; verrijzenis; nieuwe schepping.
Bepaalde elementen van de nationaal-geformuleerde verwachtingen
blijven ook bestaan en het is juist dit feit dat het voor de gelovigen van
toen en de wetenschappers van nu onmogelijk maakte, resp. maakt om
tot één uniform verwachtingspatroon te komen. De joodse geschriften
van de eerste eeuw v. en n. Christus bieden hier een grote pluriformiteit.
Er zijn theokratische en messiaanse verwachtingsschema's: in het eerste
wordt alles wat te gebeuren staat bij het einde van de wereldtijd vanuit
God gedacht, in het tweede treedt een Messias op die de leiding neemt in
het toekomstig rijk. Waar deze Messias verwacht wordt, kan hij gedacht
worden of in de komende wereld of op het einde van deze wereld [318].
Een theokratisch of messiaans verwachtingsschema kan nog weer nationaal of universeel, 'diesseitig' of 'jenseitig' gedacht zijn. En zo kan men
de eindtijdgebeurtenissen in twee of drie fasen voorstellen. Samenvattend
kan met Volz gezegd worden: 'Es gibt also etliche Stellen in der jüdischen
Eschatologie unserer Periode (150 v.Chr.-120 n.Chr.), die statt der Zweiteilung (Jetztzeit, Messiaszeit) die Dreiteilung haben: Jetztzeit, Messiaszeit und ewige Seligkeit, wobei der Graben zwischen Messiaszeit und der
ewigen Seligkeit gezogen ist und die erstere noch in das Gebiet des jetzigen Äeons gehört. Diese Stellen sind Esr 7,26ff, die jetzigen Fassung von
Esr 12; Bar 29.40' (a.w. bl. 76). Deze aangehaalde plaatsen dateren uit het
laatste deel van de eerste eeuw n.Chr.
b. Dit idee van een messiaans tussenrijk, dat volgens Volz 'spärlich
auftaucht' in genoemde periode, is in het NT van belang geworden. Het
heeft hier in Apoc 20 een bijzondere vorm gekregen, elders nauwelijks
bekend [319]. Het thema wordt hier verbonden met een ander gegeven,
318. 'Somit stellt sich die rabbinische Lehre über das Verhältnis von Messiaszeit und kommendem Olam folgendermaszen dar: die frühere rabbinische
Literatur vertritt die Gleichsetzung von Messiaszeit und kommendem Olam
(beides ist = definitive Heilszeit); diese Gleichsetzung wird aber von der späteren
rabbinischen Theologie aufgegeben und es wird immer mehr ein bestimmter
Unterschied gemacht zwischen der messianischen Periode als einem Intermezzo und dem kommendem Olam als dem endgültigen, ewigen Heilsstand'.
(Volz, a.w., bl. 72).
319. 'Das tausendjährige Reich als Chiliasmus und Zwischenperiode findet
233

Het duizendjarig rijk
dat van de gevangenneming van de Draak Proberen we echter eerst ant
woord te vinden op de vraag waarom het precies een duizendjarig rijk
werd Dit is namelijk geen vaststaand element in de traditie van een tussenrijk Volgens 4Esd 2,29 duurt het 400 jaar [320] Reeds A Schlat
t e r ^ / ] heeft voorgesteld het duizendjarig rijk in verband te brengen met
rabbijnse spekulaties rond Gn 1,31, 2,1-3 samen met Ps 90,4 ('want dui
zend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren ') overeenkomstig de
zes scheppingsdagen zou de wereldduur op 6000 jaar komen en naar het
voorbeeld van de zevende dag zou er een wereldsabbat zijn van duizend
jaar, tevens messiaanse tijd (Str В 111,827 geeft de nodige bronnen) Het
heeft geen zin hier nog op verdere variaties in te gaan (zie Bietenhard
ρ 46, Str В IV,989) Bietenhard zelf vindt het de meest plausibele oplos
sing 'So liegt Apk 20 der Gedanke des Weltensabbats oder des Sabbats
Gottes vor (ohne dasz er expressis verbis so bezeichnet wurde) der nach
rabbimschem Vorgang mit 1000 Jahren Dauer angegeben ware' (aw Ы
46) Ik heb geen betere oplossing kunnen vinden [322]
2 In de Apoc staat het duizendjarig rijk in een bepaalde kontekst die
nog nader te bezien is Meerdere kommentareT hebben terecht gewezen
op de kontakten van Apoc 19-20 en Ez 37-41 We hebben reeds gekon
stateerd dat de val van Babel in cp 17-18 sterk geïnspireerd was op de
orakels tegen de volken m Ez 26-28 En het is met onwaarschijnlijk dat
de opbouw van Ez 37-41 invloed heeft gehad op het aanzien van Apoc
20-21 Ez heeft achtereenvolgens de herleving van de doden (37,1-14),
het messiaans rijk (37,15-28), het optreden van Gog, uit Magog tegen Israel en hun ondergang (38-39) het nieuwe Jerusalem (с 40) Daaraan
beantwoordt m de Apoc duizendjarig rijk met herleving der martelaren
(20 1-6), optreden en ondergang van Gog en Magog (20,7-10), het laatste
oordeel (20,11-15) en het nieuwe Jerusalem (с 21) Meer indetail tredend
wees reeds A Wikenhauser [323] op de overeenkomst tussen Apoc 20 4
en Ez 37,15-28 a Es handelt sich um eine beschrankte Zeitperiode [324]
b Der Messias steht an der Spitze des Volkes
с Kein Feind darf und
sich in der judischen Literatur unseres Zeitalters nirgends (Volz a w , bl 76)
?20 H Bietenhard, Das tausendiahnge Reich Eme biblisch-theogache Studie,
Zurich (1955) Die Angaben der Rabbinen schwanken - immer mit alttcstamentlicher Begründung - zwischen 40 Tagen und 365 000 Jahren als Dauer
der Messiaszeit' (bl 46) Wikenhauser (komm bl 147) is bescheidener' Die
Dauer des Zwischcnreiches schwankt in den verschiedenen Quellen zwischen
40 und 7000 Jahre'
321 A Schlatter, Das Aite Testament m der ¡ohanneischcn Apokalypse (Beitrage zur Fordenmg christl Theol 16,1), Gütersloh 1912, bl 99
?22 Ook A Wikenhauser Weltwoche und tausendjähriges Reich, Theol
Quartalschrift 127 (1947) 399-417
323 A Wikenhauser, Das Problem des tausendiahnges Reiches in der Johannes-Apokalypse, Rom Quartalschrift 45 (1937) 1-24
324 Dit punt van overeenkomst, door Bietenhard (bl 36) overgenomen, lijkt
me niet zo sterk omdat het 'voor eeuwig' en 'een eeuwig verbond' in Ez 37,
26-27 enkele keren voorkomt
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kann schaden... d. Jerusalem ist der Mittelpunkt dieser Herrschaft des
Messias'.
Nieuw t.a.v. de opbouw van Ez in de cp. 37-41 is in de Apoc het frag
ment over het laatste oordeel (20,11-15). Het tekent duidelijk de bedoe
ling van de voorafgaande taferelen: Joh gebruikt het traditiemateriaal
van het duizendjarig rijk en van de mythische oudstrijders Gog en Magog
om daarmee de afgang van de Draak plechtig te ensceneren, de aarts
vijand vanaf den beginne (Gn 3) tot aan het laatste moment van de ge
schiedenis [325]. Het duizendjarig rijk is daarom in de bedoeling van Joh
geen historische toekomstige grootheid, die bij de dood van Christus zou
zijn beginnen te lopen en ergens een historisch eindpunt heeft. Deze vor
men van chiliasme kunnen zich nauwelijks beroepen op de intentie van
Joh. Het is evenmin een symbool voor de tijd van de kerk, want deze is
niet gekenmerkt door de afwezigheid van de Satan. Het is door Joh als
een literaire voorstelling bedoeld, waarmee hij de ondergang van de
Draak een dramatischer dekor kon geven. Het is niet onmogelijk dat er
nog een theologie van de barmhartigheid meespeelt: zoals in de driemaal
zeven plagen iets ligt uitgedrukt van Gods lankmoedigheid met de antigoddelijke wereld (telkens stelt hij de definitieve genadeslag uit), zo heeft
hij ook de allerlaatste fase van de geschiedeniens zo ingericht dat de vol
ken van 20,8 nog weer gelegenheid hadden zich te bedenken. Tenslotte
heeft Joh het thema van het duizendjarig rijk benut om daarin zijn ge
loofsvisie op het bijzonder voortleven van de martelaren uit te beel
den [326].

с Het laatste oordeel (20, 11-15)
Nu de demonische machten van het toneel zijn verdwenen, is de tiid gekomen
om de rekening op te maken van de wereldgeschiedenis. De beschriiving van
het laatste oordeel-visioen is sober en traditioneel, lang niet zo christelijk als
bv. in Mt 25. Het oordeel wordt eigenlijk alleen naar zijn negatieve zijde be
keken, als veroordeling van de goddelozen. Vanuit het standpunt van de schrij
ver is dit begrijpelijk omdat zijn aandacht al uitgaat naar het volgende glorieuze
visioen van de nieuwe wereld, waarop hij de lezer in с 20 voorbereidt door
het uitroeien van het boze.

325. Joh had het einde van de Draak natuurlijk op een heel andere manier
kunnen presenteren. Daarom is het niet onmogelijk dat het opnemen van
zoveel vreemd traditiemateriaal ook voor een deel verklaard kan worden uit
een soort antiquair-hobby. Hij wil zoveel mogelijk schilderstukken betreffende
de eindtijd bewaren!
326. A. Vögtle, Das Neue Testament und die Zukunft des Kosmos, Düsseldorf (1970). 'Und er verband mit diesem Vorstellung vom messianischen
Zwischenreich die ältere Anschauung einer nur 'den Gerechten' zuteil werdenden Auferstehung. Auf diese Weise wollte und konnte er die besondere Gnade
und Belohnung der bis zum Tod Getreuen eindrucksvoll verkünden' (Ы. 111).
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11 Toen zag ik een grote witte troon en Hem die erop gezeten is,
voor wiens aanschijn de aarde en hemel wegvluchtten, er werd voor
hen geen plaats gevonden 12 Ik zag de doden, groot en klem, staan
voor de troon E n de boeken werden geopend Ook een ander hoek
werd geopend, namelijk dat van het leven bn de doden werden ge
oordeeld overeenkomstig
hun prestaties zoals die in de hoeken staan
opgeschreven 13 En de zee gaf haar doden terug, ook de Dood en de
Onderwereld deden dat en ieder werd volgens zijn prestaties geoor
deeld. 14 Tenslotte werden de Dood en Onderwereld zelf in de мшгpoel geworpen Dit is de tweede dood, de vuurpoel /5 Indien iemand
niet in het boek des levens opgeschreven bleek te zijn, werd hij m de
vuurpoel
geworpen
11 In 20,4 zag Joh meerdere tronen, bezet door leden van het gerechtshof
Nu ziet hi] een, grote witte troon en Hem die erop gezeten is Het laatste
woord gaat gesproken worden Hij wordt wederom niet met naam ge
noemd (vgl 4,2, 5,1, 7,10 enz) Gezien al deze teksten is de veronder
stelling volkomen gerechtvaardigd dat ook hier God op de troon wordt
gedacht Het lijkt me met juist om uitgaande van Jo 5,22 ('De Vader
oordeelt niemand, maar heeft het oordeel geheel aan de Zoon gegeven')
ons ν christologisch te interpreteren De Apoc hanteert hier nog de
OTische voorstellingen omtrent het laatste oordeel waarbij God als rechter
is [527] Voor Hem vluchten hemel en aarde weg, zo geweldig en majes
tueus is zijn verschijning Dat een theophanie gepaard gaat met ont zet
ting van de mensen en de natuur, is ons bekend uit het ОТ (Ex 19,16, Ps
114,3 7, Ez 38.19VV enz)
12

Voor de troon van de Rechter ziet Joh de doden staan, overal van
daan HIJ laat aan onze fantasie over hoe we ons dit voorstellen Het gaat
ongetwijfeld om een algemene verrijzenis van alle doden (dit tegenover
die van 20,4 waar alleen de goeden verrijzen) Uitgezonderd zullen zijn
die van het duizendjarig rijk (20,4-6) De Apoc gebruikt hier het woord
'verrijzen' niet zoals bv wel Dn 12 2 alle ontslapenen ontwaken, sommi
gen ten eeuwigen leven, anderen tot eeuwige schande Het gaat er Joh
niet om hoe de doden hier gekomen zijn, maar hoe ze beoordeeld worden
De boeken worden geopend, waarin de goede en slechte daden van de
mens staan opgetekend Ook Dn 7,10 kent deze voorstelling, die ook
elders bekend is [328] De doden worden geoordeeld overeenkomstig het
geen in die boeken is opgeschreven Joh voegt er nog een andere traditie
aan toe, namelijk die over het levensboek, waarin de namen van de uit327 Elders in het NT worden nu eens Christus (Mt 7 22-23, 16 27 25 31-46,
Jo 5 22, Act 17 31, 2Kor 5 10) dan weer God (Mt 6,4 6 14, 18 35, Rom 14 10)
als rechter gezien bij het laatste oordeel
32S Vgl ook Js 65 6, Jer 22 30, Mal 3,16 Voor buitenbijbclse bronnen zie
4Esr 6,30, Hen 47,3, 90,25, 20,13
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verkorenen staan geschreven. Joh verwijst in de Apoc meermalen naar
dit levensboek (3,5; 13,8; 17,8; 21,27 [529].
De ziener komt nog terug op die doden voor Gods troon. Hij wil als 13
het ware verzekeren dat alle doden daarbij zijn, ook die in zee verdron
ken waren en dus geen graf hebben gehad. Waar de doden ook terecht
gekomen zijn bij hun sterven, ze zullen bij het oordeel aanwezig zijn.
Waarschijnlijk vermijdt Joh de uitdrukking 'verrijzenis' die door Js 26,19;
Dn 12,2 wel gebruikt wordt, omdat het voor hem in christelijk milieu een
heilskategorie is geworden, hetgeen in het ОТ niet altijd het geval is,
De gepersonifieerde dood wordt hier ook als een vijandige macht ont- 14
maskerd waarvan reeds Js 25,8 had voorspeld dat God 'op die dag' de
dood voor eeuwig zou vernietigen. Paulus kent deze voorstelling in chris
telijk perspektief waar hij zegt dat de laatste vijand die door de Heer
vernietigd wordt, de dood is (IKor 15,26). De Apoc presenteert het op
mythische wijze: de Dood wordt in de vuurpoel geworpen, de plaats voor
de tweede, definitieve dood. De onderwereld, zo mogen we veronderstel
len, is de plaats na de eerste, voorlopige dood.
En uiteindelijk verdwijnen al de mensen die niet in de hemelse registers 15
staan opgetekend, mee in die vuurpoel (vgl. Mt 25,41). Naar aanleiding
van deze en dergelijke teksten heeft men zich reeds vaak afgevraagd of
Joh nu met die vuurpoel een eeuwige pijniging óf een vernietiging voor
eeuwig bedoelde. We lopen hier het gevaar met onze vragen de Apoc te
bestormen, die zich met deze vragen evenwel niet bezig heeft gehouden.
Gezien de opbouw van de cp. 17-21 is het duidelijk dat het Joh erom te
doen is de definitieve uitschakeling van Babel, Beest en Draak te ensceneren, incluis hun aanhang. Voor deze enscenering gebruikt Joh het
traditiemateriaal van een ondergang door vuur. Niets bewijst dat de Apoc
meer wil beweren dan het traditiemateriaal: de bestraffing met vuur is ter
vernietiging. Zo was het reeds bij Sodoma en Gomorrha (Gn 19). Waar
Apoc 20,10 van eeuwige pijniging in die vuurpoel spreekt, daar blijft Joh
in de orde van de beeldspraak en mogen we daarin geen theologische beschouwingen lezen over het 'hiernamaals' van de Draak of het Beest. Ook
van de hoer zei de ziener (19,3) dat haar rook voor eeuwig opstijgt, waarmee niets gezegd wil zijn over een eeuwige foltering van die hoer, maar
wel over haar vernietiging voor altijd We moeten voorzichtig zijn als we
uit deze teksten van de Apoc theologische konklusies willen trekken.
9DE H O O F D S T U K
DE N I E U W E S C H E P P I N G EN H E T N I E U W E
JERUSALEM
21,1-22,5
De vorige visioenen hebben ons uitvoerig getoond dat de ziener in de toekomst
een grote opruiming ziet plaatsvinden: Babel, de twee Beesten en tenslotte de
Draak verdwijnen in de vuurpoel. Daarmee is er ruimte gemaakt voor een
529. Elders in het NT komt dit levensboek ter sprake in Fil 3,4; Hb 12,33;
Le 10,20. OTische voorlopers zijn teksten als Ex 32,32; Jes 4,3; Ps 69,29.
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nieuw begin (χπινός in 21,1-2.15), Joh laat ons nu deze nieuwe wereld van God
uit aanschouwen. Hij bedient zich daarbij weer uitvoerig en oorspronkelijk
van hetgeen hierover door de zieners van het ОТ is meegedeeld. Deze hadden
immers behalve hun onheil-spellende orakels tegen de volken of tegen het
afvallige Israel en Jerusalem ook (en wel op het einde van hun boeken) hun
hcilvoorspellende troostvisioenen over de restauratie van de wereld of van
Israel en Jerusalem. Hiervoor in aanmerking komen vooral Deutcro- en Trito
Jesaja, Ez en Zach.
Meermalen in de Apoc is naar dit eindpunt 21 vooruitgewezen' in 3,12 was
sprake van Gods stad, het nieuwe Jerusalem (21,2); in 7,17 werd Js 2b.8 reeds
geciteerd als in 21,4; de zelfbetiteling van 21,6 kwam reeds voor in 1,8.17, de
vuurpoel (21,8) was bekend uit 19.20; 20,10.15: God heette reeds eerder
'pantokrator' zoals in 21,22 en het levensboek van 21,27 kwam ook reeds eer
der voor (vgl. 20,12).
Lohmeyer laat het eigenlijke apokalyptische deel van het boek eindigen in
21,4 en hij ziet in 21,l-5a 'den Abschlusz der Apk (im engeren Sinne) überhaupt" (bl. 165). Hij betitelt 21, 5b-22,7 als 'der verheiszende Teil' dat beloften,
vermaningen en legitimatie van het boek geeft (21,6; 22,6). Lohmeycr heeft
m.i. te veel accent gelegd op de woorden van God in 21,5 en daarmee de
perikoop 21, 6-27 te zeer geïsoleerd van het voorafgaande. Het visioen van
het nieuwe Jerusalem hoort wel degelijk bij het apokalyptisch blok, het is als
kontrastbecld van het gevallen Babel opgebouwd.
De perikoop 21,1-22,5 handelt bijna in zijn geheel over het nieuwe Jerusalem. De volgende indeling is mogelijk: a) eerste presentatie van het nieuwe
Jerusalem in het kader van een nieuwe hemel en aarde met behulp van enkele
Jes-teksten (21,1-8). b) nadere beschrijving van deze stad met behulp vooral
van Ez-teksten en -beelden, waarin desnoods onderscheid gemaakt kan worden in beelden betreffende de stadsbouw (21,9-27) met tempel incluis, en het
meer paradijselijk milieu van die stad (22,1-5). Deze indeling komt overeen
met die van W. Thüsing [330], in iets mindere mate met die van M. Rissi [331].
a. Proloog: de nieuwe hemel en aarde met de nieuwe stad (21,1-8)
1 Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste
hemel en de eerste aarde waren immers verdwenen. Ook de zee was
er niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jerusalem, neerdalen uit de hemel bij God vandaan, verzorgd als een bruid die zich
voor haar man heeft opgemaakt. 3 En ik hoorde een luide stem vanaf
de troon roepen: 'Zie de woontent van God met de mensen. Hij zal
met hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en Hij zal de God-met-hen
zijn. 4 ledere traan zal Hij van hun ogen afdrogen en de dood zal er

330. W. Thüsing, Die Vision des 'neuen Jerusalem' (Apk 21,1-22,5) als Verheiszung und Gollesverkiindigung, TTZ 77 (1968) 17-34.
331. M. Rissi, Die Zukunft der Welt. Eine exegetische Studie über Johannesoffenbarung 19,11-22,15, Basel 1965, bl. 63 heeft als indeling: 21,1-8 proloog;
21,9-27 visioen van het nieuwe Jerusalem; 22,1-5 visioen van het paradijs
Zoals we nog zullen zien, verdient 22,1-5 deze titel niet.
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niet meer zijn. geen rouw, geen geween, geen smart zal er meer zijn,
want al het vroegere is voorbij'.
5 En Hij die op de troon is gezeten zeide: 'Zie, Ik maak alles nieuw'.
En Hij zeide erbij: 'Schrijf op, deze woorden zijn betrouwbaar
en
waarachtig'. 6 En Hij sprak tot mij: 'Het is gebeurd. Ik ben de alpha
en omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft te drin
ken geven uit de bron met het water des levens, gratis. De over
winnaar zal dat alles als erfdeel ontvangen en Ik zal voor hem een
God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. 8 Maar aan de lafaards, de
trouwelozen,
de verdorvenen, de moordenaars, de hoeren, de tove
naars, de afgodendienaars
en alle leugenaars is de poel met vuur en
zwavel toebedeeld. Dat is de tweede dood.
De eerste twee vv. tonen het dubbele visioenbeeld van de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde als een dekor voor het nieuwe Jerusalem. Na het visuele
volgt dan het auditieve element van het visioen dat het getoonde beeld
nader verklaart. Dat gebeurt eerst door een stem vanaf de troon ( w .
3-4), daarna neemt God zelf het woord (vv. 5-8).
Joh ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, daarmee zag hij Js 65, 7
17 vervuld: 'Want zie. Ik (Jahwe) zal een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde scheppen. Aan de vroegere (LXX: πρότερος) wordt niet meer terug
gedacht' (vgl. 66,22). Hemel moet zowel bij Js als bij Joh begrepen wor
den als het firmament, niet als de woonplaats van God of de hemelingen,
die hoeft niet vernieuwd te worden.
Men diskussieert hier wel eens over de vraag of het hier nu over een
vernieuwde, gerestaureerde wereld gaat in sterke kontinuiteit met de
voorgaande of over een totaal nieuwe en andere wereld na een 'creatio
ex nihilo' [552]. Gezien v. 1b kan gezegd worden dat het op het niveau
van de voorstelling om een geheel nieuwe wereld gaat, de vorige bestaat
immers niet meer. De vraag komt dan evenwel terug wat Joh in die voor
stelling heeft willen meedelen. Heeft hij het kosmologisch verloop van
het wereldeinde op het oog of wil hij in beeld-spraak de wording van een
nieuwe heilsgemeenschap presenteren. Omdat het с 21 zich uitdrukkelijk
met het nieuwe Jerusalem gaat bezig houden, lijkt me de laatste oplossing
voor de hand te liggen. Het is niet in te zien waarom 19,11 metaforisch
en 20,1 plotseling 'realistisch' opgevat zou moeten worden. 'V. 1 ist offen
sichtlich als eine durch die kosmologische Metapher (19,11) der voraus
gehenden Endgerichtsvision bestens vorbereitete, überleitende Zwischenvision zu verstehen, die, in Anlehnung an Jes 65,17, mit dem Motiv von
einem neuen Himmel und einer neuen Erde, die an die Stelle der bisherigen treten, den angemessenen bildlichen Hintergrund und Rahmen für das
zentrale Motiv der abschlieszenden Vision vom Heil der vollendeten Got332. A. Vögtle, a.w., noemt meerdere auteurs op met hun verschillende
meningen in deze aangelegenheid (bl. 115).
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tesgemeinde liefern soll, nämlich für das Bild vom neuen, aus dem Himmel herabsteigenden Jerusalem' (Vögtle, a.w., bl. 119).
Onderhavig ν. heeft ongetwijfeld verwantschap met 2Pt 3 waar het
wereldeinde als een brand wordt voorgesteld: de hemelen zullen dreu
nend vergaan, de elementen door vuur worden verteerd, de aarde zal ver
branden. En we verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Men
vergrijpt zich ook hier aan de tekst als men er een wetenschappelijke be
schouwing aangaande het wereldeinde in leest [333].
'De zee is er niet meer'. Deze opmerking gaat terug op een demonische
visie op de zee, ook in de bijbel niet onbekend: daar leven de gedrochten,
woont het Beest (13,1), zijn onbegraven doden (20,13) [334]. Een dergelijk
belast gebied van onze huidige wereld zou niet meer passen in de nieuwe
wereld.
2
Ook dit v. 2 staat nog onder invloed van Js 65 waar immers op het
reeds genoemde v. 17 volgt: 'zie. Ik schep Jerusalem om in gejubel, in
vreugde zijn volk. En Ik zal over Jerusalem juichen, in mijn volk Mij ver
blijden' (v. 18). Joh verscherpt het beeld van Jesaja aanmerkelijk door
toevoeging van twee nieuwe elementen: het gaat over een 'nieuw' Jerusa
lem en wel een dat uit de hemel neerdaalt.
Over dat nieuwe Jerusalem hebben reeds de OTische profeten (Js 54,
11-13; 60,10-14; Hag 2,7-9; Zach 2,1-5) rijke droombeelden gehad die
Joh verderop in dit с 21 gaat opnemen. De kommentaren zijn het er niet
over eens of de thematiek van een hemels Jerusalem al aan het ОТ of
geschriften uit het judaïsme kan worden toegeschreven. Hadorn vindt het
in strijd met 'der jüdische Theologie' (bl. 205) om een trancendent Jerusalem verwachtingsvoorwerp van het OTische volk te laten zijn, zij verwachten een ideaal aards Jerusalem, dat in hun dromen dan wel eens
opge-hemeld kan worden. Charles (11,161) vindt het een dwaling de idee
van een hemels Jerusalem pas na de val van het historisch Jerusalem te
laten ontstaan. Hij wijst de teksten van Hen 90,29; 2Bar 4,3; 4Esr 7,26;
13,36 als getuigen aan voor.het bestaan van genoemde thematiek. Hier
moet dan tegen Charles bij opgemerkt worden, dat al die teksten behalve
de eerste na de val van Jerusalem te dateren zijn. En dat het in Hen 90,29
zo 'clearly stated' is, is betrekkelijk: God gaat er zelf het 'nieuw huis'
333. Hier kan de eindkonklusie van het genoemde werk van A. Vögtle (zie
noot 326) vermeld worden: 'Ich meine resümieren zu dürfen: unter eigentlich
kosmologischem Aspekt verzichtet das Neue Testament auf eine lehrhafte
Aussage. Die Frage nach der relativen und absoluten Zukunft des Kosmos
kann der Exeget mit gutem Gewissen dem Naturwissenschaftler überlassen.
Im Zentrum der neutestamentlichen Heilsbotschaft steht das auf die Zukunft
aufgerichtete Heilshandeln Gottes am Menschen und damit die endzeitliche
Heilsgemcinde' (bl. 233).
334. A. Vögtle, a.w., bl. 116: 'Dasz das zumal für orientalische Binnenlandbewohner perhorreszierte Meer als Behausung widergöttlicher Mächte nicht
zur neuer Ordnung gehören kann, war im übrigen in der Apokalyptik bereits
traditionell'. En hij noemt dan als plaatsen: TestLev 4,1; AssMo 10,6; Sib
5,185w.
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bouwen op de plaats van het oude; we zijn hier toch nog al iets verwij
derd van het Jerusalem neerdalend uit de hemel. Er is in de joodse theo
logie en apokalyptiek wel een hemels Jerusalem bekend, maar alleen in
de zin van een doublet van het aardse, zoals dat ook met de tempel en
tent te doen is [335].
Wat er ook zij van de buitenbijbelse citaten, het lijkt me goed acht te
slaan op het stereotiepe gebruik van de formule
xazaßaivfiv εκ τον
ονρανον, die in 3,12; 21,2.10 van het nieuwe Jerusalem wordt gezegd, in
10,1; 18,1; 20,1 van een engel met een gewichtige goddelijke Boodschap.
Bij de formule hoort ook nog 'en ik zag' ervoor en een participium
(meestal έχων) erna. Hier wordt het goddelijk initiatief en de goddelijke
oorsprong van hetgeen neerdaalt in beeld gebracht.
Joh doelt met het nieuwe Jerusalem van с 21 ongetwijfeld op de toe
komstige, eschatologische heilsgemeenschap van het volk Gods, waarin
het rijk Gods nu definitieve gestalte heeft gekregen. Elders in het N T
spreekt Gal 4,26 over het Jerusalem van omhoog, Paulus wil de verschil
len tussen de gelijktijdige verbonden op die manier uitdrukken. Hebr 12,22
heeft het over 'de berg Sion, de stad van de levende God, het hemels
Jerusalem' ook wel als einddoel, maar als een wat klaar is in de hemel en
waar wij heen op weg zijn, terwijl de Apoc het naar ons toe laat komen.
Dat er in al deze beelden een kontinuïteit is tussen het aardse en hemelse
volk Gods, mag al uit het simpele feit worden afgeleid dat de naam Jerusalem voor die nieuwe gemeenschap wordt aangehouden.
De eschatologische gemeenschap wordt ook nog voorgesteld als een
bruid, opgemaakt voor haar man. Het beeld van de bruid voor het uitverkoren volk wordt in het ОТ veel gebruikt. Ook de kombinatie stadbruid is bekend zoals blijkt uit Js 61,10: 'Hij heeft mij de mantel der ge
rechtigheid omgeslagen, zoals een bruidegom zich kroont met een krans,
een bruid zich tooit met haar pronk'. Joh neemt hier dit beeld ongetwij
feld op als tegenhanger van wat in с 17 over de hoer werd gezegd.
'Een stem van bij de troon' (vgl. 19,5), niet nader geïdentificeerd, komt 3
uitleg geven van het visioen. In die nieuwe gemeenschap realiseert zich
een groot ideaal van het ОТ: de intieme verbondenheid met en de nabije
aanwezigheid van God en mens, verschillen tussen hemel en aarde vallen
weg. Heel die nieuwe gemeenschap is nu tent van God, God is verhuisd.
Het woord 'tent' roept nog de verblijfplaats van God in de woestijntijd
op, het eerste schamel begin van de ontmoeting tussen God en zijn volk,
toch altijd dierbaar gebleven aan het volk van het vroegere en nieuwe
verbond. Reeds Lv 26,11-12 had aan de observanten van de Тога be
loofd: 'Dan zal Ik mijn woning onder u opslaan... vertrouwelijk met u
omgaan Ik zal uw God zijn en gij zult mijn volk zijn'. Een refrein dat
}35. J. Comblin, La liturgie de la nouvelle Jérusalem (Apoc. XXI, ]-XXU,5),
EThL 29 (1953) 5-40. 'Dans la théologie judaïque, même apocalyptique, la
Jérusalem céleste ne doit pas descendre à la fin des temps, supplanter la cité
terrestre; elle n'a pas de rôle messianique; elle n'est que le double de la
Jérusalem judéenne dont elle garantit en quelque sorte la valeur religieuse'
(Ы. 11).
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nog vaak herhaald wordt (bv Ez 37,27; Zach 2,10; 2Kor 5,17). De aan
wezigheid Gods is nu evenwel niet meer gebonden aan het onderhouden
van de Тога, maar is er voor 'de mensen' en 'de volken' [336]. Dit visioen
van een duidelijk heilsuniversalisme moeten we ter harte nemen, derge
lijke vooruitzichten vinden we niet op iedere bladzijde van de Apoc die
door z'n opbouw eerder de indruk zou kunnen wekken dat er maar een
kleine groep dat nieuwe Jerusalem binnentrekt tegenover de velen die
door de plagen zijn uitgeschakeld.
4
Joh had reeds in 7,15 vooruitgewezen naar dit wonen van God onder
de mensen. Die volledige aanwezigheid Gods ruimt dan begrijpelijkerwijs
veel ellende en verdriet op. Zo luid als de aanhangers van het Beest wee
klagen, zo pijnloos is het leven voor de bewoners van het nieuwe Jerusa
lem. Reeds de Jesaja-apokalyps had over de heilstoestand van het geluk
kige Sion gedroomd: Jahwe scheurt de sluier die alle volken bedekt, ver
nietigt de dood, wist de tranen af (25,7-8; vgl. 35,10; 65,16-19).
5
Voor de eerste en enige keer wordt hier uitdrukkelijk gezegd dat God
zelf het woord neemt. Het eerste woord is als een scheppingswoord: 'zie,
Ik maak alles nieuw'. Rissi berekende dat God in deze vv. 5-8 zeven lo
gia spreekt, waarvan de eerste drie met een korte inleidingsformule (en
hij zei), de laatste vier zonder. Het is niet zonder bedoeling dat God hier
spreekt. Daarmee wil Joh het goddelijk karakter van zijn visioenen over
dat toekomstige Jerusalem onderstrepen. God zelf onderstreept dit visioen
met een woord dat Hij op wat minder universele toon sprak in Js 43,18:
'zie. Ik ga iets nieuws beginnen' [337]. En dit woord wordt nog weer eens
plechtig omraamd door de opdracht het op te schrijven. In 1,11 kwam de
opdracht tot schrijven van een luide stem evenals in 14,13; in 1,19 van
Christus en in 19,19 van een engelstem. Hadorn merkt hierbij op dat der
gelijke teksten iets laten vermoeden van een inspiratiebewustzijn. In ieder
geval spreekt eruit de bezorgdheid van Joh om de woorden en beloften
over de toekomst als werkelijke christelijke en goddelijke boodschap
aanvaard te zien door de gelovigen, ook al bevinden die zich momenteel
in heel andere situaties. Het gaat hier niet om een utopie, als projektie uit
een noodsituatie geboren, maar om een die gebaseerd is op hetgeen in
Christus gebeurd is.
6

'Het is gebeurd' is het derde Godswoord. Dat slaat op de zojuist ge
sproken woorden over het nieuw maken van alles [338]. In 16,17 werd de
uitdrukking, geroepen door een stem vanaf de troon in de hemelse tempel,
betrokken op het geburen van de zeven schalen. Via zijn profeten had
336. De hss variëren in de lezing ληοί (S A 046...it ar Iren. e.a.) en het enkel
voud λαός (Ρ 051...itcvg syrP11 e.a.). Ook over de juiste lezing van de laatste
woorden van dit v. bestaat geen eenstemmigheid in de hss.
337. if>ov ποιώ xairà, Johannes voegt er лапа bij.
338. Lohmeyer betrekt γέγοναν ook op λόγοι, maar deze woorden laat hij dan
op heel de Apoc slaan. Zo ziet hij in γέγοναν enerzijds een technische uit
drukking voor het einde van het boek, anderzijds ook een theologische beteke
nis: 'das Ende und die Vollendung aller Offenbarung'. M.i. slaat /.όγοι alleen
op het onmiddellijk voorafgaande, οντοι. staat er immers bij.
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God daaraan zijn fiat gegeven, zoals Hij dat hier aan het nieuwe Jerusa
lem geeft. Hij kan dat alles garanderen omdat Hij de eerste en de laatste
is, begin en einde (vgl. 1.8; 22,13). Daarom heeft Híj het eerste en laatste,
het vernietigende en scheppende woord over de wereldgeschiedenis.
Aan vooruitzichten op de toekomst worden in de Apoc regelmatig vermaningen voor het heden verbonden en andersom. Zo stelt God hier in
het vooruitzicht dat Hij dorstenden gratis te drinken geeft (vgl. Js 55,1),
zoals reeds aan de martelaren was beloofd (7,17). Het is overigens niet
zo duidelijk waarom dit logion hier gesproken wordt, dat bovendien veel
gelijkenis heeft met het woord van Jezus in Jo 7,37: 'als iemand dorst
heeft, hij kome tot Mij'. Zoals we nog zullen zien bij 22,2 hebben sommigen gemeend dat het visioen van het nieuwe Jerusalem te maken heeft
met liturgische feesten in de tempel, mogelijk het loofhuttenfeest waarbij
waterceremonies voorkwamen.
God herhaalt tenslotte nog eens globaliter de beloften die Christus in
de zeven boodschappen van cp. 2-3 aan de overwinnaars deed. Aan de
eenling-overwinnaar wordt dezelfde goddelijke nabijheid in het vooruitzicht gesteld, die in v. 3 aan heel de gemeenschap werd beloofd. Het gebeurt met bijna dezelfde woorden die God in de beroemde tekst van 2Sm
7,14 tot David zegt met betrekking tot Salomo: 'Ik zal voor hem een
vader zijn en hij Mij tot een zoon'.
Behalve hoopvolle beloften kunnen ook onheil-spellende bedreigingen
een aansporing zijn voor het heden. Joh noemt hier een serie zondaars op
die het lot van de Draak en het Beest zullen delen, de vuurpoel. De ziener
zal zich hier van een zondekataloog bediend hebben zoals in Rom 1,28w.
In de rij van Apoc 21,8 valt op dat de lafaards voorop staan. Zij zijn wel
het sterkst het tegendeel van de overwinnaars.

b. Het nieuwe Jerusalem (21, 9—22, 5)
De voorgaande w . 1-8 waren tegenover wat vanaf 21,9 gaat volgen een algemeen kader, dat op negatieve wijze nog verbonden was met de cp. 17-20 doordat gezegd werd dat de eerste hemel en aarde hadden afgedaan (21,1b) en op
positieve wijze beeldmateriaal aandroeg voor een optimistischer toekomstperspektief: nieuwe hemel en nieuwe aarde met daarin de hoofdfiguur van het
nieuwe Jerusalem (w. 1-4), met de zegen daarover van de Allerhoogste (w.
5-8).
Vanaf v. 9 gaat Joh dat beeld van Jerusalem scherper stellen. Als openingsvers daarvoor gebruikt hij bijna dezelfde gegevens waarmee hij het visioen van
de val van Babel opende (17,1-3): een van de zeven schaalengelen komt aan
en zegt de ziener toe om ofwel de hoer of de bruid van het Lam te tonen. De
engel neemt hem dan mee naar een bepaalde plaats. Na deze inleiding toont
de engel dan 'de maquette' van de stad, de muren en torens (w. 11-14), dan
de afmetingen (w. 15-17), het bouwmateriaal (w. 18-21), hoe God en het Lam
er de tempel zijn (22-23), de volkeren in de stad (w. 24-27), de volheid van
het goddelijk leven in die stad (22,1-5).
Charles maakt de zaken onnodig gekompliceerd als hij allerlei verschuivingen
in de tekst van het с 21 gaat aanbrengen. Hij meent dat er in het с 21 twee
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opvattingen, uit andere bronnen komend, aangaande dat nieuwe Jerusalem door
elkaar lopen, de ene betreft een aardt nieuw Jerusalem als hoofdstad van het
duizendjarig rijk (20,9), de andere het nieuwe, definitieve Jerusalem van het
eeuwig rijk Gods Zijn uitgangspunt is 21,24-27 waar de volken en de koningen
van de aarde plotseling weer ten tonele komen en wel als pelgrims naar Jeru
salem Welnu, zegt Charles, dat kan alleen maar gelden voor het aards Jerusa
lem, hoofdstad van het messiaans tussennjk, want in 'de hemel' zijn die
koningen er met meer (19,21) Hij zou de volgorde daarom aldus willen zien
na het visioen over het boeien van de Satan (20,1-3) moet het visioen volgen
over het uit de hemel komende Jerusalem waarin dan Christus en de marte
laars voor duizend jaar gaan wonen, dus na 20 1-3 moet 21,9-22,2 14-15 17
volgen die juist over dat Jerusalem handelen, dan de rest van c. 20, wat
namelijk handelt over Christus en de martelaren (4-6), over het loslaten van de
Draak en Gog en Magog (7-10) en het laatste oordeel (11-15). Dan komt de
nieuwe aarde en het nieuwe eeuwige Jerusalem (21,1-5, 22,3-5).
Ofschoon het duidelijk is dat Joh ook in deze cp. 20-22 veel traditiemateriaal gebruikt en zo gebonden kan zijn aan gegevens die onderling wel
eens in tegenspraak met elkaar lijken te zijn, is er m.i. geen reden tot zulk
een ingreep als Charles die pleegt. Hij heeft zich te veel laten misleiden door
21,23-27 zoals we nog nader zullen zien.
9 Toen kwam één van de zeven engelen met de zeven schalen, gevuld
met de zeven laatste plagen, naar voren en sprak mij aan: kom hierheen, ik zal и de Bruid, de Vrouw van het Lam laten zien. 10 En
hij bracht mij in de geest naar een hoge en grote berg en toonde mij
de heilige stad Jerusalem neerdalend uit de hemel bij God vandaan.
11 Zij is vervuld van de heerlijkheid van God en heeft een glans als
het kostbaarste gesteente, als kristalheldere jaspissteen.
12 Ze heeft een grote en hoge muur, twaalf poorten en daarop
twaalf engelen; op de poorten zijn de namen geschreven van de twaalf
stammen van de zonen van Israel. 13 Aan de oostkant bevinden zich
drie poorten, zo ook aan de noordkant, de zuidkant en de westkant.
14 En de muur van de stad heeft twaalf grondstenen, waarop de
twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam staan.
15 En hij die met mij sprak had een gouden meetlat bij zich om de
stad met haar poorten en muur op te meten. 16 De stad had de vorm
van een vierkant, de lengte was even groot als de breedte. Hij mat de
stad op twaalfduizend stadiën, de lengte en breedte en hoogte waten
gelijk. 17 En hij mat haar muur op honderdvierenveertig el, een
menselijke maat, hier in handen van een engel. 18 Het bouwmateriaal
van de muur is jaspis, de stad zelf bestaat uit zuiver goud helder als
kristal. 19 De grondstenen van de stadsmuur zijn uit allerlei edelgesteente vervaardigd. De eerste van jaspis, de tweede van saffier, de
derde van chalcedon, de vierde van smaragd, 20 de vijfde van onyx,
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de zesde van karneool, de zevende van chrysoliet, de achtste van beril,
de negende van topaas, de tiende van chrysopraas, de eljde van hya
cint, en de twaalfde van ametist. 21 De twaalf poorten zijn twaalf
parels, elke poort bestaat uit één parel. En het plein van de stad is
van zuiver goud, doorzichtig als glas.
22 Maar een tempel zag ik er niet, want God de Heer, de Heerser
over het heelal, is haar tempel zoals ook het Lam. 23 En de stad
heeft geen behoefte aan de zon of de maan om haar licht te geven,
want de heerlijkheid van God verlicht haar en haar lamp is het Lam.
24 En de volken zullen in haar licht wandelen en de koningen der
aarde brengen haar pracht naar haar. 25 En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want er zal daar geen nacht meer zijn.
26 Zij zullen daar de pracht en de schatten van de volken brengen.
27 Niets onreins en geen enkele misdadiger of leugenaar zal er
binnengaan, maar alleen zij die in het boek des levens van het lam
staan.
22,1 Hij toonde mij ook een kristalheldere rivier met het water des
levens, ontspringend aan de troon van God en van het Lam. 2 Midden op haar plein en aan beide oevers van de rivier bevindt zich het
levensgeboomte, iedere boom levert twaalf vruchten, elke maand één.
En de bladeren van de bomen dienen de volken tot geneesmiddel.
3 Er zal dan geen enkele vervloeking meer plaatshebben. De troon
van God en van het Lam zullen zich in de stad bevinden en zijn dienaars zullen Hem aanbidden, 4 zij zullen zijn gelaat zien en zijn naam
op hun voorhoofd dragen. 5 Er zal geen nacht meer zijn, ze hebben
geen behoefte meer aan het licht van een lamp of van de zon. God de
Heer zal hen immers verlichten. En zij zullen in alle eeuwigheid
regeren.
Een van de zeven schaalengelen keert plotseling weer terug, hij was er 9
voor het laatst bij het tonen van het visioen over de val van Babel in 17,
1-3. Bij die gelegenheid hebben we erop gewezen dat de ziener bij het zien
van dergelijke verschillende Objekten op een sterk onderscheiden standplaats wordt geplaatst: ginds de woestijn, hier de hoge berg, want ginds
was de hoer te zien en hier de bruid van het Lam. Dat het Lam een
bruid heeft is wel een unieke voorstelling in ОТ en NT, geheel te zien
als kreatie van Joh die kontrastwerking wilde met het Beest en de hoer.
Zo wordt zij die in het openingsvisioen van 21,2 alleen nog maar bruid
heette, nader geïdentificeerd als de bruid van het Lam.
Ook Ezechiël werd naar een hoge berg gebracht (Ez 40,2), hij welis- 10
waar om de nieuwe toekomstige tempel in visioen te schouwen. Joh krijgt
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het heilige Jerusalem te zien, neerdalend uit de hemel van bij God van
daan, het staat er weer even uitvoerig als in 21,2.
Het eerste wat van de stad gezegd wordt is dat zij vol van Gods heer
lijkheid is. Het doet denken aan de oproep van Js 60,1: 'Sta op, word
verlicht; want uw licht is gekomen en de heerlijkheid van God gaat over
u op.' Die heer-lijkheid wordt als iets schitterends gezien, als het schitte
ren en glanzen van edelstenen. In 4,2 zag Degene die op de troon gezeten
is er uit als jaspissteen.
De stad heeft een grote, hoge muur [339], teken van kracht en veilig
heid. Volgens Js 60,10 'zullen de vreemden uw muren opbouwen en hun
koningen zullen u dienen; want al heb Ik u in mijn gramschap geslagen,
in mijn liefde ontferm Ik mij over u'. Twaalf poorten zijn er in die muur
en twaalf engelen op die poorten, het zijn de poortwachters. ledere poort
draagt de naam van één van de twaalf stammen. De tekst geeft geen aanleiding tot zware theologische beschouwingen over het oude en nieuwe
verbond of over een eventuele integratie van Israel in de christelijke gemeenschap. Joh neemt zonder die theologische bijbedoelingen gewoon
het beeldmateriaal van Ez 48,30-35 over waar uitdrukkelijk de namen
van de stammen op de poorten worden genoemd en de ligging van de
twaalf poorten wordt aangeduid.
Als iemand vanwege de vermelding van de twaalf stammen in het vorig
v. aan een nationaal Israel mocht denken, wil Joh hem van het dwaalspoor terugroepen door de stadsmuur te funderen op de twaalf apostelen.
Onder de stukken muur tussen de twaalf poorten mogen we ons zichtbare
grondstenen denken, die als fundament dienst doen en van grote afmetingen kunnen zijn. Ze komen in het visioen van Ez niet voor. Morant
vermeldt in zijn kommentaar op deze plaats de archeologische vondst in
Baalbek van drie van zulke stenen met een lengte van 19 meter en een
hoogte van vier. De twaalf apostelen nemen overigens in de Apoc allerminst een belangrijke plaats in, nergens wordt hun eventueel vroegere of
huidige werkzaamheid in een van de gemeenten vermeld. De term 'apostel' komt buiten deze plaats alleen nog voor in 2,2 waar sprake is van hen
die zich voor apostel uitgeven en in 18,20 waar heiligen en apostelen en
profeten opgeroepen worden tot een juichlied. In deze laatste twee gevallen gaat het niet over de twaalf, dat getal wordt er niet bij gebruikt
en ook de kontekst zelf suggereert dat het over rondtrekkende evangelisten gaat. Dan blijft onderhavig v. de enige plaats in de Apoc waar Joh
op de hoogte toont te zijn van een traditie over twaalf oerapostelen [340].
339. R. Halver, Der Mythos im letzten Buch der Bibel, Hamburg 1964, zegt
over de oorsprong van deze muren rond de stad, dat dit teruggaat op magische
bedoelingen: men wil de stad beschermen tegen demonen. Daarom staan ook
de engelen op de poorten, vgl. Js 62,6.
340. De mening van G. Klein, Die Zwölf Apostel. Ursprung und Gehalt einer
Idee (FRLANT 77) 1961, om hier het twaalftal niet op historische oerapostelen te betrekken, maar als symbolisch aantal te begrijpen, komt me onwaarschijnlijk voor. Hij stelt: 'Nicht weil der Verfasser von zwölf Urapostelen
weisz, ist ihm die Zwölfzahl relevant, sondern weil sie ihm relevant ist, musz
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In Ef 2,20 is het beeld van de apostelen als fundament bekend. Joh kan
ermee bekend geweest zijn en heeft het na een eschatologische omwer
king in zijn beeld van het toekomstig Jerusalem willen opnemen [341].
Het majestueuze van de heilige stad moet met nog andere middelen 15
worden uitgebeeld. De afmetingen zullen de lezer niet meer imponeren.
Naar het voorbeeld van Ez 40,3 verschijnt er iemand (één van de schaalengelen?) met meetinstrumenten [342]. Hij gaat de drie visioenonderdelen
meten: het geheel van de stad (v. 16), haar poorten (die in feite niet gemeten worden, alleen bezien naar hun materiaal), haar muur (v. 17).
Het oppervlak van de stad is vierkant; lengte en breedte zijn gelijk. Meer 16
nog, ook de hoogte heeft dezelfde afmetingen als lengte en breedte en
men denkt dan direkt aan een kubusvorm, maar de mogelijkheid van een
pyramide is in het geheel niet uitgesloten. De voorstanders van de kubusvorm [343] beroepen zich op het feit dat de kubus voor de grieken symbool van onverwoestbare stevigheid en voor de joden van het Heilige der
Heiligen in de tempel was. De voorstanders van de pyramidevorm [344]
herinneren aan tradities rond het tempeltorengebouw van Babel: het
legendarische stadsbeeld zou geheel bepaald geweest zijn door de overal
bovenuitkomende toren. Zij vinden ook, dat nog volgende onderdelen van
de stadsbeschrijving (straten, plein, waterbron enz.) niet mogelijk zijn in
een kubusstad, wel in een pyramidevormige. Dit laatste argument is
uiterst zwak, omdat we reeds eerder bemerkt hebben dat Joh zijn verschillende beelden lang niet altijd op elkaar afstemt. Letterlijk genomen
zijn beide vormen een onwaarschijnlijkheid, het gaat hem duidelijk om
een bepaalde betekenis die zo'n vorm bij hem oproept. En dan lijkt het
me aannemelijker ervoor te kiezen dat Joh meer met associaties naar het
ОТ dan naar babylonische tradities werkt en kan de kubusvorm van IKg
6,20 de aanleiding voor dit detail in de nieuwe-stad maquette van Joh zijn.
De uitslag van de metingen is formidabel: 12.000 stadiën, dat is ongeveer 2400 km (één st = 184.84 m; als men de egyptische maat aanhoudt,
komt hij op 205 m). Het is niet duidelijk of dit resultaat van de meting
er dort, wo es ihm auf die Beziehung zwischen den idealen "zwölf Stämmen"
und dem apostolischen Glauben ankommt, ideale "zwölf Apostel" postulieren ohne Rücksicht darauf, wie viele es auf der Ebene der Empirie sein mögen'
(Ы. 78). Het verliep m.i. andersom: het veelvuldig gebruik van het symbolische
twaalf in deze kontekst bracht hem op de traditie over twaalf oerapostclen.
341. 'Dasz auf ihnen die Namen der 12 Apostel geschrieben sind, ist singular
und ruht wohl darauf dasz ein religiöses Gleichnis (s. etwa Eph. 2,20; Hebr
11,10) in eschatologischer Wirklichkeit übertragen ist' (Lohmeyer, 173).
342. De man bij Ez heeft een linnen snoer en een κάλαμο; μέτρου, bij Joh
heeft hij alleen een μέτηον κάλαμοννΛη goud.
343. Bv. Allo, Bietenhard, Wikenhauser, Rissi, Läpple, Schlier (ThW 1,515).
'De kubusvorm maakt duidelijk dat het nieuwe Jerusalem een en al tempel is.
Want het is een nabootsing van het allerheiligste van Salomons tempel'
((Läpple, 188). 'De kubus is vanouds, evenals de bol, een symbool van volmaaktheid zoals thans nog bij de vrijmetselarij' (A. Visser, Ы. 256).
344. Lil je, Lohmeyer, В rutsch, Morant.
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op een van de zijden van het oppervlak of op heel de omtrek betrokken
moet worden Het laatste lijkt me het waarschijnlijkst omdat uitdrukke
lijk wordt gezegd dat de man 'de stad' ging meten en daarbij staat het
getal Dan komt het oppervlak van het hemels Jerusalem volgens de
telling van Morant neer op een grootte zoals die van Italie Mocht iedere
zijde 12 000 stadiën tellen, dan komt de grootte van Jerusalem op het
niveau van heel het toenmalige wereldoppervlak Dat ook elders over de
fabuleuze afmetingen van het toekomstig Jerusalem werd gemijmerd,
moge blijken uit de Orac Syb V,251 waar de muren van Jerusalem reiken
tot aan Joppe en tot aan de wolken
17
Dat Joh in het vorige ν het getal 12 000 had en nu dat van 144 ge
bruikt houdt verband met de symbolische geladenheid van het getal 12
in de geest van de ziener Joh De meting van de muur geeft als resultaat
144 el (12x12), hetgeen ongeveer neerkomt op 70 m Het best verstaat
men die voor de hoogte van de muur Er is dan wel een duidelijk kon
trast met de hoogte van de stad Hadorn en Wikenhauser begrijpen hier
uit dat die muur in de ogen van Joh dan geen verdedigingsmuur is Bousset laat het gegeven teruggaan op de aan al deze afmetingen ten grond
slag liggende voorstelling van een hemelstad het hemelgewelf zou dan
daar waar hemel en aarde elkaar treffen, op een klein muurtje rusten
Het zou de voorstelling van zaken bij Joh inderdaad begrijpelijk maken,
het valt alleen moeilijk te bewijzen dat Joh op de hoogte was van der
gelijke oosterse tradities
HIJ zegt van de el dan nog dat het de maat is van een mens, tevens van
een engel De figuur die aan het meten is, zo wil Joh zeggen, is dan wel
een engel, maar hij bedient zich van menselijke maten
18-21
In de komende vv gaat Joh het kostbare materiaal beschrijven, waar
uit de delen van de stad gemaakt zijn Ook dit gebeurt evenals bij de af
metingen om de verhevenheid van het christelijk toekomstideaal over
dadig te illustreren en zo een bemoediging te geven aan de christenen
Het hooglied op Jerusalem uit Jes 54-56 heeft hem weer veel materiaal
verschaft. Joh put er rijkelijk uit en vult het weer op passende wijze aan
om zo zijn eigen visie tot haar recht te laten komen Zo heeft Joh onge
twijfeld Jes 54 11-12 voor de geest gehad 'Gij, arme, gejaagde en troos
teloze zie, uw grondvesten leg ik met jaspis, uw fundamenten met saf
fieren van robijnen maak ik uw tinnen, van karbonkels uw poorten, al
uw wallen van edelgesteente' In Tob 13,16vv vinden we iets dergelijks
Johannes ziet de stad zelf als een groot geheel van glashelder goud, de
muur als een armband eromheen bestaat uit jaspis De grondstenen van
die muur zijn allerlei soorten edelstenen, de twaalf poorten worden gezien
als parels Het is als bij de etalage van een juweherszaak, alles is even
kostbaar
Vooral de vv 19-20 doen plechtig aan vanwege de serie van twaalf
edelstenen, aangebracht op de twaalf fundamentstenen Hij treedt hier m
detail en gaat de edelstenen een voor een opnoemen Hiermee heeft hij
vele exegeten op het puzzel spoor gezet Een van de eerste vindplaatsen
waarbij bijna alle exegeten uitkomen is dan Ex 28,17-20 (= Ex 39,10w)
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waar de voorschriften aangaande het vervaardigen van het borstschild
van de hogepriester gegeven worden:
'Gij moet haar met vier rijen edelstenen bezetten:
op de eerste rij een robijn, een topaas en smaragd;
op de tweede rij een karbonkel, een saffier en een sardonix;
op de derde rij een hyacint, een agaat en een ametist;
op de vierde rij een chrysoliet, een onyx en een jaspis.
Ze moeten in gouden zettingen gevat zijn. Deze stenen beantwoorden aan
de namen van Israels zonen...' [i-¿5].
Dat Joh aan deze tekst gedacht heeft, mag afgeleid worden uit het feit
dat het ook in Ex over twaalf edelstenen gaat en ook Joh (21,12) met het
gegeven van de twaalf namen der stammen bekend is die hij weliswaar
op de poorten van de muur laat aanbrengen. Wat echter het onbevredigende is in de vergelijking tussen Apoc 21,19-20 en Ex 28: vier van de
twaalf edelstenen van Apoc zijn niet in Ex te vinden (chalcedon, 'sardonix', 'huakinthos', 'chrusoprasos'); ook de volgorde in de twee series is
niet hetzelfde. Bousset heeft voor dit laatste een oplossing voorgesteld,
die ongetwijfeld van zijn vindingrijkheid getuigt: Joh zou in Ex 28 de
tweede rij boven de eerste en de vierde boven de derde gelezen hebben
en vervolgens zou hij uit de hieruit ontstane volgorde rii 1 en 2 van
rechts naar links en de overige twee andersom gelezen hebben. Na dat
alles komt er ongeveer de volgorde uit die Apoc 21 heeft. Zoals te verwachten was heeft deze hypothese weinig aanhangers gekregen, daartoe
veronderstelt hij te veel. Charles heeft ook een ingewikkelde poging gedaan hier een verklaring aan te bieden [346]. Eerst maakt hij attent op
de volgens hem ongewone richting die 21,13 neemt bij het opnemen van
de poorten in de muur: O.N.Z.W. en aangezien daarop de namen van de
stammen staan, worden in deze volgorde ook de stammen opgesteld.
Welnu Num 2 bekijkt de opgestelde stammen van O.Z.W.N., dit is normaal want met de zon mee. Dat kan verband houden met een ander gegeven: Charles benut een lijst, opgesteld door een zekere Kircher ('Oedipus Aegyptiacus 11,2,177' uit het jaar 1653) waarin elk van de twaalf edelstenen uit onze tekst verbonden wordt met de twaalf tekens van de dierenriem (ram, stier, tweeling, krab, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen,
boogschutter, steenbok, waterman, vissen). Nu is het opvallende, zo nog
steeds Charles, dat de volgorde van de edelstenen in de Apoc en dus van
de dierenriem precies de omgekeerde volgorde is van die in de lijst van
Kircher, die de normale serie voorstelt waarlangs namelijk de zon pas-

345. Dit was de PC-vertaling. Het is interessant om hier de NBG naast te
leggen: 'Ge zult het (borstschild) vullen met steenvulling: een rij rode jaspis,
chrysoliet en malachiet, eerste rij; de tweede rij: hematiet, lazuursteen en
prasem; de derde rij: barnsteen, agaat en ametist; de vierde rij: turkoois,
chrysopraas en nefriet'. Men zou niet zeggen dat beide vertalingen op één
grondtekst gemaakt zijn.
346. Met tekeningen en schema's heeft hij zijn redenering duidelijk uiteengezet (II, 165-168).
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seert Zo komt Charles tot de konklusie dat Joh door deze volgorde wil
doen uitkomen dat het hemels Jerusalem zo maar niet een mythologische
godenstad is [347] Onlangs heeft U Jart met nog wat andere gegevens
een meer aannemelijke oplossing willen geven [348] Deze auteur heeft z'n
hoofdargument in een midrashtekst [349], waarin de ligging van de stam
men in Palestina in relatie wordt gezien met de onderlinge situering van
de sterren van de dierenriem aan de hemel Zoals in die tekst een kom
binatie wordt gemaakt tussen de tekens van de dierenriem en de twaalf
stammen, zo kan Joh met Num 2 over het legerkamp der twaalf
stammen en Ex 28 over de edelstenen en de stammen in zijn hoofd, een
verband leggen tussen zijn edelstenen en een hemels twaalfstammen
kamp' Het is allemaal nog al veel gevraagd van Joh
Una Jart heeft in genoemd artikel nog al wat aandacht besteed aan de
'identification' van de edelstenen Aan de hand van Plinius (Hist Nat
XXXVU,23-30 83 e a ) probeert de auteur na te gaan wat men zich in
die tijd van Joh dacht bij al die namen Ik wil hier volstaan met de kleu
ren die successievelijk bij de in 19-21 genoemde kostbare stenen gedacht
moeten worden, te vermelden jaspis is lichtgroen, saffier donkerblauw,
chalcedon als de veren van een pauw, smaragd levendig groen, sardonyx
rood 'als het rode vlees van een Sardavis', sardion bloedrood, chrysoliet
goudgeel, beril zeegroen, topaas goudgroen, chrysopraas bleekgroen, hya
cint blauw, ametist violet [550]
22
Joh zegt nu eens na het zo vaak herhaalde 'en ik zag' wat hij niet ziet
En wat hij niet ziet. staat als met klemtoon voorop een tempel Het kan
geen visionnaire waarneming zijn, het is een theologisch korrolanum Het
is een toekomstverwachting waarvan nu eens niet gezegd kan worden dat
347 ' shows that he regards the Holy City which he describes as having
nothing to do with the ethnic speculations of his own and past ages regarding
the city of gods' (11,168)
348 U Jart, The Precious Stones in the Revelation of St John XXI, 18-21,
Stud Theol 24 (1970) 150-181 Het is een erudiet artikel, maar soms slordig
m de weergave van opinies van anderen Van Bousset's theorie over die kost
bare stenen zegt sehr dat Charles die afwees, omdat Joh volgens de mening van
Bousset het ОТ in de LXX-\orm gebruikte Welnu bij Bousset (bl 449) valt
te lezen 'Ich nehme an dasz der Арок den hebräischen oder griechischen
Text in einer Anordnung las ' Charles valt Bousset op dat punt ook niet aan
349 Yalkut Shimoni, Leviticus, section V,418 Warsaw 1876, vol I, 242 'Judah
along the East, Issachar and Zebulon adjoining them and commensurate with
them in the Heaven above the ram, the bull and the twins adjoining the sun
along the East available for J of the East Ruben along the South Simeon
and Gad adjoining them and commensurate with them in Heaven above the
crab, and the lion and the virgin adjoining the sun along the South and
available for I and one part of their camp facing the East and two parts
facing the West '
350 We zullen ons met bezighouden met de onmogelijke puzzel of en hoe de
twaalf edelstenen iets zeggen over ieder van de twaalf apostelen Daarop zei
reeds de heilige Hildebcrt 'Quis chalcedon, quis hyacinthus, norunt hi qui
sunt intus'!
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daarin ook de aspiraties van het ОТ of het judaïsme geheel tot hun recht
komen. Daarin had de tempel immers een centrale plaats (vgl. Ez 40-48).
De ziener geeft als reden voor die afwezigheid van de tempel, dat God
en het Lam tempel zullen zijn in die nieuwe stad. Alle bemiddelende instanties, ook die van de tempel, vallen uit, waar God en het Lam met de
mensen onder één dak wonen (21,3).
Joh wordt ook bij dit v. wel eens van innerlijke tegenspraak beschuldigd: in 11,19 spreekt hij over de tempel Gods in de hemel, hier in 21,22
ontkent hij de aanwezigheid ervan. De inhoud van deze beschuldiging is
niet geheel juist: in 11,19 gaat het over een tempel in de hemel, hier over
een tempel in het nieuwe Jerusalem. Overigens lijkt me dit soort moeilijkheden voort te komen uit onbegrip voor de taal van de apokalypticus.
De visioenbeelden mogen niet tot op zich staande realia buiten ons worden. De vaak mythologische beelden staan in een theologische kontekst
en kunnen daardoor van funktie en inhoud veranderen in een andere
omgeving. Het ontbreken van een tempel in de nieuwe stad kan in het
visioen van de schrijver evenzeer iets over die stad zeggen als de aanwezigheid ervan.
Dit v. grijpt terug op bekend beeldmateriaal uit Js 60,19-20: 'De zon 23
zal overdag uw (Jersusalem) licht niet meer zijn, de glans van de maan u
's nachts niet meer beschijnen, maar Jahwe zal een eeuwig licht voor u
zijn en uw God wordt uw luister (δόξα)'. Joh heeft het christelijk bewerkt
door de toevoeging van het Lam. Misschien zinspeelt Joh met het Lam
als de lamp en het licht op 18,23: in het gevallen Babel was geen licht
van de lamp meer.
Het oog van de ziener valt 'eindelijk' eens op de inwoners van die stad, 24-26
in v. 3 was zijn aandacht er al even naar uitgegaan, doch de meeste tijd
was hij bezig met de bouwstijl van de stad. Joh neemt ook hier voor zijn
gedachten woorden uit het Jerusalem-hooglied van Js 60 op: 'De vol
ken marcheren naar uw licht en de koningen naar uw groeiende glans' (v.
3), 'de rijkdom der volken komt op u af' (v. 5), 'uw poorten zullen altijd
openstaan en nooit worden gesloten bij dag of bij nacht' (v. 11).
Charles vond in deze w . een duidelijke aanwijzing dat Joh hier nog aan
een op de eerste aarde verblijvend Jerusalem denkt, hoofdstad van het
duizendjarig rijk en geestelijke metropool in plaats van het verderfelijke
Babel. 'Only on the supposition that the Millenial Kingdom is still in
existence can we explain 21,24-27' (II, 146). Charles vergeet m.i. dat Joh
bij het overnemen van de ongetwijfeld nationalistisch gekleurde toe
komstbeelden van Js 60 een nieuwe funktie en kontekst aan deze beelden
kan geven. Eenzelfde beeld kan in verschillende milieu's iets anders zeg
gen (denk aan het kruis, straf oproepend bij de romeinen en heil bij de
christenen). Zo kan het op dezelfde wijze getekende Jerusalem voor de
één toekomstchiffre zijn van een nationaal herstel, voor de ander voor
een universele mensengemeenschap.
Meer dan Js kon vermoeden is zijn Jerusalem-ideaal in de visioenen
van Joh uitgediept. Het is inderdaad heerlijk eindpunt van de internationale, eschatologische pelgrimstocht van de mensheid. G. von Rad (Theo251
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logie des AT 11,306-309) onderscheidt betreffende Jerusalem en de vol
ken een dubbele traditie De ene laat de volken als vijanden tegen de stad
optrekken en hen door Gods ingrijpen omkomen, de andere doet ze als
pelgrims naar Jerusalem komen om deel te krijgen aan het heil (bv Js 2,
2vv, 60, Hag 2,6vv) Hier benut Joh laatstgenoemde traditie met een
zekere uitbundigheid, het doet weldadig aan na die vele rampvisioenen
'De wereld van God is niet een joodse hemel met daarbij enkele gasten
kamers voor de heidenen' (Halver) Met deze vv heeft Joh voedsel ver
schaft voor de vele optimistische bespiegelingen over het uiteindelijk lot
van wereld en mensheid We mogen deze vv ook nog lezen tegen de
achtergrond van с 18 waar de njkaards m hun handel met Babel bedro
gen uitkomen, hier kunnen de volken hun schatten met zich mee nemen
27
Het lijkt of Joh bezorgd is dat hij in de voorgaande vv de poorten van
het nieuwe Jerusalem te wijd heeft opengezet Hij waarschuwt allen dat
niemand die misgroeid is door de lage praktijken van losbandigheid of
leugen als zodanig de stad kan binnenkomen (vgl Js 52,1, IKor 6,9-10,
2Pt 3,13)
1

Verschillende auteurs maken van de volgende vijf w een aparte para
graaf, vaak met als titel 'het hervormde paradijs' (bv Hadom, Loh
meyer) Anderen vinden dit m ι tei echt niet nodig Joh neemt wel een
nieuw thema op ('en hij toonde mij '), maar om het visioenbeeld van
het nieuwe Jerusalem met ander materiaal aan te vullen HIJ gaat nu niet
met paradijs beelden beschrijven, wat hij eerst met Jerusalem-beelden
schetste, maar hij neemt materiaal van Ez over die met enkele paradijs
themata zijn visioen van een hersteld Jerusalem afsloot
'Daar zag ik van onder de drempel water stromen in oostelijke richting,
want de voorzijde van de tempel ligt op het oosten Het water vloeide
onder de rechterzij wand van de tempel door, zuidelijk langs het altaar'
(Ez 47,1), en dan ziet de profeet het water toenemen en toenemen, tot
grote vruchtbaarheid voor heel de omgeving 'Langs de beek zullen aan
weerszijden op haar oevers allerlei vruchtbomen groeien, waarvan de
bladeren niet verwelken en de vrucht niet opraakt Elk seizoen dragen
ze weer nieuwe vruchten
hun bladeren zullen geneeskracht hebben' (v
12) Joh past alles in zijn visie in Een tempel zag hij niet in de nieuwe
stad, hij laat de heldere waterstroom [351] ontspringen aan de troon van
God en het Lam die volgens 21,22 irrmers de tempel vervangen Zoals in
21,23 de symboliek van het licht op God en het Lam was toegepast, zo
hier die van het water

2

In dit ν neemt hij 'de gouden straat' van 21,22 weer even op en pro
beert dat te kombineren met die waterstroom van bz 47, waardoor wel
de nodige komplikaties optreden in het beeld Hij komt namelijk tot de
vreemde formulering 'in het midden van de straat en van de stroom, aan
beide zijden, een levensboom' Ez had aan beide zijden van de rivier al351 Volgens Lohmeyer is deze stroom een kombinatie van de paradijsstroom
(Gn 2,10, Ez 47,8, Ps 46,5) met het vaak voorkomende beeld van de bron of
van het levend water (Joel 3,18, Ez 47,9)
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lerlei vruchtbomen [352]. Gezien de gehandhaafde terminologie van Ez
47 (behalve ζωήτ ) lijkt het me dat ook de Apoc de meervoudsbetekenis
bedoelt. Dan groeien de bomen zowel midden op straat als aan de beide
oevers van de rivier. De bomen zijn fabelachtig vruchtbaar, iedere maand
geven ze hun vruchten. Dat is nog sterker uitgedrukt dan bij Ez. Ook in
deze idyllische scène betrekt Joh er de volken bij: de bladeren brengen
hun gezondheid.
De symbolen van water (21,6c; 22,1-2) en licht (21,23; 22,5a), de
schildering van de pelgrimstocht van mensen overal vandaan (22,24-26)
hebben J. Comblin [555] ertoe gebracht om dit visioen van het nieuwe
Jerusalem sterk in verband te brengen met het grote liturgische herfstfeest, het Loofhuttenfeest. Het is een van de drie grote pelgrimsfeesten
dat allen zoveel mogelijk naar Jerusalem opkomen en waarbij water- en
lichtceremonies een grote rol spelen. Joh schouwde zo maar niet een
Jerusalem, maar een Jerusalem opnieuw en nu voorgoed in een eeuwig
Loofhuttenfeest bijeen. M.i. zijn genoemde elementen boven voldoende
verklaard door de verwijzingen naar Jes en Ez. Als Comblin kan bewijzen
dat die teksten ook teruggaan op dat liturgisch feest, zal zijn uitleg makkelijker worden geaccepteerd.
Ook in Zach 14 treffen we een rijk visioenbeeld aan over het nieuwe 3
Jerusalem: geen hitte, geen kou; onafgebroken dag; levende wateren uit
Jerusalem (vv. 6-7). 'Geen vervloeking zal er meer zijn' (v. 11). Er valt
niets meer te vervloeken, er is immers niets zondigs meer. Het aanzien
van de nieuwe stad wordt beheerst door de troon van God en het Lam
en de mensen als dienaars daaromheen. Nergens wordt de eenheid (niet:
de identiteit) van God en het Lam zo nadrukkelijk uitgebeeld. Bij het
begin van het visionair gedeelte (cp. 4-5) stond het Lam voor de troon
van de Allerhoogste. Nu Hij zijn wereldtaak heeft vervuld en het volk
van de eindtijd heeft binnengeleid in het hemels Jerusalem, mag Hij met
God tronen.
Alle inwoners van die stad zullen geheel God toebehoren, zijn naam 4
staat ten teken daarvan op hun voorhoofd. Ze zullen zo intiem met God
omgaan dat ze zijn aangezicht mogen aanschouwen, hetgeen op aarde
alleen maar een wens was (Ps 17,15; 42,3; 83,8), maar geen werkelijkheid
kon zijn, men zou er bij sterven (Ex 33,20) [354].
Tot slot grijpt de ziener terug naar hetgeen hij in 21,23.25 reeds vast- 5
stelde: in de stad zal geen nacht meer zijn (evenmin als er nog een zee zal
352 ενΰεν και εν&εν παν ξνλον βρώοιμον (Εζ 47,12). Dit ξνλον heeft vanuit het
hebreeuwse 'es een kollektieve betekenis.
353. Voor zijn artikel zie noot 335. 'Résumons pour conclure. Saint Jean a vu
dans l'image de Jérusalem le type de l'oeuvre de Dieu arrivée à son stade ultime.
Dans l'image de Jérusalem intervient une liturgie. Cette liturgie est celle du
peuple juif rassemblé dans le temple au terme des pèlerinages. Phis précisément encore, c'est celle du peuple d'Israël assemblé dans le temple pour la
fête des Tabernacles'.
354. Ook elders in het NT wordt de aanschouwing van God centraal gesteld
in het eeuwig leven (Mt 5,8; Hb 12,14; Ilo 3,2; I Kor 13,13).
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zijn, 21,1). Alles en allen bestaan in het licht van God. Zo zullen alle in
woners van die stad tot in alle eeuwigheid delen in Gods koningschap.

IODE H O O F D S T U K
H E T SLOT VAN H E T BOEK
22.5-21
Wie na de chaotische hoofdstukken 17-20 over de val van Babel, Beest en
Draak en na het hoogdravende с. 21 over het verheven Jerusalem op een
rustig en ordelijk einde en afscheid van het boek had gehoopt, zal enigszins
teleurgesteld zijn. Voor de lezer van dit slotfragment van de Apoc vallen
minstens drie dingen op.
a) De lezer wordt meermalen herinnerd aan het eerste с van het boek. De
gedachten en woorden van 22,6-7.16 zijn grotendeels terug te vinden in 1,1-3.
'Ik, Johannes' (22,8) is een echo van 1,9, het 'zie, Ik kom' in zijn verschillende
varianten doet denken aan het 'ziet Hij komt' van 1,7. Overigens wordt ook
naar andere plaatsen in de Apoc terugverwezen zoals we zullen zien.
b) Vervolgens valt het op dat er nogal een aantal sprekers is en dat die
elkaar soms onverwachts aflossen: Christus (w. 6-7), Johannes (w. 8-9),
weer Christus (w. 10-16), weer Johannes (w. 18-19) en tenslotte Christus
(v. 20). Charles heeft ook hier niet aan de verleiding kunnen weerstaan om
wat orde op zaken te stellen en de slordigheden van de 'unintelligent' leerling
te korrigcren. De volgorde zou er beter aldus uit zien: na w . 6-7 komen
achtereenvolgens 18a.16.13.12,10, het zijn alle Christuswoorden in een logisch
verband bijeen; daarna volgen de woorden, afkomstig van Joh: w . 8-9.
20-21, v. 11 wordt door hem geschrapt als zijnde in tegenspraak met 21,6b-8.
Het kan niet ontkend worden dat het slotfragment zo meer de indruk maakt
een samenhangend geheel te zijn. Na zo'n dergelijke operatie rijst dan toch
weer een andere vraag: hebben we nu met de slotwoorden van Joh of van
Charles te doen?
c) Tenslotte is het opvallend in dit laatste fragment van de Apoc, dat het
spoedig komen van Christus in verschillende vormen aan de orde komt: 'zie,
Ik kom spoedig' (6.12.2.20), 'kom' (17.20) of "het bewuste moment is nabij' (10).
Er valt nog niet veel te konkluderen uit het voorgaande, zeker niet uit
punt b). Uit de punten a) en c) kan wel reeds afgelezen worden dat Joh zich
bewust is hier zijn boekwerk af te sluiten, daarom grijpt hij terug naar het
begin en dat hij de urgentie (kom) en de legitimiteit (de vele sprekers) ervan
wil accentueren.

a. Christus: de inhoud van het boek is betrouwbaar (22, 6-7)
6 En Hij zei mij: deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. De
Heer, God van de geesten van de profeten, heeft zijn engel gezonden
om aan zijn dienaren duidelijk te maken wat spoedig moet gebeuren.
7 Zie, Ik kom spoedig. Gelukkig degene die de profetische
van dit boek onderhouden.
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De opening van het v. 'en hij zeide mij' hangt wat in de lucht zoals straks 6
het geval zal zijn bij v. 10. Als het subjekt ervan in de voorgaande vv.
gezocht moet worden, komt de engel van 22,1 daarvoor in aanmerking.
De inhoud, datgene wat gezegd wordt lag bij v. 5 van het vorige с 21 in
de mond van God, die hier echter moeilijk onderwerp kan zijn, gezien
het nog volgende. Beter is het v. 6 met v. 7 samen te denken, dan wordt
het subjekt van 'zie, Ik kom', Christus, ook onderwerp van 'en hij zeide
mij'.
'Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig', wordt dan nu door
Christus verzekerd nadat God zelf het gezegd had in 21,5. Christus stelt
zich hier achter de inhoud van het boek, het bevat immers volgens 1,1 de
openbaring die Hij van God ontvangen had. Met genoemde woorden
wordt nu over heel het boek uitgezegd wat eerder over en na belangrijke
toekomstbeloften werd gezegd (in 19,9 na de belofte van de bruiloft, in
21,5 na de woorden over het nieuwe Jerusalem). Er zit tevens een lichte
polemische klank in die woorden, maar de tegenstanders zijn met de ge
gevens van de Apoc in handen nauwelijks aan te wijzen. De enige kans
hebbers zouden dan de dwaalleraars van de cp. 2-3 zijn. Misschien wil
hij de mens tegen zichzelf beschermen waar deze zo moeilijk aan 'mooie
woorden' gelooft temidden van duistere omstandigheden [555].
'God heeft zijn engel gezonden om aan zijn dienaren te tonen wat
spoedig gebeuren moet'. Er werd reeds opgemerkt dat vv. 6-7 zeer nauw
aansluiten bij het openingsv. van het boek. Het lijkt er echter op dat Joh
dat eerste v. wat slordig in zijn geheugen heeft. De betekenis van 1,1 was
namelijk dat God de openbaring aan Jezus gaf en Deze zou haar via zijn
engel aan Johannes meedelen (vgl. 22,16). Hier in 22,6 laat Joh de engel
nu gezonden zijn door God. Of is het geen slordigheid en kan het toege
schreven worden aan het feit dat Joh in het slotdeel van de Apoc akties
en attributen van Christus en God nogal makkelijk wisselt. Als die 'engel
door God gezonden' ergens in de Apoc gezocht moet worden, dan doet
men dat gewoonlijk in teksten als 17,1 en 21,9. Ik betwijfel echter of Joh
daarheen verwijst, want ofschoon er wel het werkw. 'tonen' staat, wordt
er niets gezegd over een zending door God. Het gaat in 1,1 en 22,6 veel
eer om een algemeen spraakgebruik.
God heeft de bijstelling των πνευμάτων των προφητών. De verklaring van
Lohmeyer, Charles e.a. die hier aan de eigen geesten van de profeten den
ken, voldoet m.i. beter dan de uitleg die geesten bij God betrekt en dan
aan geestelijke wezens, engelen, denkt die God in de loop der tijden aan
de profeten zond (zo Bousset, Moffat). De eerste verklaring kan zich be
roepen op 1 Kor 14,32.
Wat Joh in 1,3 objektief stelde: 'het bewuste moment is nabij', betrekt 7
Christus hier op zichzelf: zie. Ik kom spoedig. Als we deze zelfpresen
tatie van Christus met de gedachtengang van het vorig v. mogen verbinІ55. In verband met Apoc 22,6 wordt vaak 4Esr XV, 1.2 geciteerd: 'Ecce
loquere in aures plebis meae sermones prophetiae, quos immisero in os tuum,
dicit Dominus. Et fac ut in charta scribantur quoniam fidèles et veri sunt'.
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den, hetgeen geoorloofd is, dan wil Christus met zijn spoedige komst aan
de woorden van het boek een spanning en aktualiteit geven: het duurt
niet zolang meer of men zal de betrouwbaarheid van de woorden onder
vinden en in de tussentijd moet men ze in acht nemen. Reeds in de bood
schappen aan Pergamum en Filadelfia (2,16; 3,15) had de Heer zijn aan
sporingen kracht bijgezet met zijn: zie Ik kom spoedig.
Daarop volgt de zesde zaligspreking, wat inhoud betreft sterk overeen
komend met de eerste (1,3). Daar aan het begin werden ook nog de lezer
en toehoorder zalig geprezen. Nu het boek ten einde is, blijft nog alleen
de praktijk van het leven over, zalig die daarin met het gelezene en ge
hoorde rekening houdt. Geen enkele auteur van een NTisch geschrift zal
zich zozeer als Joh bewust geweest zijn een boekwerk geschreven te heb
ben, vijfmaal komt dat 'biblion' in deze laatste vv. 5-20 voor. En niet zo
maar een boek, vier van de vijf keer laat hij weten dat het een boek met
profetische woorden is [556]. Daarmee schaart Joh zich uitdrukkelijk in
de rij van de ОТ- en NTische profeten met als opdracht 'openbaar maken
wat verborgen is'.
b. Johannes:

alles werd mi) van Godswege geopenbaard

(22,8-9)

8 En ik, Johannes, ben het die dat alles hoorde en zag. Toen ik het
gehoord en gezien had, viel ik ter aanbidding neer voor de voeten van
de engel die mi] dat alles getoond had. 9 Maar hij zei mij: Doe dat
niet. Ik ben een dienaar zoals и en uw broeders de profeten en al
degenen die de woorden van dit boek onderhouden.
Aanbid
God.
8-9 Na Christus komt nu Joh vanuit zijn ervaringen als ziener de waarde en
betrouwbaarheid van het geschrift onderstrepen. Het fragment 8-9 doet
bij eerste lezing in die zin enigmatisch aan dat het moeilijk valt te plaat
sen in de kontekst: waarom die knieval van die engel op deze plaats? 'Our
text is a strong prohibition of angel worship', zegt Charles (11,224) en hij
citeert een hele serie teksten waarin een engelenkultus en een eventueel ver
bod ervan ter sprake komen [J57]. Charles geeft echter geen enkele ver
klaring waarom Joh op deze plaats tegen engelenkultus zou ageren. In
geen enkel kommentaar dat hier ook een engelenkultus veronderstelt,
vond ik een bevredigende oplossing. Daarom lijkt me iedere poging om
v. 9 meer bij de kontekst te betrekken gerechtvaardigd. Lohmeyer heeft
het reeds geprobeerd, hij ziet in het afwijzen van de engel een verstevi
ging van Joh's positie als auteur, hij heeft geen engel als garantie nodig,
ze zijn immers gelijken [358]. M.i. werkt Joh evenwel niet met een tegen356. Het woord ποοφητεία komt in deze slotwoorden vaker voor dan in heel
het boek, waar het buiten de beginwoorden in 1,3 nog voorkomt in 11,6 (de
twee getuigen die profeteren) en in het vreemde 19,10.
557. Tob 12,15; Jub 30,20; TestDan Vl,2; TestLev V,5; Kol 2,18.
55S. 'Die Szene musz vielmehr den Seher als den hinstellen, der sich und den
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Stelling tussen zich en die engel. Hij stelt het in 1,1 en 22,6 uitdrukkelijk
zo voor dat alle openbaringsvisioenen hem ten deel vallen dank zij een
engel. Welnu, zo wil 22,9 zeggen, ook die engel is betrouwbaar, hij is geen
vals profeet, want hij verleidt de mensen niet tot verering van het Beest
of van zichzelf zoals de dwaalgeest van 13,12.15. De openbaringsengel is
ook geheel orthodox, hij staat aan de kant van de profeten en christenen
en met hen is hij vol eerbied voor de woorden van het boek. Hij roept
dan ook op tot aanbidding van de ware God zoals de engel van 14,7 [359].
с Christus

weer: verzegel de inhoud van het boek niet

(22,10-16)

10 Hij zegt mij ook: verzegel de profetische woorden van dit boek
niet. De bewuste tijd is immers nabij. 11 Laat hij die onrecht doet het
nog blijven doen, laat de onreine zich nog meer verontreinigen,
maar
laat de rechtvaardige nog meer rechtvaardigheid
doen en de heilige
nog heiliger worden. 12 Zie, Ik kom spoedig, mijn loon breng Ik mee
om ieder overeenkomstig zijn werk te vergelden. 13 Ik ben de alpha
en de omega, d e eerste en de laatste, het begin en het einde. 14 Ge
lukkig zijn zij die hun kleren wit wasten, zij zullen immers toegang
hebben tot de boom van het leven en door de poorten de stad kunnen
binnengaan. 15 Buiten blijven de honden, de tovenaars, zij die ontucht
bedrijven, de moordenaars, de afgodendienaars
en allen die de leugen
liefhebben en er naar handelen.
16 Ik, Jesus, zond mijn engel от и dit alles te betuigen ten bate van
de kerken. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de stralende
morgenster.
Voor wat de herkomst betreft hangen deze w . 10-11 evenzeer in de 10
lucht als v. 6. Ze zouden bijna evengoed door een engel, door God of
Christus gesproken kunnen zijn. Misschien is Joh hier in het geheel niet
geïnteresseerd in de spreker, doch alleen in het gesprokene, in de opdracht en woorden die sterk op Dn 12 geïnspireerd zijn. Ik heb beide w .
in de vertaling aan Christus toegeschreven vanwege het 'zie. Ik kom' van
v. 12.
'Verzegel niet... de bewuste tijd is immers nabij'. Het is het tegengestelde van Dn 8,25; 12,4.9: ge moet het visioen verzegelen tot de tijd van
het einde. Als we dit laatste in acht nemen (tot het einde), is er eigenlijk
geen tegenstelling maar een vervulling. Voor Joh is die tijd van het einde
Gemeinden vollgültiger Bürge seiner Worte ist und eines Engels Bürgschaft
nicht bedarf' (Ы. 178).
359. προσχυνέω is een van de voorkeurswoorden van de Арос. Het wordt voor
twee partijen gebruikt, namelijk voor de kultus voor het Beest en voor de
ware Godsverering.
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immers aanwezig, dus moet alles luid worden verkondigd. Hij schrijft
geen 'geheime' openbaring, hij wil voor iedereen de tekenen van de tijd
duiden.
Dat Joh zijn boekwerk aan het afsluiten is, blijkt ook uit het feit dat
hij elementen uit het slot van Dn opneemt, zoals reeds in v. 10 en hier in
v. 11 Want Dn 12,10 luidt: 'Velen zullen a c h laten reinigen, zuiveren,
louteren, maar de goddelozen zullen kwaad blijven doen; geen der goddelozen zal het begrijpen, maar de vromen zullen het verstaan'. Men kan
hier geneigd zijn om Dn en Joh van een zeker pastoraal pessimisme aan
gaande de effekten van hun gewijde geschriften bij de andersdenkenden
te betichten Laten we ons geen illusie maken, zo zouden ze willen zeg
gen, over de draagkracht van deze profetische woorden, de goeden zullen
er wel hun voordeel mee doen, maar de goddelozen blijven volharden
in hun boosheid Het lijkt me echter beter dit ν 11 te lezen tegen de
achtergrond van Ez 3,16-27 waar deze man Gods aan het mijmeren is
over zijn verantwoordelijkheid van profeet Het woord van Jahwe zegt
daar tot Ez: als een rechtvaardige van zijn rechtschapenheid afwijkt en
gij waarschuwt hem met, wee u
waarschuwt gij wel en luistert hij, ge
lukkig gij beiden Zo zou Joh in ν 10-11 willen zeggen: ik heb de profe
tische woorden bekend gemaakt,- luistert de goddeloze niet, het is voor
zijn eigen rekening.
Christus presenteert zich weer (zie reeds v. 7) als de spoedig komende
en wel in de hoedanigheid van rechter. In het voorgaande v. was de tegen
stelling tussen goeden en kwaden bij Joh voor de ogen gekomen, dat doet
hem nu denken aan Christus de rechter Joh laat Christus in de ik-vorm
spreken (zoals hij zelf in v. 8) om het slot van het boek een dringender
appèl te laten zijn Christus presenteert zich hier geheel in goddelijk ornaat, Hij past de woorden van Jahwe in Js 40,10 op zichzelf toe: 'Zie,
Jahwe de Heer komt met kracht en zijn arm voert de macht Zijn vergelding komt met Hem mee, zijn beloning gaat voor Hem uit' Dat God
een ieder beloont overeenkomstig zijn werken is een in ОТ en N T bekend
geloofsgegeven [360]. Ook in het apokalyptisch logion van Mt 16,27 ('de
Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader en dan zal Hij
eenieder vergelden naar zijn daden') wordt deze taak aan de ParousieChnstus toegekend.
Ook waar Christus zich alpha en omega, begin en einde noemt, eigent
Hij zich 'Ik-ben' uitspraken van God toe (1,8; 21,6) Als eerste en laatste
had Hij zich al in 1,17, 2,8 doen kennen
Het maakt weer weinig verschil of we deze laatste zaligspreking van
Christus of van een engel (zoals in 14,13, 19,9) of van Joh (zoals in 1,3;
16,15: 20,6) afkomstig laten zijn, het gaat om de inhoud 'Die hun kleren
wit wasten' is een verwijzing naar 7,14 waar van die ontelbare menigte
wordt gezegd dat ze hun kleren wit hebben gewassen met het bloed van
het Lam Dat zijn de mensen die zich volgens de woorden van Dn 12,10
360 Vgl Ps 28,4; 62,12; Spr 24,12; Js 59,18; Jer 17,10; Rom 2,6; IKor 3,8;
2Kor 11,15; 2Tim 4,14; IPt 1,17; Apoc 2,23; 18,6; 20,13 14.
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bij het horen van de profetische woorden zuiveren en bekeren. Ze zullen
burgers zijn van dat nieuwe Jerusalem van c. 21, waarvan de poorten
altijd wagenwijd openstaan voor dit soort mensen (21,25) en waar levens
bomen geluk verspreiden (22,2).
Voor de on-mensen is daar geen plaats. In 21,8 had God aan al die
soorten onmens al de toegang ontzegd, hier wordt dat anathema nog
eens herhaald. Voorop een scheldwoord dat in 21,8 niet voorkwam:
honden. In 2P 2,22 worden mensen die eens goed christen waren en daar
na tot dwaalleraar werden, voor honden uitgemaakt met het woord van
Spr 26,11: 'een hond keert terug naar zijn eigen braaksel'.
Wat God deed in 22,6: 'zijn engel zenden', dat deed Jezus volgens dit 16
v. ook. Hij verklaart het zelf uitdrukkelijk: 'Ik, Jezus, zond mijn engel'.
God zond zijn engel om te 'tonen aan zijn dienaars hetgeen spoedig ge
beuren moet', Jezus zond zijn engel 'om aan u die dingen te getuigen
(ταϋτα ) ten bate van de kerken'. Het kan hier nauwelijks om onderschei
den zendingen gaan. Het openingsv. 1,1 stelde het zo voor, we konstateerden het reeds bij 22,6, dat God de openbaring overhandigt aan Jezus
Christus, Deze brengt haar via zijn engel naar Johannes, die er op zijn
beurt getuige van wil zijn voor de kerken. Wel is er toch een nuancever
schil in de zending van de engel door God en die door Christus: de eerste
engel moet 'tonen', dat komt overeen met veroorzaken van de visioenen;
de tweede engel moet 'getuigen', hetgeen beantwoordt aan de taak van
Christus om namelijk het getoonde verder door te geven. We kunnen de
overeenkomst en het verschil aldus formuleren: in v. 6 denkt Joh zich het
openbaringsproces theo-logisch en wel langs de kortste weg van God
naar de mensen, in v. 16 heeft hij een christo-logisch denkschema. Het
zenden van een engel staat dan op een of andere manier voor het door
geven van een boodschap.
Dat de Christus-figuur nog centraal staat in de gedachten van Joh blijkt
uit de attributen bij de 'Ik ben'-formule. 'De wortel en het geslacht van
David' is een andere formulering voor wat in de evv. (Mt 1,1; 9,27; 12,23)
'zoon van David' heet. De uitdrukking gaat terug op Js 11,1.10, zoals we
reeds bij 5,5 hebben kunnen vaststellen. Voor de goede bijbelkenner van
die tijd riep deze titel ongetwijfeld heel het caput 11 van Jesaja voor de
geest, een messiaans gedicht over de rechtvaardige koning en zijn vreed
zaam rijk [361]
Geheel uniek in het NT is de Christusbetiteling 'Morgenster', in Apoc
2,28 en in onderhavig v. voorkomend Het lijkt me verantwoord om met
Charles, Lohmeyer, Boismard, Lohse e.a. hierin een allusie te zien op
Num 24,17, dat behoort tot het gedicht en visioen van Balaam: 'Ik zie
het - maar niet voor dit moment, ik bemerk het - maar niet van nabij:
een ster opgekomen uit Jakob wordt leider'. Er zijn getuigen dat dit orakel
361. T. Holtz, a.w., Ы. 152: 'Die Parallelen Is 11,10; Sir 47,22... lassen es als
sicher erscheinen, dasz auch sachlich das Verständnis gefordert ist: "Spross
Davids", d.h. Abkomme Davids und Träger der auf ihm ruhenden messianischen Verheiszungen'.
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van Balaam en met name v. 17 als een messiaanse voorspelling werden
gelezen in Jezus' tijd [362].
d. Bede om de komst van Christus

(22,17)

17 De Geest en de Bruid zeggen: kom. Laat ook ieder die het hoort
zeggen: kom. En laat degene die dorst heeft, komen; en wie wil, hij
neme het water van het leven, gratis.
17 Er is nu zoveel in het vooruitzicht gesteld, Joh heeft uitbundige toekomst
beelden over dat nieuwe Jerusalem getoond (c. 21), Christus heeft zich
zelf als de spoedig komende gepresenteerd, met de beloning voor iedere
goede daad (22,12), dat de ziener nu eindelijk de roep om realisering van
die idealen laat horen: 'Kom'. De manier waarop Joh deze roep van de
mensen, zichzelf incluis, in beeld brengt, is voor ons wat ongewoon. 'De
Geest en de Bruid zeggen: kom'. In 21,2.9 troffen we de Bruid reeds aan,
het ging om het hemels Jerusalem, de bruid van het Lam, een beeld dus
voor de toekomstige, voltooide heilsgemeenschap rond Christus. In de
orde van het visioen heeft dat beeld een eigen konsistentie, is als een per
soon en kan zoals in dit geval spreken.
Wie had Joh met die Geest op het oog? Het woord 'pneuma' kent in de
Apoc meerdere toepassingen, a) in 1,3; 4,5; 5,6 gaat het over 'pneumata'
als engelen, b) in 16,13; 17,2 als over onreine geesten, c) in 11,11; 13,15
gaat het over een geest die leven inblaast, d) tenslotte is er de geest die
die tot de kerken spreekt (2,11; 2,17.29; 3,6.13) of tot de ziener (14,13).
Het onderhavige 22,17 lijkt zich bij deze laatste betekenis aan te sluiten.
Dan gaat het m.i. over de geest als anonieme spreekbuis van een godde
lijk woord (zie kommcntaar bij 2,11). Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk
dat Joh (bij betekenis d) aan 'the Spirit of Christ' denkt zoals Charles dat
meent. Christus zegt toch niet tot zichzelf: kom. Er zijn enkele exege
ten [363], die aan de 'pneuma' van 22,17 de betekenis van een parakleetfiguur willen geven zoals we die in Rom 8,26 en vooral in Jo 14-17 aan
treffen. Het zou dan gaan om 'eine Grösze, die für die Gemeinde eintritt, an ihrer Seite und Stelle das Kommen der Vollendung erfleht und
zugleich für die gesamte irdische Gemeinde in Zuspruch und Mahnung
den Christus vertritt' (Holtz, a.w., bl. 209). De argumenten voor de parakleet-hypothese zijn nogal zwak: het gegeven dat de geest een bepaald
woord spreekt, houdt nog niet in dat deze geest dan als een soort advokaat of trooster optreedt. Toch kan deze mening van de andere kant niet
zonder meer uitgesloten worden. Hoe het ook zij, de betekenis van 'De
362. Hier wordt gewezen op TestLev 18,3; TestJud 24,5; 1QM ll,6vv. Bij een
verzameling OTische Messiasteksten, in Qumran gevonden, wordt ook deze
tekst aangetroffen. Anderen zoals T. Holtz vinden de verwijzing naar Num
24,17 allerminst overtuigend, omdat het daar over 'een ster' gaat, hier over
een 'morgen-ster'.
363. Zo Lohmeyer, Holtz, Langevin.
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Geest en de Bruid zeggen: "kom" is dat de bede om de komst van
Christus, waarschijnlijk een liturgie-tekst (zie v. 20), een door God inge
geven en een van het ideaalbeeld van de bruid uitgaand verlangen is, legi
tiem en effektief. En hij die deze bede hoort, in liturgie en bijbel, wordt
bij deze gelegenheid door Joh uitgenodigd om die bede kracht bij te zet
ten, er zich bij aan te sluiten.
Dat de roep 'kom' tot Christus is gericht lijkt me zonder meer duidelijk
uit de volledige formulering in v. 20, waar 'Heer Jesus' er uitdrukkelijk
bij staat. Onjuist lijkt me daarom de uitleg van Charles (11,180), die de
Geest (= van Christus) en de Bruid (= hemels Jerusalem) laat spreken 'to
the world of men still thirsting of life', de aarde wordt zodoende opgeroe
pen door de hemelingen. Charles meent namelijk dat het 'Kom' van 17ab
in dezelfde zin genomen moet worden als het 'laat hij komen' van v. 17c,
in beide gevallen dus gericht tot degenen die dorst hebben. Er is echter
m.i. geen enkel bezwaar om het 'laat hij komen' van v. 17c tot de chris
tenen gericht te laten zijn. Deze oproep hoeft niet noodzakelijk van bruid
en geest uit te gaan. Het kan een pastorale aanbeveling zijn van Joh zelf,
gericht tot allen die nog dorst hebben of anders gezegd, die nog niet het
nieuwe Jerusalem hebben bereikt, want daar zal geen dorst meer zijn
(7,16; 21,6). Het is bijna de oproep van Js 55,1: 'o dorstigen, komt tot de
wateren'. Het is niet goed in te zien waarom Joh deze oproep tot de katechumenen beperkt zou hebben.
e. Johannes

weer: eerbiedig de inhoud van dit boek

(22,18-19)

18 Ik verklaar plechtig aan ieder die de profetische woorden van dit
boek hoort: indien iemand er iets aan toevoegt, zal God op hem de
plagen doen neerkomen die in dit boek beschreven staan. 19 En in
dien iemand iets van de woorden van dit profetische boek schrapt,
zal God hem niet toelaten tot de boom van het leven en tot de heilige
stad, die in dit boek werden
beschreven.
Eigenlijk zouden w . 20-21 goed volgen op v. 17, misschien vormden die 18-19
vv. tesamen vroeger het slot van het boek en heeft Joh op een later
moment (of iemand anders) de w . 18-19 er juist voor het einde inge
voegd. In deze vv. spreekt zich weer sterk het bewustzijn uit dat we in de
Apoc met een profetisch geschrift te doen hebben.
Deze vv. richten zich tot 'degene die de woorden van dit boek hoort',
in een liturgische omgeving, zo mogen we veronderstellen. Joh richt zich
hier niet tegen vervalsers in geschriften. Hij hanteert hier een traditioneel
gezegde over eerbied voor heilige en officiële teksten, je mag er niets bijof afdoen. Volgens W. van Unnik [364] kan deze formule van 'niets er364. W. C. van Unnik, De la Règle μήτε ядоадеі ш μήτε àtpeXeïvdam l'histoire
du Canon, VigChrist 3 (1949) 1-36.
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aan toevoegen, niets ervan afnemen' in de traditie van het ОТ (Dt 4,2;
12,32; Spr 24,29) en het judaïsme (Hen 104,10; Josephus, с. Ар 1,8) in
verschillende opzichten gebruikt worden: a) men mag aan de geboden
van de Тога niets veranderen, b) de regel kan gelden bij een bepaalde
wijze van overschrijven van hebreeuwse teksten, c) als regel bij het exegetiseren van teksten. Hier in Apoc 22,18-19 wordt de eerste betekenis be
naderd, Joh is zich bewust een geschrift met goddelijke garantie geschre
ven te hebben, dat is iets heiligs, daar mag men evenmin aankomen als
aan de tien geboden. De kwestie van de kanoniciteit is hier dus niet ex
pliciet aan de orde. Het is overigens wel duidelijk dat Joh de genoemde
formule met de nodige gegevens uit zijn eigen visioenen aanvult.
f. De slotwoorden

van Christus en de kerk (22, 20-21)

20 Hij die dat betuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.
Amen, kom Heer Jesus.
21 De genade van de Heer Jesus zi'] met alle heiligen.

Amen.

20 'Hij die dat betuigt zegt: Ja, ik kom spoedig'. Gezien hetgeen gezegd
wordt, kan het in dit v. alleen maar over Christus gaan, die als het ware
bevestigend (ja) ingaat op die roep van v. 17: kom. Het is niet duidelijk
waarop 'Hij die dat betuigt' betrekking heeft. Natuurlijk is Christus be
doeld, maar waarop slaat dat getuigen. Het zou in verband kunnen staan
met de voorgaande w . 18-19 in die zin dat Jezus wil instaan voor hetgeen
daar ('dat') gezegd is. Het lijkt me echter beter om v. 16 erbij te betrek
ken, daar wordt van Christus gezegd dat Hij (via zijn engel) 'dat', wel te
verstaan als de visioenen en woorden van heel het boek, betuigt. Zo zou
'dat in ons v. 20 ook op de inhoud van het boek, althans van het apoka
lyptisch deel, betrekking hebben.
Terecht vermoedt men achter de afwisseling van 'zie Ik kom' en de
bede 'kom', 'kom. Heer Jesus' het gebruik van oude liturgische gebeds
teksten van de eerste christelijke gemeenschap. Reeds in IKor 16,22 ein
digt Paulus zijn brief met de formule 'maranatha', een transcriptie van
een aramese uitdrukking die ofwel 'maraña tha' [= 'onze Heer, kom']
ofwel 'maran atha' met dezelfde betekenis of 'maran ath'e' [= 'onze Heer
komt, is gekomen'] geluid kan hebben. Reeds Lohmeyer had erop gewezen dat men deze laatste woorden van de Apoc het best begrijpt 'und
erst dann völlige Klarheit und Schärfe bekommen, wenn sie einen liturgischen Ritus, mittelbar oder unmittelbar, wiedergeben' (Ы. 183), P. Langevin [365] heeft zich onlangs hiermee uitvoerig akkoord verklaard. We
hebben reeds op meerdere kontaktpunten van de Apoc met de liturgie
gewezen. In 1,3 was er de voorlezer die toehoorders aansprak; die toe
hoorder was er weer in 22,18. Dat de formule zowel in IKor als in de
365. Paul-Emile Langevin, Jésus Seigneur et l'Eschatologie. Exégèse de textes
prépauliniens. Bruges-Paris 1967.
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Арос op het einde voorkomt, zou erop kunnen wijzen dat de bede 'Kom
Heer Jesus' een slotgebed was in een of andere viering. Dat het een litur
gische formule is en wel in de vorm waarin ook IKor 16 het heeft, wijst
erop dat we met een gebedsformule te doen hebben die al een lange weg
achter zich heeft en tevens nog aktueel is voor Joh.
Ook deze genadewens van dit laatste v. kan makkelijk uit een liturgisch 21
milieu komen, is er in ieder geval later gebruikelijk geworden. Ook Paulus eindigt meestal op deze manier, hij heeft wel meer de aansprekende
vorm 'zij met u' dan het objektieve 'met alle heiligen'.
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HET VIJFDE ZEGEL
EEN OP DE VORM EN REDAKTIE
GERICHTE STUDIE VAN APOC 6,9-11

1. Probleemstelling
Bijna alle kommentaren merken bij Apoc 6,9 op dat het gebeuren
bij de verbreking van het vijfde zegel er anders uitziet dan dat bij de
vier voorgaande zegels. Op uniforme wijze werd daar beschreven
hoe een zegel verbroken werd, een oproep van één van de vier
levende wezens werd gehoord: kom, hoe een paard met ruiter naar
buiten kwam aan wie een attribuut werd overhandigd. Dat tot vier
keer toe. Bij de verbreking van het vijfde zegel is er noch een paard
noch een roepend levend wezen noch een wapenoverdracht, wel zijn
er de martelaren met een roep.
De vragen die meestal in de kommentaren over 6,9-11 aan de
orde komen, zijn van inhoudelijke, thematische aard: over welk
altaar gaat het in v. 9 (het brandofferaltaar of het wierookofferaltaar?), hoe komen die zielen onder dat altaar, wat zijn de historische achtergronden van de vervolgingen en martelingen? De vragen
die m.i. bij deze kwestie niet voldoende of niet juist behandeld
worden, zijn meer van literaire aard maar daarom niet minder gerechtvaardigd: waarom volgt op de vier ruitertaferelen de episode
van de roepende en vragende martelaren en waarom precies in deze
vraagvorm? waarom het thema van de bloedwraak aan de orde
gesteld? wat zijn de literaire eigenheden van het fragment en wat is
zijn funktie in het hoofdstuk 6? Het zijn vragen van literaire, vormkritische aard. In deze studie wil ik me daarmee bezighouden [1].
Om de problematiek rond dit vijfde zegel wat te verduidelijken wil
ik eerst enkele exegeten met hun verschillende beschouwingen aan
het woord laten.

1. R. Pesch, Naherwartungen. Tradition und Redaktion in Mk 13, Düsseldorf
(1968) zegt in zijn voorwoord, dat hij aanvankelijk het plan had een vergelijkende studie te maken over Apoc 6 en Mc 13, maar toen 'den Eindruck
gewann, dasz Mk 13 . . . einen neuen Untersuchung bedürfe'. Ik had op mijn
beurt de indruk dat Apoc 6 nog niet voldoende in zijn eigenheid bestudeerd is.
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2. Verschillende

benaderingswijzen

Het kommentaar van R. Charles [2] is sinds 1920 een standaard
werk onder de Apokalypsstudies, daarom wordt zijn interpretatie
van 6,9-11 hier opgenomen. Hij opent zijn beschouwing over h. 6
met: 'This section gives an account of the six seals, which in the
Gospels and in contemporary and earlier Judaism were the Messianic
Woes or signs of the immediate destruction of the present world'
(p. 153). Hij kiest bij de uitleg van het caput 'the traditional-histori
cal method with incidental references to contemporary Events' (p.
158), d.w.z. volgens Charles neemt Joh in с. 6 heel wat traditie
materiaal op, via een lang historisch proces overgeleverd. Charles
meent dat 'our author has before him an eschatological scheme of
seven woes which he found in the document behind Mark 13, Matt
24 en Luke 21' (p. 157). Hij probeert dit aan te tonen door de
teksten van Apoc 6,2-17 en Lc 21,9-12a, 25-26 naast elkaar te leg
gen: de lijst van de zes zegelrampen loopt nagenoeg parallel met de
zeven weeën van Lc. Natuurlijk ziet Charles dat Joh het traditionele
eschatologische schema met nieuwe vormen verrijkt (b.v. de vier
ruiters van Zach). De funktie evenwel van Apoc 6 komt overeen
met die van de synoptische apokalyps: 'messianic woes or signs of
the immediate destruction of the present world'.
Volgens Charles wordt bij het vijfde zegel in 6,9-11 over vervolgingen gesproken, omdat dit in het overgeleverde schema reeds
gebeurde. Alle drie synoptici hebben logia over de vervolging in de
apokalyptische rede. En hij ziet bij dit vijfde zegel duidelijker dan
bij welk ander een verwijzing naar een historische kontekst: 'the
fifth seal certainly has a reference to the martyrdom under Nero'
(p. 160). En er bestaat voor Charles geen twijfel aan dat het bij het
vijfde zegel om christelijke martelaren gaat ('the martyrs are incontestably Christian martyrs'), ze werden immers geslacht om het
getuigenis dat zij van Christus bezaten.
H. Kraft [3] wil ik hier opvoeren, want van hem is het meest
recente Apokalyskommentaar in de serie HNT. Hij sluit zich wat
hoofdstuk 6 betreft in menig opzicht aan bij hetgeen we reeds in
Charles' kommentaar aantroffen, hij is echter meer genuanceerd.
'In unserem Buch ist es so dasz die sieben Siegel zusammen mit
den sieben Posaunen und den sieben Schalen eine geschlossene
Reihe von endzeitlichen Ereignisse darstellen - zumeist Plagen'
2. R. H. Charles, A critical and exegetical commentary on The Revelation of
St. John, in 2 vol., Edinburgh 1920.
3. H. Kraft, Die Offenbarung des Johannes, Tübingen 1974. HzNT 16a.
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(p. 114). Die eindtijdelijke gebeurtenissen kunnen veel omvatten,
Kraft typeert ze niet nader als tekenen van de aanstaande wereldverwoesting zoals Charles dat deed.
Wat het vijfde zegel betreft denkt Kraft ook aan een overgeleverd
schema, dat Joh hier benut. 'Nach apokalyptischem Schema, wie es
etwa Mc 13,9ff vorliegt, muszten nun Verfolgungen geweissagt
werden. Das geschieht auch, freilich auf einem Umweg' (p. 118).
Kraft doet de tekst meer recht dan Charles door op te merken dat
het vijfde zegel zo maar niet een normale schakel is in het schema
van de eindtijdrampen. Het vijfde zegel stagneert de gang van zaken,
betekent 'ein retardierendes Moment'. We krijgen te horen dat het
aantal vromen nog niet volledig is, er is dus nog tijd tussen nu en
het einde.
Bij het identificeren van de martelaren verschilt H. Kraft van
R. Charles. Volgens Kraft heeft Joh in v. 9 de oudtestamentische
martelaren op het oog, namelijk de profeten die door het lijden tot
de voleinding gekomen zijn en waarover Jezus spreekt in Mt 23,35.
Zij hebben een getuigenis ontvangen en bewaard [4]. In v. 10 ziet
Kraft nog een bevestiging van zijn mening dat het om oudtestamen
tische profeten gaat: de aanspreking van Gods als ό δεσπότης is in
het NT ongewoon, in het ОТ echter zeer gebruikelijk.
F. Rousseau [5] heeft zich uitvoerig beziggehouden met de literaire
wordingsgeschiedenis van de Apokalyps, met de verschillende
redaktielagen. Hij meent o.a. aan te kunnen tonen dat de hoofd
stukken 5-7 later geschreven zijn dan de meeste andere capita van
de Apoc. Hij wijst in dit verband op de passage van het vijfde zegel.
Het literair karakter hiervan (δεσπότης als aanspreken van God,
de έ'ως formule) verraadt een voor-bestaan, de tekst is van elders
en vanuit een oudere laag hierheen gebracht [6]. Het is voor ons
niet nodig na te gaan waarom F. Rousseau vermoedt dat 6,9-11 oor
spronkelijk als introduktie op het visioen van de schalen (c. 15)
dienst deed. Voor onze beschouwing acht ik wel de opmerking van
Rousseau van belang, dat de passage van 6,9-11 eigenschappen
heeft van een reeds gestruktureerde en oudere tekst.
4. 'M.a.W. es sind Zeugen im Sinn der Zeugenwolke des Hebräerbriefs, vorchristliche Auferstehungszeugen, die im Vertrauen auf die künftige Hoffnung
ihre Leiden auf sich genommen und ihr Blut dahingegeben haben' (p. 119).
5. F. Rousseau, L' Apocalypse et Le Milieu Prophétique du Nouveau
Testament. Structure et préhistoire du texte. Tournai-Montréal 1971.
6. 'Le passage 6,9-11 a les caractères d'un texte déjà structuré et ancien. A.
preuve l'unique usage de δεσπότη; et les deux seuls emplois de ?ως dans
l'Apocalypse. Nous serons amené plus bas (p. 118) à supposer que ce passage
aurait pu servir d'introduction à un texte de base des sept coupes' (p. 101).
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5. Giet [7] is de exponent van de historische lezing van de Apokalyps, hetgeen in het geheel niet betekent dat hij in geen enkel op
zicht oog zou hebben voor het oudtestamentische traditiemateriaal
of voor het literaire kompositicwerk van Johannes. Zo ziet hij in
h. 6 duidelijk materiaal aanwezig dat afkomstig is uit Zach 1 en 6,
of uit Ez of Lev. Hij legt ook uitgebreide struktuurverbanden van
с 6 naar de andere hoofdstukken, zie daarvoor de blz. 146-168.
De literaire kritiek schijnt bij hem echter in dienst te staan van de
historische. Na een struktuuranalyse van de elkaar opvolgende
zeventallen in de Apoc (c. 6-9; 12-16) stelt Giet zich in de laatste
paragraaf de vraag: 'Comment pourraient être interprétés les épisodes de l'Apocalypse' (p. 168) en vanuit de tekst is het duidelijk dat
hij de historische interpretatie bedoelt. Hij neemt als het ware de
geschiedboeken van Flavius Josephus en Tacitus e.a. ter hand en
gaat zoeken welke historische feiten beantwoorden aan de apokalyptische beelden. Zo ziet hij in het visioen van de zeven zegels
een hele serie historische gebeurtenissen zich afspelen. In het verschijnen van de eerste ruiter met de krans ziet hij de start van de
evangelieprcdiking, spoedig na het Pinksterfeest en in de laatste
jaren van Tiberius. Tijdens het regiem van Claudius ontbranden
overal in het romeinse rijk oorlogen: in Gallië, Armenië en bij de
Parthen (2de zegel). In diezelfde periode zijn er anno 42 in Rome,
in Judea rond de jaren 45-46, in Griekenland anno 49 hongersnoden
te konstateren (3e zegel).
Het vijfde zegel verwijst naar martelaren zoals Stephanus, Jacobus
en misschien een grotere groep waaronder de profeten. Paulus immers maakte nauwelijks onderscheid tussen de christenen, slachtoffer
van de vervolging, en de profeten die zoals Jezus ter dood werden
gebracht (1 Tess 2,14) \8]. Ook voor het zesde zegel vindt S. Giet
nog voldoende historische vulling: vermeldingen bij Seneca en
Tacitus van aardbevingen, zonverduisteringen en zelfs van 'la formation soudaine de nouvelles îles'.
In de bovenvermelde benaderingswijzen van Apoc 6 en met name
van 6,9-11 zijn op zijn minst twee gemeenschappelijke gegevens te
konstateren. Ten eerste, voor allen is het duidelijk dat Joh wat
thematieken betreft oudtestamentisch materiaal benut: de vier levende wezens komen uit Ez 1, de vier ruiters uit Zach 6, het straftrio
7. S. Giet, L'Apocalypse et l'histoire. Paris 1957.
8. 'Déjà il y avait des martyrs: Etienne, Jacques, frère de Jean. Mais faut-il
ne voir que des martyrs chrétiens dans 'ceux qui avaient été égorgés à cause
de la parole de Dieu'? Saint Paul ne faisait pas de différence entre les chrétiens
victimes de persécutions, et les prophètes mis à mort comme Jésus lui-même'
(p. 170).
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van zwaard, honger en pest met soms nog de wilde dieren erbij,
is op vele plaatsen in het ОТ te vinden, met name bij Ez; de kos
mische rampen van het zesde zegel komen uit Joël 2; Jes 34; Hos
10,8 enz. Ten tweede, Joh maakt voor wat het geheel van с 6
betreft gebruik van een bepaald apokalyptisch schema, waarin een
serie tijdgebeurtenissen voor het einde van de wereld in een be
paalde volgorde wordt gepresenteerd en dat schema ligt ook ten
grondslag aan de synoptische apokalypsen [9]. Deze verbinding van
Apoc 6 met Mc 13 en par. heeft zijn invloed weer op het bepalen
van de funktie van с 6 in de meer nabije en wijdere kontekst van
de Apoc. De gebeurtenissen van с 6 worden enerzijds aan de hand
van Mc 13 als messiaanse weeën, als een bepaalde serie voortekenen
van het wereldeinde gekarakteriseerd en anderzijds vanwege het
trompetten- en schalenvisioen (c. 8-9; 15-16) opgenomen in een
nog uitgebreidere rampenserie. De inhoud van ieder zegelvisioen
wordt zodoende een fragmentarisch deelgebeuren, chronologisch en
historisch in te vullen en samen met de andere in crescendo verwijzend naar het einde van de wereld. S. Giet is hier m.i. een duidelijke voorstander van. In de episoden van Apoc 6; 8-9; 12-14 ziet
hij een opeenvolging van historische gegevens vanaf de eerste
christelijke prediking (einde rijk Tiberous) in Apoc 6,1 tot aan de
val van Jerusalem in het jaar 70 in Apoc 14,14; vanaf 14,14 heeft
Joh toekomstvisioenen, parallel opgebouwd met de visioenen van
het gebeurde in verleden en heden. 'C'est apparemment que les
souvenirs du passé et la réalité présente remplissent les chap.
6,1-14,13. L'Avenir s'ouvre sur l'apparition du Fils d'homme dans
les nuées; à partir de ce moment les épisodes ne sont plus qu'une
projection dans l'avenir des épisodes correspondants du passé' (p.
166). De finish waarop alles uitloopt is 'le triomphe radical de Dieu
sur ses ennemis'. Ook R. Charles heeft een dergelijke chronologische
visie op de zegel-, trompetten- en schalen visioenen. Volgens hem
heeft de Apoc zeven delen. 'In the seven parts the events described
in the visions are in strict chronological order'. . . Vol. I, p. XXV).
De drie series rampen zijn zo maar niet een herhaling van eenzelfde
soort thema, er is wel degelijk een ontwikkeling ('a distinct development'). De eerste serie, die van de zegels, raakt 'all men alike,
Christians and heathen, good and bad', de tweede serie 'only those
who had not been sealed', de derde serie 'the heathen who alone
survive' (vol. I, p. XXVI-XXVII). Daarna verdwijnen de duivelse

9. Ook S. Giet erkent een mogelijk verband tussen Apoc 6 en Mc 13. Na zijn
beschouwing over Apoc 6 zegt hij: 'Nous sommes vraisemblablement dans un
contexte tout évangélique' en hij citeert Mc 13,7-10.
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machthebbers (с. 17-20). Dan komt de eeuwige heerschappij van
God en Christus (с. 21-22).
Er zijn ook de nodige verschillen tussen de exegeten, boven ver
meld. Met name is er nog al wat onderscheid in het identificeren
van de martelaars: zijn ze uit de oud- of nieuwtestamentische periode
en indien dit laatste het geval is, uit de tijd van Nero of later of
vroeger?
Voor wat betreft de literaire wordingsgeschiedenis, Charles heeft
geen moeite om heel с 6 op grond van diktie en idioom aan de
auteur van de Apoc toe te schrijven [70]. F. Rousseau meent indikaties te hebben voor de stelling dat om de vv. 9-11 uit een oudere
redaktielaag te laten komen afkomstig zijn.
Tenslotte is er het verschil van benadering en methode. S. Giet
probeert via de historische methode de door de auteurs beoogde
band van de tekst met de kontemporaine gebeurtenissen te ont
dekken. Charles benadert de tekst van с 6 'traditionsgeschichtlich'
en tracht hem vanuit elders komend traditiemateriaal begrijpelijk te
maken. Rousseau vergelijkt de fragmenten uit de Apoc onderling,
op zoek naar redaktie-eigenheden van die fragmenten. Het zijn de
bekende benaderingswijzen van de exegese, ze proberen met ge
gevens 'buiten' de tekst van с 6 deze tekst te verhelderen.
Wat aan de exegese van Apoc 6,9-11 nog ontbreekt, is m.i. een
op de vorm en de redaktie gerichte studie van de perikoop. Dan zal
waarschijnlijk op de vraag geantwoord kunnen worden waarom het
vijfde zegel zich in deze vorm presenteert en zal er ook meer gezegd
kunnen worden omtrent de intentie van deze tekst op deze plaats.
We gaan daarom nu over op een vormkritische beschouwing van
6,9-11 en van heel het caput 6 [11], afgewisseld door enkele
thematische bemerkingen over het hoofdstuk 6 om dan iets meer te
kunnen zeggen over het aandeel van Joh in de tekst van 6,9-11.

10. 'The entire chapter is from our author's hand'. Voor de vv. 9-11 geeft hij
als johanneïsch aan: των έσφαγμένων, ή μαρτυρία, άληθίνο;, κρίνειν, έκδίκειν,
έρρέΦη αΐιτοΐς' (p. 154).
11. Er zijn nog maar weinig vormkritische studies over de apokalyptiek en
over de Apokalyps van Johannes gemaakt. Klaus Koch, Ratlos vor der
Apokalyptik, Gütersloh (1970) wijst op het belang van zulke studies. 'Wenn
es überhaupt gelingen soll, einen verbindlichen Begriff von Apokalyptik in
Zukunft zu gewinnen, ist die form-, literatur- und spachgeschichtliche Ausgangsposition nach Lage der Dinge die einzig mögliche' (p. 20). Intussen is
een dergelijke studie verschenen: Ulrich В. Muller, Prophétie und Predigt im
Neuen Testament. Formgeschichtliche Untersuchungen zur urchristlichen
Prophétie. Gütersloh (1975). Daarin worden de boete- en heilsprediking van
de brieven (Apoc 2-3) bestudeerd.
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3.1. Een vormkritische beschouwing van 6,9-11
Het is na lezing van hoofdstuk 6 duidelijk dat het fragment over het
vijfde zegel, wat vorm en inhoud betreft, niet overeenkomt met de
stukken waarin de eerste vier zegels worden geopend. In de meest
duidelijke vorm worden daar opdrachten en bevelen uitgedeeld,
terwijl in 9-11 uit de mond van martelaars een vraag klinkt, waarop
een antwoord volgt. We gaan ons in het volgende bezig houden
met die vraagvorm.

3.2. De εως πότε formule
Afgaande op de aanwezigheid van εως πότε in het NT, zouden we
niet van een formule mogen spreken. Het vraagwoord komt nog in
één synoptische passage voor (Mc 9,19 en par), waarin Jezus na een
bepaald voorval ongeduldig temidden van de menigte uitroept: 'O
ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik bij jullie zijn, hoe lang jullie
verdragen?' Dan is er nog Jo 10,24: de joden in Jeruzalem vragen
aan Jezus in de tempel: 'hoe lang hou je ons nog in spanning. Als
je de Christos bent. . . ' . Het gaat in beide gevallen om een retorische
vraag, waarbij het uitspreken van het ongeduld en ongenoegen voorop staat.
Buiten de evangeliën is er in het NT dan nog slechts Apoc 6,10.
Elders in de Apoc komt geen hoelang-vraag voor. De aanleiding om
toch van een formule te spreken, is gelegen in het citaatkarakter
van het vers. De bestudering van de formule in het ОТ en in de
intertestamentaire literatuur levert op dat hij op bepaalde plaatsen
en in een bepaalde vorm voorkomt. Hij heeft stereotiepe kenmerken
die ook in Apoc 6,10 aanwezig zijn.
Wat de konstruktie van de zinnen betreft waarin εως πότε is op
genomen, valt het volgende op. Er zijn vier gevallen waarin 'hoe
lang' elliptisch wordt gebruikt, er staat geen ander woord bij. Zo
b.v. in Ps 6,4: 'Mijn ziel is bovenmate verward. En gij, Heer, hoe
lang?' Een dergelijke vorm is ook te vinden in Jer 23,26; Hab 2,6;
Ps 90,13 (hebr.). Vervolgens wordt het vraagwoord ook verbonden
met een substantief, cfr. 1 Sam 16,1; Num 14,27; 1 Kon 18,21;
Ps 4,2. Meestal evenwel staat de formule in een zin met een werk
woord, dat dan in het hebreeuws in de jiqtolvorm kan staan (de LXX
vertaalt meestal in het futurum) of in de qatalvorm (de LXX vertaalt
meestal in het praesens). Uit die verschillende werkwoordsvormen
valt geen duidelijk verschil in betekenis af te leiden. Belangrijker
lijkt de vraag naar de kontekst waarin deze vragen voorkomen. En
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dan moet gewezen worden op de kontekst van de klaagps>almen en
die van apokalyptische teksten.

3.2.1. De '¿ως πότε jormule in klaagzangen
De hoelang-vraag komt het meest voor in het boek der psalmen [22],
en wel in de klaagzangen die vanuit een verdrukkings- of nood
situatie worden gebeden. Zo zijn er enkele pss. die in het door legers
aangevallen of bezette Jeruzalem ontstonden. Ps 74,1-8 beschrijft
duidelijk een bezetting en verwoesting van Jeruzalem en zijn tempel:
'tot hoelang, God, de hoon van uw haters?' klinkt er dan in v. 10.
Een soortgelijke situatie klinkt door in Ps 79,5 en 89,47: 'hoe lang
nog? toornt gij eeuwig?' De bidder van Ps 79 durft er na de retori
sche vraag 'hoe lang nog uw toorn op ons?' aan te voegen: 'stort
uw toom maar uit over de volken die u niet willen erkennen' (v. 6).
De nood kan ook individueel en psychologisch zijn: hoe lang, Heer,
zult gij me blijven vergeten' (Ps 13,12). Ze kan ook door maatschap
pelijke toestanden worden opgedrongen, b.v. een onrechtvaardige
rechter en rechtspraak (Ps 94).
De vraag richt zich tot God in verschillende aanspreekvormen:
woiF (Ps 36,17) of ó flfóc (Ps 73,10) of κύριε als vertaling van
jahwe (13,2; 78,5; 90,13; 94,3) of 'god van de machten' (Ps 80,5).
En die God wordt dan op twee manieren benaderd. Enerzijds wordt
Hij op de onhoudbaarheid van de situatie van de bidder gewezen en
anderzijds op zijn eigen mogelijkheden om aan die nood een eind
te maken. Zo wordt in Ps 74,1-8 de ellende en de schande van de
verovering van de tempel beschreven en de hopeloze situatie die
daaruit volgt, geen tekenen en geen profeten meer. Vervolgens wordt
God aangesproken op zijn scheppingsmacht (vv. 11-18): waarom
houdt U de hand in de zak? En op grond van die twee gegevens
wordt met aandrang tot God gebeden: sta op, ontwaak, vecht uw
geding uit, doe ons recht enz. De noodsituatie wordt vaak toege
schreven aan Gods toorn: waarom uw toorn, God? (Ps 35,1; 74,1;
89,39). En de hoedanigheid van God waarop bij uitstek wordt geinsisteerd, is die van rechter. 'Strijd voor mijn zaak', 'verschaf mij
recht volgens uw rechtvaardigheid' (κρινόν με κατά την δικαιοσύνην
σο\) Ps 35,23), 'verrijs. God, sta uw geding uit' (74,22), 'verrijs,
God, richt de aarde' (κρινόν την γήν), 'God der wraak (εκδικήσεων)
openbaar u. Verhef u, rechter der aarde' (94,1-2).
12. De £ως ποτέ vraag komt 13χ voor in de Ps (hebr): 4,2; 6,4; 13,1.2;
36,17; 62,3; 74,10; 79,5; 80,4; 82,2; 89,46; 90,13; 94,3.
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Vanuit deze gegevens is het tevens duidelijk dat de hoelang-vraag
geen eigenlijke tijdsvraag is, maar wel een retorische vraag, waarmee
de bidder bij God wil insisteren op de onhoudbaarheid van de
situatie en op de titels van God om er een eind aan te maken. Er
wordt in genoemde psalmen dan ook geen antwoord in termen van
tijd gegeven.

3.2.2. De εως πότε formule in apokalyptische

teksten

In Dan komt twee maal een hoelang-vraag voor. Op het einde van
het visioen van de ram en de bok 'hoorde ik een heilige antwoord
geven aan iemand die gevraagd had: hoe lang duurt wat in het
visioen gezegd wordt over het dagelijks offer, de misdadige ver
woesting en de prijsgave van de tempel; hoe lang wordt het leger
vertrapt?' (8,13) [13]. De andere tekst treffen we aan in 12,5-6:
'Toen werd ik, Daniël, twee andere personen g e w a a r . . . Een van
hen riep tot de man in het linnen gewaad . . . : hoe lang nog Iaat dat
wondere einde op zich wachten' [14].
Dan is er nog de passage van Zach 1,12. Na het visioen van de
paarden 'nam de engel van jahwe het woord en zei: Jahwe van de
legerscharen, hoe lang duurt het nog tot Gij U ontfermt over
Jeruzalem en de steden van Juda, waarop Gij nu al zeventig jaar
lang vertoornd zijt?' [75].
In de intertestamentaire literatuur vinden we een duidelijk voorbeeld van de hoelang-vraag in Esr 5,35. Esra is in gesprek met de
engel Uriël over de verhouding van het goede en het kwade in de
wereld. De engel komt te spreken over de grote oogst op het einde
der tijden. Esra valt dan in: 'Ik sprak: hoe lang nog? Wanneer zal
dat gebeuren? Onze jaren zijn zo vol ellende en zo kort'. De engel
antwoordt dat hij niet haastiger moet zijn dan God. Esra insisteert:
'Ja, vroegen al niet de zielen van de rechtvaardigen in hun opslagkamers: hoe lang moeten we nog hier blijven? wanneer krijgen we
loon voor ons werk?' [16]. En dan volgt het antwoord dat God van-

i i . De LXX heeft Εως τίνος то όραμα στήσεται, Theod. leest ϊως πότε ή
δρασις στήσΕται, de TM heeft steeds ad matai.. .
14. De LXX heeft πότε οΰν συντέλεια ών, Theod.: ?ως πότε το πέρας, de TM
leest 'ad matai kes hapla'ot.
15. De LXX: κύριε παντοκράτωρ ?ως τίνος ού μη έλεήσης, de TM heeft Jahwe
seba'oth 'ad matai lo therahem.
16. Deze teksten zijn een eigen vertaling van P. Riessler, Altjüdisches Schrifttum auszerhalb der Bibel, Heidelberg (1966).
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af het begin alles heeft afgewogen, ook de jaren en dagen. Hij laat
alles volgens een vaste op¿et verlopen [17].
Een eerste verschilpunt met de hoelang-vraag uit de klaagzangen
is, dat we in de teksten van Dan (8,13; 12,6) niet met een aanspreking van God hebben te doen, men ondervraagt elkaar. Dat is
ook bij Esr het geval. En dat hangt samen met een belangrijker
verschil, namelijk dat hier wel degelijk, al is het dan op een aparte
manier, een antwoord in termen van tijd wordt gegeven [18]. De
hoelang-vraag wordt hier dus als een tijdsvraag begrepen. In Dan
8,14 luidt het antwoord 'drieentwintighonderd avonden en morgens',
in 12,7 'één tijd, tijden en een halve tijd'. Zach 1,12 is een apart
geval. De kontekst is niet die van een klaagpsalm, maar van een
visioen waarin boden van Jahwe worden geschouwd als uitgezonden
tot en terugkomend van een verkenningsreis. Het is rustig in de
wereld, zo luidt hun bevinding. Dan klinkt onverwachts de uitroep:
hoe lang nog kwaad zijn op Jeruzalem, Heer? Het is een uitroep vol
ongeduld, een klaagroep over de onhoudbare situatie, zo kan het niet
langer, U moet zich ontfermen over Jeruzalem. Dat het geen vraag
naar een bepaalde tijd is, blijkt ook uit het antwoord. Jahwe laat
op de vraag namelijk een troostwoord volgen: 'Voor Jeruzalem en
de Sion ben Ik van heilige ijver vervuld, maar Ik ben zwaar vertoornd op de heidense volken . . .' (1,15). Het is verantwoord aan te
nemen, dat Zach in 1,12 een element uit de klaagzangen opneemt,
namelijk de hoelang-vraag, om op dramatische wijze de uitzonderlijke zorg van Jahwe voor Jeruzalem uit te beelden.

3.2.3. De F(I)Ç πότε formule in А рос 6,10
Bij de opening van het vijfde zegel schreeuwen de martelaars luid:
'hoe lang, heilige en waarachtige Heer, . . . '. De vraag is een aan
spreking van God onder de zeldzame naam van δεσπότης, alleen

17. Andere hoelang-vragen komen voor in syrBar 13,7; 21,19; 81,3. Hoewel
we met een apokalyps te maken hebben, vallen die teksten toch eerder onder
de hoelang-vraag uit de klaagliederen.
18. L. Hartman, The Functions of some so-called apocalyptic Timetables, in:
NTS 22 (1975) 1-14, toont in dit artikel aan hoe die aparte antwoorden van de
apokalyptici op de hoelang-vragen eruit kunnen zien en hoe ze kunnen funktioneren in de verschillende geschriften. Hij behandelt enkele Dan-teksten
(h. 9; 12), Ass Mos (h. 9-10) en de tienweken apokalyps van Hen.
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hier in de Apoc voorkomend [19]. Een oudtestamentische passage
die hier van belang kan zijn, is het gebed van Dan 9,4-19. Het is
een lang smeek- en klaaggebed van de profeet zelf. Zes keer spreekt
hij God met δεσπότης aan (8,15,16,17ab,19), in v. 16 noemt hij
God zijn Heer tegenover zichzelf als de profeet-dienaar (δούλος).
In dat gebed vraagt Daniël evenals Zach (1,12) aan Jahwe om zijn
toorn tegen Jeruzalem te laten bedaren. Uit Bar 1,14 mogen we
afleiden dat dergelijke gebeden op feesten en hoogtijdagen in de
tempel-liturgie voorkwamen, bij wijze van een schuldbekentenis.
Hebben we in Apoc 6,10 nu met een strikte tijdsvraag of met een
retorische vraag te doen? Er is de aanroeping van God, zoals we die
in de klaagzangen kennen en dat wijst in de richting van de oratorische ongeduldsvraag. Er is hier niet de onderlinge ondervraging zoals bij Dan 8,13 en 12,6. Als we dan verder het antwoord bezien,
konstateren we enerzijds dat er een troostwoord gesproken wordt,
weliswaar niet in de vorm van een logion maar van een symbolische
daad :er werd aan ieder van hen een wit gewaad gegeven (v. 11).
Het betekent dat de martelaars hemelburgers worden. Het ongeduld
om de onhoudbare situatie wordt gedeeltelijk opgevangen, zij zelf
mogen zich gelukkig weten. Voor wat betreft het lot van hun medechristenen op aarde wordt hun geduld gevraagd. En hiermee komen
we aan een andere konstatering aangaande het antwoord van 6,11
op de hoelang-vraag. Ze moeten 'nog een weinig tijds' wachten. Hier
treedt een element van tijd binnen. De hoelang-vraag wordt hier in
apokalyptische zin begrepen: hoe ver is het einde nog? En vaag en
formuleachtig wordt daar dan op geantwoord, vaag zoals bij Dan:
ετι χρόνον μικρόν.
We kunnen de vormkritische beschouwing van Apoc 6,9-11 voor
lopig samenvattend afsluiten: in het vijfde zegel komt de hoelangvraag voor in zijn dubbele vorm waarin we die in het ОТ aantref
fen, namelijk de retorische vorm uit de klaagzangen en de 'chrono
logische' vorm uit de apokalyptische teksten. We hebben ook gezien
dat die hoelang-vraag nogal eens voorkomt in de kontekst van Gods
toom: hoe lang nog die toorn op ons, waarom niet op anderen?
De vraag rijst vaak op temidden van toestanden waar God aan het
straffen is.
19. Elders in het NT komt δεσπότης als aanspreking van God voor in
Lc 2,29; Act 4.24. Als attribuut van Christus in 2 Tim 2,21; 2 Pt 2,1; Jud 4.
In het ОТ ontbreekt deze Godsaanspreking in de Psalmen, komt vooral voor
in jongere geschriften zoals Dan 9 en 2 Makk. In deze zin moet de opmerking
van H. Kraft over een 'im AT geläufige Gottesbezeichnung" genuanceerd
worden.
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Om de eigenheid van Арос 6,9-11 beter te kunnen bepalen, lijkt
het me nodig meer inzicht te hebben in de oudtestamentische samen
hang van verschillende thema's die in Apoc 6 aan de orde zijn.
Vandaar de volgende paragraaf.

4.1. Thematische bemerkingen bij hoofdstuk 6
Hoofdstuk 6 is druk bevolkt. Uit het vorige h. zijn er het Lam met
de verzegelde boekrol, verder de vier levende wezens. Nieuw zijn
de paarden en ruiters met hun uitrusting. Het tevoorschijn komen
van deze paarden en ruiters staat centraal in het caput: het ver
breken van de zegels door het Lam en het optreden van de vier
levende wezens staan ondergeschikt aan het komen van de paarden.
Deze voorstelling kan nader bezien worden in het licht van het al
gemenere thema van Gods methoden van straffend optreden.

4.2. Gods manieren van straffen
De paarden en ruiters heeft Joh op vrije wijze ontleend aan Zach
1 en 6. Waren het daar nog neutrale surveillanten van Jahwe [20],
hier in Apoc 6 staan ze in dienst van de toornige God en ze krijgen
een onheilsopdracht. Het thema van de vier paarden met ruiters
wordt dan verbonden met dat van de drie of vier grote straffen van
oorlog, honger, pest en wilde dieren (6,8).
Dat straf viertal komt met name bij Ez vaak voor [27] en wel in
de straforakels tegen Jeruzalem en soms tegen heel Israel. Een
duidelijk voorbeeld is Ez 5,16-17: 'Ik schiet op u de verschrikkelijke
pijlen af van de honger, die dood en verderf zaaien . . . Ik zal honger
en wilde dieren op u afsturen, die u kinderloos maken; pest en oor
log zullen u teisteren en het zwaard zal onder u woeden'. Andere
vindplaatsen in Ez zijn 5,12; 6,11.12; 7,15; 14,21; 33,27. Ook
Jeremía kent deze straffen: 14,12; 15,3; 21,7.9. Buiten de profeten
zijn er duidelijke teksten rond dit thema in Lev 26; Sir 39,26-31;
Dt 32,22-25. Aan de oorsprong van dit viertal ligt de ervaring van
ellende bij een belegerde en veroverde stad: het zwaard van het
geweld veroorzaakt doden, bij langdurige belegering komt er honger; de lijken van die stierven vanwege het zwaard of de honger,
20. Een uitzondering op dat neutraal is Zach 6,8 waar de paarden in de
richting van het noorden opdracht krijgen Gods toorn uit te dragen.
27. Het optreden van vier strafengelcn is ook te zien in Hen 54,6; 88,1-3.
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veroorzaken de pest; alles ligt ten prooi voor de wilde dieren
(b.v. Jer 16,4).
Uit de reeds geciteerde en andere teksten is het duidelijk dat die
klassieke straffen uitgaan van de toornige, wrekende en rechtvaardige God. 'Zo (door oorlog, pest, honger enz.) zal Ik mijn toorn
tot bedaren brengen en zal Ik mijn woede op hen koelen en wraaknemen' (Ez 5,13). Gods toom ontbrandt hetzij tegen het gehele
volk Israel (Jer 14) hetzij tegen Jeruzalem (Ez 5) hetzij tegen degenen die het verbond niet naleven (Lev 26) of tegen de vijanden
en boosdoeners in het algemeen (Sir 39,26-31), of tegen de buurvolken (Zach 1; Joël 4). De motieven van Gods woede zijn bekend:
zich niet houden aan zijn Woord of aan het verbond, het niet bewandelen van zijn wegen zoals die in de Tora staan uitgestippeld,
zich niet houden aan een belofte. Exemplarisch voor de 'theologie'
van Gods toom is de ballingschap, die met name bij Ezechiël zo'n
belangrijke rol speelt. Een abstrakt, wat moraliserend resumé van
de motieven van Gods toom geeft Spr 6,16-19: 'Dit zijn zes dingen
die Jahwe verfoeit, ja zeven die Hem een gruwel zijn: hoogmoedige
ogen, een leugenachtige tong, en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat misdadige plannen smeedt en voeten die zich
haastig reppen naar het kwaad, een valse getuige die leugens uitslaat
en degene die onder de broeders ruzie teweegbrengt'.

4.3. Onschuldig vergoten bloed
Een van de gruwels voor Jahwe, namelijk 'handen die onschuldig
bloed vergieten', verdient enige aandacht omdat deze gruwel uitdrukkelijk aan de orde komt in Apoc 6, 9-11. Het zal dan ook
duidelijker worden waarom ook dit vijfde zegel met de toorn van
God te maken heeft.
Hoe de toom en wraak van God zich ontbranden aan onschuldig
vergoten bloed, toont ons reeds Hosea. 'Geef hem (de zoon die nog
geboren moet worden) de naam van Jizreël - God zal zaaien - want
nog maar een korte tijd en Ik wreek het bloedbad van Jizreël (koning
Joram werd er vermoord) op het huis Jehu en Ik maak een einde
aan het koningschap van het huis van Israel' (1,4). Het boek Joël
eindigt met de profetie over Egypte. 'Egypte wordt een woestijn,
Edom een kale wildernis, om hun gewelddaden tegen de mensen van
Juda, in wier land zij onschuldig bloed vergoten hebben. Maar Juda
blijft altijd bewoond en ook Jeruzalem van geslacht op geslacht.
'Hun bloed zal Ik wreken: Ik laat het niet ongestraft vergieten'.
Jahwe woont op de Sion' (4,19-21). Ook Ez heeft zijn orakels b.v.
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tegen Edom, waarin soortgelijke geluiden gehoord worden. 'Omdat
ge eeuwenlang de Israëlieten vijandig gezind bent geweest en ze hebt
overgeleverd aan het moordende zwaard . . . , daarom, zo waar Ik
leef, luidt de godsspraak van God de Heer, zal Ik u behandelen als
een moordenaar en bloed zal u achtervolgen; omdat gij er niet voor
teruggeschrokken zijt bloed te vergieten, zal bloed u achtervolgen'
(35,5-6). De bidder van Ps 9 typeert Jahwe als 'degene die vergoten
bloed wreekt, die verslagenen gedenkt, Hem ontgaat niet de
schreeuw van de verdrukten' (v. 13). Ook in Ps 78,3.10; 94,21 en
in b.v. Dt 32,43; Ez 24,8; Jer 46,10 komt dit thema voor. Het is
reeds aanwezig in Gen 4,10: 'het bloed van uw broer roept uit de
grond tot Mij. Daarom zuil gij vervloekt zijn . . . ' .
In het apokalyptisch geschrift Jubileën gaat de auteur tot driemaal toe uitvoerig in op de straffen die God heeft gezet op het onschuldig vergieten van bloed. 'Wie mensenbloed vergiet, diens bloed
zal door de mensen vergoten worden', zo heet het meermalen (Jub
6,7-14; 7,21-33; 21,6.17-20).
Deze wraak op onschuldig vergoten bloed staat bijna steeds in het
kader van het losbreken van Gods toorn, van de Dag van Jahwe, de
dag van het oordeel. In Ps 9,8-9 wordt gezegd: 'Zo troont Jahwe
voor eeuwig, de Heer heeft zijn troon gegrond ten gerichte' en daarop volgt dan in v. 13 de wraak op onschuldig vergoten bloed. Het
boek Joël houdt zich uitvoerig bezig met de Dag van Jahwe als
dreiging voor Israel maar vooral voor de volken. 'Daar (in het dal
van Josafat) begin Ik met hen een rechtsgeding over mijn volk'
(4,2). Ps 94,1 opent aldus: 'God der wrake, Jahwe, openbaart U.
Verhef U, rechter der aarde'. Zo ook in Ps 78,10.

4.4. Toorn, wraak en rechtvaardigheid
Uit de teksten van de Pss en Ez is tenslotte duidelijk te maken dat
het toornen (όργίζριν) en zijn wraaknemen (έτώίκειν) en zijn
oordelen (κρίνιιν) voor hen synoniem zijn. 'Ik ga mijn woede
op u koelen. Ik zal u vonnissen naar uw doen en laten. Ik zal uw
gruweldaden vergelden' (Ez 7,3). De bidder van Ps 7 roept vanuit
zijn vervolgingssituatie: 'Verhef U, Heer in uw toorn . . . Heer, die
rechter zijt over de volken, doe mij recht volgens mijn gerechtigheid'
(vv. 7-9). De verdrukte van Ps 35,23 bidt: Ontwaak, verrijs, dat ik
recht vind. Strijd Gij, o God, voor mijn zaak. Verschaf mij recht
krachtens uw rechtvaardigheid (κρινόν με κατά την δικαιοσύνην σου).
Andere getuigen van deze thematiek zijn b.v. Ez 5,8; Nah 1,2; Hos
1,4; Sir 39,28; Ps 78,5.10; 94,1.2.
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Dat het bij die toornige God uiteindelijk om de rechtvaardige
God-rechter gaat, die het evenwicht weer herstelt, wordt duidelijk
b.v. uit Joël 4,7-8: 'Maar Ik, Ik roep hen (mensen uit Juda en
Jerusalem) terug van de plaats waarheen gij hen verkocht hebt en
Ik laat die daar van u neerkomen op uw eigen hoofd. Door de mannen van Juda laat Ik uw zonen en dochters verkopen . . . ' . Hier
treedt de rechter God op volgens de lex talionis. 'Hun daden zal Ik
op hun eigen hoofd doen neerkomen', komt nog al eens voor bij Ez
(7,3.4.8.9.26; 9,10).
Behalve met de lex talionis wordt de maat van Gods toorn nog
op een andere manier bepaald, namelijk met het getal zeven. Door
heel de bijbelse literatuur heen (Pentateuch, profeten, overige geschriften) komt dit mystieke getal in allerlei situaties voor. Als iets
op afdoende wijze moet gebeuren, komt er vaak het getal zeven aan
te pas. Ook waar het over een volledige, afdoende beloning of bestraffing gaat, wordt het zevental gebruikt. Zo zegt Spr 6,31 over
de dief: 'Toch moet hij, eenmaal betrapt, zevenvoudig vergoeden'.
Elders in de wijsheidsliteratuur wordt gezegd: 'Zo gaat het bij al
wat leeft, van mens tot dier, en bij de zondaars is het nog zeven
keer zo erg: het is altijd dood en bloed en ruzie en zwaard, rampen
en honger . . . (Sir 40,8-9). 'Zaai niet in de voren van de ongerechtigheid: dan hoeft ge van dat zaad geen zevenvoudige oogst te vrezen'
(7,3). Andere teksten die in dit verband te noemen zijn: 2 Sam 12,6;
2 Kon 8,1; Spr 24,16; Dan 4,13.29. Onvermeld mag hier zeker niet
blijven Lev 26. 'Als gij Mij dan nog niet gehoorzaamt, zal Ik u zevenvoudig tuchtigen' komt minstens vier keer voor in Lev 26 (vv.
18.21.24.28). Tenslotte is hier nog van belang Ps 78 (waar we reeds
de hoelang-vraag en het thema van de bloedwraak tegenkwamen).
'Hoe lang nog vertoornd op ons? Stort uw gramschap uit over volken die U niet willen erkennen (v. 5 ) . . . Betaal Gij in zevenvoud
onze nabuurvolken terug de smaad, Heer, waarmee zij U smaadden'.
Als we nu met de bovenvermelde gegevens in handen terugkeren
naar Apoc 6, valt er samenvattend het volgende te zeggen. Apoc 6
is het hoofdstuk van de manifestatie van Gods toorn. Dat blijkt op
drie manieren. Ten eerste, de eerste vier zegelverbrekingen tonen de
klassieke, zware straffen van de toornige Jahwe, de vier paarden
en ruiters krijgen er de opdracht toe. Vervolgens, bij het verbreken
van het vijfde zegel horen we de roep om Gods toom en wraak
(έκδίκειν) op onschuldig vergoten bloed. Tenslotte, wat gebeurt
bij de opening van het zesde zegel is een kleine greep uit de vele
kosmische rampen en de menselijke reacties daarop, die bij vele oud15

testamentische profeten het dekor uitmaken van de Dag van Jahwe,
de dag van zijn toorn en wraak (zie b.v. Jes 34; Joël 2). Met dit alles
voor ogen mogen de laatste vv. van het zesde zegel tevens als afsluiting van heel h. 6 worden gezien: het gaat over de dag van toorn
van God en van het Lam.
Deze toom-interpretatie van с 6 wordt bevestigd door de vooren nabeschouwing die Joh verbindt aan het visioen van de zeven
trompetten en dat van de zeven schalen. Aan het eind van de
zeven trompetten Iaat Joh de vierentwintig oudsten zingen: 'Wij
zijn U dankbaar, H e e r . . . De volken waren vertoornd, maar uw
toorn is gekomen (και ήλΑεν ή οργή) en de tijd om te oordelen
( κ ρ ί ν π ν ) . . . (11,17-18). En aan het begin van het schalenvisioen
zegt Joh 'zeven engelen te zien met de zeven laatste plagen, Gods
toom bereikte hierin de volle maat (έτελέσι'ΐη) (15,1)·
Joh neemt, zoals we gezien hebben, allerlei thema's en voorstel
lingen betreffende de werking van Gods toorn en straf van de oud
testamentische profeten over: de strafboden, de straffen zelf, bloed
dat om wraak roept, kosmische rampen. Nieuw en origineel is Joh
hierin dat hij die fragmenten uit een veelheid van bronnen tot een
eenheid weet te kombineren. Maar niet alleen de voorstellingen,
ook de inhoud en invulling ervan neemt hij grotendeels van zijn
vroegere collega's over. Zo is ook voor hem het toornig zijn van
God hetzelfde als het rechtvaardig rechter-zijn, het recht doen
wedervaren. Dat mag in de Apoc. afgeleid worden uit het synonieme
gebruik van έκοίκειν εν en κρίνειν in 6,10, van 'gekomen is uw
toorn' en 'tijd om te oordelen' in 11,18 en van de aanspreking van
God, temidden van de aktie van het schalenvisioen, 'Rechtvaardig
zijtGij...'(16,5)[22].
Er zijn echter twee elementen uit de oudtestamentische ira Dei
literatuur die in Apoc 6 ontbreken. Ten eerste, het is niet duidelijk
tegen wie zich de toorn Gods nu richt. In de Straforakels van Ez
5-10 zijn Jeruzalem en heel Israel duidelijk het mikpunt, in de Ps
wordt wel gebeden om Gods toorn over de volken of over de boos
doeners in het algemeen. In 6,4.8 spreekt Joh wel van de aarde,
22. Joh staat op dit punt dichter bij het ОТ dan Paulus. Waar deze laatste
spreekt over de 'orgè' en de 'dikaiosunè' van God, stellen de exegeten met
name in verband met Rom 1,16-18 allerlei vragen: 'Gehort Gottes Zorn zwar
neben die Gerechtigkeit Gottes in das Gottesbild hinein? of 'Gehört der Zorn
Gottes vor die Gerechtigkeit Gottes... als das Kennzeichen des alten Aeons?'
of 'Läszt sich schlieszlich der Zorn Gottes in die Gerechtigkeit hineinstellen
als Aüszerung des Gottes, der sein Recht heilvoll durchsetzt?' Zie hierover
G. Herold, Zorn und Gerechtigkeit bei Paulus. Eine Untersuchung zu Rom
1,16-18. Bern und Frankfur/M 1973.
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maar eerder als de plaats waar iets zich afspeelt dan als 'de mens
heid' of 'de mensen' waarop iets is afgericht. Iets anders ligt het
met 'de bewoners van de aarde' uit 6,10, maar op die kwestie komen
we nog terug. Wat hier gezegd wil zijn is dat Apoc 6 als het hoofd
stuk van de manifestatie van Gods toorn in zijn tekst niet duidelijk
laat zien op wie zich die toorn richt. Het tweede element dat in Apoc
6 ontbreekt en dat nauw samenhangt met het eerste bestaat daarin
dat in Apoc 6 geen enkel doel of motief wordt genoemd voor het
uitbreken van Gods toorn. Boven in par. 4.2. werd iets gezegd over
de motieven voor Gods toorn in het ОТ, geen ervan vinden we hier
terug. Ook het veelvuldige 'opdat zij zich bekeren' dat b.v. in de
strafprediking van Ez nogal eens voorkomt, ontbreekt in Apoc 6.
Het is wel aanwezig in het schalenvisioen van с 16. Het lijkt me niet
onmogelijk dat een vormkritische studie van h. 6 enig licht kan
werpen op deze twee verschilpunten met het ОТ.
5.1. Vormkritische bemerkingen bij hoofdstuk 6
Het thema van Gods toom of wraak komt in het ОТ in verschil
lende literaire vormen voor, zo hebben we boven gekonstateerd. Het
komt bij de profeten voor in de direkte orakeluitspraken waar Jahwe
in de eerste persoon spreekt: 'Dit zegt Jahwe: Ik zal mijn toorn
uitstorten over . . . ' of in de konditionele vorm: 'Als Israel n i e t . . . ,
dan zal I k . . . ' . Deze direkte Ik-uitspraken staan b.v. bij Ez heel
vaak in de kontekst van een profetie metterdaad. 'Mensenkind, neem
een scherp m e s . . . Zo spreekt Jahwe: omdat gij, Jerusalem,
. . . daarom zal Ik u straffen' (Ez 5). Ze kunnen ook onderdeel van
een visioen zijn. 'Dit liet de Heer, Jahwe, mij zien . . . en Hij vroeg
mij: . . . Ik z e i . . . Toen zei de Heer: let op. Ik laat. . . ' (Amos 7-8).
Vervolgens komt het thema van Gods toom voor in de optatieve
taal van het gebed. Met de smekende imperatief wordt Jahwe op
geroepen te ontwaken, zich van zijn troon te verheffen en zijn woede
te laten gelden. 'Verhef u, Heer, in uw toorn' (Ps 7,7; 35,23;
78.6.12). Hij wordt bezongen als de rechtvaardige rechter van de
wereld (Ps 80,1-8; 94,1-2).
Dan is er nog de 'objektieve' stijl van de wijsheidsliteratuur. 'Er
zijn winden, gemaakt om te straffen, en in hun woede beuken ze er
op los; als hun tijd is gekomen, ontketenen ze hun kracht en stillen
de toom van hun Schepper. Vuur, hagel, honger en dood: dit alles
is gemaakt om te straffen; de tanden van de wilde dieren, de schor
pioenen en de adders en het wrekende zwaard, dat de goddelozen
ombrengt, zij voeren met vreugde zijn opdracht u i t . . . ' (Sir
39,28-31).
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5.2. De formule και έδόΰη αύτώ (οις)
Afgaande op het veelvuldige και είοον met vaak daarbij ήκουσα
mag gezegd worden dat we in Apoc 6 met een visioen te doen heb
ben, met visuele en auditieve elementen. Op he auditieve element,
dat zich bijna uitsluitend bij de eerste vijf zegels en niet bij het
trompetten- of schalenvisioen voordoet, komen we nog terug in de
volgende paragraaf over de oproep ερχου. Hier willen we aan
dacht besteden aan een visueel onderdeel van het visioen van de
zegels, namelijk de overhandiging van bepaalde attributen.
De formule και εδόθη komt in bijna alle zegelverbrekingen voor.
In de verbreking van het derde zegel ontbreekt hij en wordt er ver
vangen door έχων (ν. 5) zoals reeds in v. 2 gebeurde bij het eerste
zegel. Datgene wat bij de verschillende zegels gegeven wordt, ver
schilt nog al: een krans (v. 2), een groot zwaard (v. 4), macht over
de aarde (v. 8), een wit gewaad (v. 11).
Het thema van het voorbereiden van strafwerktuigen treffen we
aan in de visioenen van Henoch. 'Ik zag al de strafengelen in af
wachting en bezig met de voorbereiding van de instrumenten van
Satan' (53,3). Verderop schouwt hij hoe ze die instrumenten maak
ten, 'ijzeren ketens met een niet te meten gewicht. Ik vraag: voor
wie worden die klaar gemaakt? Hij sprak tot mij: voor de scharen
van Azazel. . .' (54,3-4). Bij het laatste oordeel ziet hij 'legioenen
strafengelen gaan, ze hebben gesels en kettingen bij zich' (56,1) [25].
In de boven geciteerde teksten is sprake van een taakomschrijving,
men kan zelfs zeggen dat we er met een soort installatie te doen
hebben. Er wordt in Apoc 6 bij de eerste vier zegels niets gezegd
over het feitelijk gebeuren van oorlog, pest of honger. Er wordt wel
opdracht gegeven zich daartoe gereed te maken: men wordt op
geroepen tevoorschijn te komen en er wordt een bepaald attribuut
overhandigd [24]. Vanuit deze gezichtshoek is er een verschil met
het visioen van de trompetten en van de schalen. Daar treffen we
na het blazen van de trompet of het uitgieten van een schaal telkens
de formule και tyívtzo aan, er gebeurt iets. De installatie bij die
andere visioenen geschiedde in de inleiding van het hoofdstuk en
23. Andere voorbeelden zijn te vinden in Hen 88,2; 90,19; 91,12. Een voorbeeld van een positieve installatie geeft Hen 61,1: 'Ik zag hoe lange koorden
werden gegeven aan die engelen . .. om de rechtvaardigen te gaan beschermen'.
Onder de fragmenten die hier en hierboven worden geciteerd bevindt zich er
geen in de editie van M Black, Apocalypsis Henochi Graece, Leiden (1970).
24. J. Ellul, L'Apocalypse Architecture en mouvement, Desclée 1975, merkt
op dat er bij het verbreken van de zegels niet alleen kennis en informatie,
maar ook macht wordt overgedragen (p 37).
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wel kollektief: 'en aan hen werden de zeven trompetten gegeven'
(8,2); 'één van de vier levende wezens gaf aan de zeven engelen de
zeven schalen' (16,7).
Dat hoofdstuk 6 de vorm van een installatie van strafboden heeft
aangenomen, houdt verband met het voorgaande hoofdstuk. Daar
vond ook een overdracht plaats, die door meerdere exegeten als een
installatie wordt beschouwd. Zie hierover mijn kommentaar bij
caput 5. Weliswaar wordt de formule και εδόθη niet gebruikt,
maar wel de tegenhanger ervan. Het Lam komt immers naar voren
en het neemt de boekrol in ontvangst (v. 7 ήλθεν και εϊληφεν).
Dat in ontvangst nemen impliceert een overhandiging. Van dat Lam
wordt in 5,6 gezegd dat het zeven horens en zeven ogen heeft, 'dat
zijn de zeven pneumata van God uitgezonden naar heel de wereld'.
Het betekent dat het Lam op afdoende manier inzicht en toezicht
heeft aangaande het wereldgebeuren om erover te kunnen oordelen.
De overreiking van de boekrol betekent dat het Lam in feite die
volmacht kan gaan uitoefenen (5,9).
Men mag zeggen dat Joh het oerchristelijk kerygma van de ver
rijzenis en verheffing van Jezus sterk in dienst heeft gesteld van de
Rechter Christus die recht gaat doen aan de verschillende partijen
op aarde. Waar de Acta verrijzenis en verheffing ekklesiologisch ver
talen in het zenden van de Geest en Hebr ze sterk denkt in funktie
van het voorspreker-zijn, daar ziet de Apoc verrijzenis en verheffing
in een eschatologisch-apokalyptisch perspektief. Overigens is de
idee dat de vertegenwoordiger van God in de periode van de eind
tijd als rechter optreedt niet vreemd aan de joodse apokalyptiek [25].
Behalve dat Joh voor Christus het beeld van een streng rechter voor
de slechten gebruikt (Hen zou de voorstelling van de Mensenzoon
gebruiken, cfr. Hen 46; 48), durft hij ook het beeld van een militante
Messias in zijn apokalyps op te nemen (19,11-20). Joh maakt enkele
malen gebruik van Ps 2 (12,15; 19,15). In die Ps zegt God tot zijn
gezalfde: 'Gij zijt mijn zoon . . . Vraag het Mij slechts en Ik geef u
volkeren tot erfdeel. Verbrijzelen moogt gij hen met ijzeren knots'
(w. 7-9). Juist dit laatste vers wordt door Joh op Christus toegepast
in 12,15 en 19,15. Op het einde van Ps 2 roept God op tot ontzag
voor zijn zoon, opdat deze zich niet vertoornt, 'want licht ontbranden
kan zijn toom'. Klinkt er van deze toom van de gezalfde niet iets
door in de 'toom van het Lam' op het einde van het zegelvisioen
25. P. Volz, Die Eschatologie der jüdischen Gemeinde im neutestamentlichen
Zeilalter, Tübingen 1934, laat op Ы. 214-215 zien hoe in bepaalde apokalyp
tische teksten ('vor allem in den Bilderreden des Henoch') door God aan zijn
Messias wordt opgedragen het laatste oordeel over de mensen uit te voeren.
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(6,17) Met deze gegevens voor ogen mag het verband tussen hoofd
stuk 5 en 6 aldus gezien worden in 5 krijgt het Lam de verzegelde
boekrol overhandigd, Hij wordt Heer over de bij God verborgen
toekomst en zal o a recht gaan doen aan allen zoals dat bij God
verborgen ligt Het ontzegden van Apoc 6 betekent dat het Lam
aan zijn taak begint, dat rechtdoen aan alle partijen komt duidelijk
naar voren m het fragment van het vijfde zegel [26].
De formule και έοόθη komt ook nog voor in Apoc 13 (2.5ab
7ab.l5), in menig opzicht een antiparallel van de capita 4-5. In
caput 13 geeft de Draak zijn 'dynamis' en 'eksousia' over aan het
Beest uit de zee, zo b.v. de volmacht tot godslasteringen (v. 5), tot
oorlog voeren tegen de christenen (v. 7), tot afgoderij en dwaling
( w . 14-15) We hebben hier met een alternatieve installatie te doen
de Draak geeft de Beesten opdracht en volmacht om Oorlog te
voeren tegen de heiligen' Deze installatie wordt echter met onder
streept met de overdracht van bepaalde attributen.
Tenslotte kan nog gewezen worden op een soortgelijk gebruik
van και έδόίΐη in de kleine strafapolyps van de vijfde trompet
(9,1.3.5). Hier wordt echter niet alleen de installatie vermeld ('En
ik zag een ster ( = engel) die uit de hemel op de aarde was neer
gestort En haar werd de sleutel gegeven van de put van de af
grond'), maar ook het effekt van de opdracht die uitgevoerd wordt:
en rook steeg op uit de put, de zon en de lucht werden erdoor ver
duisterd
Tot dit genre van het aanstellen van (on)heilsboden, in de kon
tekst van het uitbreken van Gods toorn, kan ook Ez 9 worden ge
rekend 'Treed nader, gij die de straffen voltrekken moet aan de
stad, uw wapens gereed om haar te vernietigen. Daar kwamen zes
mannen.
En Jahwe riep· trek door de stad' Ook Ez 10 hoort
26 U В Muller, Messias und Menschensohn in jüdischen Apokalypsen und
in der Offenbarung des Johannes, Gütersloh (1972), meent terecht dat de inhoud van de boekrol van caput 5 niet gezocht moet worden m de rampen
serie van hoofdstuk 6 of 8 Het is echter m ι niet juist om te stellen dat de
apokalyptische gebeurtenissen van Apoc 6 'gar keinen Bezug haben zu Kap 5'
(p 165) Dat hangt samen met zijn Lamchnstologie het Lam Christus heeft
de christenen door de kruisdood bevrijd en schenkt nu leeds heil aan de ge
meente (5,9) Waar Chr in de toekomst een militante of rechterlijke funktie
tegenover de volken heeft, daar zou Joh geheel afhankelijk zijn van Messiasen Mensenzoonvoorstellingen uit het judaïsme, aldus Muller Het is waar dat
de Christusvisie van Joh vooral te vinden is in zijn Lamvoorstelling, maar de
funktie van dat Lam mag met alleen gezien worden als heil brengen aan de
christelijke gemeente Joh durft het Lam ook meer militante taken te geven,
getuige 6,16, 14,10, 17,14 en deze teksten kunnen zo maar niet opzij geschoven
worden als interpolatie (p 166)
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hierbij. 'God zei tot de man die in het linnen gekleed was: begeef
u tussen het wiel werk onder de cherubs; vul uw handen met bran
dende kolen en strooi die over de stad'. De reeds behandelde
teksten van Zach 1 en 6 over de uitgezonden paarden met ruiters,
alsook Zach 2,1-4 over de vier smeden die gekomen zijn om de
volken neer te slaan en 5,1-4 over de zwevende boekrol, kunnen
hiertoe gerekend worden.

5.3. De oproep ερχου
Van de vorm van vele visioenen in de Apoc kan gezegd worden dat
zij visuele en auditieve elementen bevatten, die op verschillende
manieren op elkaar afgestemd kunnen zijn. Het auditieve is vaak een
eksplikatie van hetgeen getoond wordt. Zo wordt in Apoc 6,5-6 de
geschouwde weegschaal nader verklaard door het gezegde 'een maat
tarwe voor een tienling'. Beiden tesamen doen begrijpen dat het
om voedsel schaarste gaat. Het auditieve element, de rol van de
stem, kan echter ook meer zelfstandig zijn ten aanzien van hetgeen
gezien wordt. Dat is b.v. het geval daar waar hymnen en liederen
worden gehoord. Of waar door de stem van een tussenpersoon een
bevel wordt gegeven. Bij de eerste vier zegelvisioenen hoort Joh de
vier levende wezens van caput 5 luidkeels roepen: kom (ερχου).
Sommigen begrijpen deze oproep als gericht tot de ziener, hij zou
tevoorschijn moeten komen om iets te aanschouwen. Maar m.i. had
er dan 'tot mij' bij gestaan zoals in 4,1 gebeurt. Bovendien volgt in
v. 4 op het 'kom' dadelijk 'een ander paard kwam naar buiten'. Dat
wijst erop dat het 'kom' tot het paard gesproken was. Daarom is het
verantwoord 'kom' te begrijpen als geadresseerd aan de vier paarden
en ruiters.
Ook de zes strafboden van Ez 9 worden opgeroepen met: 'Treed
nader, gij die de straf voltrekken moet aan de stad'. En ze krijgen
dan opdracht hun werk te doen: 'trek door de stad' (w. 4.5). In
Ez 10 wordt tot de man in het linnen gewaad gezegd: 'begeef u tus
sen het wielwerk (Είσήλϋε), vul uw handen met de brandende
kolen en strooi die uit over de stad' (v. 2). Ook in de boven ver
melde teksten van Zach komt een dergelijke opdracht voor. We
mogen dit 'kom' of iets van dien aard beschouwen als een element
in het geheel van een uitzending of installatie.
Een indirekte ondersteuning voor de theorie dat er bij een uit
zending of installatie behalve de overdracht van een attribuut ook
het bevel tot uitvoering van de taak behoort, is aanwezig in de reeds
geciteerde Henoch teksten (53,3; 54,4; 56,1). In 56,1 schouwt de
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ziener strafengelen met kettingen en gesels. Hij vraagt aan zijn tolk:
'naar wie gaan die engelen met die gesels?' Hier wordt een uitzending, een installatie verondersteld. Dat geldt ook voor 61,1-2.
Behalve dat dit 'kom' een in het genre van de installatie voorkomend auditief element is zoals op andere plaatsen, heeft het hier
in de Apoc misschien nog een aparte betekenis erbij. Het werkwoord 'komen' wordt namelijk in vele apokalyptische teksten van
het NT en ook van de Apoc vaak gebruikt in verband met eschatologische gebeurtenissen en personen. In de Apoc kunnen hiervoor
aangehaald worden de Mensenzoon (1,7), de Dag des Heren (6,17),
het uur der beproeving (3,10). Jezus zelf zegt vaak: 'Ik kom spoedig'
(2,16; 3,11; 16,15; 22,7.12.10). De imperatiefvorm 'kom' komt op
het einde van de Apoc voor (22,17.20), het zijn de bekende uitroepen vanuit de kerk naar de Heer. Ook het 'kom' uit de mond
van de vier levende wezens in Apoc 6 heeft iets dringends: laat het
beslissende uur van de genade of ongenade nu eens komen.
Een andere reden om het 'kom' eschatologisch te lezen ligt in het
openen van de zegels, dat telkens voorafgaat aan de oproep 'kom'.
Welnu, ver- en ontzegden passen goed bij de eindtijdgebeurtenissen
zoals die door de apokalyptici worden geënsceneerd (cfr. Dan 8,26;
12,4.9). De ceremonie van het ontzegden heeft ook de betekenis dat
een geheim wordt prijsgegeven, dat tot nu toe alleen aan God bekend was. In Apoc 6 lijkt dat geheim iets te maken te hebben met
de be- en veroordeling van de wereld, met de ontlading van Gods
toorn, eeuwenlang opgespaard. Dit beeld van het opsparen van
Gods toorn is ook aanwezig in Sir 39,30-31: 'zij (zwaard, honger,
wilde dieren enz.) voeren met vreugde zijn (God) opdracht uit; ze
zijn geschapen voor de tijd dat er behoefte aan hen is; ze worden
in de opslagplaatsen bewaard en te zijner tijd worden ze opgeroepen'.

5.4. De vier- en zevenvoudige straf
In de twee voorgaande paragrafen hebben we aandacht besteed aan
een visueel en auditief element, aanwezig bij de uitzending van de
vier paarden met ruiters na het openen van de zegels. Vanuit het
gezichtspunt van de vormkritiek kan na deze detailstudie terecht de
vraag gesteld worden naar de vorm van caput 6 in zijn geheel: vanwaar die zevenvoudige indeling in de vorm die nu voor ons ligt?
Boven (par. 4.4) hebben we reeds gewezen op de zevenvoudige maat
van Gods toorn en straf als een thema. Nu gaat het om de vraag in
welke vorm zich dit thema voordoet. En dan zullen we zien dat er
niet veel regelmaat valt te ontdekken.
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Het thema van de zevenvoudige straf of toomontlading komt
meestal in een globale vorm voor, hetzij in de kontekst van een
gebed: 'betaal ze dat zevenvoudig, Heer' (Ps 78,10; Sir 40,8-9), of
in de kontekst van een dreigement: 'als je n i e t . . . , dan tuchtig Ik je
zevenmaal' (Lev 26,18.21.24.28), of die van een juridische maatregel: 'een dief moet zevenvoudig vergoeden' (Spr 6,31).
Er zijn enige teksten waarin het zevenvoudige in een uitgebreidere
vorm in beeld wordt gebracht. Hier kan Ez 9 weer worden aangehaald. Daar treden zes mannen met nog een bijzondere figuur in
hun midden naar voren. Hun vernietigende woedeaktiviteit in de
stad wordt uitvoerig beschreven. De mannen blijven in het verhaal
echter een kollektivum, ze treden niet de een na de ander op zodat
het zes- of zevental duidelijk geënsceneerd zou zijn. Het verhaal over
de val van Jericho (Joz 6^ vertelt wat op de eerste van de zeven
dagen door de zeven priesters wordt gedaan en het zegt dan in
v. 14: 'Zo deden ze zes dagen achtereen' [27]. Het verhaal geeft
dus geen vulling aan ieder van de zeven dagen. Bovendien wordt het
Jerichoverhaal niet verbonden met Gods toorn of wraak. Amos
1,3-2,16 geeft een zevental orakels tegen zeven volken, Juda en
Israel incluis, in steeds dezelfde vorm: 'Na de herhaalde misdaden
van (b.v. Damascus) kom Ik niet op mijn besluit terug. O m d a t . . .
slinger Ik vuur in . . . ' . Datzelfde wordt gezegd aan Gaza, Tyrus,
Edom, Ammon, Moab, Juda [25] en tegen Israel. Dit laatste orakel
is het hoogtepunt. We kunnen hier ook nog denken aan de episode
van de marteldood van de zeven broeders van 2 Makk 7. Daar wordt
inderdaad de dood van ieder van de zeven broers uitvoerig beschreven. We bevinden ons hier echter niet in een apokalyptisch
kader waarin God de mensen straft.
De intertestamentaire literatuur verschaft ons ook geen voorbeelden van een zevenvoudige straf in een uitgewerkte vorm zoals
in Apoc 6. De tekst die er het dichtst bij kom is Esr 7,79-89. Daar
wordt beschreven hoe de zondaar na zijn dood ongelukkig rondzwerft 'und alles dies in siebenfacher Pein' (v. 80). En dan gaat de
auteur een voor een de zeven pijnen beschrijven die de zondaar te
doorstaan heeft. In Test Benj 7,1-2 waarschuwt de auteur: 'Daarom,

27. Overigens is dit Jerichoverhaal van Joz 6 een frappant voorbeeld van het
gebruik van het getal zeven: zeven priesters met zeven bazuinen voor de ark
uit, op de zevende dag moeten ze zeven keer om de stad trekken . . .
28. Dit orakel van 2,4-5 over Juda wordt door velen als een latere toevoeging
beschouwd. Vandaar de moeilijkheid om over zeven of acht straforakels te
spreken. Oorspronkelijk is waarschijnlijk het zevental met het hoogtepunt in
het laatste over Israël.
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mijne zonen, vlucht de boosheid van Beliar. Een zwaard schenkt zij
aan hen die haar volgen. En dat zwaard is moeder van zeven kwalen'
en die worden dan alle zeven kort genoemd. In Test Rub 2,1 wordt
gesproken over 'die sieben Irrtumsgeister' die van Beliar uitgaan,
in de vv. 2-9 worden die dan genoemd. Vermeld kan tenslotte nog
worden het gezegde uit de 'P. Aboth' 5,11: 'sieben verschiedene
Strafe kommen in die Welt wegen sieben verschiedener Sünden'.
Tenslotte moet in dit verband nog de vormkritische bemerking
gemaakt worden, dat met name de serie van zeven onderbroken
kunnen worden door tussenteksten en tussentaferelen. Dit fenomeen
is onderdeel van een groter verschijnsel, dat namelijk een serie onheilsprofetieën opzettelijk onderbroken wordt door een ander soort
literatuur. Zo wordt de uitvoerige serie schilderingen van de Dag
van Jahwe in Joël 1-2 onderbroken door een oproep tot bekering
(2,12-14). Hetzelfde gebeurt in Sef 1-2 en wel bij 2,1-3. Micha
plaatst tussen de onheilsprofetieën van hoofdstuk 1-3 en 6-7 de
heilsprofetieën van 4-5. En de strak gestruktureerde orakels tegen
de volken (Ez 25-29) worden onderbroken door een klaaglied over
Tyrus (27,1-9). Die van Jes 13-24 worden onderbroken door een
uitzicht op de terugkeer uit de ballingschap (14,1-2) en op de bekering van Egypte en Assur (19,16-24). Bij Amos staat tussen het
derde en vierde onheilsvisioen een twistgesprek over de roeping
van Amos (7,10-17), de diskussie tussen de priester Amasja en de
profeet [29]. Niet zonder belang voor de Apoc is ook in dit geval
Ez 9, ook al is het eerder in thematisch dan in vormkritisch opzicht.
Daar wordt namelijk een serie van zes mannen uitgezonden om in
de stad onheil te gaan stichten (v. 1), Jahwe haalt er dan één uit die
zes om een beschermend teken te gaan uitdelen aan de uitverkorenen. De overigen trekken met een voor de anderen vernietigend
zwaard achter hem aan. Deze beschermende onderbreking van Gods
toom vinden we ook in het verhaal over de plagen van Egypte
(Ex 12,32) en in het verhaal van Kain (Gen 4,15).
Samenvattend kan gezegd worden dat de vormkritische beschouwingen van h. 6 tot een soortgelijk resultaat komen als de thematische:
Joh is goed op de hoogte van de vele manieren en vormen die de
profeten hebben benut om Gods toorn te prediken. Hij maakt vooral
gebruik van het genre van het aanstellen van goddelijke onheilsagenten zoals dat bij Ez en Zach bekend is. Dat geldt voor de eerste
29. Het is voor onze studie niet noodzakelijk bij al de geciteerde teksten na
te gaan of deze tussenteksten van dezelfde auteur zijn als de omliggende tekst,
of van een andere schrijver.
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vier zegels, de formule και έδόϋη en de oproep ερχου wijzen in
de richting van een aanstelling. Johannes heeft niet willen volstaan
met de vorm van de viervoudige toornontlading, hij heeft de zeven
voudige gekozen en wel in zijn gedramatiseerde vorm. In het vijfde
zegel heeft hij de ongeduldige roep van de martelaren om bloed
wraak opgenomen en het zesde heeft hij opgevuld met onderdelen
van het dekor van de Dag van Jahwe, een kosmische beaming van
de anthropologische straffen bij de voorgaande zegel verbrekingen.
Joh maakt ook gebruik van de 'techniek' van het tussentafereel: tus
sen het zesde en zevende zegel plaatst hij het heilsvisioen over de
beschermde groep christenen, de honderdvierenveertigduizend ge
tekenden en dan nog die ontelbare menigte uitverkorenen (h. 7). Hij
zal dit procédé ook volgen tussen de zesde en zevende trompet,
daartussen komt een bezinning op zijn eigen profeet-zijn (h. 10) en
over de profetische opdracht van de kerk (h. 11).
Aan het eind van deze vormkritische beschouwing van h. 6
blijven we overigens met dezelfde vragen zitten die we ons ook na
de thematische bemerkingen stelden: waarom wordt er in Apoc 6
niet duidelijk zoals in de oudtestamentische ira Dei-literatuur gesproken over het mikpunt van die toorn en over de motieven of de
bedoeling? Ook vormkritisch behoren deze elementen bij het genre.
Ez 7;9 en 10 laten er geen twijfel over bestaan tegen wie de strafagenten worden uitgezonden, ook de motieven waarom het gebeurt
zijn duidelijk. We zullen tot verderop in ons onderzoek moeten
wachten om hierop een antwoord te krijgen.
Wat mogen we nu uit de thematische en vormkritische beschouwingen van h. 6 concluderen omtrent het vijfde zegel, de perikoop van
ons onderzoek? Bij de bestudering van de 'έως πότε formule in
6,10 hebben we gekonstateerd daar allereerst met een retorische
vraag uit het milieu van de klaagzangen te doen te hebben. Deze
kwellende vraag is er echter niet zonder chronologische konnotaties,
want in het antwoord wordt ook gespeeld met het χρόνον μικρόν.
We hebben van die kwellende vraag gezien dat ze vaak in Ps voor
komt, die vanuit een noodsituatie worden gebeden en waarin de
menselijke rampen en ellende vaak worden toegeschreven aan de
toom van God: hoe lang, Heer, moet dit nog duren?
We hebben ook gezien dat Zach 1 deze vraagvorm tamelijk on
verwachts opnam in zijn beschrijving van de scene van de uitzending
en terugkeer van de ruiters en paarden en wel aan het eind ervan.
De ontstaansgeschiedenis van het vijfde zegel lijkt me nu als volgt
verklaarbaar. Toen Joh (om welke reden dan ook) gekozen had voor
de zevenvoudige toornontlading en hij verder moest na het op25

voeren van de eerste vier straffen aan de hand van Ez en Zach, lag
het bij hem voor de hand verder te gaan, minstens wat vorm betreft,
met datgene waarmee ook Zach verderging na de scene van de vier
ruiters, namelijk de hoelang-vraag. Het feit dat het vijfde zegel niet
op de manier van de andere zegels met de beschrijving van een plaag
of straf is opgevuld, maar met de luid uitgeroepen vraag: hoe
l a n g . . . vindt dus zijn verklaring enerzijds konkreet in het procédé
van Zach 1,12 en anderzijds meer algemeen in het fenomeen dat de
beschrijvingen van Gods toorn b.v. in de psalmen nog als eens onderbroken wordt door de ongeduldsvraag: hoe lang nog, Heer?
Nu ligt er nog de vraag waarom die εως ποτέ formule in 6,10
nu juist met het thema van het onschuldig vergoten bloed en van de
bloedwraak werd verbonden? Hier moeten twee gegevens in acht
genomen worden. Ten eerste, er is het boven vermelde gegeven
(par. 4.3) dat één van de duidelijke motieven waarom Gods toorn
en wraak ontbranden het onschuldig vergoten bloed is. Door heel
het ОТ zijn er teksten die hiervan kunnen getuigen. Het wraaknemen
op onschuldig vergoten bloed is de taak van de rechtvaardige
wereldrechter (Ps 9,9.13) en past in het kader van de Dag van
Jahwe: 'Hij wreekt het bloed van zijn dienaren, op zijn vijanden
neemt Hij wraak en zuivert het land voor zijn volk' (Dt 32,41-43).
Het tweede gegeven ligt in de tekst van 6,9-11. Tot aan v. 9 hebben
we in Apoc 6 met een zeer algemene enscenering te maken: God
maakt zich via zijn strafboden op om zijn toorn te gaan laten ont
branden, niets over het wie en waarom. In 9-11 krijgen we met twee
groepen mensen te maken: 'zij die geslacht zijn omwille van het
woord' en 'de bewoners van de aarde'. En die eerste groep roept
om wraak over 'ons' bloed, de eerste keer dat er een persoonlijk,
bezittelijk voornaamwoord wordt gebruikt in h. 6! Joh kon zich
wel eens nauw betrokken weten bij hetgeen in het vijfde zegel aan
de orde is. Dat wordt in de volgende paragraaf dan ook nader
onderzocht.
Vanuit de vormkritische beschouwingen van h. 6 valt nu mis
schien ook wat licht op hetgeen we hebben gekonstateerd aangaande
de hoelang-vraag (zie par. 3.2.3), dat deze namelijk in de dubbele
vorm voorkomt waarin we die in het ОТ aantreffen, de retorische
en de chronologische vorm. Dat fenomeen lijkt me namelijk enigs
zins te verklaren uit de gekompliceerde positie van 6,9-11 (ná het
viertal van de paarden én als schakel in een zevental). Voorzover
de vraag als een retorische klaagroep komt na de vier strafagenten
(naar het voorbeeld van Zach 1,12), is er de retorische vorm die
funktioneert. Maar voorzover we in 6,9-11 met een vervolg in een
serie te doen hebben, is er het chronologische aspekt.
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6.1. Het aandeel van de redakteur in А poe 6,9-11
Het hanteren van de 'redaktionsgeschichtliche' methode kan in de
Apoc niet op dezelfde stringente manier gebeuren als in de evan
geliën. Eerstens niet omdat er geen drie apokalypsen synoptisch
naast elkaar te leggen zijn. Vervolgens is de afbakening van traditiemateriaal (in de zin van gevormd en overgeleverd materiaal, niet
zozeer in de zin van b.v. oudtestamentische thematieken) bij Joh
niet zo makkelijk. Het is wel mogelijk om een bepaald thema in de
Apoc te onderzoeken op de vraag of het bij Joh een zekere voorkeur
krijgt (b.v. het Lam) en of die voorkeur ook in zijn terminologie
en woordkeus tot uitdrukking komt.
6.2. De 'martelaars' in de Apoc
De martelaars [50] komen in de Apoc op vijf plaatsen duidelijk aan
de orde. Het gaat in het kader van dit artikel niet om de historische
achtergronden van dat gegeven, maar om de intentie waarmee en de
manier waarop Joh binnen zijn Apoc dit thema behandelt en verwoordt.
Apoc 16,5-6 is in dit verband een belangrijke tekst. We treffen er
woorden aan uit het vokabulair 6,9-11: κρινειν, αίμα, θυσιαστηρίον,
'αληθινός. De twee stemmen (van de engel van v. 5 en van het
altaar van v. 7) prijzen God om zijn rechtvaardig oordelen, waarbij
de stem van de engel die rechtvaardigheid konkretiseert in het feit
dat degene die het bloed 'van heiligen en profeten' deden vloeien,
nu van God bloed te drinken krijgen. Ook hier, als in 6,9-11, het
thema van de wraak en van het rechtvaardig oordeel [31].
Joh put ook hier weer rijkelijk uit het ОТ en het is ook hier weer
niet uit één geciteerde bron, maar vrij kombinerend. In Ps 78,3
(LXX) wordt eerst gekonstateerd, dat de vijanden Jeruzalem hebben
verpletterd en 'het bloed van uw dienaren (δούλων σου) als water
hebben vergoten' (έξέχεαν), in v. 10 wordt dan om wraak
(έκδίκησις) gevraagd aan God, zoals in Apoc 6,10. Hier in 16,6 is
30. In het kopje worden de martelaars tussen ' . . . ' geplaatst om aan te geven
dat de Apoc dit woord nog niet kent in onze technische zin van bloedgetuige.
31. H. D. Betz spreekt daarom terecht van een 'Gerichtsdoxologie' in zijn
artikel 'Zum Problem des religionsgeschichtlichen Verständnisses der Apokalyptik', in: ZThK 63 (1966) 391-409. P. Staples vindt dat onnauwkeurig, het
gaat volgens hem om een 'vindication formula' waarin uitgedrukt zou worden
dat God toch rechtvaardig is 'despite all indications to the contrary'. Zie zijn
artikel 'Rev. XVI 4-6 and its Vindication Formula, in: NovTest 14 (1972)
280-293.
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wel sprake van bloedvergieten, de term wraakneming is er niet. De
idee van wraak ligt echter opgesloten in het feit dat God hen bloed
te drinken heeft gegeven. Dat bloed te drinken geven is geen vreedzame daad, het kan niets anders betekenen dan dat zij die de
christenen hebben gedood, daarna elkaar gaan doden. Iets dergelijks
is al eerder gebeurd met de vijand van Israel, volgens Jes 49,14-26.
Hij heeft Israel getyranniseerd, nu 'zullen uw verdrukkers hun eigen
vlees eten en zich bedrinken aan de jonge wijn van hun eigen bloed'
(v. 26).
Het kan niet ontkend worden dat het lied van Apoc 16,5-7 op de
rechtvaardige God de regelmaat van het schalenvisioen onderbreekt.
De eerste vier episoden van het leeggieten van een schaal zijn gelijkmatig opgebouwd, er is nergens een zanger of bidder die zijn
stem verheft. De uitweiding van vv. 5-7 vindt m.i. haar verklaring
in de grote bekommernis van Joh om het thema van het onschuldig
vergoten bloed.
Het is niet nodig om aan te nemen, zoals Charles dat doet, dat
de latere uitgever van de Apoc deze johanneïsche verzen hier overgebracht zou hebben van hun door Joh aangewezen plaats, namelijk
19,4 [32]. Wel is het aannemelijk dat Joh een voor hem liggend
schematisch stuk (misschien wel van hem zelf aan de hand van
traditiemateriaal) doorbreekt met een gedachtengang die hem ter
harte gaat. Waarom juist hier in v. 5 die uitweiding? Vermoedelijk
is dat vanwege de associatie met het bloed, dat bij de derde schaal
tevoorschijn kwam.
In 16,5-7 hebben we dus een geval voor ons waarin de redakteur
Joh de hem vanuit de traditie overgeleverde plagen van Egypte met
een uitweiding onderbreekt die juist betrekking heeft op het onschuldig vergoten bloed en de wraak erop. Dit geeft voedsel aan het
vermoeden dat Joh ook in 6,9-11 op een persoonlijke wijze na het
hem door de traditie aangereikte thema van de vier ruiters verder
gaat met de serie van zeven en wel met een onderwerp dat hem
belangrijk voorkomt. Wel is de vorm waarin Joh dat in beide gevallen doet verschillend en dat is niet zonder reden. Het zegelvisioen
opende de ontlading van Gods toorn, de vier strafagenten worden
al aangesteld. Alles is nog algemeen en op een afstand. Dan klinkt
32. Charles' eerste motief hiervoor is dat de derde plaag nu met deze toevoeging erbij een veel beperkter gebied raakt, namelijk 'the adherents of the
Roman Empire'. Zonder die toevoeging zou de derde plaag universeel georiënteerd staan op de binnenwateren zoals de eerste op de aarde en de
tweede op de zee. Het is echter aannemelijker dat Joh het universele en daarom abstrakte schema van die eerste plagen wil doorbreken met een suggestieve
verwijzing naar de bloedige mishandelingen.
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opeens de vraag: hoe lang duurt het nog voor die toom toeslaat en
er wraak genomen op het bloed van de geslachte christenen. Tegen
over het beginnende zegelvisioen dat met ongeduld wordt onder
broken staat het afsluitend schalenvisioen ('dit zijn de zeven laatste
plagen' 15,1) dat tot een lofzang uitnodigt. Er is in de ogen van de
nu vanuit een visionnaire terugblik op de bijna voltooide toornziener heel wat gebeurd, denk aan het frekwente και έγενέτο. Joh kan
manifestatie een kort loflied (en geen klaagzang meer als in 6,9vv)
aanheffen op de rechtvaardige rechter.
Een tweede martelaarstekst van belang is 17,6. De inhoud van h. 17
bestaat uit een serie figuren en beelden die reeds in vroegere
tradities bestonden: de grote hoer, koningen der aarde, het Beest
enz. Joh helpt de lezer bij de ontcijfering ervan (ik zal u het geheim
verklaren, v. 7), maar hij blijft ook dan nog enigmatisch voor de
buitenstaander. Zowel de beelden als hun verklaring kunnen uit oud
testamentische (Jer 51) en buitenbijbelse (over de zeven koningen)
bronnen komen. Alleen in v. 6 en v. 14 wordt een christelijk geluid
gehoord. In v. 6 voegt Joh iets toe aan zijn interpretatie van die
vrouw-figuur: 'ze was dronken van het bloed van de heiligen en
van het bloed van de getuigen van Jezus'. In 16,6 was sprake van
αίμα αγίων και προφητών, in 18,24 wordt gezegd dat in het grote
Babel αίμα προφητών και αγίων gevonden werd, in 19,2 gaat het in
navolging van Dt 32,43 over het αίμα των δούλων αυτοί). Bij het
bloedvergieten denkt Joh dus zowel globaliter aan de christenen in
het algemeen (άγιοι, δούλοι) als ook aan speciale groepen daar
binnen zoals profeten, ook wel getuigen van Jezus genoemd (16,6).
We komen op deze kwestie nog terug.
De opmerking dat Joh in v. 6 (hierbij zijn de laatste zes woorden
niet ingesloten, als over dit v. 6 wordt gesproken) iets aan de in
terpretatie van de vrouw toevoegt, verdient enige argumentatie. Dit
v. 6 geeft op zich te weinig gegevens in handen om de vraag te kun
nen beantwoorden in hoeverre Joh hier zelf aan het woord is.
Daarom gaan de meeste kommentaren hier aan deze vraagstelling
voorbij. Toch is het feit dat er twee keer εκ του αίματος in het vers
voorkomt, reeds een indikatie dat vanaf het tweede εκ του αίματος
met een toevoeging rekening gehouden mag worden [53]. De ar33. Charles (II p. 66) zegt met betrekking tot 'het bloed van de getuigen':
'This clause is regarded by the majority of critics as an addition to the
original Jewish source. It is from the hand of our author, his intention seems
to have been to give his source a Christian character'. Bousset (p. 405) drukt
zich voorzichtiger uit: 'Es läszt sich jedoch nicht verkennen, dasz die merkwürdig schleppende Ausdruck die Vermutung der Interpolation nahe legt'.
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gumenten die pleiten voor een johanneïsche toevoeging in 17,6
zullen dan ook elders gezocht moeten worden. En dat zal vooral in
die teksten zijn waarin op een bepaalde manier over het bloed van
de christenen wordt gesproken.
'Bloed' is een belangrijk woord in de Apoc waar het na Hebr het
meest voorkomt in het NT [34]. Waar Joh over bloed van Christus
spreekt (1,5; 5,9), gebruikt hij traditietaai. Hij spreekt over het bloed
als bevrijdend van zonden (cfr. Mt 26,28; Rom 3,25; 5,9; Hebr
9,13-14; 10,4-8; 1 Joh 1,7) of over het bloed als losprijs (Gal3,13;
4,5; Ef 1,7; 1 Petr 1,19). In 7,14 en 12,11 spreekt Joh ook over het
verlossende effekt van Christus' bloed, daar gebruikt hij evenwel zijn
eigen termen zoals 'lam' en Overwinnen' [35]. Waar het bloed ter
sprake komt in verband met rampen, daar neemt hij het oudtestamentisch spraakgebruik over [36]. Tenslotte spreekt Joh over
het bloed van de christenen, vergoten door hun vijanden. Dat is binnen het NT een bijzonderheid. Buiten Mt 23,29-36 (Le 11,47-51),
waar de schuldvraag over het bloed der profeten wordt gesteld en
buiten Act 22,20 over het 'vergoten bloed van uw getuige Stefanus'
kent het NT geen passages over het bloedvergieten van martelaars.
Bij Mt 23,29-36 valt dan nog te bedenken dat het gaat over het bloed
van de oudtestamentische profeten die door hun eigen volk werden
gedood [37]. Act 22,20 heeft overeenkomst met de tekst die hier
aan de orde is, Apoc 17,6 voorzover in beide gevallen sprake is van
bloed en 'martus'. Over beide teksten bestaan de nodige diskussies [38].
34. Het komt 21x voor in Hebr steeds in verband hetzij met het bloed van
offerdieren hetzij met dat van Christus. In de Apoc is het 19x aanwezig, 4x in
verband met Christus, 7x over het bloed van christenen, 8x over bloed als
gevolg van een plaag of ramp.
55. Zie hieromtrent de exkursies in mijn kommentaar, resp. p. 64-66; 157-163.
36. Voor Apoc 6,12 vergelijk Joël 2,21; voor 8,7.8 zie Ex 7,17-21; voor 14,20
cfr. Jes 63,1-3.
37. Bovendien is het zeer goed mogelijk dat we hier te doen hebben met een
uit de oudtestamentische traditie voortkomende formule die niets anders wil
zeggen dan dat God via zijn gezanten Israel telkens weer aanspreekt, terwijl
het hardnekkige Israel zich telkens weer van die boodschap afwendt. Zie hierover O. H. Steck, Israel und das gewaltsame Geschick der Propheten,
Neukirchen 1967, p. 317.
38. Sommigen (Haenchen in zijn kommentaar op Acta, p. 557; Bauer in zijn
Wb kl 977) willen 'martus' in Act 22,20 met martelaar vertalen. Het woord
staat hier immers ongewoon: elders gaat het steeds over de apostelen die getuigen en staat er als objekt dood en verrijzenis van Christus bij. Bovendien
is er sprake van het vergieten van bloed. Anderen (Brox; Beutier; Trites)
proberen 'martus' in zijn betekenis van getuigen door het woord te verklaren,
met name vanuit Act 6-7.
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Het bijzondere van de Apoc ten aanzien van Mt 23,29w en Act
22,20 is, dat het in de Apoc over groepen martelaren gaat, niet uit
het verleden maar uit het heden en dat ze niet door eigen volk maar
door een vreemde natie worden gedood. Een vergelijking met het
ОТ leert dat daar sprake is van het bloed vergieten bij 'de dienaren
Gods' (Ps 78,3; Dt 32,43) waarmee het volk Israel bedoeld is, het
geschiedt door de 'gojim'. Ook het algemene thema van het doden
van profeten door eigen volk is er bekend, ofschoon tamelijk zeld
zaam (1 Kon 19,10-14; Neh 9,26) en daar wordt de term van bloed
vergieten niet gebruikt. Het vreemde van de Apoc is nu dat buiten
19,2 (waar de formulering van Dt 32,43 wordt overgenomen) meer
malen gesproken wordt over de kombinatie van het vergieten van
bloed van de heiligen én van de profeten (16,5-7; 17,6; 18,24). Deze
kombinatie is noch in ОТ noch in het NT bekend en in die zin eigen
aan de Apoc. Ook in de intertestamentaire literatuur vond ik geen
voorbeelden. Door de fusie van de twee items die onafhankelijk van
elkaar ontstonden en lange tijd zo werden overgeleverd (enerzijds
het bloedvergieten van Gods getrouwen door de heidenen en ander
zijds het doden van profeten door eigen volk) verschuift de betekenis
ervan enigszins. Waar het 'Israel doodt zijn profeten' in het ОТ
parallel staat met het afwijzen van het verbond (Neh 9,26) en dus
een verwijt inhoudt aan het ongehoorzame Israel, daar wordt dat
thema in de Apoc 'Babel is schuldig aan het bloed van de profeten
en moet daarom gestraft worden'. De betekenisverschuiving ligt dan
niet zozeer in de overgang van de introverte, op Israel gerichte zen
ding van de profeten naar een extraverte, op de volken, maar veel
eer in het funktioneren van het thema: in het ОТ bedoelde het thema
het volk op te roepen tot bekering en gehoorzaamheid, in de Apoc
wil de schrijver de christelijke profeten aanmoedigen tot volharding
in hun werk, waarbij ze de dood zullen moeten trotseren. God zal
hen echter recht doen wedervaren.
Keren we terug tot Apoc 17,6. Het ging erom dit vers grotendeels
als johanneïsch te kunnen typeren. We zijn ons eerst gaan verdiepen
in de elders voorkomende formule 'het bloed van heiligen en
profeten' en hebben gekonstateerd dat deze formule noch in het ОТ
noch in het NT te vinden is en in die zin een bijzonderheid van de
Apoc is [39]. De vraag ligt er nu nog of 'martus' van 17,6 gelijk
39. A. Satake, Die Gemeindeordnung in der Johannesapokalypse, Neukirchen
1966, merkt op: 'Wir finden dort (ОТ) wie hier (NT) jedenfalls keine direkte
Parallele zu der Nennung von der zwei Gestalten. Da die beider Bezeich
nungen nebeneinander noch an drei anderen Stellen der Apokalypse vorkom
men und zwar immer in Verbindung mit einer Verfolgung, liegt es vielmehr
nahe dasz sie doch auf den Verfasser selbst zurückgehen' (p. 49).
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gesteld mag worden met de profeet die elders voorkomt. Арос 11,3
en een vergelijking van 19,10 met 22,9 veroorloven deze gelijk
schakeling (cfr. verderop 6.3.1.)· Ook al is 'martus' in 17,6 met
bloedvergieten verbonden en bevinden we ons er in een martelaarskontekst zoals bij de 'martus' Antipas (2,13) en bij de twee 'martures' van caput 11, daarmee is dit woord in de Apoc nog niet tot
een technische term voor martelaar geworden [40].
Het is vanuit de tekst niet geheel duidelijk waarom Joh juist hier
in v. 6 deze uitweiding opneemt in zijn interpretatie van de vrouwfiguur. Ook hier (als in 16,6) lijkt het een kwestie van associatie.
In v. 2 wordt van de hoer gezegd, in navolging van Jer 51,7 dat de
mensen zich hebben bedronken aan de wijn van haar 'porneia', in
v. 5 komt de 'gouden beker' er nog bij. En die beelden brachten
de ziener mogelijk op het idee dat die vrouw ook dronken is, wel
op een heel andere manier, namelijk van het bloed van de christenen.
Dat geeft voor Joh en voor de lezers aan dit caput een christelijke
en persoonlijke noot.
In de martelaarstekst van 19,2 klinken weer bekende woorden
door: οικύιος, αληθινός, κρίνειν, εξ εκοίκειν, το αίμα. Ook hier als in
16,5-7 heeft Joh een loflied opgevoerd, nu na het uitvoerige tafereel
van Babel's ondergang. Het laatste onderdeel van dat tafereel,
samengesteld aan de hand van Jer 50-51 en Ez 26-27, gaat juist
vooraf aan dat loflied en was een door Joh gemaakt transpositie
van Jer 51,49 waar staat: 'Babel valt als vergelding voor de doden
van Israel, zoals over de hele aarde doden zijn gevallen voor Babel'.
Joh maakt ervan in 18,24: 'In haar (Babel) werd het bloed gevonden
van de profeten en de heiligen en van allen die geslacht zijn op
aarde'.
Dit loflied van 19,1-3 en het voorafgaande fragment van 18,24
geven de indruk, dat Joh in al dat bijeengebrachte en geselekteerde
beeld- (h. 17) en tekstmateriaal (h. 18) over de val van Babel bij
uitstek belang hecht aan het thema van het onschuldig vergoten
bloed van de martelaars, Daarmee wordt in 19,1-3 positief ge
antwoord op de knellende ongeduldsvraag van 6,10: hoe lang nog
40. A. A. Trites, Μαρτυζ and Martyrdom in the Apocapypse, in NovTest 15
(1973) 72-80, onderscheidt 'five stages' in het gebruik van 'martus': 1. getuige
in een rechtbank, 2 getuige van zijn geloof voor een rechtbank, hij wordt met
de dood gestraft voor dat getuigenis, 3 de dood wordt beschouwd als een deel
van het getuigenis, 4 'martus' wordt aequivalent van martelaar; het idee van
dood overheerst en dat van getuigen is nog niet geheel weg, 5 het idee van
getuigen verdwijnt geheel, 'martus' verwijst absoluut naar martelaar. Trites
komt terecht tot de konklusie dat 4 en 5 nog niet bestaan in de Apoc; 17,6
kan 'in the third stage' (p. 79) worden geplaatst.
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wreekt gij ons bloed niet? In het visioen van de val van Babel ziet
Joh het vonnis over de grote hoer voltrokken. De rollen zijn nu
omgekeerd, er is recht gedaan.
In de laatste martelaarstekst van belang, dat /5 20,4-6, treffen we
geen klaag- of loflied aan, maar een enscenering van een rechtsspraak. God wordt gepresenteerd als de rechtvaardige rechter. 'Ik
zag tronen staan. Daarop namen degenen plaats aan wie de oordeelsmacht werd gegeven. Ook zag ik de zielen van hen die om het
getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd zijn
(πεπελεκισμένων δια την μαρτυριαν Ίησοΰ και τόν λόγον)'. Hier wordt
niet gesproken over het bloed van de heiligen en profeten of getuigen
zoals in 16,6; 17,6; 18,24. De tweeledigheid lijkt op een andere
manier geformuleerd te worden zoals in 6,10: om met woord en
om het getuigenis. We moeten echter nog bezien of dit wel juist is,
we komen op deze kwestie nog terug bij de behandeling van Joh'
eigen terminologie.
Merkwaardig is de manier waarop Joh hier in 20,4-6 de goede
uitslag van het oordeel over de martelaren in beeld brengt. Hij
neemt de apokalyptische voorstelling van een tussenrijk op en gaat
dat voorbehouden aan de martelaars. Zij mogen er gedurende
duizend jaar als 'priester van God en Christus leven en heersen'
(v. 6), de overige doden leven niet op, ze maken 'de eerste ver
rijzenis' niet mee. Met deze voorkeursbehandeling van de martelaren
wil Joh tot uitdrukking brengen hoe bij het oordeel recht wordt ge
daan aan hen wier recht verkracht werd. Als we de voorgaande
w . 1-3 erbij betrekken waarin de Draak geboeid de afgrond in wordt
geworpen, dan kan h. 20 gezien worden als een enscenering van de
wraak waarom in 6,9-11 geroepen werd: de martelaars leven nu
vorstelijk (βασίλευειν), terwijl de Draak als de promotor van de
Beesten en van de grote hoer en dus van het afslachten van de
christenen nu machteloos temeer ligt.
Voor een beter begrip van 20,4-6 is het goed dit fragment in zijn
verhouding tot de kontekst te zien, tot 20,1-3 en 20,7-10. Het eerste
wat dan opvalt is dat 20,7-10 heel natuurlijk zou aansluiten bij
20,1-3: in w . 1-3 wordt de draak voor duizend jaar geboeid, in 7-10
wordt hij losgelaten voor een laatste aktie. Dit doet de lezer ver
moeden dat w . 4-6 met het visioen van de martelaars in het tussen
rijk van duizend jaar een tussenstuk zou kunnen zijn [41]. Deze
41. E. Schüssler Fiorenza, Priester für Gott. Studien zum Herrschafts- und
Priester motiv in der Apokalypse, Münster (1972) besteedt uitgebreid aandacht
aan Арос 20,4-6 (p. 291-338) en komt ook tot de bevinding dat het fragment
een tussenstuk is. 'Innerhalb dieses Kontextes erscheint Арк 20,4-6 sowohl
formal als auch inhaltlich als ein 'Zwischenstück' (p. 296).
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inhoudelijke situering van 4-6 ten aanzien van de kontekst wordt
ondersteund door een formele bemerking, namelijk dat het και είδον
wel in v. 4 en niet in v. 7 voorkomt. Dit και είδον kan in veel ge
vallen een indikatie zijn dat een nieuw visioen of een nieuw onder
deel in een visioen begint (zoals και ελεγεν bij de synoptici een nieuw
logion of een nieuwe passage kan inleiden [42]. Verder kan het
johanneïsch aandeel in 20,4-6 nog afgeleid worden uit het feit dat
juist in deze perikoop thema's en figuren voorkomen die elders in de
Apoc belangrijk zijn: 'om het woord van God en het getuigenis van
Jezus' komt ook voor in 1,2.9; 6,9; 12,11.17; 19,10; το ΰηρίον
is een bekende figuur in de Apoc (38x aanwezig, elders in heel het
NT 7x); het heersen met Christus (als priesters) treffen we aan in
1,6; 5,10; 11,15; 19,6.7; tenslotte worden de zeven makarismen
waarvan er hier een wordt aangetroffen over het algemeen aan Joh
toegeschreven. De rcdaktionele aktiviteit van Joh in 20,4-6 kan bijna
niet ontkend worden [43]. Tevens is het duidelijk dat hij met traditiemateriaal (b.v. dat over het duizendjarig rijk) werkt. Het mag daar
om niet verwonderen dat de grenzen tussen redaktie en traditie niet
bij iedere exegeet hetzelfde uitvallen [44]. Overigens wil met het
voorgaande niet gezegd zijn dat de omliggende fragmenten 20,1-3 en
7-10 vreemd traditiemateriaal zouden zijn, door Johannes zonder
meer overgenomen. Zoals in 20,5 zijn er ook in 20,2 en 20,10
duidelijke verwijzingen naar Apoc 12-13. Bovendien zijn 'de duizend
jaren' als een verbindingsschakel tussen de drie fragmenten (20,
3.4.5.6.7). Joh wil een kontrastwerking: terwijl de draak geboeid
in de gevangenis wordt geworpen (20,1-3.10), herleven de christenen
die eens door de draak c.s. werden vernederd en gedood [45].
42. R. Charles (I p. 106): 'Generally similar and closely related sections,
paragrafs and clauses are introduced by και είδον'.
43. Bousset (p. 438) merkte bij de onderhavige perikoop op: 'Der Abschnitt
ν. 4-6 trägt so deutlich nach Inhalt und Form das Gepräge des Арок, letzter
Hand, dasz wir darauf verzichten können die kritischen Versuche zu
registrieren und zu wiederlegen*.
44. Zo geeft E. Schüssler Fiorenza (noot 41) de indruk dat zij heel het fragment als een tussenstuk beschouwt, wel met de bemerking erbij dat Joh wel
degelijk traditiemateriaal gebruikt. U. Müller (zie noot 26) doet alle moeite
om aan te tonen dat de formule 'omwille van het getuigenis van Jezus en van
het woord van God' in v. 4 'eine Hinzufügung des Sehers Johannes' (p. 211)
is. H. Kraft zegt in zijn kommentaar op deze plaats dat minstens in v. 6 'Die
Seligpreisung eingeschoben ist' omdat die in het enkelvoud staat en de rest
van het vers in het meervoud.
45. E. Schüssler Fiorenza, a.w. p. 299, zegt hierover: 'Dies (verbinding van
20,4-6 met de kontekst) deutet daraufhin, dasz der Verfasser durch das
Zwischenstück Арк 20,4-6 nicht in erster Linie die Visionsschilderung von
Apk 20,1-3.7-10 unterbrechen wollte, sondern vielmehr den Abschnitt mit der
ihn umschlicszenden Vision verbinden und beide einander zuordnen wollte*.
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Zo is er recht gedaan, zo is er wraak genomen waarom geroepen en
gebeden werd in 6,9-11. Het is niet onmogelijk dat Joh voor
19,11-22,5 een bepaald schema over het verloop van de eindtijd
heeft gebruikt, dat hij in de traditie heeft aangetroffen en teruggaat
op Ez 37-40: visioen van het rijk der verrezenen (Ez 37), komst
van God en Magog (Ez 38), van het nieuwe Jeruzalem (Ez 40).
Dan blijft nog staan dat Joh de volgorde van deze visioenen op zijn
manier bewerkt en de inhoud ervan op zijn manier aktualiseert. Zo
wordt b.v. het visioen van de botten die weer tot leven komen, over
het herstel van Israel, door Joh christelijk en apokalyptisch vertaald
in het visioen over de verrezen martelaren.
Een terugblik op de behandelde teksten 16,5-7; 17,6; 19,1-3 en
20,4-6 leidt enerzijds tot de konklusie dat we in die fragmenten met
johanneïsche materiaal te doen hebben en anderzijds tot het sterk
vermoeden dat die fragmenten de aard van een tussenstuk hebben,
d.w.z. dat Joh in het voorhanden materiaal een aanleiding vond het
thema van de martelaar aan de orde te stellen.
De konklusie dat we met johanneïsch materiaal te doen hebben
berust op de volgende gegevens. 1. In 16,5-7; 17,6 spreekt Joh
over de kombinatie van het bloed van heiligen en profeten te getuigen. Welnu een dergelijke formulering is noch in het ОТ noch in
het NT bekend en in die zin eigen aan de Apoc van Joh [46\. 2. In
de volgende paragraaf (6.3.1.) zal aangetoond worden dat de uit
drukking 'het woord van God en het getuigenis van Jezus', aanwezig
in 6,9-11 en 20,4-6, een eigenheid van de Apoc is.
Het vermoeden dat de fragmenten als een uitbreiding van een
voorhanden tekst mogen worden beschouwd, vindt zijn steun in de
volgende punten. 1. Er zijn in de tekst formele elementen van een
invoegingstechniek. Zo is 16,4 van eenzelfde opbouw als 16,2 en 3:
een schaal wordt leeg gestort en er gebeurt iets. Maar 16,5 gaat door
met 'en ik hoorde'. Dat komt nergens in dit visioen van de zeven
schalen voor [47]. Een ander formeel element dat op in- of toe
voeging wijst is het twee keer 'van het bloed' in 17,6. En wat 20,4-6
betreft is reeds gewezen op het 'en ik zag' aan het begin van v. 4.
Er moet hier nog gewezen worden op de moeilijkheid van
οΐτινες; een ongewone vorm en plaats na al die genitivi. Ook het
46. A. Satake, a.w., sluit zijn beschouwingen over 11,18; 16,6; 18,20.24 aldus
af: 'An allen vier Stellen geht die Nennung der Propheten (und Heiligen)
aller Wahrscheinlichkeit nach auf den Verfasser zurück' (p. 57).
47. In het trompettenvisioen lijkt 8,13 ook een invoeging, beginnend met 'en
ik zag en ik hoorde'; dit 'ik hoorde' kwam nog heel niet voor in het visioen.
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makarisme schept moeilijkheden met de Omgeving', er staat
'makarios' in het enkelvoud en in 6b is sprake 'voor hen' in het
meervoud. 2) De funktie van de in- of toevoegingen is in bijna alle
gevallen hetzelfde. De kontekst bestaat uit algemeen, door Joh geordend, traditiemateriaal: het visioen van de zeven schalen (h. 16)
neemt veel van de Exodusplagen over en is misschien voor een groot
gedeelte door Joh zo aangetroffen; in de capita 17-19 wordt met
materiaal van Jer en Ez de val van Babel geschilderd en in caput 20
komen traditionele episoden betreffende het laatste oordeel voor,
sterk geïnspireerd op Ez 38-40. Welnu die algemene thematieken
die ook in de joodse apokalypsen van Hen en syrBar funktioneren,
worden door Joh in verband gebracht met het christelijk gegeven
van de martelaars. De derde plaag (water van rivieren en van bronnen wordt bloed) wordt gezien als een wraakneming op het onschuldig vergoten bloed van christenen. De val van Babel wordt
bejubeld, ook omdat het bloed van de martelaren gewroken wordt
(17,6; 18,20.24) en 'het algemeen oordeel' met als voorloper het
duizendjarig rijk krijgt nu een konkretisering in de rehabilitatie van
de christelijke martelaars. De genoemde fragmenten zijn het enig
duidelijk christelijk geluid in een 'neutrale' kontekst. Dit christelijk
accent is ook juist de reden waarom deze toevoegingen zijn opgenomen. 3) Over de relatie van deze tussenteksten (16,4-6; 17,6;
19,1-3; 20,4-6) met hun kontekst moet nog gezegd worden dat dit
er niet een is van inbreuk, waardoor beide teksten onbegrijpelijk
zouden worden. Het gaat, zoals gezegd, om een christelijke konkretisering van een meer neutrale tekst en daarom is er veeleer een
relatie van integratie. Dat heeft weer tot gevolg dat men deze tussenteksten makkelijk over het hoofd ziet. Bovendien moet nog worden
opgemerkt dat de kontekst van die genoemde tussenteksten niet geheel anti- of onjohanneïsch zijn, in de kontekst bereidt Joh zijn
tussentekst al voor. 4) Vervolgens is het van belang te wijzen op de
onderlinge verhouding van de tussenteksten. Daarmee zijn we tevens
gekomen aan het belang van het voorafgaande onderzoek voor
6,9-11. De thematische en vormkritische bemerkingen bij caput 6
hebben reeds gewezen op de gekompliceerde plaats van de vv. 9-11
in het geheel van het hoofdstuk. Toen het verhaal over de vier
paarden (ontleend aan Zach) ten einde was en Joh de zevenvoudige
bestraffing wilde gebruiken, moest hij bij het vijfde zegel kiezen hoe
verder te gaan. Hij kiest voor de hoelang-vraag, ook geïnspireerd
door Zach voorzover de vorm betreft, en vult die in met zijn kwellende vragen omtrent de martelaren en het recht in de wereld. Na
de bestudering van soortgelijke teksten in de Apoc (16,4-5; 17,6;
19,1-3; 20,4-6) kan nu gezegd worden dat Joh bij de verbreking
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van het vijfde zegel een thema invoert dat zijn warme interesse heeft.
Bij die andere teksten hebben we gezien hoe Joh zijn martelaarsteksten op de juiste plaats weet aan of in te passen. Ook in 6,9-11
wordt het formele, schematische verhaal over de vier paarden en
vier straffen op een originele en indringende manier voortgezet met
de vraag: hoe lang moeten de martelaars nog wachten op hun recht?
De genoemde fragmenten hebben ook getoond dat Joh een bepaalde
spanning heeft gewild tussen de verschillende martelaarsteksten her
en der in de Apoc. Als eerste tekst ontmoeten we de reële, uit het
leven komende vraag: hoe lang nog wachten op het recht voor de
martelaars? (6,9-11). Daarop volgen de meer ideële, uit het geloof
voortkomende teksten en antwoorden, eerst in de vorm van een
loflied op de rechtvaardige God die het bloed van onschuldigen niet
ongestraft Iaat (16,5-6; 19,1-3), vervolgens in de vorm van een
rechtszitting waarin de martelaren worden gerehabiliteerd. 5) Omtrent het hoe van die toevoegingen valt niet veel met zekerheid te
zeggen. De gemaakte analyse van de teksten noodzaakt ons niet aan
te nemen dat Joh enige tijd na de voleinding van zijn boek op het
idee is gekomen de martelaarsteksten op te nemen. Dat zou namelijk
kunnen betekenen dat de oriëntatie van de Apoc op het gegeven
van de martelaars pas achteraf ontstaan is, hetgeen onwaarschijnlijk
is. Het is eerder zo dat Joh zich bij het koncipiërcn en komponeren
van zijn werk reeds met het thema van de martelaars intens bezighield. Hij heeft in al het overgeleverde materiaal naar goede aanknopingspunten gezocht voor zijn gedachten over de christelijke
martelaars en kwam toen tot de 'ingreep' die wij meenden te kunnen
rekonstrueren bij het onderzoek van genoemde tussenteksten.

6.3. Voorkeurswoorden van Joh in 6,9-11
De vorige paragraaf heeft aangetoond dat het thema van de bloedwraak met betrekking tot de martelaars vanuit het geheel van de
Apoc beschouwd mag worden als een redaktioneel gegeven, hoezeer ook met wortels in de oudtestamentische tradities. Als dat zo
is, mag verwacht worden dat in 6,9-11 ook van binnenuit is waar te
maken, dat Joh hierop zijn eigen stempel heeft gedrukt, en dat er
eigen terminologie en voorkeurswoorden te vinden zijn. Men kan
het eens zijn met Charles (I, p. 154), die op grond van diktie en
idioom heel hoofdstuk 6 aan Joh toeschrijft. Bij het bezien van de
lijst van johanneïsche eigenheden in caput 6, die Charles heeft opgesteld, valt het op dat verreweg de meeste daarvan voorkomen in
de w . 9-11. Hij vergeet daarbij te noemen 'de bewoners van de
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aarde', een term die elf keer in de Apoc voorkomt [48] en elders
in het NT onbekend is.
Twee johanneïsche kombinaties krijgen in het volgende onze
aandacht, ze handelen over het motief van de martelingen:
δια τόν λόγον τοΐϊ $tov και την μαρτυρίαν Ίησοΰ en over de uitvoer
ders ervan: oí κατοίκουντις ini της γης.

6.3.1. ό λόγος τον Αεοΰ και ή μαρτυρία Ίησοΐί
De tweeledige uitdrukking van 6,9 'het woord van God en het ge
tuigenis van Jezus Christus' komt nog op drie andere plaatsen in de
Apoc voor (1,2.9; 20,4). Er zijn de nodige vragen te stellen be
treffende deze uitdrukking, a) Hoe verhouden zich het eerste en
tweede lid? Heeft de formule op alle vier plaatsen dezelfde be
tekenis? b) Wat is de betekenis van ή μαρτυρία Τησοΰ? Wat betekent
het werkwoord εχειν in dit verband (6,9; 12,17; 19,10)? Hoe is de
verhouding van 'marturia' en 'profeteia' (1,3; 17,6; 19,10; с 11)?
с) Wat is in deze uitdrukking en begrippen het aandeel van Joh?
a) De kombinatie van 'woord van God en getuigenis van Christus'
is elders in het NT niet bekend. Het eerste lid, 'het woord van God',
is niet frekwent in de synoptici, waar het kan staan voor Тога (Mc
7,8.13), maar vooral voor de prediking van Christus (Lc 5,1) en in
het algemeen voor de christelijke prediking (Lc 8,21; 11,28). De
parabel van de zaaier is in dit verband vermeldenswaard. 'De zaaier
zaait het woord' (Mc 4,14), 'het zaad is het woord van God' (Lc
8,11). En bij Mc wordt dan in de allegorie verder uitgelegd, dat
die op rotsachtige bodem gezaaid worden en eerst wel vrucht dragen
en later niet meer doorgroeien, dat slaat op de situatie 'als er ver
volging is omwille van het woord (δια τον λόγον) (4,17). Dit is buiten
de Apoc de enige plaats waar vervolging op deze manier met het
woord van God in verband wordt gebracht. Het gaat hier duidelijk
om degenen die het woord ontvangen hebben, niet om de ver
kondigers ervan.
Binnen de Apoc komt de kombinatie vier keer voor, twee maal
in verband met Joh zelf (1,2.9) en twee maal in verband met de
martelaars (6,9; 20,4). Hoe verhouden zich deze vier teksten? Satake
meent dat we in 1,2 met een bijzondere betekenis te doen hebben
48. De andere eigenheden die Charles voor de vv. 13-15 opnoemt zijn m.i.
niet allen als zodanig te beschouwen. Zo rekent hij b.v. 'het vallen van de
ster' (v. 13) daartoe, nog slechts voorkomend in 9,1. Dat geeft niet voldoende
motieven om te spreken van johanneisch.
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en wel de konkrete inhoud van het boek van de Apoc, terwijl het in
de andere teksten om de algemene inhoud van het christelijk geloof
zou gaan [49]. Zo is volgens Satake Joh op Patmos omwille van
het woord van God en het getuigenis van Christus (1,9), dat is in de
algemene zin dus van het christelijk geloof. Ook in 20,4 zou het niet
om een 'besondere Zeugenwirksamkeit' gaan, maar om de belijdenis
van het christelijk geloof.
Het is echter moeilijk aan te nemen dat zo'n uitgebreide en vaste
formule binnen de ruimte van 9 verzen (v. 1 en 9) twee verschillende
betekenissen heeft. Het is waar dat we in 1,2 en 1,9 met een onderscheiden literaire situatie te maken hebben: 1,1-3 is een theologische
introduktie op heel de Apoc, misschien pas na voltooiing van het
werk hier geplaatst; in 1,9 w beschrijft Joh in de stijl van de oudtestamentische profeten zijn roepingsvisioen. In 1,9 gebruikt Joh de
uitdrukking in verband met zichzelf, hij is op Patmos omwille van
het woord . . . Het is hier nu niet van belang uit te maken of hij er
kwam vanwege zijn vroegere prediking ('dia' geeft de reden aan) of
omwille van toekomstige missieprediking ('dia' geeft motief aan)
of om de openbaringsinhoud te ontvangen [50]. Belangrijker is in te
zien dat Joh niet zo maar op Patmos is vanwege het christelijk geloof
in het algemeen, maar wel om een bepaalde vorm van prediking
ervan. Het is waar dat de termen 'woord van God' en getuigenis van
Christus', ook in 6,9 en 20,4, abstrakt aandoen en niet veel zeggen
over de inhoud van dat woord en de manier van getuigen. Alleen
de openningsw. 1,1-3 kunnen ons hier helpen. Daar mag 'woord
van God' (v. 2) ingevuld worden vanuit v. 1 : dat wat God aan Jezus
Christus heeft geopenbaard aangaande hetgeen te gebeuren staat.
Alles wordt hier eschatologisch, apokalyptisch toegespitst, het theologisch woord van God krijgt eschatologische inhoud, waarvoor
Christus en ook Joh en de zijnen als getuigen opkomen. Op deze
manier kwalificeert Joh zijn profetisch boek theologisch zeer hoog,
het bevat de openbaring van God aangaande hetgeen spoedig te gebeuren staat. Deze openbaring is meegedeeld aan Christus en via
Hem aan Joh, die er nu getuigenis van aflegt in zijn boek.

49. A. Satake, a.w.: 'Das Begriffspaar.. . wird an einzigen Stellen in ganz
allgemeinen Sinn als Bezeichnung des christlichen Glaubens verwendet. An
unserer Stelle (1,2) hat es aber eine etwas speziellere Bedeutung. Es ist
nämlich das, 5σα ειδεν und bezieht sich auf den Inhalt des Buches' (p. 98).
50. H. Kraft bepleit in zijn kommentaar (p. 41) sterk dat Joh niet op Patmos
kwam vanwege verbanning (de Romeinen zouden iemand niet zo dicht bij
zijn werk- en leefmilieu gevangen zetten), ook niet om er te missioneren (daar
voor is Patmos te klein), maar om er teruggetrokken in alle eenzaamheid de
visioenen te kunnen ontvangen.
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De vraag komt nu op of we de uitdrukking 'het woord van
God . . . ' op de drie andere plaatsen (1,9; 6,9; 20,4) ook in die
eschatologische, apokalyptische zin mogen begrijpen. Het is wel
duidelijk dat het begrippenpaar 'woord van God' en 'getuigenis van
Jezus' een organische eenheid vormt zonder de twee simpel te iden
tificeren. In 20,4 is de volgorde van de twee anders dan in 6,9; het
geeft geen verschil van betekenis. De van God afkomstige open
baring aangaande hetgeen bij het einde van de wereld gaat gebeuren
heet woord van God voorzover het van God komt en is tevens ge
tuigenis van Jezus, voorzover die openbaring voorwerp wordt van
het getuigen van Jezus en via Hem van Johannes en de zijnen, die
ze verder brengen [57]. Een antwoord op de boven gestelde vraag
of de uitdrukking op alle vier plaatsen dezelfde betekenis heeft, is
niet eerder te geven dan na een onderzoek van het tweede lid van
die uitdrukking, ή μαρτυρία 'Ιησον.
b) Deze formule komt zes keer in de Apoc voor (1,9; 12,17;
19,10 (2x); 20,4). Drie keer komt ze voor samen met het werkwoord
έχειν (6,9; 12,17; 19,10). Over de aard van de genitivus 'Ιησού
is in het geval van 1,2 wel duidelijkheid, het gaat over het getuigenis
van Jezus (subjectivus). In 1,9; 6,9; 20,4 is een genitivus objectivus
denkbaar: Joh is op Patmos en de mensen worden gedood vanwege
hun getuigen over Christus [52]. De meeste exegeten houden het
echter bij een genitivus subjectivus. De argumenten hiervoor lijken
voldoende sterk. Daar is eerstens de parallellie met του θεοΰ, toch
zeer waarschijnlijk een genitivus subjectivus. Dan is er het feit dat
'getuigenis' van Jezus' drie keer het werkwoord έχειν bij zich heeft.
Het 'hebben' of 'houden' van een getuigenis is begrijpelijker als het
gaat over een getuigenis dat van Jezus afkomstig is en dat door
gegeven wordt dan wanneer het zou gaan over een getuigenis over
Jezus. Hoe kan men zo'n getuigenis 'hebben'? [5.3]. Tenslotte is er
nog het argument dat men aan een dergelijke vaste formulering
binnen de Apoc zo maar niet verschillende betekenissen moet geven
51. N. Brox, Zeuge und Märtyrer. Untersuchungen
zur
frühchristlichen
Zeugnis-Terminologie,
München 1961, zegt: 'Es ist der eine Inhalt der Vision
gemeint, der Gottes Wort ist und dem Seher von Christus als Zeugnis mitgeteilt ist' (p. 93).
52. Voorstanders van een genetivus objectivus zijn o.a. Tr. Holtz, Die Christologie der Apokalypse des Johannes, Berlin 1962, p. 23, alsook В. Reicke, Zum
Begriff 'Martus', in: Sodalicii Neotestamenti Uppsal. Nuntius 7 (1952) 52.
53. N. Brox, a.w. p. 94: 'Man 'hat' das Zeunis Jesu. Das wird von Zeugnis
gesagt, welches Jesu selbst ablegt, nicht von dem welches über ihm abgelegt
wird'. In deze zin spreken zich ook uit Charles, Bousset, Satake, ook David
Hill in zijn artikel 'Prophecy and Prophets in the Revelation of St. John', in:
NTS 18 (1972) 401-418.
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als daar geen ernstige redenen voor zijn. Welnu in 1,2 is de gen.
subjectivus duidelijk. Dan is die zonder zwaar tegenargument ook
op de andere plaatsen aan te nemen.
Als men voor een gen. subjectivus kiest en niet voor de betekenis
van getuigenis over Jezus, komt men wel voor de vraag te staan wat
de inhoud van dat getuigenis van Jezus dan wel is. Een eerste weg
waarlangs we hierover iets te weten kunnen komen en die we reeds
aanwezen, is de opening 1,1-3. Daar is de inhoud van het getuigenis
van Jezus zijn van God ontvangen boodschap over wat spoedig te
gebeuren staat. Deze inhoud kunnen we voor 1,9 aanhouden. Dat
kan zeker indien we het vers begrijpen in de zin van H. Kraft, dat
Joh er kwam om zijn openbaringsvisioenen te ontvangen. Maar ook
als 1,9 begrepen wordt in de zin dat Joh daar verbannen is vanwege zijn vroeger optreden of als missionaris daar komt voor een
toekomstige prediking, dan kan de uitdrukking 'getuigenis van Jezus'
samen met 'het woord van God' begrepen worden als een inhoudelijke typering van Johannes' apostolaat en boodschap, zij het dat
hier niet het schriftelijk doorgeven van de boodschap aan de orde is
zoals in 1,2 [54]. Dan ligt er nog de vraag of de inhoud van 'het
getuigenis van Jezus', zoals die vanuit 1,1-3 omschreven kan worden
en die in 1,9 aangehouden kan worden, ook aanwezig is in 6,9 en
20,4. Daar gaat het niet meer om Joh zelf, maar om de martelaren
die gedood worden 'omwille van het woord en het getuigenis'. De
mogelijkheid dat de uitdrukking hier een andere, meer algemene
betekenis heeft van christelijke belijdenis, mag apriori niet uitgesloten worden, maar die moet dan wel aangetoond worden als de
meest voor de hand liggende uitleg [55].
Om hier verder te kunnen komen moeten we ook de tweede weg
54. Zo ook N. Brox, a.w. p. 95, die onderscheid maakt tussen een schriftelijk
(1,2) en mondeling verder geven van het getuigenis van Jezus. A. Satake
(p. 100) konkludeert dat Omwille van het woord en het getuigenis van
Christus' in 1,9 waarschijnlijk de algemene betekenis heeft van christelijke
belijdenis. Deze konklusie berust bij hem op de onbewezen praemis dat de
formule een 'in der Gemeinde geläufigen Sprachgebrauch" is waarbij Joh
zich aansluit. Bovendien, als hij die betekenis aanhoudt voor 1,9, dan 'beperkt' hij de positie van Joh op Patmos tot een 'gewoon gelovige'.
55. Zo verklaart J. Beutler, Martyria. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum Zeugnisthema bei Johannes, Frankfurt/M 1972, het getuigenis van
Jezus terecht in deze zin: 'Das Zeugnis' ist also prophetisches Wort, in eine
dem Ende vorausgehende Notzeit gesprochen'. Bij de uitleg van 6,9 zegt hij
dan over 'die geslacht zijn omwille van het woord . . . ' dat het de slachtoffers
van Nero zijn, 'die eben gerade als Christen und nicht um einer Sonderoffenbarung willen den Tod gefunden hatten' (p. 189). Zonder enige bewijs
gaat hij van 'marturia' als profetisch woord over op 'marturia' als 'das
christliche Bekenntnis'.
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bewandelen waarlangs we iets te weten kunnen komen over de in
houd van het getuigenis van Jezus, en dat is het onderzoek van het
werkwoord έχειν bij het getuigenis van Jezus (6,9; 12,17; 19,10).
De kombinatie εχειν την μαρτυρίαν 'Ιησοΰ is ongewoon. In het NT
komt hij buiten Jo 5,36 ('Ik (Jezus) heb een beter getuigenis dan dat
van Johannes de Doper', nl. de werken) en 1 Jo 5,10 ('wie gelooft
in de zoon van God, heeft het getuigenis in zich zelf') niet voor.
De uitdrukking komt hier indirekt voor en staat er in het geheel
niet in een apokalyptische of martyrologische kontekst, daarom kun
nen die twee teksten buiten de Apoc ons nauwelijks van dienst zijn.
Bezien we over wie de uitdrukking in de Apoc wordt uitgezegd.
In 6,9 zijn dat 'degene die geslacht zijn omwille van . . . ' . Dat
geeft nog niet veel mogelijkheden tot identifikatie. In 19,10 zegt
een engel tot Joh: 'Ik ben je mededienaar en ook van je broeders
εχόντων την μαρτυρίαν Ιησοϋ'. Die 'broeders' zouden begrepen kun
nen worden als de medechristenen van Joh, het kunnen echter ook de
profeten-medewerkers zijn. Dat dit laatste het geval is, mag uit 22,9
worden gekonkludeerd. In dezelfde kontekst van een gesprek met de
engel wordt door deze gezegd: 'Ik ben je mededienaar en van je
broeders de profeten en van hen die de woorden van dit boek
onderhouden'. 'Je broeders die het getuigenis van Jezus hebben'
van 19,10 mogen dus geïdentificeerd worden met 'je broeders de
profeten' van 22,9 [56]. Vanuit de betrekkelijk duidelijke teksten van
19,10 en 22,9 kunnen we nu overgaan naar de derde tekst met 'het
getuigenis van Jezus hebben', dat is 12,17. De overige kinderen van
de Vrouw worden daar omschreven als 'die de geboden van God
onderhouden (τηρούντο>ν) en die het getuigenis van Jezus hebben'.
Ook hier is een vergelijking met 22,9 leerzaam. Daar noemt de engel
zich mededienaar van Johannes en van de broeders de profeten en
van hen die het boek onderhouden (τηροΰντων). Hier wordt met een
driedeling gewerkt: Johannes, de met hem verbonden groep profeten
en zij die onderhouden. Deze laatste groep zal ook in 12,17 bedoeld
zijn met zij 'die de geboden van God onderhouden'. Dat wordt nog
bevestigd door 14,12 waar gesproken wordt over 'het geduld van de
heiligen, die de geboden van God onderhouden'. Verder hebben de
teksten van 22,9 en 19,11 geleerd dat 'zij die het getuigenis van Jezus
hebben' gelijk gesteld mogen worden met de profeten, broeders van
56. Het is onjuist van A. Satake (p. 105) om 'je broeders die het getuigenis
van Jezus hebben' van 19,10 gelijk te stellen met 'hen die de woorden van
het boek onderhouden' van 22,9 en dan tot de konklusie te komen dat Joh
'unter beiden Ausdrücken die gleichen Menschen, nämlich die Gemeindeglieder im allgemeinen, versteht'. Dit derde lid 'van hen die de woorden van
het bock onderhouden' van 22,9 heeft in 19,10 geen parallel.
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Johannes. Deze omweg langs 14,12; 19,10; 22,9 leidt dan tot de
konklusie dat in 12,17 aan een tweedeling is te denken, gelijk aan
'heiligen en profeten' uit andere teksten (11,18; 16,6; 18,20.24) [57].
Als het dan zover is dat de uitdrukking 'het getuigenis van Jezus
hebben' op twee plaatsen (12,17; 19,10) in verband gebracht mag
worden met profeten, dan ligt het voor de hand en is het legitiem
dat ook op de derde plaats te doen (de uitdrukking komt drie keer
voor in de Apoc), tenzij er zware tegenargumenten zijn. Dat houdt
dan in dat het bij 'de zielen van hen die geslacht zijn om . . . en het
getuigenis dat zij hadden' [58] in 6,9-11 gaat om profeet-martelaars.
Boven is reeds vastgesteld dat het bij de kombinatie Omwille van het
woord van God en het getuigenis van Jezus' om een harmonische
eenheid gaat. Het gaat daarom niet om twee aparte motieven voor
het martelaarschap en dientengevolge weer om twee groepen martelaren. Het gaat veeleer om één theologische formulering voor een
groep martelaars.
Na deze behandeling van de drie teksten met 'het getuigenis van
Jezus hebben' is het niet overbodig de betekenis van dat werkwoord
ρχειν hier na te gaan. Omdat het werkwoord in 6,9 en 12,17 in een
kontekst van vervolging voorkomt, is volgens vele exegeten de be
tekenis van 'vasthouden' er in aanwezig. Toch mag niet uit het oog
verloren worden dat het werkwoord in 12,17 en 19,10 de vorm van
een participium heeft. Het gaat om een typerende omschrijving van
bepaalde mensen. Zoals er in Tyatira mensen zijn (2,24) die de leer
van Jezabel 'hebben' en daardoor opvallen, zo zijn er onder de
christenen die getypeerd worden door het getuigenis van Jezus. Het
zou te ver gaan om εχειν in 6,9; 12,17; 19,10 te vertalen met 'op
dracht hebben' [59] en dan vandaaruit te konkluderen dat het
57. Een argument tegen deze uitleg van twee onderscheiden groepen is het
grammatikale gegeven dat er bij de twee participia slechts één lidwoord staat.
Voor A. Satake is dat argument zwaar genoeg om slechts van één groep
mensen te spreken die met twee bijstellingen wordt omschreven. De weglating van het tweede lidwoord kan misschien begrijpelijk gemaakt worden
enerzijds uit de assosciatie met 'heiligen en profeten' (16,6) zonder lidwoord
en anderzijds uit het feit dat het lidwoord των reeds twee keer voorkwam
in het vers.
58. Alle kommentaren vullen hier terecht 'Jezus' aan vanuit 1,9; 12,17; 20,4.
59. Strathmann, ThW IV 506, suggereert dit als hij naar aanleiding van
'hebben' in genoemde teksten zegt: 'Sie (de christelijke profeten) haben es
('marturia') nicht als ruhiges Besitz, sondern als Aufgabe, nämlich es weiter
zu geben'. A Satake laat zich deze betekenis van 'opgave hebben' schijnbaar
opdringen en gaat dan onderzoeken of dit wel zo is in de Apoc, natuurlijk
met negatief resultaat: 'Es hat aber immer den Sinn 'an etwas festhalten'; an
keiner Stelle verbindet es sich dagegen mit einer Aufgabe für Christen' (a.w.,
p. 102 noot 4).
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subject van ρχεα' de profeten zou moeten zijn. Vanuit het werk
woord kan niet bepaald worden wie er het subject van is.
Een derde weg om wat meer inzicht te krijgen in 'het getuigenis
van Jezus' is mogelijk de vergelijking van de woordengroep rond
getuigen met die rond profeteren. Er zijn meerdere teksten waarin
een verband wordt gelegd tussen beiden. In de proloog 1,1-3 zegt
Joh dat hij in zijn boek een getuigenis heeft gegeven (έμαρτύρεσεν) van
het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. In v. 3
prijst hij gelukkig hen die 'de woorden van de profetie' horen en
onderhouden wat er in geschreven staat. In 22,7.10.18.19 komt de
betiteling van zijn werk als 'de woorden van de profetie van dit
boek' terug. We hebben hier dus een verbinding van getuigenis met
profetie met betrekking tot het werk van Johannes, de publikatie
van zijn boek is een getuigenis en een profetie. Het is een getuigenis
voorzover hij doorgeeft wat hij van Christus ontvangen heeft en het
is een profetie voorzover het bevat 'datgene wat te gebeuren staat'.
Een tweede tekst die hier vermeld dient te worden is 17,6. Het valt
op dat daar niet de gebruikelijke kombinatie bloed van heiligen en
profeten staat (11.18; 16,6; 18,20.24), maar bloed van heiligen en
getuigen (μαρτΰρον). Dit valt het best te verklaren als we aannemen
dat voor degene die in 17,6 'getuigen' neerschreef, dat woord de
zelfde inhoud en betekenis heeft als 'profeten'. De derde tekst
die voor ons onderwerp van groot belang is, is de omstreden
passage van 19,10. De beide termen komen daar in één zin voor:
ή γαρ μαρτυρία Ίησοιί έστιν το πνενμα της προφητείας. Degene die dit
zegt, viel eerst voor Johannes op de knieën, zeggend: 'Ik ben een
mededienaar van jou en van je broeders die het getuigenis van Jezus
hebben'. Het verband tussen deze ik-zin en de motivering
ή γαρ μαρτυρία . . . lijkt dan te zijn dat er wel een bepaalde gradatie
is tussen de verschillende openbaringsbemiddelaars (engel, Johannes,
zijn broeders-profeten), maar ook een diepe eenheid en een zekere
gelijkheid (in 22,7 mag Joh niet knielen voor de engel), want ze
vinden bij hun profetische aktiviteit allen hun begeestering in 'het
getuigenis van Jezus', allen weten zich daaraan ondergeschikt en
daarvan in dienst gesteld. Boven is er reeds op gewezen dat 'de
broeders die het getuigenis van Jezus hebben' hier in 19,10 ge
ïdentificeerd mogen worden met de broeders-profeten van 22,9 [60].
60. Het is methodisch niet juist van A. Satake om voor de verklaring van
'de broeders die het getuigenis van Jezus hebben' van 19,10 zijn toevlucht te
nemen tot 12,17 waar sprake is van de christenen 'die de geboden van God
onderhouden en het getuigenis van Jezus hebben'. Welnu, zo zegt Satake
(p. 62), hier in 12,17 gaat het over de christenen zonder meer, dus ook in
19,10. De kontekst van 22,7-9 staat echter naar vorm en inhoud veel dichter
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Een laatste tekst die nog wat licht kan werpen op de verhouding
van 'getuigen' en 'profeten' is hoofdstuk 11. In v. 3 krijgen 'mijn
twee getuigen opdracht te gaan profeteren gedurende twaalfhonderd
zestig dagen, in boetekleren'. Het gaat hier over boeteprofeten die
op de manier van Mozes en Elia (w. 5-6) de mensen met allerlei
plagen tot inkeer willen brengen, in opdracht van de Heer. In v. 10
heten ze de 'twee profeten', ze waren een kwelling voor de bewoners
van de aarde. Ze werden gedood en de bewoners der aarde waren
er erg blij om. God brengt ze weer tot leven. In de beschrijving van
deze profeten-getuigen ontbreekt het christologisch element van
'getuigenis van Jezus'. Het is algemeen aanvaard dat Joh in caput
11 joodse tradities opneemt, o.a. aangaande het optreden van
profeten in de eindtijd. Het is aannemelijk dat voor Joh niet alle
onderdelen van die tradities aktueel en toepasbaar waren voor zijn
christelijke omgeving. In dit geval is voor hem vooral het gegeven
interessant dat de profeten worden gedood en door God weer ten
leven gewekt. Dat is een bemoediging voor Joh zelf en voor zijn
broeder-profeten en langs deze weg ook voor allen die het boek
lezen of horen. Als we de taak van de christelijke profeten vanuit
de visie van de Apoc omschrijven als het doorgeven van het ge
tuigenis van Jezus aangaande wat te gebeuren staat en als we ander
zijds over de profeten-getuigen van с 11 lezen dat het boeteprofeten
zijn die de mensen op 'hardhandige' manier (zoals toen Mozes
tegenover Farao) tot inkeer willen brengen, dan kan waarschijnlijk
gezegd worden dat we vanuit literair-historisch standpunt met twee
verschillende tradities te doen hebben. We mogen echter niet ver
geten dat er, inhoudelijk gezien, niet zo'n groot verschil behoeft te
zijn. 'Het getuigenis van Jezus' aangaande hetgeen te gebeuren staat
omvat naast de positieve toekomstbeelden voor de volgelingen van
het Lam ook de visioenen van de zegels, trompetten, schalen en van
de val van Babel enz. [61]. De bestudering van de teksten waar een
relatie aanwezig is tussen 'getuigen' en 'profeteren' heeft het vol
bij 19,10 en komt daarom veel eerder in aanmerking voor de verklaring van
19,10. D. Hill, a.w. p. 413, maakt het moeilijk als hij een middenweg gaat
zoeken. Hij geeft toe dat de gelijkenis van 19,10 met 22,9 inhoudt dat 'zij die
het getuigenis van Jezus hebben' met de profeten geïdentificeerd mogen worden. Maar elders, zo zegt hij, is 'die het getuigenis van Jezus hebben' een
beschrijving van alle gelovigen. Dat alles impliceert dan volgens Hill 'that
all the members of the church are, in principle or potentially, prophets'.
61. D. Hill omschrijft de inhoud van 'het getuigenis van Jezus' aldus: 'the
judgements and the souvereign authority of the one, eternal God who is the
ruler of all and author of salvation, whose purpose will finally triumph over
all opposing forces. This witness offers hope as well as warning to the
nations' (p. 412).
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gende opgeleverd. Ofschoon Joh zichzelf nergens profeet noemt op
een expliciete manier, spreekt hij wel over zijn werk als 'een boek
van de profetie', waarin zijn getuigenis van 'het woord van God en
het getuigenis van Christus' ligt neergeschreven. Bij hem en zijn
medewerkers kunnen dat profeet- en getuigen-zijn zo nauw met
elkaar verbonden worden, omdat beiden zich koncentreren op de
boodschap wat de mensen van God kunnen verwachten bij het einde
van de wereld en wat God van de mensen verwacht in die situatie.
Vervolgens hebben we gezien dat er sprake is van medewerkers van
Joh die ook profeet zijn, het zijn 'de broeders die het getuigenis
van Jezus hebben' (19,10) en ze kunnen ook 'getuigen' (17,6) heten.
Wat is nu de konsekwentie van de voorgaande beschouwingen voor
de tekst die ons Studieobjekt is, namelijk 6,9-11? We hebben die al
een keer geformuleerd. De herhaling ervan hier is bedoeld als een
samenvatting en resumé van het voorafgaande. De konsekwentie is
dat degene die geslacht zijn en ongeduldig roepen: hoe lang nog . . .
beschouwd moeten worden als christelijke verkondigers, in de terminologie van de Apoc profeten of getuigen. Deze konklusie berust
op de volgende argumenten. Ten eerste, de tweeledige uitdrukking
Omwille van het woord en het getuigenis' komt binnen het NT alleen
in de Apoc voor (1,2.9; 6,9; 20.4) en dat wettigt het vermoeden
dat we met een doordachte formulering te doen hebben met nagenoeg dezelfde inhoud op de vier plaatsen. De uitdrukking moet als
een harmonische eenheid worden beschouwd: het woord van God
is de openbaring van wat te gebeuren staat, het getuigenis van Jezus
is de mededeling daarvan aan Johannes en de zijnen. Het gaat dus
in 6,9 bij die tweeledige formulering niet om twee aparte motieven
van het martelaarschap. Het tweede argument ligt in de betekenis
van "het getuigenis van Jezus" (1,2.9; 6,9; 17,17; 19,10; 20,4). Het
gaat om een genctivus subjectivus: het getuigenis dat van Jezus afkomstig is en in de verkondiging verder gegeven wordt. Nadere bestudering van 'getuigenis van Jezus' en het werkwoord 'hebben'
maakt het aannemelijk om 'zij die het getuigenis van Jezus hebben'
te beschouwen als christelijke profeten. Het derde argument is te
vinden in de σΰνδουλοι van 6,11. Aan degene die roepen 'hoe lang
nog . . . ? ' wordt geantwoord dat ze moeten wachten totdat ook hun
mededienaren in vol getal aanwezig zijn. Welnu, al de keren dat
'mededienaren' in de Apoc voorkomt (19,11; 22,9), gaat het duide
lijk over profeten, medewerkers van Johannes. Het vierde punt dat
ik hier nog wil aanhalen is geen strikt argument, maar wel een soort
bevestiging van de boven geformuleerde konklusie. Het gaat om
een gegeven uit de interteslamentaire literatuur. In Hen en de
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syrBar zijn fragmenten te vinden die punten van overeenkomst hebben met Apoc 6,9-11, zeker voorzover mensen wier bloed vergoten
werd bij God op bloedwraak aandringen (Hen 22,5.7; 47,1-4; 94,3;
104,3). Esr 4,32-35 komt het dichtst bij Apoc 6,9-11. Daar bevinden
zich zielen van rechtvaardigen in de 'kamers' en vragen hoelang ze
er nog moeten blijven. Waarop dan het antwoord komt: 'dan, wanneer het getal van de uwen vol is geworden. God heeft de wereld
immers op een weegschaal afgewogen'. Het gaat hier niet om martelaars noch om vergoten bloed, in de Apoc wel. Een ander verschil
is dat het zowel bij Hen waar het om gemartelden gaat die om
bloedwraak roepen als bij Esr waar vol ongeduld wordt gevraagd
hoelang ze nog in de Opslagkamers' moeten blijven, steeds om
'heiligen' of 'rechtvaardigen' gaat. Dat komt in de Apoc ook voor
(11,18; 16,5; 18,20; 19,2), maar in 6,9 gebruikt hij die korte, klassieke woorden niet, wel een breedvoerige uitdrukking die met behulp
van andere teksten begrepen kan worden voor de christelijke verkondigers. Een vijfde argument is dat van het gezag. De exegeten
die deze uitleg van 6,9-11 ondersteunen, ontbreken niet. Het eerste
artikel dat expliciet zich met Apoc 6,9-11 bezighoudt, onderkent
reeds de hier aangeraakte problematiek en meent dat het zo maar
niet over de gelovigen gaat. Hij blijft echter vaag in het bepalen over
wie het wel gaat [62]. Strathmann komt tot de konklusie dat het
'hebben van het getuigenis van Jezus' alleen in 12,17 op de christenen in het algemeen betrekking heeft, in de andere teksten steeds
op christelijke profeten [63]. Als N. Brox het verband tussen 'marturia' en 'profeteia' behandeld heeft, is het voor hem duidelijk dat
het 'hebben van het getuigenis van Jezus' voor de profeten geldt
[64]. Ook de kommentaren van Zahn en H. Kraft tonen zich voorstander van deze interpretatie [65].

62. W. Sattler, Das Buch mit sieben Siegeln. Das Gebet der Märtyrer und
seine Erhörung, in ZNW 20 (1921) 231-240, merkt bij 'het getuigenis hebben'
op: 'ist naturlich nicht das Zeugnis, das sie abgelegt, sondern das sie
empfangen hatten, also der objektive Besitz (Bousset 270) zwar nicht der
Gläubigen insgesamt, aber doch der (christlichen) 'Märtyrer' (p. 232 noot 1).
63. 'Nur in 12,17 scheint sich dieser Ausdruck έχει/ν τη-ν μαρτυρίαν 'Ιησού auf
Christen slechthin zu beziehen' (ThW V 507).
64. 'Das Haben des Zeugnisses trifft nicht auf die Gläubigen slechthin zu,
sondern nur auf die Propheten', a.w. p. 95.
65. H. Kran neemt wel een uitzonderlijke positie in waar hij stelt dat 'es
handelt sich um die alttestament liehe Märtyrer, d.h. um die durch ihre Leiden
vollendeten Propheten' (p. 119). Het gaat dus wel om profeten, maar dan uit
het ОТ, om die waarover Mt 23,29 vv het heeft. Het is me niet duidelijk hoe
Kraft dat 'getuigenis', aangevuld met Jezus, over het hoofd ziet.
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с) Het aandeel van Joh in 6,9-11. Als Α. Satake aangaande de
kombinatie 'het woord van God en het getuigenis van Jezus' opmerkt
dat Joh zich hier aansluit bij het spraakgebruik van de christelijke
gemeenschap [66], dan kan ik zo'n opmerking noch tegenspreken
noch bevestigen bij gebrek aan argumenten, die Satake overigens ook
niet aandraagt. Maar al zou Joh de formule van zijn omgeving
hebben overgenomen, dan wil dat nog niet zeggen dat de formule
binnen de Apoc niet op een bijzondere wijze zou kunnen funktioneren naar de intentie van Joh. Het is waar dat de uitdrukking
maar vier keer in de Apoc voorkomt. Daar staat tegenover de
woordengroep rond 'getuigen' (18 keer) en rond 'profeet' (17 keer)
over het geheel genomen aanzienlijk is.
Vele exegeten zijn het erover eens dat de uitdrukking ή μαρτυρία
'Ιησοίί als genetivus subjectivus een unicum is binnen het NT [67].
Bij deze uniciteit gaat het niet zozeer om het konstateerbare feit dat
de kombinatie maar één keer voorkomt, maar ook om de inhoud,
het eschatologisch getuigenis van 'wat te gebeuren staat'. Ook de
betiteling van Jezus als de getuige (1,5; 3,14) is elders in het NT
onbekend en in die zin eigen aan de Apoc.
Deze gegevens doen vermoeden dat de schrijver van de Apoc bij
het omschrijven van de verkondigingsaktiviteit van Jezus, van zichzelf en zijn broeders de profeten gaarne gebruik heeft gemaakt van
het vokabulair van getuigen. Dit vermoeden vindt nog een bevestiging in een andere bijzonderheid van de Apoc, namelijk de
verbinding van 'getuigen' met profeteren' [68].
Tenslotte moet nog als bijzonderheid van de Apoc in het gebruik
van de getuigenisterminologie vermeld worden, dat dit getuigen

66. '... und das macht es wahrscheinlich das sich der Verfasser dem in der
Gemeinde geläufigen Sprachgebrauch anschlieszt' (a.w., p. 100).
67. J. Beutler, a.w. p. 183: 'Im Vergleich mit Evangelium und Briefe des
Johannes fällt hier das gemeinsame 'Zeugnisgeben' auf. Nur hier ist (auszer
1 Tim 6,13) davon im NT noch die Rede'. N. Brox, a.w., p. 96: 'Zunächst ist
zu sagen das keiner Abweichung vom profaner Sprachgebrauch insofern vorliegt, als wir es mit einem Bezeugen von Wahrheiten zu tun haben. Jedoch
- und dies ist beachtlich - wird die Wortgruppe ausschlieszlich auf den Inhalt
der (apokalyptischen) Offenbarung angewandt. In dieser Hinsicht läszt sich
der Zeugenbegriff der Apokalyps seines Objektes wegen spezifisch religiös
und christlich nennen'.
68. Zo meent ook Α. Satake, a.w. p. 119, dat het waarschijnlijk zo is 'dasz die
beide Wortgruppen in der Gemeinde vorher nicht als synonym galten, dasz
also die Gleichsetzung erst auf den Verfasser zurückgeht'. Minder juist lijkt
dan de beperking die hij aanbrengt, namelijk dat die gelijkschakeling 'nur
dann eintritt, wenn von der Wirksamkeit des Verfassers selbst die Rede ist'.
Niet alleen caput 11, ook 17,6 en 22,9 spreken dit tegen.
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steeds op tegenwerking stoot. Alle studies die zich met dit onder
werp bezighouden [69] komen terecht tot de konklusie dat de termen
van 'marturein', 'marturia' en 'martus' nog niet in de strikt martyrologische zin begrepen moeten worden. Ze constateren evenwel
tegelijk dat het getuigen en profeteren wel in een kontekst van
tegenwerking en van bloedvergieten gebeuren. Dat geldt voor de
getuige Antipas (2,13), voor de twee getuigen van caput 11 en voor
die van 17,6 alsook voor de profeten van 11,10.18; 16,6; 18,20.24.
Het getuigenis van Jezus staat ook in deze kontekst (6,9; 11,7;
12,17; 20,4).
6.3.2. οι κατοίκουντες έπι της γης
In 6,10 roepen de martelaars om wraak te nemen op 'de bewoners
der aarde'. Zij worden in dit vers aangewezen als degenen die het
onschuldig bloed van de martelaars hebben vergoten.
De uitdrukking 'de bewoners der aarde' komt in het ОТ vaak
voor. Soms is de betekenis ervan de inwoners van Palestina (b.v.
Hos 4,1; Joël 1,2.14; Jer 6,12). Vaker is de 'internationale' betekenis
aan de orde (b.v. Jes 24,6; 26,21), het gaat dan over mensen van
deze aarde, dikwijls in oppositie tegen God: Jahwe verlaat zijn
woning reeds om de misdaden van de bewoners der aarde te straffen
(Jes 26,21).
Wat de intertestamentaire literatuur betreft komt de formule nog
al eens voor in Hen, met de nodige nuancen in betekenis. Zo spreekt
er soms de afstand van hemel naar aarde in door: ik, Henoch, met
mijn boodschap vanuit de hemel, zal aan de bewoners der aarde
wijsheid gaan brengen (37,3). Ze worden nog al eens gestraft vanwege wangedrag (55,1; 65,6; 66,1; 67,8).
'De bewoners der aarde' komen in de Apoc 11 keer voor (3,10;
6,10; 8,13; ll,10ab; 13,8.12.14ab; 17,2.8). Ze spelen altijd een ongunstige rol, in geen van de teksten is er een neutrale of ethisch
goede betekenis. Ze komen vaak voor in de kontekst van het Beest
(c. 13) en wel in die zin dat de bewoners der aarde het Beest aanbidden (13,8). In zijn visioenen ziet Joh hoe het tweede Beest ervoor ijvert de bewoners van de aarde tot de kultus van het eerste
Beest over te halen (13,12.14). De bewoners heulen met de hoer
Babel (17,2) en ze zijn vol bewondering voor het Beest (17,8).
Wat ook de oorsprong van de formule 'bewoners van de aarde' geweest mag zijn, bij Joh wordt hij een verzamelnaam voor al diegenen, die in de ban van de schijnwereld van de valse profeten
69. Zie hierover het artikel van A. A. Trites, noot 40.
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geraken (13,14), in de roes van de macht van Babel (17,2). Deze
betekenissen spelen bij het eerste gebruik in 3,10 nog niet sterk
mee, maar zijn b.v. duidelijk aanwezig in 8,13 waar Joh luid een
drievoudig wee over hen hoort uitroepen. Joh heeft het nodig geacht v. 13 hier in te voegen na de eerste vier trompetstoten met hun
plagen. Mocht iemand in onzekerheid zijn omtrent de adressering
van de rampen bij die eerste drie trompetstoten, bij de volgende drie
bestaat geen twijfel meer, ze zijn voor de bewoners der aarde (8,13).
Het gaat hier niet om een aardrijkskundige kwalifikatie (hemel- en
aardbewoners), maar om een 'theologische': het gaat om mensen
die voor het Beest door de knieën gaan, mensen wier naam niet staat
opgetekend in het boek des levens (17,8). In de tot hier toe behandelde teksten kwam niets naar voren van een direkte konfrontatie
van de bewoners der aarde met de christenen. De direkte mishandeling van de christenen wordt toegeschreven hetzij aan het
eerste Beest ('het krijgt macht te strijden met 'de heiligen' en om
hen te overwinnen' 13,7) of aan het tweede Beest ('hem werd opgedragen degenen te doden die het beeld van het eerste Beest niet
aanbaden' 13,15) of de hoer die dronken is van het bloed van de
christenen (17,6).
Over een direkte konfrontatie van de bewoners der aarde met de
christenen, en met name met de profeten-getuigen, biedt Apoc 11
nogal wat materiaal. H. 11 bevat o.a. het verhaal over de twee getuigen die optreden à la Moses en Elia in de eindtijdperiode (twaalfhonderdzestig dagen lang v. 3) als boetepredikanten die hardhandig
kunnen zijn als toen Moses tegenover de Egyptenaren. Na het voleinden van hun getuigenis worden ze gedood door het beest
uit de afgrond; hun lijken liggen op het plein van de grote stad
(Jeruzalem)... 'En de bewoners der aarde maken zich vrolijk om
hen en vieren feest en zij sturen elkaar geschenken, want deze twee
profeten waren voor hen een kwelling' (v. 10). Maar ze leefden weer
op en voor het oog van hun vijanden stegen zij in een wolk ten
hemel. Het is onmogelijk op alle elementen van dit moeilijke caput
in te gaan. Voor onze studie lijkt het me van belang of er nog iets
gezegd kan worden over die 'kwelling' van de bewoners der aarde
door de profeten. Het antwoord hierop kan misschien van dienst
zijn bij het beantwoorden van de vraag 6,9-11: waarom werden die
mensen gedood door de 'bewoners der aarde'?
Wat het nader bepalen van die kwelling betreft, zijn er twee gegevens te noteren. Het eerste is dat het werkwoord en substantief
in de Apoc steeds te maken hebben met lichamelijke kwelling en
wel van Babel of het Beest of 'de mensen die niet het zegel van God
hebben'. Voor deze laatsten is er de foltering 'als van schorpioenen'
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(9,5), Babel zal volgens het visioen van 14,10 geplaagd worden met
'vuur en zwavel', het Beest en de valse profeet worden in de poel
van vuur en zwavel geworpen, zullen er eeuwig gepijnigd worden
(20,10). In het lied over de val van Babel staat: 'Bezorgt haar
kwelling (βασανισμόν) en rouw naar de mate dat zij zichzelf eens
verheerlijkte' (18,7). Dan is er nog het tweede gegeven dat werk
woord en substantief in de LXX zeldzaam zijn, het werkwoord komt
echter enkele keren voor in Wh (11,9; 12,23; 16,1.4) en in al deze
gevallen gaat het over de plagen van Egypte. God kwelt 'de goddelozen', 'de anderen' met ongedierte, met bedorven water en 'geplaagd
door wezens waarvan zij te lijden hadden . . . werden ze Hem ge
waar, van wie zij zo lang niet hadden willen weten. God trof hen
met de allerzwaarste straf om hen te doen begrijpen dat Hij de ware
God is' (12,27). Overigens is het ook uit Apoc 11 wel duidelijk dat
het verhaal over de plagen van Egypte uit Exodus erin meespeelt:
v. 6b kent de twee getuigen-profeten 'volmacht toe om water in
bloed te veranderen en het land te treffen met elke plaag die ze zelf
willen'. De Elia redivivus (v. 6a) en Mozes redivivus (v. 6b) herhalen
in deze eindtijd hun plagen. Toentertijd werden die plagen uit
gevoerd om de Egyptenaren of Achab tot betere gedachten te bren
gen. Uit v. 10b mag worden opgemaakt dat nu de eindtijdprofeten
'de bewoners van de aarde' trachten te bekeren, v. 3 ziet ze als
boeteprofeten. Ze volbrengen hun taak (v. 7a), het Beest doodt ze
echter. Dat alles in de grote stad (Jerusalem). Gods geest brengt ze
weer tot leven, ze hebben tenslotte toch nog effect, 'de overigen
brengen eer aan God' (13).
Het is duidelijk dat in dit с 11 vele tradities bijeengebracht zijn
zoals: in de periode vlak voor het einde het optreden van één of
meer profeten, vaak uit een ver verleden teruggekeerd; ze worden
mishandeld (cfr. Mc 9,13); een profeet sterft niet buiten Jeruzalem
(cfr. Lc 13,33); in die eindtijdperiode komen de volken naar
Jeruzalem hetzij negatief om het straffend te verwoesten hetzij
positief om er de ware God te aanbidden. De ontstaans- en overleveringsgeschiedenis van deze thema's behoeft hier niet bestudeerd
te worden. Belangrijk voor onze studie van Apoc 6,9-11 is de vraag
hoe we in al die tradities enkele ideeën opdoen omtrent het profeetzijn en het ermee verbonden martelaarschap en omtrent de 'bewoners van de aarde'. Het lijkt namelijk aannemelijk dat с 11 het
beeld van de eindtijdprofeten wil oproepen, op bijna encyclopedische
manier vele tradities hierover kombinerend. We mogen aannemen
dat Joh en zijn kollega's-profeten zich in 'de laatste tijd' weten en
zich dan ook als eindtijdprofeten zien. Wat vinden ze nu belangrijk
in die tradities over de laatste profeet? Niet zo belangrijk lijken ze te
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vinden hoe hun taakomschrijving eruit ziet. Ze moeten profeteren
(v. 3), maar aan wie? Een antwoord hierop wordt pas in v. 10
gesuggereerd: de bewoners der aarde worden lastig gevallen door
de boeteprediking van de profeten. Maar dit staat niet in een hoofd
zin, staat niet in de hoofdaandacht. Hoofdaccent krijgen enerzijds
het doden van de getuigen door het Beest met instemming van de
aardbewoners en anderzijds het opleven van de getuigen-piofeten
en het eer brengen aan God (ίοων.εν δοξαν τω θεώ τοΰ ουρανού), want
het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbidt Hem die de hemel en
de aarde en de waterbronnen heeft gemaakt'. Dit 'eer brengen aan
God' als te bereiken doeleinde van de boeteprediking van de
profeten is ook af te leiden uit 16,9: de mensen worden met de
vierde plaag gestraft, maar 'ze bekeerden zich niet om eer te brengen
aan God'. Het gaat bij deze prediking om de juiste godskennis en
godsverering, gemotiveerd door de eschatologische verwachting 'het
uur van zijn (God) oordeel' komt.
Wat ook de oorspronkelijke status van Apoc 11,1-13 geweest mag
zijn, in zijn huidige vorm en op deze plaats in de Apoc heeft dit
fragment als hoofdinhoud dat de predikers-profeten na hun ge
tuigenis geen gewillig oor vinden, maar wel geweldadig gedood
worden, met blijde instemming van de aardbewoners; ze zijn evenwel
niet dood te krijgen en hun prediking is uiteindelijk niet zonder
succes. De funktie van 11,1-13 is daarmee die van het inspreken
van moed en standvastigheid aan zijn kollega's-profeten en daarmee
ook voor de toehoorders of lezers. Dat ligt in de lijn van de funktie
van с 10, waar de ziener zichzelf aangespoord weet, te blijven
'profeteren tegen de volken, de naties, de talen en de vele koningen'
(v. 11). Het is de betekenis van het eten van de kleine boekrol,
bitter in zijn maag (8-10). Bij het omschrijven van de funktie van de
capita 10-11 moeten we niet vergeten hoe ze een literair effekt heb
ben naar de lezers of luisteraars, dat o.a. hierin kan bestaan dat ze
beseffen dat de profeten niet op eigen initiatief al die onheilsorakels
van de omliggende hoofdstukken komponeren en publiceren en
verder preken. De stem van God roept hen daartoe.
Tot slot moeten we aangaande die 'bewoners van de aarde' ook
8,13 nader bezien. Ook dit vreemde vers maakt de indruk een tus
senstuk te zijn [70]. Het 'en ik zag en hoorde' is er een indikatie
70. Bousset zegt hierover: 'So drängt sich die Vermutung auf dasz der Арок.
ein fremdes apokalyptisches Fragment von den drei Wehen hier nur zum Teil
in seinem corpus apocalypticum verarbeitet habe' (p. 297). Kraft zegt bij dit
vers (p. 138): 'Nach der vierten Posaune wird die Vision vom fliegenden Adler
zwischengeschoben'. Charles heeft een ingewikkelde redenering om aan te
tonen dat 8,13 eigenlijk na 8,2 thuis hoort.
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voor inzover tot en met het vierde trompetvisioen deze mededeling
van de profeet ontbrak. Het stuk doet plechtig aan, omdat de
adelaar als bode van God optreedt en wel vanaf de meest gunstige
plaats aan het hemelgewelf. Waarschijnlijk maakt Joh gebruik van
een gedeelte uit een traditie met vele weeën over allerlei onmensen
of noodtoestanden. Wat daar ook van moge zijn, hij redigeert het
fragment toch op een bepaalde manier. Enerzijds laat hij het dienst
doen als schakel tussen de eerste vier en laatste drie trompetten en
anderzijds maakt hij de bewoners van de aarde nu duidelijk tot mikpunt van de plagen die in dit visioen loskomen.

Wat kunnen we vanuit hetgeen tot nu toe gezegd is over de bewoners
van de aarde in 8,13; с 11; с. 13 en с. 17 zeggen over 6,9-11 waar
ze ook aanwezig zijn?
In de geciteerde teksten van caput 13 en 17 kwam duidelijk naar
voren dat de bewoners der aarde aanhangers zijn van het Beest. Ze
krijgen een merkteken op hun voorhoofd van het tweede beest
(13,15). Twee maal (13,8; 17,8) wordt van hen gezegd dat ze niet
staan opgeschreven in het boek des levens. Op deze manier heeft
Joh ze tot een antiparallel van de aanhangers van het Lam gemaakt.
Deze zijn de dienstknechten van God die het zegel van God op hun
voorhoofd hebben (7,13; 14,2) en wier namen wel geschreven staan
in het boek des levens (20,12; 21,27).
Naast dit antiparalellisme is er ook de konfrontatie van de twee
partijen en wel binnen caput 11. De bewoners van de aarde worden
gekweld door de twee profeten met hun boeteapostolaat. Deze twee
worden gedood, de bewoners van de aarde zijn er blij om. De twee
leven weer op, hun apostolaat kent behalve afwijzing ook succes
(11,13). Deze konfrontatie is ook aanwezig in 6,9-11: de christelijke
martelaars roepen Gods toorn af over de bewoners der aarde, omdat
deze hun bloed hebben vergoten. Hier is wel het dieptepunt bereikt
van de konfrontatie van de bewoners der aarde met de christenen.
In с 13 heeft Joh het Beest aansprakelijk gesteld voor het doden
van christenen ( w . 7-8), hij paste zich daar geheel aan bij de beel
den en terminologie die hij van Dan 7 overnam. In de capita 17-18
zien we Babel als degene die het bloed van de christenen deed
vloeien. Joh nam daar beelden en woorden van Jer 50-51 op. Hier
in 6,9-11 zijn het de bewoners van de aarde die zich schuldig maken
aan het bloed van christenen. Die 'bewoners van de aarde', een term
uit de traditie, worden hier door Joh opgevoerd omdat zij voor hem
de verzamelnaam zijn niet alleen van allen die zich aan afgoderij
vergrijpen (c. 13), maar ook van allen die de christenen en met
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name de chrisLelijke profeten met hun boodschap afwijzen
(с. 11) [71].
Zo wordt dit verhaal over 'de bewoners van de aarde' in de Apoc
impliciet een bevestiging van wat boven beweerd werd over degene
die geslacht werden omwille van het woord van God en het ge
tuigenis van Jezus, dat het namelijk bij hen om geloofsverkondigers,
om profeten gaat. Hoofdstuk 11 had tot inhoud, al was het in de
vorm van joods traditiemateriaal, dat de profeten niet werden ge
accepteerd door de bewoners van de aarde.

6.4. Konklusie
De bestudering van de martelaarsteksten in de Apoc (par. 6.2.) heeft
tot de konklusie geleid dat Joh op meerdere plaatsen in de Apoc
de kans heeft waargenomen om het thema van de martelaars aan de
orde te stellen, niet alleen van christenen in het algemeen ('de
heiligen'), maar ook van profeten die omwille van de uitoefening
van hun ambt van prediking werden gedood. Dit gegeven van de
martelaars staat bij Joh niet in het kader van de voortekenen van
het wercldeinde, maar in dat van vonnis over de wereld, van het
uitvoeren van het laatste oordeel. Daarom komt de interesse van
Joh voor het onderwerp van de martelaars ter sprake in de vorm
van het thema van de bloedwraak: bloed vergieten en wraak nemen
komen in bijna alle teksten over de martelaars voor.
Bij de bestudering van de teksten van de Apoc over de martelaars
zijn enkele typische verschijnselen opgevallen. Het eerste is gekonstateerd in die teksten, waarin kollektief over 'heiligen en
profeten en apostelen (of de derde groep kan zijn 'de godvrezenden'
(11,18) of 'allen die geslacht zijn' (18,24) wordt gesproken. De Apoc
wil zoveel mogelijk situaties waarin martelingen kunnen voorkomen
insluiten. Het eigene nu van de Apoc is dat die 'profeten' er bij staan.
We weten van elders (Ps 78; Dt 32,43; Hen 47) dat men kan bidden
om Gods wraak op hen die het bloed van 'heiligen' of 'rechtvaar
digen' of 'Gods dienaren = zijn volk' hebben vergoten, de profeten
staan er niet bij. Zij genieten wel een bijzondere interesse in de
71. Volgens sommigen (Bousset, Charles) die houden dat er aan с 11 een
joods, op Jeruzalem georiënteerd verhaal ten grondslag ligt, zijn 'de bewoners
van de aarde' in dat oorspronkelijk document de bewoners van het land
(Palestina) tegenover de bewoners van Jeruzalem. Maar, zo zegt Bousset
(p. 323), is in de huidige tekst de 'internationale' betekenis aan de orde:
'Freilich der Арок, letzter Hand hat jedenfalls 'die Bewohner der Erde' seinem
sonstigen Sprachgebrauch gemäsz verstanden'.
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Apoc. Een tweede typische verschijnsel in Joh' spreken over de martelaars is te vinden in de twee teksten (6,9; 20,4) waarin het over het
motief van de martelingen gaat, 'omwille van het woord van God
en het getuigenis van Jezus'. Deze tweeledige formule en de uitdrukking 'het getuigenis van Jezus' als genitivus subjectivus zijn
uniek in het NT, ook de eschatologische, apokalyptische inhoud
ervan: de uit de hemel komende boodschap over wat spoedig te
gebeuren staat. Het is aannemelijk te maken (par. 6.3.1.) dat Joh
in hen die het getuigenis van Jezus hebben, profeten op het oog
heeft en dat daarom 'zij die geslacht worden omwille van het woord
en . . .' in 6,9 beschouwd moeten worden als profeten.
Het derde typische verschijnsel is dat zowel van die teksten met
de opsomming van meerdere groepen martelaren, waaronder ook
profeten, als van de teksten die het motief van de martelingen aangeven, beweerd kan worden dat het tussenteksten zijn (par 6.2. en
6.3.1.). Op grond van formele en inhoudelijke gegevens mogen deze
teksten gezien worden als een johanneïsche uitbreiding en toespitsing
van een meer neutrale kontekst. Ook 6,9-11 kan als zo'n tussentekst
beschouwd worden: nadat Joh in de vier eerste zegels vooral traditiemateriaal van Zach (de vier ruiters) en van Ez (de vier straffen, die
in 6,8b nog even worden geresumeerd met de woorden van Ez
14,21 [72] heeft verwerkt, gaat hij bij het vijfde zegel, naar vorm ook
nog geïnspireerd op Zach, over op de christelijke martelaars, een voorkeursonderwerp van Joh. De uitdrukkingen Omwille van het woord
van God en . . . ' en 'de bewoners van de aarde' mogen dan al geen
kreatie van Joh zijn, ze hebben in de Apoc een karakteristieke inhoud en funktie. Er zijn nog andere indicia die het redaktiewerk
van Joh in 6,9-11 doen vermoeden [75].
Deze typische verschijnselen leiden tot de konklusie dat de 'martelaars' bij het redigeren van de Apoc een bijzondere behandeling
hebben gehad, en onder hen weer de profeten. Deze bijzondere behandeling kwam niet alleen naar voren in de gebruikte terminologie,
maar ook in de manier waarop de fragmenten over de martelaars
op elkaar zijn afgestemd. Zo is er in 6,9 de kwellende vraag hoe lang
72. R. Charles (I p. 169) beschouwt dit laatste deel van 6,8 als een interpolatie.
Het zou inderdaad het werk van Joh kunnen zijn die met een dergelijke afsluiting van de eerste vier zegelvisioenen tevens meer reliëf wil geven aan het
visioen van het vijfde zegel.
73. Zo komt het werkwoord σφάζει/ν buiten 1 Jo 3,12 in het NT niet voor,
in de Apoc 8x. Dit aantal geeft op zich geen recht om van johanneïsch
vokabulair te spreken, maar dit wordt anders als bezien wordt in welke kontekst het werkwoord voorkomt: bij 'het als geslachte Lam' (5,6.9.12; 13,8),
het 'als geslachte Beest' (13,3) en bij de martelaars (6,9; 18,24).

55

nog te wachten op recht voor de martelaars (het eerste fragment over
de martelaars) en in 20,4 (het laatste fragment) vindt de plechtige
rehabilitatie van hen plaats.
Deze konklusie over het redaktionele karakter van vele martelaarsteksten werpt de moeilijke vraag op naar 'Sitz im Leben' van
dit redaktiewerk. Omdat de volledige beantwoording van deze vraag
een studie zou vragen van de proloog en epiloog van de Apoc en
van de capita 10 en 11 juist onder dit opzicht en dit te ver zou
voeren binnen het kader van deze studie, moet hier volstaan worden
met een suggestie. Het is opvallend dat alle teksten waarin enerzijds
getuigen (1,2; 22,-6.18.20), getuigenis (1,2.9; 6,9; 11,7; 19,10;
20,4) en getuige (1,5; 2,13; 3,14; 11,3; 17,6) en anderzijds profetie
(1,3; 11,6; 19,10; 22,7.10.18.19), profeet (10,7; 11,10.18; 16,6;
18,21.24; 22,6.9) en profeteren (10,11; 11,3) voorkomen, in de
voorgaande beschouwingen (par. 6) bijna allen als tussentekst zijn
gekarakteriseerd. Daarbij moet opgemerkt worden, dat er bij het
presenteren van de profeten-getuigen twee aspekten duidelijk naar
voren komen. Enerzijds is dat het gegeven dat die getuigen-profeten,
even als andere christenen, gekonfronteerd worden met vijanden
van buiten. Anderzijds wordt de inhoud van het getuigen en
profeteren theologisch veilig gesteld: het is de boodschap, van Godswege gegeven aan Christus en van Hem via een engel doorgegeven
naar Johannes en de zijnen, via hen naar de christenen. Met deze
twee aspekten beoogt de redaktie een tweevoudig effekt: de profetenpredikers worden voorbereid op en gesterkt in hun konfrontatie met
tegenstanders, anderzijds wordt hun zending en getuigenis gelegitimeerd bij de christenen, die moeten Onderhouden' wat hen mondeling en schriftelijk door Johannes en zijn broeders-profeten wordt
verkondigd.
Bij de situering van het redaktiewerk van Joh ten aanzien van de
teksten over de martelaars moet nog een gegeven betrokken worden,
namlijk dat in die teksten over profeteren en getuigen meermalen
over een kollege van profeten wordt gesproken dat broederlijk met
Joh samenwerkt (19,10; 22,9; 'de mededienaars' van 6,11; de twee
'getuigen-profeten' van caput 11 mogen misschien gezien worden
als representanten van een groep profeten). Dit leidt tot de mogelijkheid en waarschijnlijkheid dat de verschillende teksten over de martelaars in de Apoc afkomstig zijn uit die groep profeten rond
Johannes. Deze groep hoeft niet per sé door Joh gesticht te zijn, ze
kan al vóór hem bestaan hebben. Ze staat nu wel onder zijn leiding,
in 22,9 wordt immers een soort rangorde verondersteld: de engel,
Johannes, de broeders-profeten, degene die onderhoudt wat zij
profeteren. Het is zeer aannemelijk dat waar in de Apoc het bloed
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van de martelaren en met name van de profeten zo vaak ter sprake
komt, er gedacht mag worden aan slachtoffers in de kring van die
profeten. Het feit dat er slachtoffers onder die getuigen-profeten
vielen, kan de konkrete aanleiding zijn dat er in de redaktie van de
Apoc die aparte aandacht werd geschonken aan de martelaars en
onder hen weer die profeet waren [74]. Misschien heeft ook Joh zelf
in een bepaalde situatie (1,9) reeds de marteldood van nabij onder
ogen gezien.
7.1. Nabeschouwing
In de hier volgende paragraaf zullen we nader bezien wat er vanuit
onze op de vorm en redaktie gerichte studie van Apoc 6 en 6,9-11
gezegd kan worden over bepaalde problemen die zich bij de behandeling van dit caput voordoen. Ook zullen de resultaten van
onze analyse vergeleken worden met de verschillende benaderingswijzen die we aan het begin van deze studie hebben vermeld.
7.2. N.a.v. de vormkritische analyse van Apoc 6
De vormkritische analyse leverde op dat Apoc 6,1-8 beschouwd kan
worden als een goddelijke installatie van strafboden in het kader
van de Dag van toom van Jahwe en het Lam. De hoelang-vraag
van de martelaars (vv. 9-11) is naar zijn vorm afkomstig uit de
klaagliederen waarin de bidder zich gekonfronteerd ziet met Gods
toom. Dat waren globaal de resultaten van par. 3 en 5.
Een eerste nabeschouwing die hieraan te verbinden is betreft de
aard van dit soort literatuur in Apoc 6. Het is m.i. profetische
waarschuwingsliteratuur die de funktie heeft om de lezer of toehoorder te doordringen van de ernst van de ontrouw en ook om de
rampen en tragische gebeurtenissen (ballingschap) 'theologisch'
ergens te kunnen plaatsen. Als Jahwe in de straforakels van Jer en
74. Zo leidt dit onderzoek van de teksten over profeten, getuigen enz. tot eenzelfde konklusie waartoe F. Rousseau kwam in zijn analyse van de literaire
voorgeschiedenis van de Apoc en van de relatie ervan met de oerkerk,
namelijk dat Joh samenwerkte met een kring van profeten. 'Nous pensons
que le texte actuel de l'Apocalypse serait l'oeuvre d'un cercle de prophètes
placés sous l'influence de l'apôtre Jean. Ces prophètes, à Jérusalem, auraient
eu une activité rattachée à la prédication du martyr Etienne et aux prises de
position des apôtres Pierre et Jacques' (a.w. p. 146). De historische details
kunnen in het midden worden gelaten, belangrijk is de opmerking van
Rousseau dat Joh zich bevindt temidden van een kring profeten waar men
weet wat vervolging is.
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Ez aan Israel of Jeruzalem het zwaard, de honger en de pest toe
zegt, dan zouden we tegen de intentie van het literair genre handelen
indien we die drie gruwelen historisch zouden lezen als te dateren
en lokaliseren grootheden. De profeten willen met die straforakels
de val van Jeruzalem en de ballingschap als fouten van Israel af
schilderen en het geheel wordt als profetische literatuur opgenomen
om enerzijds het tragisch gebeuren vanuit God begrijpelijk te maken
en anderzijds om herhaling bij de komende geslachten te voorkomen.
Ook in Apoc 6,1-8 zijn die drie klassieke straffen aanwezig als
stereotiepe schrik-beelden, die de lezer het besef bij willen brengen
dat het kwade gestraft wordt. De formulering is met opzet zo vaag,
omdat Apoc 6 ook vaag blijft zoals we reeds eerder hebben gekonstatcerd: noch het motief noch het mikpunt van de straffen
worden duidelijk genoemd. Dat is waarschijnlijk te verklaren, zo is
gezegd, uit de bedoeling van Joh die in het visioen van het ont
zegden noch maar een zich gereedmaken van God en zijn Messias
ziet (cfr. και έοόιΊη) met het oog op het oordeel, bij trompetten
en schalen gebeurt er van alles, in с 8 en 16.
Dat brengt ons naar een tweede punt van de nabeschouwing,
namelijk het verband van Apoc 6 met de andere twee rampen
hoofdstukken. Ook daar hebben we met het zevental te doen, ook
daar met tussen de zesde en zevende schakel een min of meer uit
gebreid tussentafereel (resp. с 10-11; 16,15). Er zijn vele punten van
overeenkomst met name tussen het trompetten- en schalvenvisioen.
Toch is dat nog geen fundament voor een rekapitulatietheorie die
houdt dat in alle drie rampenseries hetzelfde herhaald wordt met
andere woorden. Dat er een crescendo en geen herhaling in de drie
series ligt, mag opgemaakt worden uit het 'een vierde deel van de
aarde' in 6,8 en het 'derde deel' van alles in 8,9.11.12 en tenslotte in
de derde serie 'alle leven' (16,3). Ook ligt er een crescendo van het
overheersende 'kai edothè' in с 6 naar het 'kai egeneto' in de an
dere capita. Tenslotte is er een duidelijke groei van inzicht in de
vraag op wie die plagen gericht zijn en waartoe: in с 6 blijven de
bewoners van de aarde op de achtergrond (6,10), in 8,13 laat Joh
een duidelijk driemaal wee roepen over de bewoners van de aarde
vanwege de rampen die voor hen bedoeld zijn; in 16,2 wordt bij de
eerste plaag al direkt gezegd dat die 'de mensen met het kenteken
van het B e e s t . . . ' trof, ook in 16,8-11 worden de aanhangers van het
Beest genoemd als de gedupeerden. Gradatie is er ook in de be
doeling ervan: in с 6 vinden we niets op die vraag, in de tweede
serie gebeurt dat twee keer (16,9.11). In deze visie hebben de plagen
een edukatieve funktie, ze willen de gestraften tot betere gedachten
brengen. Dat komt weer overeen met de meer algemene gedachten58

gang van de Apoc: de basileia van God en zijn Gezalfde gaat zich
steeds meer vestigen en dat steeds meer ten koste van de Satansmacht; de bewoners van de wereld staan nu wel aan de kant van
Draak en Beest, maar ze kunnen misschien nog gewonnen worden
voor het rijk van God. Overigens past die edukatieve funktie beter
bij de trompetten- en schalenvisioenen die 'formgeschichtlich' bij de
plagen van Egypte aansluiten (die ook tot taak hadden Farao en
zijn volk tot betere gedachten te brengen) dan bij het zegelvisioen
van Apoc 6 dat zich in vorm en inhoud meer inspireert op de straforakels van Ez die onverbiddelijk straf aanzeggen zonder openheid
naar bekering.
Een derde punt in deze nabeschouwing is de vergelijking met de
synoptische apokalyps vanuit het standpunt van de vormkritiek.
Behalve het verschil in kader (bij de syn. een toespraak, in de Apoc
een visioen) zijn er ook wat vorm en inhoud betreft verschilpunten
aan te wijzen. Bij de syn. staan de daar vermelde rampen onder het
motto van 'wat is het teken dat al deze dingen gaan gebeuren? Na
een eerste serie rampen wordt gezegd: 'ze zijn het begin van de
weeën' (Mc 13,8) of 'niet terstond het einde' (Lc 21,9). Hier wordt
gedacht in een chronologisch schema van een serie gebeurtenissen
in crescendo (of de evangelist dat schema beaamt of afwijst, is hier
niet van belang). En deze periode wordt getypeerd als de tijd van de
messiaanse 'weeën'. De plagen overvallen de mensen, er wordt geen
afzender genoemd. Het is de laatste moeilijke tijd voorafgaande aan
de definitieve vestiging van het rijk Gods. In Apoc 6 zijn de rampen
overduidelijk afkomstig van God: het Lam opent de zegel, een stem
klinkt en roept op, een instrument wordt overhandigd. En alles
staat hier in het teken van 'de dag van de toom en wraak' (6,17),
termen die in de synoptische apokalyps buiten Lc 21,22 niet voorkomen [75]. Vervolgens is het zevental in de Apoc een duidelijk
gekozen vorm, onderbroken met een tussentafereel en met een ingebouwde schakel naar het volgende zevental. In de synoptische
apokalyps wordt niet formeel geteld, niet zonder de zaak te forceren kan iemand tot een zevental komen. Tenslotte is er het verschil
van perspektief. De weeën van de synoptische apokalyps zijn voortekenen, ze gaan vooraf aan het verschijnen van de Mensenzoon
op het einde van de tijd. De straffen van Apoc 6 komen ergens na,
75. Uit deze vergelijking van Apoc 6 en Mc 13 blijkt dat dezelfde rampen
zoals oorlog, pest en honger thematisch en vormkritisch anders kunnen funktioneren: het kunnen weeén en voortekenen zijn voor het einde, het kunnen
straffen zijn door de rechter uitgevoerd. Paul Volz, a.w. p. 161, spreekt ook
in enkele andere gevallen van 'Vermischung von Enddrangsal und Vernichtungsgericht'.
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gaan ergens vanuit. Ze verwijzen namelijk terug naar с 5 waar het
oerkerygma van 'Hij heeft geleden, is gestorven, werd door God
opgewekt en zetelt nu' in beeld is gebracht in het tafereel van het
geslachte Lam dat als overwinnaar naar voren komt en aan wie de
boekrol wordt overhandigd ten teken dat Hij zijn Messiastaak kan
gaan uitvoeren. En die taak bestaat niet alleen in het bijeenbrengen
van zovelen als mogelijk in het rijk van God (5,10), maar ook in het
gaan uitvoeren van de straffen en plagen die voor de Dag van
Wraak zijn aangekondigd. Daarom staat aan het begin en het einde
van Apoc 6 het Lam.

7.3. N.a.v. de redaktie-analyse van Apoc 6,9-11
De vorige paragraaf bevatte enige punten van nabeschouwing n.a.v.
de vormkritische bemerkingen bij Apoc 6. Hier zal nog wat nader
worden ingegaan op 6,9-11, uitgaande van hetgeen er in de redaktieanalyse over gezegd is (par. 6). De vormkritische beschouwing van
de teksten over Gods toorn laat zien dat de vraag 'hoe lang nog?'
niet ongewoon is in die teksten en, thematisch gezien, hoort het
wreken van het bloed bij de taak van de rechter God bij het laatste
oordeel en zo bij de Dag van zijn toom. Een redaktieanalyse leverde
op dat Joh de martelaars op een vijftal plaatsen in de Apoc op een
doordachte wij aan de orde stelt [76]. Ook werd het duidelijk dat
Joh voor het aanwijzen van het motief en van de verantwoordelijken
van die martelingen naast sterk traditionele ook eigen formuleringen
gebruikt.
Een eerste punt van nabeschouwing in dit verband moet zijn, dat
voor 6,9-11 hetzelfde geldt als wat boven voor alle zegels werd
gezegd, namelijk dat alles in het kader van de Dag van toorn en
wraak staat, van het oordeel en vonnis van de rechtvaardige God.
De martelingen worden dus niet ter sprake gebracht als voorteken
van de komst van de Mensenzoon, maar als misdaad die om wraak
roept. En dat geldt niet alleen van de martelaarstekst van 6,9-11
maar ook van de overigen. Het thema dat God zich op onschuldig
vergoten bloed wreekt is niets nieuws, het komt ook voor in het ОТ
(zie par. 4.3.) In de apokalyptiek is dat bijzonder gaan gelden voor
alle mogelijke tegenstanders van God en de zijnen. Nieuw is in de
Apoc, voorzover ik kan overzien, dat er niet alleen over het bloed76. Ook E. Schüssler Fiorenza wijst op de samenhang tussen de fragmenten
die over de martelaars handelen en zegt: 'dasz die Vision 6,9ff eine Schlüsselrolle in den Apk einnimt" (a.w., p. 309).
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vergieten van rechtvaardigen, van de dienaars van God (19,2), maar
ook over dat van profeten wordt gesproken. En ook de doordachte,
samenhangende manier van het onderwerp behandelen is wel iets
eigen aan de Apoc. Wat kan de 'Sitz im Leben' zijn van deze redactionalia? Is het christelijk martelaarschap zo'n wereldwijd fenomeen
dat het alle christenen en ook Joh ernstig bezighoudt? Of is hij persoonlijk en met zijn broeders-profeten betrokken geweest bij mishandeling of dreigende marteling? Of betheologiseert hij breedvoerig
een beperkt historisch gegeven? In 6.4 spraken we hierover.
Hiermee zijn we beland bij een tweede punt van deze nabeschouwing, de verhouding van de martelaarsteksten van de Apoc
tot de historische werkelijkheid. Op het einde van par. 6.4. hebben
we gezegd dat Joh ons in de martelaarsteksten bijna geen houvast
geeft om een historisch beeld te vormen van hetgeen hier gebeurd is.
Waar we bij Mc 13,9 lezen: 'Men zal u overleveren aan de rechtbanken, in de synagogen zult u gegeseld worden en voor stadhouders
en koningen zult u terecht staan omwille van M i j . . . ' , daar krijgt
de lezer een meer gedetaileerd beeld van waar, hoe, waarom en door
wie de christenen worden mishandeld dan in de Apoc. Daar worden
het vooruitzicht en de ervaring uitgesproken van processen voor
joodse en heidense rechtbanken, aangedaan door officiële instanties. De eerste Petrusbrief verwoordt weer een andere ervaring.
'Ge hebt een leven van losbandigheid geleid . . . Nu het hen bevreemdt dat gij niet meer meedoet met die buitensporigheden, weten
ze niet beter dan u te belasteren' (4,3). De christenen van KleinAzië hebben veel te verduren van hun kulturele en religieuze
Umwelt. De vervolgingslogia, hetzij in de vorm van makarismen
(Mt 5,11 en par.) of in de vorm van profetische woorden (Mc 13,9
en par.) hebben de bedoeling de christenen te sterken en toe te
rusten voor hun eventuele konfrontatie met de tegenstander: 'maakt
u niet bezorgd over wat ge zult zeggen'; 'verdedigt u met gepaste
eerbied' [77].
De Apoc kent eigenlijk maar één werkwoord voor de aktiviteit
van de tegenstander ten aanzien van de christenen, dat is 'doden'
of 'bloed vergieten', het elders zo frekwente 'vervolgen' komt in de
Apoc maar één keer voor (12,13). Waarom die 'bloedige' benadering
van de Apoc? Heeft Joh zoveel bloedige taferelen meegemaakt dat
77. D. W. Riddle, Die Verfolgungslogien in formgeschichtlicher und soziologischer Beleuchtung, in: ZNW 33 (1934) 271-289, zegt: 'Die Verfolgungslogien der Evangelien unternahmen es, für die Jünger gerade das zu tun was
ein Missionar wie Paul zu tun für nötig gehalten hatte, nämlich die Anhänger
des Christuskultes auf Verfolgungen vorzubereiten und ihr Verhalten unter
dem Drucke der Verfolgungenzu regulieren' (p. 286).

61

hij er alleen maar op deze manier over kan spreken? Vermoedelijk
is het fenomeen hoofdzakelijk toe te schrijven aan de voorstellings
wereld en het spraakgebruik van de apokalyptiek en van de Apoc
van Joh. Twee voorstellingen zijn hier van belang. Ten eerste, de
'polemische' voorstelling van zaken. In de apokalyptiek staan er
bijna altijd partijen tegenover elkaar, het milieu waaruit de geschrif
ten tevoorschijn komen weet zich aangevallen door overmachten.
Denk aan de beesten van Dn die elkaar bestrijden, aan de oorlog
van het vierde beest tegen de heiligen. Joh werkt dat polemiekgegeven op zijn manier uit in de oppositie van de Tronende (c. 4)
en de gevallen Draak (c. 12), het Lam (c. 5) met de zijnen tegen het
Beest (c. 13) met aanhang. Er vallen slachtoffers. In de tussentijd
(42 maanden = 1260 dagen = З'/а jaar) trekt de Draak ziedend
van woede op aarde rond wetend dat zijn dagen geteld zijn (12,12)
en mag het Beest macht uitoefenen over de christenen (13,4). Het
is hun obsessie slachtoffers te maken (11,7; 12,13.17; 13,7.17). Als
de tussentijd voorbij is, wordt het evenwicht hersteld en komt het
rijk en de rechtvaardigheid van God aan het licht: draak en beesten
worden gedood (19,21) en in het vuur geworpen en de eersten die
we het nieuwe rijk zien binnenkomen zijn juist de martelaars (20,4).
Het ligt niet in de aard en bedoeling van dit soort literatuur om
genuanceerd over de werkelijkheid te denken voorzover historisch.
Het mag de lezers dan ook niet verwonderen dat hij in Apoc geen
konkrete gegevens over de vervolgingen en martelingen vindt. Naast
die horizontale, polemische voorstelling van partijen die elkaar be
oorlogen is er in de apokalyptiek ook nog die meer vertikale en
unilaterale voorstelling van God die rechter is en zijn straffen en
oordelen onverbiddelijk uitvoert. In visioenen wordt geschouwd hoe
Gods toom en wraak in aktie komen, alle ongerechtigheid wordt uit
geroeid en met name wordt wraak genomen waar onschuldig ver
goten bloed is. Joh heeft het visioen van de Dag van toorn neer
geschreven in de rampencapita 6; 8-9; 15-16 en ook in 17-18 over
de val van Babel. In dat bloedige kader staan bij Joh de martelaarsteksten: God wordt geprezen omdat Hij door de plagen aan de
moordenaars en door rehabilitatie aan de martelaars hun loon geeft.
Op deze manier moet de martyrologie in de Apoc gezien worden als
een exponent van de grote, meer algemene bekommernis van Joh
in zijn boek, te weten de rechtvaardigheid van God in deze wereld
zal de verdrukte schepping en mensheid in ere herstellen. Dat is een
geloofsvisie die zich probeert te handhaven, soms tegen de ervaring
van het hier en nu in (want daar heerst het beest) en die zich wel
eens aangevochten weet door die aktualiteit. Daarom opende Joh
zijn martelaarsteksten juist met die ongeduldsvraag.
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Deze overwegingen voeren tot de konklusie dat Joh, als hij het
Beest of Babel of de bewoners der aarde aansprakelijk stelt voor het
onschuldig vergoten bloed van de christenen, hiertoe niet gebracht
werd door b.v. het historisch fenomeen dat Rome of het romeins
imperium systematisch en principieel het veroordelen en executeren
van christenen in hun programma hebben staan. De historici kennen overigens een dergelijk fenomeen niet [78], dat door de teksten
van de Apoc wel wordt gesuggereerd als die niet in hun eigenheid
worden gelezen. Als Joh dan toch op een doordachte wijze aandacht
besteed aan de martelaars (zie par. 6.2.), dan is dat omdat hij in
de martelaarsteksten duidelijk het hoofdthema van zijn boek kan
illustreren (niet andersom, d.i. vanwege het feit der martelaars heel
het boek der Apoc gaan schrijven): Gods rechtvaardigheid toont
zich in de verheffing der verdrukten. Hiermee is niet gezegd dat er
voor de eerste eeuw geen mishandelingen van christenen als
historisch te vermelden zouden zijn. Wat Paulus (2 Kor 4), 1 Ptr
4,12-5,11, Acta en de synoptici over beschimpingen, vervolgingen,
processen, martelingen schrijven, is niet te begrijpen zonder een
historische realiteit die aanleiding gaf tot dat schrijven. Overigens
zullen sociologen en psychologen uitvoerig kunnen aantonen dat
reeds enkele harde manoevres van een overheid tegen een groep
op een beperkte schaal spoedig heel de groep waar ook ter wereld
in een angst- en alarmtoestand brengen. Waar dit dan nog getransponeerd wordt in de beeldenwereld van de apokalyptiek, daar
is de afstand van de historische werkelijkheid nog vele malen meer
vergroot. De vervolgingsliteratuur die in dit milieu ontstaat, heeft
zeker reële banden met de geschiedenis. Maar meestal is het ook
waar dat die literatuur niet ontstaan om die geschiedenis te rekonstrueren maar veeleer om motieven die meer met het heden of de
toekomst te maken hebben. Zo heeft het martelaarsverhaal van
Stefanus (Act 7) niet alleen en hoofdzakelijk de bedoeling een
souvenir te bewaren, maar wel om in beeld te brengen hoe de joden
doof en blind zijn voor de christelijke boodschap en zo een schisma
veroorzaakten. Zo zijn er in de martelaarsteksten van de Apoc ook
wel kontakten met de historische werkelijkheid te beluisteren, b.v.
waar sprake is van profeten wier bloed vergoten wordt en wel 'om78. L. Goppelt, Die apostolische und nachapostolische Zeit. Die Kirche in
ihrer Geschichte. Und la, merkt in dit opzicht op: 'Die Neronische Verfolgung
war keine Masznahme gegen die Christen im ganzen Imperium, sondern ein
örtlich bedingter und begrenzter Vorgang in Rom' (p. 72). Verderop zegt hij
over een andere vervolging: 'Die Verfolgung durch Domitian war also in
Wirklichkeit nur die besondere Verschärfung einer ständigen Gefährdung'
(P. 75).
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wille van het woord van God en het getuigenis . . . ' : de officiële
woordvoerders van de christelijke boodschap, waaronder Joh ook
zichzelf rekent, weten zich bedreigd. Joh heeft dit gegeven echter
opgenomen ter illustratie van zijn geloof dat de rechtvaardige
rechter God alles weer op zijn juiste plaats brengt.
7.4. Nogmaals de verschillende benaderingswijzen
Aan het begin van deze studie zijn enkele exegeten met hun interpretatie van Apoc 6 en 6,9-11 aan het woord gelaten. Bij de ontwikkeling van onze eigen analyse en bij de nabeschouwingen in de
vorige paragrafen is er impliciet reeds een vergelijking gemaakt met
de interpretaties van die exegeten. Bij wijze van afsluiting van deze
studie zal de vergelijking wat meer geëxpliciteerd worden.
Voor alle auteurs is het evident dat Apoc 6 een mozaïek van
oudtestamentische fragmenten is: de ruiters van Zach 1 en 6, de
straffen van Ez, de kosmische rampen van Joël e.a., de hoelangvraag uit Ps 78. Een 'traditionsgeschichtliche' benadering is hier
dus de aangewezen weg om meer licht te werpen op deze tekst.
Ik meen echter dat R. Charles deze benadering in het geval van
Apoc 6 toch niet juist hanteert, hij laat zich te snel meevoeren door
enkele trefwoorden (pest, honger enz.) en komt zo te gauw tot
verbindingen met andere teksten. Dit gebeurt namelijk als hij ook
in Apoc 6 van messiaanse weeën en van voortekenen spreekt en
een eschatologisch schema van zeven rampen als Vorlage aanneemt,
dat ook in de synoptische apokalypsen zou zijn benut. Een vormkritische beschouwing van Apoc 6 komt niet tot dergelijke konklusies omtrent Apoc 6 en Mc 13.
Voor Charles werd het vijfde zegel voldoende verklaard uit zijn
theorie van het eschatologisch schema: vervolgingen komen 'normaal' na honger, pest en oorlog. Hij vroeg zich niet af waarom hier
plotseling een vraagvorm opduikt en hoe het thema van de bloedwraak hier thuis hoort. H. Kraft is zich bewust geweest van het
ongewone van het vijfde zegel, hij spreekt van 'een omweg' en van
'ein retardierendes Moment' met betrekking tot de overige zegels.
Onze redaktieanalyse van 6,9-11 heeft uitgewezen dat Joh hier bij
het vijfde zegel weliswaar met traditionele termen maar op doordachte wijze een thema aan de orde stelt dat hij verder in de Apoc
uitwerkt.
F. Rousseau heeft betreffende 6,9-11 gewezen op een voorbestaan
van de tekst, die van een oudere laag elders in de Apoc (h. 15)
door Joh naar hier zou zijn overgebracht. In onze vormkritiek van
6,9-11 is gebleken dat de hoelang-vraag een stereotiepe formule is
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en met name in ira Dei-fragmenten voorkomt. Dat feit kan de
verklaring zijn van wat Rousseau noemde de eigenschap van een
gestruktureerde en oudere tekst. Het is ook niet nodig overplaatsing
van elders aan te nemen, als we weten dat Joh op meerdere plaatsen
in de Apoc met gelijksoortige terminologie het vraagstuk van de
martelaars onder de aandacht brengt.
Na de vorm- en redaktieanalyse valt het me het moeilijkst om het
eens te zijn met de historische lezing van Apoc 6 zoals b.v. S. Giet
die voorstaat. Dat betekent niet dat men de historische interpretatie
als legitieme benadering van de Apoc moet uitsluiten. In andere
capita (b.v. 17-18) geeft Joh in zijn tekst verwijzingen naar histo
rische realia, elders worden beelden (b.v. het beest) gebruikt die in
de traditie bijna altijd naar historische werkelijkheden verwezen,
dus ook hier wel. Maar de manier waarop in Apoc 6 over honger,
pest en oorlog wordt gesproken nodigt niet uit tot een historische
lezing. We hebben met waarschuwingsliteratuur te doen, reeds in
het ОТ bekend. Het vijfde zegel maakt hier inzoverre een uit
zondering op, dat we niet meer met algemeenheden als pest, honger
enz. te doen hebben, maar met bepaalde martelingen met een apart
omschreven motief (omwille van het woord van God . . .). De tekst
zelf nodigt hier de lezer uit een verbinding met de historische
realiteit te zoeken. Welke verbinding? Aangezien de historische
lezing van Apoc 6 in de geest van S. Giet, d.w.z. dat de opeen
volgende zegels verwijzen naar chronologisch opeenvolgende ge
beurtenissen in de geschiedenis, op grond van de vormkritiek af
gewezen wordt, is ook 6,9-11 niet te begrijpen als een verwijzing
naar een dateerbare gebeurtenis, die zou vallen na b.v. de hongers
nood rond de jaren vijftig. De tekst van 6,9-11 maakt onderscheid
tussen martelaren die er al zijn en God om recht roepen en mar
telaren die nog zullen komen (v. 11). De eersten komen uit de ver
volging van Nero en de laatsten uit die van Domitianus, zo is dan
de algemene opvatting. Argumenten pro of contra zijn er nauwelijks.
Die algemene opvatting berust op de resultaten die de historici ons
aanreiken, zij vonden in de eerste eeuw onder Nero en Domitianus
sporen van vervolging. Ik kan die algemene opvatting niet tegen
spreken. Maar de vorm- en redaktieanalyse hebben wel geleerd dat
het fenomeen van de martelaars voor Joh niet belangrijk is als een
historische, dateerbare grootheid met als eventuele funktie nog om
voorteken te zijn voor het wereldeinde, en dat het voor Joh wel van
belang is voorzover het bij hem en zijn christenen de vraag opwierp:
gaat Gods rechtvaardigheid het nu winnen of niet?
Juli 1976

A. van Schaik
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ZUSAMMENFASSUNG
1. Die Apokalyptik war vor dem Auftreten Jesu eine noch in Entwicklung befindliche literarische Gattung mit bestimmten Charakteristika in Bezug auf Form und Inhalt. Kennzeichnend für Form
und Stil sind beispielsweise 'die Technik' der Vision mit visionären
und auditionären Elementen, die paränetischen Reden, die zum
Ausharren aufrufen sowie die Pseudonymität des Werkes. Inhaltlich
befaszt sich die Apokalyptik mit dem Weltende, dem Weltgericht
und mit zahlreichen Mysterien, die zu diesen beiden Phänomenen
in Bezug stehen (Auferstehung, Himmel, Hölle, die Welt der Engel
und Dämonen).
2. Man kann a priori erwarten, dasz die Apokalyptik als literarische
Gattung und als Wirklichkeitsverständnis im Laufe von zwei Jahrhunderten einen Funktionswandel erfahren hat. Paulus benützt bestimmte Elemente aus der jüdischen Apokalyptik um die Parusie
Christi (und indirekt seine Auferstehung) zu verkünden. Nach den
Synoptikern hält Jesus eine apokalyptische Rede, in der er den
Untergang Jerusalems, das Ende der Welt und das Kommen des
Menschensohnes miteinander verbindet. Johannes schriebt eine
Apokalypse um der christlichen Gemeinde ein Verständnis ihrer
Situation in der Welt zu ermöglichen.
3. Die Intention der Offenbarung des Johannes kann folgendermaszen beschrieben werden. Johannes zeigt, wie die Christen sich in
einer Minoritätssituation befinden. Der Drache verfolgt die Frau
(12,12-13), das erste Tier wird beauftragt die Christen zu bekämpfen und zu besiegen (13,7). Aber dieser Sieg ist nur ein
scheinbarer. Der Drache ist nämlich aus dem Himmel gestürzt
worden und liegt in seinen letzten Zuckungen (12,12). Als positiven
Gegenpol zum vergeblichen Kampf des Drachen stellt Johannes die
Einsetzung des Lammes als Sieger, als Herr über Leben und Tod
heraus (Kap. 5), der die Schlüssel des Todes und der Hölle besitzt.
Johannes verfolgt mit seinem Buch das Ziel, den Christen bewuszt zu machen, dasz sie sich nicht einschüchtern lassen sollen
durch ihre Gegner, sondern dasz ihr Leben vielmehr getragen sein
soll von einer tieferen Wirklichkeitsschau, die auf dem Glauben
an den auferstandenen Herrn basiert. Er will den Leser darüberhinaus zu einer Entscheidung aufrufen zwischen einem Leben der
67

Nachfolge des Lammes oder einem Leben unter die Herrschaft
des Tieres.
4. Die unter 3 beschriebene Intention hat Johannes realisiert durch
die Struktur und den Aufbau seines Buches. Drie Hauptvisionen
prägen den Gedankengang der Apokalypse. Die erste Hauptvision
(Kap. 4-5) zeigt Den, der auf dem Thron sitzt, umgeben von himmlichen Hof, und sie zeigt weiter, wie das Lamm herankommt und
das Buch mit den sieben Siegeln aus der Hand des Thronenden
empfängt. Auf diese Weise wird Christus eingesetzt, um von überall
her für Gott ein königliches und priesterliches Volk zu sammeln
(5,10), nachdem er ein gerechtes Urteil über die Menschen gesprochen hat (Kap. 6-9). Die zweite Hauptvision stellt den Sturz
des Drachen aus dem Himmel dar (Kap. 12-13) und den sich daran
anschlieszenden Befehl des Oraches an die Tiere (13,2-3) die
Christen zu bekämpfen (13,7) und die Menschen irrezuführen
(13,14). In der dritten Hauptvision wird schlieszlich deutlich, dasz
es sich für den Drachen und die Tiere um einen aussichtslosen
Kampf handelt, dasz sie zusammen mit Babel im feurigen Puhl
verschwinden müssen (Kap. 17-20), die Anhänger des Lammes
aber werden Erbauer und Einwohner das neuen Jerusalem sein
(K. 21).
Nach diesen drei Hauptvisionen kennt die Apokalypse noch drei
weitere, deutlich unterscheidbar in dem Aufbau des Buches. Es
handelt sich dabei um die Visionen von den sieben Siegeln (Kap. 6),
den sieben Posaunen (Kap. 8) und die sieben Schalen (Kap. 15-16).
Ihre hervorstechenden Charakteristika liegen in der Zahl sieben,
in der gleichen Ordnung der sieben Elemente und der Steigerung
innerhalb der drei Visionen. Bei den drei genannten Visionen
handelt es sich um Warnungsvisionen, d.h.: Gott straft, denn Er ist
gerecht; Er gewährt aber auch Strafaufschub, um den Menschen
Gelegenheit zur Bekehrung zu geben.
Unterbrochen werden diese wichtigen Visionen durch die Lieder
(5,9-12; 7,11-13; 12,10-12; usw.), die Besinnung des Propheten
auf seine Berufung (Kap. 10) und seinen Versuch, seine Mitbrüder,
die Propheten, in ihrem Apostolat zu ermutigen (Kap. 11).
Die Einteilung der Apokalypse kann man sich wie folgt vorstellen:
I. Einleitender Teil: Anschrift, Begrüszung, Berufungsvision
(Kap. 1).
II. Ermahnender Teil: die sieben Botschaften (Kap. 2-3).
III. Visionärer Teil:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Das öffnen der sieben Siegel (4,1-8,1)
die sieben Posaunen (8,2-11,19)
die Gemeinde und ihre Feinde (12,1-14,20)
die sieben Schalen (15,1-16,21)
das Urteil über die Hure Babylon (17,1-19,10)
das Urteil über den Drachen und die Tiere (19,11-20,15)
die neue Schöpfung und das neue Jerusalem (21,1-22,5).

IV. Schlusz (22,6-21).
5. Die hier angewandte Methode ist weder die zeitgeschichtliche, die
den Inhalt der Visionen aus der Zeit des Johannes heraus zu erklären versucht noch die weltgeschichtliche, nach welcher Johannes
die wichtigen Geschehnisse der Weltgeschichte voraussah und auf
verborgene Weise in seinem Buch wiedergab. Der wesentliche
Einwand gegen diese beiden Methoden richtet sich gegen ihre
Tendenz, die Abfolge der Bilder und Visionen in der Apokalypse
als chronologische Folge zu verstehen und in die Realität der
Geschichte zu projektieren. Die Apokalypse würde damit den Verlauf der Geschichte zugunsten derjenigen enthüllen, die am Ende
dieser Geschichte leben.
Unsere Methode ist mehr literarisch als historisch. Wir haben
die wesentlichen Stichworte der Apokalypse herausgegriffen und ihr
Verhältnis zueinander untersucht. So erschlossen sich die sechs
Hauptfiguren der Apokalypse: einerseits der Thronende, das Lamm
und die Braut Jerusalem, andererseits der gefallene Drache, das
Tier und die Hure Babylon. Wir entdeckten auf diese Weise die
wichtige Stellung der Kapita 4-5, 12-13 und 17-21.
6. Der Verfasser der Apokalypse nennt sich selbst viermal Johannes
(1,1.4.9; 22,6). Aus seiner fundamentalen Kenntnis des AT und der
Gattung der Apokalyptik ergibt sich die Folgerung, dasz es sich um
ein Christen aus dem Judentum handeln musz. Er schreibt sein Buch
aus einem prophetischen Bewusztsein heraus (1,3.9-11.19; 22,6-8).
Die Botschaften an die Kirchen lassen den Schlusz zu, dasz er eine
pastorale Beziehung zu den sieben Kirchen hat.
Dieser Johannes ist vermutlich nicht derselbe wie der Verfasser
des vierten Evangeliums. Obwohl die Gattung der Apokalypse wie
auch die des Evangeliums eine eigene Gesetzlichkeit aufweist, ist
dennoch der Unterschied in Terminologie und Gedankenmaterial
zwischen dem vierten Evangelium und der Apokalypse zu grosz,
um von einem Verfasser ausgehen zu können.
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7. Die Zeit der Endredaktion der Apokalyps ist vermutlich am Ende
der Regierung des Kaisers Domitian (81-96) anzusetzen. Die
Begründung dürfte darin zu suchen sein, dasz die Apokalypse
mehrmals das Phänomen der Märtyrer erwähnt, die historische
Forschung aber erst unter Domitian eine beträchtliche Form der
Christenverfolgung annimmt.
8. Ein Spezialstudium über das fünfte Siegel (6,9-11) ist im Kommentar enthalten. Der formgeschichtliche Teil hat sich mit der 'wie
l a n g e . . . ' Frage in 6,10 beschäftigt: im AT erscheint diese Frage
als eine rethorische in den Klagepsalmen und als eine chronologische
in den apokalyptischen Texten. Арок 6,10 kennt beide Aspekte.
Der redaktionsgeschichtliche Teil hat neben 6,9-11 auch andere
Märtyrertexte (16,5-7; 17,6; 18,20.24; 20,4-6) analysiert und ist zu
dem Befund gekommen, dasz diese Texte gekennzeichnet sind durch
ein johanne'isches Vokabular und dasz sie sogar wahrscheinlich als
eine christliche Konkretisation in einen mehr allgemein-apokalyptischen Kontext eingefügt sind. Eine Analyse der Aussage: 'die
getötet waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses
willen' (6,9) hat glaubhaft gemacht, dasz es sich in 6,9-11 um
Propheten-Märtyrer handelt, also um Verkünder des Wortes Gottes
und nicht primär um deren Empfänger.
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STELLINGEN

I
Bepaalde gegevens van de psychoanalyse zoals het Oedipuscomplex
helpen de lezer van Rom 7,7-25 deze tekst, die over de konfrontatie
van het ik met zonde en wet handelt, beter begrijpen.
Cf. A. Vergole, Apport des données psychanalytiques
à l'exégèse, in: 'Exégèse et Herméneutique', Paris 1971.

II
Een vergelijkende studie van de ode van Sophocles op de mens in
Antigone 332-375 en van Paulus' lied op de liefde in 1 Kor 13
toont aan hoe in beide teksten een verschillend mensbeeld ter sprake
komt.
III
Het is juist dat de exegese zich meer moet gaan bedienen van de
methode van de struktuuranalyse, die de algemene literatuurwetenschap reeds lang in praktijk brengt. Daartoe hoeft echter geen afscheid genomen te worden van de Formgeschichte.
Cf. Sj. van Tilborg, Afscheid van de Formgeschichte,
Vox Theologica 46, 1976, blz. 1-9.

IV
B. van lersel en J. Linmans komen terecht tot de voorlopige
konklusie dat een empirische benadering van de hermeneutiek
dringend gewenst is, want het is de enige mogelijkheid om tot een
onderzoeksmodel te komen, dat de zingeving van de bijbeltekst tot
objekt heeft.
Vingeroefeningen im empirische hermeuneutiek, Vox
Theologica 46, 1976, blz. 10-24.

ν
'Mensenzoon' in Арос 1,13 moet niet geïdentificeerd worden met
dezelfde term die in de evangeliën een Christustitel is, hij moet
begrepen worden als een element uit het genre der verschijningen
zoals dat voorkomt in Dan 7,13 en 10,5.

VI
De dieptepsychologische uitleg van de visioenen van de Apokalyps
zoals Christa Meves die geeft berust op een verwarring van de
exegetische en psychologische methode en is daarom geen verantwoorde manier om de bijbelse beeldspraak te aktualiseren.
Tegen Chr. Meves, Die Bibel antwortet uns ¡η Bildern.
Tie/enpsychologische
Textdeutungen
im Hinblick auf
Lebensfragen heute, Freiburg a.B. 1973.

VII
Het Lam in de Apokalyps moet niet gelijk gesteld worden met het
paaslam uit het Oude of Nieuwe Testament. Het moet hoofdzakelijk
gezien worden als een apokalyptisch beeld voor Christus, wiens
tegenspeler ook in het beeld van een dier wordt voorgesteld.
VIII
Demonen staan in de evangeliën steeds in verband met bezetenheid,
de satan wordt voorgesteld als iemand die de mens verleidt of
beproeft. Demonologie heeft er te maken met de ervaring dat het
kwaad de mens overkomt, satanologie met de ervaring dat de mens
er schuldig aan is.

IX
De poging van F. Belo om Marcus te interpreteren in het licht van
Marx kan positief gewaardeerd worden, voorzover zij iedere exegeet
dwingt zijn vooronderstellingen bij zijn bijbcluitleg te onderzoeken.
De poging kan niet in alle opzichten geslaagd heten omdat de interpretatie van Marcus op enkele historische onjuistheden berust.
F. Belo, Lecture
Paris 1974.
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χ
Een vormkritische studie van Apoc 6 komt tot de konklusie dat de
rampen in dat hoofdstuk niet historisch, chronologisch begrepen
moeten worden.
XI
De kamavaleske aandacht voor het getal elf is niet afkomstig uit
het milieu van de bijbel, maar uit de gemiaanse sprookjeswereld
van de elven. Deze sprookjes behoeven evenmin als de mythen in
bijbel geontmythologiseerd te worden.

Stellingen bij het proefschrift van A. P. van Schaik,
DE OPENBARING VAN JOHANNES
Nijmegen, 11 november 1976

