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De Openbaring van Johannes: 

brief, apocalyps en profetie

In de volgende hoofdstukken komen twee voor de vertolking van de Openbaring

van Johannes fundamentele problemen aan de orde. Het gebruik voor de

vertolking van een betekenisontwerp en getuigenisontwerp, met behulp waarvan

vertolkers een tekst willen verstaan tegen de achtergrond van de tijd van 

ontstaan (3). En de vertolking van beelden en beeldspraak (4). 

In dit hoofdstuk geven we een ontwerp dat inzicht geeft in de vorm en inhoud

van de Openbaring van Johannes. Dat inzicht is nodig om dit laatste bijbelboek

als voorbeeldtekst te kunnen gebruiken voor de beantwoording van de vragen

naar een verantwoorde overgang van verstaan naar vertolken. Wat nu volgt is een

betekenisontwerp, dat van meet af rekening houdt met het perspectief van deze

studie, gericht op vertolkers, die vanuit de Openbaring van Johannes een

vertolking in preek en catechese willen voorbereiden. Tegelijk spreekt uit dit

ontwerp, dat vertolkers een bijzondere interesse behoren te hebben voor het

spreken en handelen van God. Het is daardoor tevens een getuigenisontwerp.

Het ontwerp doet dienst als illustratie voor de bespreking van de vraag rond het

gebruik van een ontwerp van een oorspronkelijke betekenis. Het doel van dit

hoofdstuk is derhalve tweeledig: inzicht verschaffen in de aard van het laatste

bijbelboek en het inzicht als voorbeeldmateriaal gebruiken om de onderzoeks-

vraag te beantwoorden, zoals die in hoofdstuk 2 werd geformuleerd: onder welke
voorwaarden is in de overgang van verstaan naar vertolken het gebruik van een ontwerp
van toenmalige betekenis en getuigenis te verantwoorden?

Het uitgangspunt van het gericht zijn op vertolkers betekent, dat we inzicht gaan

geven in de Openbaring van Johannes vanuit een praktisch-theologisch perspec-

tief. Praktische theologie is een wetenschap die als object heeft de communicatie

van het Gods Rijk in onze cultuur en samenleving en de rol die de gemeente daar-

bij heeft (zie hoofdstuk 1). Uit die omschrijving volgt een specifieke interesse in

communicatie en in de rol van de gemeente. We ontlenen de gegevens omtrent

de Openbaring van Johannes aan een andere dan praktisch-theolgische discipli-

ne, namelijk de wetenschappelijke exegese, maar we leggen in de ordening van

die gegevens een accent op de Openbaring van Johannes als communicatiemid-
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del in en voor de gemeente. Dat betekent aandacht voor de wijze waarop de

Openbaring van Johannes contact zoekt en communiceert met hoorders en

lezers. Aandacht voor de rol, die aan functies in de gemeente wordt toegekend in

die communicatie. En aandacht voor de interactie met cultuur en samenleving.

De tijd is voorbij dat de exegese door het vaststellen van één scopus heerst over

de inhoud voor preek of bijbelcatechese en zou kunnen bepalen of de door ver-

tolkers gekozen pointe is gelegitimeerd (zie Theissen 1994b, 47-79). Vertolkers

treden in dialoog met de exegetische resultaten. En in die dialoog is het van

belang, dat vertolkers eerlijk luisteren naar de wereld van de tekst, hun partner in

de dialoog. De tekst kan zelf niets terugzeggen en moet het hebben van faire

ontwerpen op basis van een zorgvuldige en methodisch verantwoorde exegese,

die er weet van heeft dat de tekst een meerduidig potentieel van betekenis is, dat

door lezers, hoorders of exegeten moet worden gewekt. De ene, ideale pointe van

een tekst bestaat niet. De tekst is te zien als een open tekst. En in dit hoofdstuk

wordt de tekst beschouwd als een relatie-tekst voor preken en catechese (Theissen

1994b, 47), als een tekst dus ten behoeve van een hermeneutisch-com-

municatieve praxis. Dat houdt in, dat we de vrijheid nemen vanuit een bepaald

perspectief en een bepaalde invalshoek het laatste bijbelboek te benaderen.

In de praktijk van de toenmalige gemeenten had dit boek een functie en zocht het

de reactie van hoorders. Ook de profeten, die met de inhoud van dit intrigerende

profetische geschrift wilden communiceren met de gemeente, hadden een speci-

fieke functie. De Openbaring van Johannes is te beschouwen als een tekst, die de

toenmalige gemeenten in de samenleving van Klein-Azië, als onderdeel van Het

Romeinse Rijk tot profetische onderscheiding van geesten en ware aanbidding

beoogde te brengen. Daarom willen we bezien hoe de hoorders bij de kern van de

zaak worden gebracht en hoe de toenmalige geloofsgemeenschap kerygmatisch,

liturgisch en diaconaal in een kritische relatie wordt geplaatst tot het politiek-

religieuze complex van de Romeinse cultuur en samenleving en de synagoge. Het

zal blijken, dat de Openbaring van Johannes een bijzondere manier heeft om de

wederkerige communicatie van God met de gemeente literair vorm te geven. 

We vatten de Openbaring van Johannes op als een christelijke profetisch-

apocalyptische circulaire aan de zeven gemeenten (Schüssler Fiorenza 1976,

20ff.; Bauckham 1993, 2). Eerst bespreken we het brief-karakter (3.1), dan gaan

we na welke compositiemiddelen de auteur gebruikt om te communiceren met

het publiek (3.2), vervolgens bespreken we het profetisch-apocalyptische karakter

(3.3). Tenslotte komen we te spreken over de vraag welke bijdrage een ontwerp

van een oorspronkelijke betekenis kan leveren aan de vertolking (3.4). Bij de

beschrijving laten we merken, dat we het over een ontwerp hebben, ontstaan in

gesprek met het ontwerp van de eigen wereld van de verstaander. 

3.1 Een brief om voor te lezen 

artistieke gerichtheid?
Men kan zich afvragen of de Openbaring van Johannes literatuur is in de zin van

een kunstvorm. De beantwoording van die vraag hangt af van wat onder een

kunstvorm is te verstaan. Een tekst is dan een kunstvorm, als ze gekenmerkt

wordt door zorgvuldigheid, zowel wat de inhoud als wat de pragmatiek en

overtuigingskracht betreft. De auteur heeft er kennelijk moeite voor gedaan met

behulp van allerhande stijlmiddelen met de inhoud over te komen en een
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praktisch effect te bereiken (Mooij 1981, 4v.). Maar of zoiets als artistieke zorg-

vuldigheid de auteur van de Openbaring van Johannes gedreven heeft is niet

waarschijnlijk, al wordt knap gebruik gemaakt van bijvoorbeeld zeventallen,

gesprekken, onvergetelijke fantasiefiguren, geluiden, hymnen en wellicht ook

van tweeregelige, drieregelige en vierregelige strofen om de aandacht van de lezer

en hoorder vast te houden. 

Kunstzinnigheid is een eigenschap die door anderen dan de maker toe-

geschreven wordt aan een tekst. Over erkenning en respons onder componisten,

romanschrijvers, dichters, schilders, glazeniers en beeldhouwers heeft de Open-

baring van Johannes niet te klagen. Maar deze artistieke respons hoeft nog niet te

betekenen dat de tekst zelf een artistieke gerichtheid heeft. Zo bestaan er nega-

tieve oordelen over de Openbaring van Johannes van kunstenaars: de toneel-

schrijver Shaw noemt het ‘a curious record of a drug addict’s vision’ (aldus Wall

1991, 3). Daar staat tegenover dat de auteur een originele verwerker van traditie is,

die bizarre beelden weet op te roepen door allerlei gegevens te combineren. Of dit

bewust is gebeurd of meer onopzettelijk is niet te zeggen. De compositie, even-

eens een kenmerk van een kunstuiting, is zeker weloverwogen. Maar de

Openbaring van Johannes mag dan artistieke erkenning vinden, omdat het een

onthullende werking heeft of veelduidig is of juist raadselachtig, waardoor het de

eigen tijd overstijgt, de Openbaring van Johannes is niet geschreven omdat

iemand zich met indruk wilde presenteren uit een l’art pour art oogmerk. 

Dit zijn moderne opvattingen om een oude tekst te typeren als literatuur, de

auteur van de Openbaring van Johannes evenwel hanteert een genre, waarbij hij

trouw blijft aan de vorigen die apocalyptische teksten schreven. Alleen, hij

verwerkt de beeldencatalogus, die rond en in hem bestond, tot een compositie,

waarin het Lam een beslissende rol toebedeeld krijgt. Ter vergelijking: in andere

onsterfelijk gebleken literatuur uit de oudheid, de ‘Metamorphosen’, schrijft

Ovidius (gestorven 17 na Chr.) over de draak: ‘zijn moordbeluste kaken dragen

slierten grijswit schuim, de schubben krassen schurend langs de grond’ (Ovidius

1993, 71). Ovidius is echter op artistieke presentatie uit, gezien de beproefde vorm

die hij kiest, een epos in dichtvorm van duizend regels, gecomponeerd in de

dactylustechniek en in het metrum van de hexameter, gebruik makend van

klankeffecten. Het publiek moest geoefend zijn om al die toespelingen en

verwerkingen van anderen - Ovidius eert en verwerkt Homerus en Vergilius en

speelt met hun teksten - te kunnen volgen en te kunnen genieten van de

behandeling van de stof. Maar het ging hem niet alleen om entertainment. Het

epos wilde in de gestalte van een heldendicht, zoals de Odyssee van Homerus of

als een leerdicht mensen deel geven aan kennis omtrent strijd en leven. Ovidius

kiest voor een anti-epos, voor een metamorfose van het genre, voor een gedicht

dat noch een leer noch een heldendicht is, maar dat bekend wil maken met de

gedaanteverwisselingen, om te beginnen met de allereerste metamorfose van

Chaos in Kosmos en om te eindigen bij de laatste metamorfose: keizer Augustus. 

Het verschil in tekstpresentatie met de Openbaring van Johannes valt meteen

op. Ovidius is in literair opzicht een uitblinker die zijn genre met speels

gemak beheerst. De auteur van de Openbaring van Johannes is iemand die

naast onvergetelijke passages, ook moeizame stukken in niet al te best Grieks

heeft geschreven, waarvan de plaats en de betekenis in het vertelverband

onzeker blijven. Maar die constatering doet niets af aan de kunstzinnigheid en

de communicatieve kracht.

85



om voor te lezen
De Openbaring van Johannes is bestemd om voor te lezen in een godsdienstige

samenkomst (1:3; 22:18), in een andere situatie dus dan een voorstelling van een

dichter op het Forum Romanum om een publiek bestaande uit politici en

rechters, rijke lui en filosofen te onderwijzen, te behagen en te veranderen, om de

drie klassieke retorische doelen (docere, delectare, movere) te noemen. 

Er zijn in literatuur uit de oudheid stijlmiddelen aan te wijzen waaruit blijkt

dat geschriften zo gecomponeerd zijn, dat ze gereciteerd kunnen worden.

Auteurs schreven voor het oor. En dat reciteren in het openbaar van werken van

allerlei genres was zeker niet alleen beperkt tot de hogere klasse. Literaire genres

waren bekend onder alle lagen van de bevolking en kenden gradaties in kwaliteit.

De auteur van de Openbaring van Johannes heeft dus niet een kunstzinnige,

maar een godsdienstige bedoeling met zijn boek: dat wil onthullen, ont-dekken

hoe de tijd gezien kan worden in het licht van de strijd tussen hemel en afgrond.

Het wil aansporen tot trouw en tonen wat de hemel in petto heeft ten behoeve van

bedreigde christenen. 

Het voorlezen van de Openbaring van Johannes duurt ongeveer anderhalf uur.

Het is mogelijk dat de Openbaring van Johannes bedoeld is voor de gods-

dienstoefening, want apocalypsen vormden een onderdeel van de eredienst 

(1 Kor. 14:26). Sommigen vatten de Openbaring van Johannes zelfs op als (een

deel van) een liturgische tekst, gezien de cultische symbolen, liturgische acties,

hymnische formules en doxologieën. Volgens de een is er in de Openbaring van

Johannes een echo te vinden van de christelijke Pascha-liturgie (aldus voorzichtig

Prigent, die deze liturgie met name terugvindt in Op. 4 en 5 -Prigent 1964).

volgens anderen ligt naast andere grondpatronen de tempelliturgie aan de basis

van delen van de Openbaring van Johannes. 

Weer anderen denken aan een inwijdingstekst, gelezen voorafgaand aan de

doop of aan de eucharistie (Läuchli 1960; Barr 1986). Aantrekkelijk is de

gedachte dat de hoorders de hymnen zouden kunnen meezingen. Maar nergens

treffen we een uitnodiging tot participatie aan de hemelse liturgie aan (kritisch:

Jörns 1971, 180-184; Schüssler Fiorenza 1985, 166). Het blijkt dus moeilijk

aantoonbaar, of en zo ja welke plaats het laatste bijbelboek als profetische tekst in

de toenmalige liturgische praxis had (zie ook Delling 1959).

actualisatie openbaringservaring
Vermoedelijk was de samenkomst van de gemeente een context waarin escha-

tologische beeldverhalen worden overgedragen. De Openbaring van Johannes

heeft onder meer als oogmerk om tot de ware aanbidding aan te moedigen. Deze

aanbidding in zowel liturgische als ethische zin geschiedt in afweer en afkeer van

de aanbidding van het beest. In de liturgische viering bereidt de voorlezing van de

Openbaring van Johannes de hoorders in de situatie van Klein Azië voor op en

geeft deel aan de hemelse visioenen en hun eschatologische boodschap. Zeker,

wanneer de voorlezer de liturgie van de hemel herhaaldelijk ten gehore brengt.

Door het voorlezen worden Johannes’ visioen en zijn ervaring opnieuw present

gesteld. En de auteur heeft alle stijlregisters opengetrokken om deze hernieuwde

actualisatie van de openbaringservaring bij de hoorders te wekken. 

Men kan zelfs concluderen, dat het medium de boodschap is, omdat het

luisteren deel geeft aan de verborgen overwinningskracht van het Lam. Zoals

Aune het uitdrukt: ‘..the skillful apocalyptic writer may portray the revelatory

experience which he purportedly had which such literary skill (particularly

enhanced through public performance) that the intended audience may indeed
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participate in the original experience to such an extent that the experience is 

“re-presented” or re-actualized for them’ (Aune 1986, 89; vergelijk Thompson

1990, 72f.; Barr 1986).

Deze bijzondere betekenis van het voorlezen heeft gevolgen voor de inter-

pretatie. We kunnen ons een geloofsgemeenschap voor ogen stellen die thuis is

in de voorstellingswereld en die de bedoeling en de regels van het beluisteren van

visioenverslagen kent. Het (mogelijk herhaald) aanhoren van beelden licht een

tipje van de sluier van de hemelse bedoelingen op. Die beelden zijn mede bedoeld

om te onthullen, maar tegelijk om verborgen te houden en het primaat aan het

handelen van de hemel te laten. Ze vormen de heilige ruimte binnen een wereld

van begrippen en voorstellingen. Ze activeren het decoderingsmechanisme van

de hoorders en brengen hen bij hun interpretatieruimte en bij de toepassing op

de eigen situatie. Verondersteld mag worden, dat de tekst in de situatie van 95 na

Chr. in Klein Azië op deze wijze herkend en beleefd kon worden. Deze

herkenning geldt niet het gebruik van de Openbaring van Johannes aan het eind

van de twintigste eeuw. Daarvoor zijn de verschillen in beleving van de hemel,

van Gods handelen, van de geschiedenis, van de eigen tijd, van de liturgie en van

de voorstellingswereld tussen toen en nu te groot. 

De Openbaring van Johannes is niet geschreven om de wereldgeschiedenis in

zijn beeldverhaal verhullend uit te tekenen en luisteren betekent niet historie

decoderen. Overigens hebben vertolkers in de gemeente veel te maken met

deze populaire wereldhistorische benadering. Uit een voorbeeld van 25 jaar

geleden blijkt hoe betrekkelijk deze manier van verstaan is. Zo werden alleen

al van Lindsey’s boek over de Openbaring van Johannes in Amerika - in de tijd

van het Vietnam-debâcle - twee miljoen exemplaren verkocht. Lindsey komt

tot een uitleg die de oorspronkelijke lezers nooit begrepen kunnen hebben: de

vleugels als van de arend, die de vrouw krijgt om naar de woestijn te kunnen

vluchten (12:14) ziet hij als een heenwijzing naar de vliegtuigen van de

Amerikaanse zesde vloot (met Eagle-embleem), die klaar ligt voor een in

vergelijking met de Vietnamoorlog mooie taak: de joodse Messiasgelovigen in

veiligheid brengen als de grote Verschrikking zal losbarsten (Lindsey 1973,

155). Zijn visie is onder andere bestreden door Van der Waal, die veel treffende

informatie biedt en die de Openbaring van Johannes anti-judaistisch verstaat

niet als een ‘politieke Enkhuizer Almanak, compleet met allerlei rillers’, maar

als ‘een Koninklijke Boodschap aan de kerk om te houden wat zij bezit’ (Van

der Waal 1977, 151) en door Boersma 1977. Beide auteurs proberen een betere,

huns inziens juiste, uitleg te plaatsen tegenover die van Lindsey, maar ze

vragen zich nauwelijks af door welke psychische en sociale omstandigheden

opvattingen als van Lindsey telkens weer aanslaan, al wijst Van der Waal

terloops op kerkelijk escapisme en een ondergangsstemming-op-grond-van-

ervaring (Van der Waal 1977, 34).

We leggen de nadruk op de op het horen gerichte structuur, maar dat sluit

bestuderend lezen niet uit. Door lezen kunnen we meer verborgen lijnen en

toespelingen op het spoor komen dan door het horen. Maar het gegeven, dat

hoorders de tekst moeten kunnen volgen, maakt al te ingewikkelde exegetische

verklaringen onwaarschijnlijk.

het begin van de brief
Het opschrift ‘Openbaring van Johannes’ is hoogstwaarschijnlijk later
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aangebracht en kent bovendien nog tekstvarianten (van de heilige Johannes; van

de theoloog Johannes; van de theoloog en evangelist Johannes). In een dergelijk

opschrift, vermoedelijk gemaakt om de boekrol te kunnen identificeren, verraden

zich al de vragen van de gebruikers: is de Openbaring van Johannes de tekst van

een van de heiligen? Of misschien van de evangelist? Er zijn tekstoverschrijvers

of verzamelaars, die verwantschap opmerkten met het evangelie naar Johannes of

die in hem een theoloog herkenden. En dan: hoe is het te vertalen: openbaring

van of openbaring aan Johannes? Wanneer echter de eerste woorden van het boek

als titel wordt geïnterpreteerd, dan is de naam van het geschrift ‘Openbaring van

Jezus Christus aan Johannes’.

Het begin (1:1-3) lijkt een aanwijzing te zijn omtrent de aard van het boek. Het

is te verstaan als een uitspraak die de visioenen legitimeert. De openbaring is

afkomstig van God, maar niet rechtstreeks. Via de overdrachts- en communicatie-

lijn langs Jezus Christus, de engel, en Johannes moet de openbaring uiteindelijk

terechtkomen bij de gemeente.

Dan worden ‘de woorden van profetie’ in het kader van een brief gezet (over

brieven in de oudheid: Aune 1989, 158-225). 1:4 is een groet van Johannes, die

zoals gebruikelijk gevolgd wordt door een doxologie (1:5-6). Een afsluitend lied

(1:7) in de vorm van een kwatrijn zet in met het aandacht wekkende ‘Zie’ en komt

weer uit bij het begin, namelijk bij God, ‘die is, die was en die komt’ (1:4,7), het

lied refereert daarmee tegelijk aan de bron van openbaring, God (1:1). Het begin

van deze brief sluit dus goed aan bij de introductie in (1:1-3). En wie scherp

geluisterd heeft, heeft toch God in de directe rede kunnen horen spreken. Twee

maal in de Openbaring van Johannes spreekt God. Hier: ‘Ik ben de Alfa en de

Omega’ (1:8). En in 21:5-8. Hoorders moeten dus aandachtig luisteren en geduld

oefenen, willen ze God opnieuw horen spreken (21:5-8, in een passage die begint

met ‘Ik maak alles nieuw’). De stemmen van andere hemelingen, Christus, de

Geest, de oudsten, de levende wezens, de engelen zijn herhaaldelijk te

beluisteren. Het gaat om een geschrift met een verborgen spreken Gods.

In 1:4-8 laat de auteur zijn verbindingstechniek zien. De openbaring komt van

God en is gericht tot de gemeente en Johannes is een van de tussenpersonen, zegt

het voorwoord (1:1-3). Die beweging ontvouwt zich in de groet. Dadelijk is daar het

spreken over God en de overtuiging dat de gemeenteleden priesters voor God

zijn, mensen die God mogen naderen en geroepen zijn tot aanbidding. De groet

begint en eindigt met de uitspraak dat God is, was en komt. Wat er verder door

Johannes getoond wordt zal een nadere uitwerking van deze groet zijn. We

ontwaren een inclusio-techniek en een manier om de gewekte aandacht vast te

houden en de hoorders mee te nemen naar de volgende teksteenheid. Door het

herhaalde ‘ons’ in 1:5vv. worden voorlezer, verteller en hoorder verbonden. De

inhoud (Christus heeft ‘ons’ lief enz.) betreft hen en wordt zo voorgesteld dat

deze belijdenis als een heilvolle werkelijkheid de voorlezer en ook de hoorders

geldt. De christologische inhoud van dit gedeelte is de norm voor het verder

voorlezen, vertellen en horen van wat volgt. Christus’ heil kent geen

eschatologisch voorbehoud, hij heeft ‘kratos’ (1:6) tot in alle eeuwigheden, reeds

nu is Christus Heer van alle machten, wat er verder nog mag gebeuren.

het slot van de brief
Aan het slot, nadat de hoorders de visioenen met Johannes mee hebben kunnen

zien en beleven, volgen de vermaning het profetisch geschrift in zijn waarde te

laten en een verwijzing naar de legitimering en de waarheidsgarantie door Jezus

Christus (22: 18-20). De laatste zin van de Openbaring van Johannes (en de bijbel)
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is een zegenbede (‘de genade van de Heer Jezus zij met allen’) als afronding van

de groet aan het begin. De exegeten verschillen van mening over de vraag waar

het nawoord begint: bij 22:18 of al eerder. In 22:6 heeft de engel, die Johannes het

nieuwe Jeruzalem toonde, een afrondend gesprek over de betrouwbaarheid van

de woorden. Dat hoort nog bij het visioen. In 22:8 bekrachtigt Johannes dat hij

het zelf heeft gezien. In 1:9,10 had hij al gezegd, waar en op welke dag hem de

visioenenreeks ten deel viel. Dus 1:9,10 en 22:8 weerspiegelen elkaar en vormen

ook weer inclusio-teksten. Nabeschouwend vertelt Johannes hoe hij reageerde op

het visioen. Hij wilde de engel bedanken, maar die herinnert hem aan het feit, dat

zowel Johannes als hij (zij?) schakels zijn in Gods openbaring aan de gemeente.

Een opmerking, die weer doet denken aan de eerste verzen van de Openbaring

van Johannes. Hij moet de boodschap niet voor zich houden, want het komt er op

aan, dat de mensen zich aan de inhoud houden en volharden in heiligheid. Dat

was al duidelijk uit de zaligspreking aan het begin. Deze vermaning met sanctie

wordt nog eens krachtig onderstreept door Jezus (22:12-16). Jezus zegt nogmaals

wie Hij is en dat Hij spoedig zal komen. Aan het slot krijgt de tekst een liturgisch

karakter als een wisselwerking tussen Jezus en de Geest en de gemeente en allen

die dit zullen horen (22:12-17) en vlak voordat de hoorders de slotzegen krijgen,

blijven nog lang naklinken de belofte en het antwoord: ‘zeker, Ik kom spoedig’ ‘Ja,

kom Heer Jezus!’ (22:20). Deze zinnen hebben kracht, die voelbaar is over de

afsluitende, zegenende groet heen, ze vormen de kern van de Openbaring van

Johannes, gezegd door Christus en de kerk. We hebben nu het begin en het eind

van de Openbaring van Johannes aldus bepaald:

1:1-3 voorwoord

1:4-8 begin van brief aan zeven gemeenten: groet

1:9-22:8 visioenen, begin en einde ‘Ik, Johannes..’

22:9-19 nawoord :9-12 vermaning niet geheim te houden

en de woorden in acht te nemen

: 12-17 bekrachtiging door Jezus

liturgische wisselwerking

: 18-19 niets toevoegen

22:20 belofte en respons

22:21 slot brief

Het valt op dat 22:9-19 zich niet fraai voegt in het schema. Dat moet ons erop

bedacht maken, dat volmaakte indelingen niet bestaan. Het door ordelijke

exegeten als onevenwichtig getypeerde karakter van het slot heeft te maken met

het feit dat dit deel er maar niet genoeg van kan krijgen het profetisch karakter

van het boek te legitimeren en te waarschuwen voor het volgen van dwaalwegen.

Tegelijk valt het zichzelf als het ware in de rede door de belofte uit de mond van

Jezus met kracht te poneren. En is de kern uiteindelijk niet de belofte en het

antwoord van de hoorders (22:20)?

brief als raamwerk voor visionaire teksten
Het raamwerk van een brief kan in principe alle soorten literatuur insluiten,

onder meer wetten en wilsbeschikkingen. Zo is 2 Thessalonicenzen een brief met

een apocalyptische inhoud. In feite zegt het raamwerk niet meer, dan dat het

geheel verstuurd werd en als adres zeven gemeenten heeft, die door het getal van

de volheid model staan voor de kerk als geheel. Wat draagt de wetenschap dat

voor het verslag van visioenen het kader van een brief is gekozen bij aan de

89



interpretatie? We moeten de betekenis daarvan noch onderschatten, noch

overwaarderen. Het kader van een brief maakt deze openbaring anders dan

andere apocalypsen. Die zijn pseudoniem. Wat ze willen zeggen over het heden,

waarin ze verschijnen, leggen ze in de mond van een gezaghebbend persoon

(Baruch, Ezra, Daniël) uit het verleden, die op deze wijze voorspelt waar het in de

tijd van verschijnen van het boek in het licht van Gods handelen op staat. De

Openbaring van Johannes heeft echter in onderscheid met de apocalypsen een

duidelijke afzender en een adres.

Nog het meest lijkt het briefkader op de profetische brieven zoals de brief van

Jeremia aan de ballingen in Babel. Zo’n brief is een middel voor een auteur om

met gezag en zeggingskracht aanwezig te komen bij de ontvangers. Met deze

vorm kan de auteur een gerichte toespraak houden en de hoorders nabij komen

om hen krachtig moed in te spreken en een oordeel voor te houden met het oog

op een crisis. Het herhaald voorlezen brengt de afwezige profeet in het midden en

die profeet is uiteindelijk Gods woordvoerder. Dat de voorlezer zalig gesproken

wordt, duidt erop dat de lezers hem dienen te accepteren als de aanwezigheid van

de profeet. In het geval van de Openbaring van Johannes, moeten de hoorders de

voorlezer zowel als representant van Johannes als van Jezus aanvaarden en

tweemaal horen de hoorders door de stem van de voorlezer de stem van God. 

En het feit dat er aan het slot bestraffend gezegd wordt, dat niets mag toegevoegd

worden aan deze profetie, kan in die zin opgevat worden dat de slotwoorden 

de mogelijkheden van een voorlezer, die zou willen aanvullen, beperken 

(Barr 1986, 243-256).

indeling van de visionaire teksten
De auteur van de Openbaring van Johannes helpt de luisteraars door

markeringen aan te brengen. De eerste markering aan het eind van de

boodschappen aan de zeven gemeenten is een algemeen voorkomende overgang:

Johannes zegt dat hij een ander visioen kreeg (4:1). In 8:1 is er stilte, nadat het

zevende zegel verbroken is, waarna als inhoud van het zevende zegel de zeven

bazuinen gestoken gaan worden. Na 11:19 in 12 begint het visioen van de vrouw

aan de hemel, de zevende trompet is dan al geblazen (11:15). In 15:5 ziet Johannes

de tempel opengaan en de zeven engelen daaruit komen. Ook 19:11 is een nieuw

begin: de ruiter op het witte paard verschijnt met zijn hemelse legers. 

Vaak wordt 1:19 gezien als een tekst die de Openbaring van Johannes in twee

delen scheidt: ‘hetgeen is’ zou in de boodschappen aan de gemeenten te vinden

zijn en ‘hetgeen na deze geschieden zal’ zou de hoorder kunnen vinden vanaf 4:1.

Niets wijst er op dat in 1:19, dat aldus vertaald kan worden ‘schrijf op wat je ziet,

zowel wat nu gebeurt als dat wat in de toekomst zal gebeuren’ een aanwijzing

voor de indeling van het boek wordt gegeven. Bovendien lopen deze aspecten van

heden en toekomst in de hele Openbaring van Johannes door elkaar, ook in de

boodschappen aan de gemeenten.

Wat de indeling betreft wordt gebruik gemaakt van het getal zeven (Yabro

Collins 1976; vergelijk Lambrecht 1980; Lietaert Peerbolte 1996, 116). Het getal

zeven is een van de eerste woorden die Johannes gebruikt als hij zichzelf en het

adres van de brief presenteert (1:4). Het springt al snel in het oor: 7 gemeenten, 

7 geesten, 7 kandelaren, 7 sterren, 7 zegels, 7 horens en 7 ogen van het Lam, 

7 engelen, 7 bazuinen, 7 donderslagen, de draak met 7 koppen, 7 schalen, 

7 plagen. Dit zijn de hoorbare getallen, daarnaast zijn er zeventallen die alleen

door het lezersoog kunnen worden ontwaard: zo zijn er zeven zaligsprekingen,

het Lam komt 28x (7x4) voor, waarvan zevenmaal in de combinatie God en het
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Lam, ook de uitdrukking met het viervoudige ‘stam en taal en volk en natie’ kent

zeven plaatsen. De indeling binnen het kader van de brief vanuit de zeventallen

oogt als een toenemende onthulling van een diep geheim in het heilige der

heiligen. Het is een van de mogelijkheden om dit boek in te delen. Het oogt niet

overal even fraai, want er zijn soms lange introducties en belangwekkende

stukken, die moeizaam in het schema passen (12-15):

A Introduktie visioen opdracht 1:9-20

gestalte tussen de kandelaren

B Zeven boodschappen aan zeven gemeenten 2:1-3:22

C Zevende boodschap en het visioen van de boekrol 4:1-22:8

A’ Introduktie troon 4

Lam en de rol 5

B’ Zes zegels 6 en 7

C’ Zevende zegel, de bazuinen en de schalen 8:1-22:8

A’’ Introduktie stilte en zeven engelen 8:1-6

met zeven bazuinen

gebeden van heiligen

B’’ Zes bazuinen 8:7-11:14

C’’ Zevende bazuin en zeven schalen 11:15-22:8

A’’’ Introduktie zevende bazuin 11:15-14:20

danklied

vrouw, beest

B’’’ Zes schalen 15 en 16:2-16

C’’’ Zevende schaal en voltooiing 16:17-22:8

A’’’’ Introduktie 16:17-19:10

Babylon

B’’’’ Laatste Oordeel 19:11-20:15

C’’’’ Nieuwe Hemel en nieuwe aarde 21-22:8

Nieuw Jeruzalem

3.2 Compositie en communicatie

In 1:9-22:8 (de visionaire tekst) worden verschillende communicatieve middelen

gebruikt om de hoorders vast te houden. Nadruk op deze aspecten van de Open-

baring van Johannes is voor vertolkers interessant, omdat ze langs deze weg deel

kunnen krijgen aan de manier waarop het laatste bijbelboek de communicatie

zocht met de toenmalige hoorders. De Openbaring van Johannes brengt in de

visioenen de hoorders in een hemelse en eschatologische wereld en drukt het

geloof uit dat Christus de machten de baas is, ook al zijn de tegenkrachten reëel

en sterk. De hoorders in de gemeente krijgen deel aan de eschatologische antici-

patie in de hemel en vinden zo steun, oordeel en vermaning. De brief met de

visionaire tekst is een middel waardoor God indirect spreekt, komt en troost in de

verwachting, dat de hoorders hun oor zullen lenen. Vertolkers van nu begeven

zich - binnen de gemeente van nu in interactie met de gemeente van toen - in een

voortgezette communicatie met deze intenties van de wereld van de Apocalyps.
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Met enige historische verbeeldingskracht willen we in deze paragraaf deze

communicatie nader bezien en ons voorstellen welke activiteiten hoorders

moeten verrichten tijdens het beluisteren van de tekst. De tekst maakt van

verschillende compositiemiddelen gebruik (Schüssler Fiorenza 1985, 170f.;

Schüssler Fiorenza 1991, 33f.). Deze invulling van de hoordersactiviteiten kan

voor vertolkers een stimulans zijn vanuit hun gemeente toegang te zoeken tot de

toenmalige gemeente in interactie met de geloofswereld van de Openbaring van

Johannes. Tegelijk zullen ze een dergelijke constructie moeten toetsen aan een

betekenis- en getuigenisontwerp. 

We kunnen natuurlijk nooit precies weten, wat de hoorders toentertijd zagen

bij de verscheidenheid aan indringende beelden. Maar voor vertolkers is het

goed en legitiem zich ten behoeve van de aanschouwelijkheid in preek of

catechese af te vragen wat het met hoorders deed, als ze hoorden, dat het

uitspansel als een stuk papier wordt opgerold (6:14)? Of wat de luisteraars zich

voorstelden bij de op paarden gelijkende sprinkhanen met kransen van goud

en gezichten van mensen met vrouwenhaar en met tanden als van een leeuw

en borstschilden als ijzeren harnassen (9:7v)? En wat zagen ze als ze hoorden

van hagelstenen van 40 kilo (16:21) of van 320 kilometer bloed (14:20)? Het

zijn plaatjes die zo op het netvlies drukken, dat de hoorders vermoedelijk er bij

blijven hangen, terwijl de tekst verder gaat.

luisteren
Het horen van de Openbaring van Johannes was bedoeld als een geestelijke
activiteit, waardoor toenmalige gemeenteleden in hun eigen heden deel kregen

aan de verborgen overwinning van Christus en werden getroost en vermaand.

Minear spreekt daarom van charismatisch luisteren. Hij heeft aandacht voor

de activiteit van de Heilige Geest in de wisselwerking van de boodschap van de

profeet en het antwoord van de gemeente. Verder wijst hij op het eigen effect

van de beeldtaal op de hoorders, getuige ook de hermeneutische richtlijnen

voor uitleggers van de apocalyptische profetie: ‘an interpreter must recognize

the importance of charismatic listening, the gift of the Spirit to an audience

that enables it to see what had hitherto been hidden and by action of

repentance to return to its initial vocation under Christ’ (Minear 1983, 45).

De Openbaring van Johannes kent een inhoudelijke structuur, die het beluisteren

van de voorlezing dient. Vertolkers moeten de Openbaring van Johannes als

eenheid benaderen. 

Ellul bijvoorbeeld ziet in de opbouw van de Openbaring van Johannes een

structuur van twee lijnen: een voortgaande horizontale lijn en een blijvende

verticale as. De Openbaring van Johannes onthult de permanente diepte van

de voortgaande geschiedenis, namelijk het eeuwige in de tijd, de werking van

het einde in het heden, de ontdekking van de Nieuwe Aeon niet enkel aan het

eind van de tijd. Dat alles krijgt effect in de actuele geschiedenis van de lezer.

De Openbaring van Johannes verhaalt van het Koninkrijk van God verborgen

in deze wereld op zo’n manier dat de lezer getuige van deze waarheid wordt,

zelf er naar streeft een teken van redding te zijn en deel te nemen aan de

geschiedenis door in zichzelf het einde in de dubbele betekenis van doel en

conclusie present te willen stellen. De taalwerkelijkheid van de Openbaring
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van Johannes geeft een structuur in beweging (‘Architecture en mouvement’,

aldus de ondertitel van zijn boek). De auteur van de Openbaring van Johannes

heeft gestalte weten te geven aan een spanning tussen de tijd van de hemel

(waar het Lam troont en regeert) en de tijd, zoals die op aarde beleefd wordt

zonder duidelijke lineaire voortgang (Ellul 1975).

De Openbaring van Johannes maakt gebruik van hymnen en hemelse acclamaties,
die de hoorders doen anticiperen op Toekomst. De door Ellul genoemde

spanning tussen de ruimte van de hemel en de aardse tijd is ook te beluisteren in

de hemelse lofzangen (zie Jörns 1971; Thompson 1990, 64). De hemel is in de

overwinning verder dan de aarde. Lijden hoorders nog onder de verleidingen van

Babylon, tijdens de voorlezing zijn ze deelgenoot geweest van een lied, waarin

een hemelse engel de definitieve val van Babylon bezingt (Op. 14:8). De hemel

loopt niet alleen vooruit op de aardse geschiedenis, waarin de krachten van

afgoderij en onrecht nog welig tieren, maar ook op de eigen ‘plot’: Babylon moet

ook in het visioen nog vallen (Op. 18). Herhaling en anticipatie zijn compositie-

technieken, die aan deze prolepse van de toekomst recht kunnen doen.

De hymnen en hemelse acclamaties zijn te vinden in: 4:8,9-11; 5:9b-10,12,13;

7:10:12; 11:15,17-18; 12:10-12; 13:4; 15: 3v; 16:5-7; 18:20; 19:1-2,3,5,6-9.

het gebruik van mythisch materiaal
Het gebruikte mythisch materiaal kan, als het min of meer bekend is, de hoorders

even ontlasten van hun luisterinspanningen. Ze hebben het idee bekend terrein

te betreden, als ze elementen horen uit traditioneel mythologisch materiaal, zoals

de geboorte van het hemels kind, de heilige bruiloft, de goddelijke strijder, de

heilige stad, de strijd tussen een engel en een slang. Hoe zou de profetische brief

dit materiaal vertellen en herinterpreteren? Dat kan de aandachtwekkende vraag

in de hoofden van hoorders geweest zijn. 

Yabro Collins laat zien hoe de ‘plot’ van een oude strijdmythe benut wordt

(Yabro Collins 1976). Gemeenschappelijk aan die mythe is, dat een draak een

rebellie leidt tegen de goden of de koning der goden. Soms wordt de regerende

god zelfs gedood en regeert met de draak voor een tijd de chaos. Het beest

wordt gelukkig verslagen door de god of door een bondgenoot. Om de

overwinning te vieren wordt een paleis of een tempel gebouwd, vindt er een

huwelijk plaats en wordt een groot feestmaal aangericht. De orde en de voor-

spoed zijn hersteld. Deze mythe is op verschillende plaatsen in de Openbaring

van Johannes herkenbaar. Delen in de Openbaring van Johannes volgen de

basisplot: elk deel tekent een beweging van vervolging van de getrouwen, via

de bestraffing van de vervolgers, naar het heil voor de vervolgden. De onder-

drukten zullen zegevieren en meeregeren. Deze beweging is getekend naar de

strijdmythe: rebellie, strijd, overwinning, koningschap: ‘.. such symbols are

not archaic survivals, but living symbols arising out of a mythopoetic

consciousness’ (Yabro Collins 1984, 148).

Vertrouwdheid hebben de hoorders wellicht ook met beeldrijke stof, ontleend aan

de profeten, vooral aan Ezechiël en Zacharia, of aan Daniël. Ook al blijft de exacte

betekenis van de toespelingen op het Oude Testament (dat nergens letterlijk

wordt geciteerd) onhelder. Als het voorgelezene min of meer bekend is, kunnen

hoorders gemakkelijker vanuit het in hen zelf reeds opgeslagen en door het
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voorlezen in hen zelf gewekte verhaal luisteren, mee-oordelen en eventueel de

ingrijpende wijzigingen als nieuw verstaan. Sommige beelden zijn uit

verschillende tradities bekend. De Openbaring van Johannes helpt de hoorders

door min of meer gemeenschappelijke beelden vanuit verschillende (Joodse,

Romeinse, Griekse) tradities te kiezen en spreekt zo tot de verbeelding. 

Zoals ook blijkt uit het beeld van de kandelaren en de sterren (1:20). Om

Christus’ macht uit te beelden kan de auteur het associatief ontleend hebben

aan het kandelaarvisioen uit Zacharia, of aan een vroegjoodse traditie, volgens

welke de kandelaar symbool is voor de rechtvaardigen in de joodse liturgie.

Misschien aan de astrale godsdienst: volgens Gunkel zouden de zeven

kandelaren naar zeven goden verwijzen. Of mogelijk aan de keizercultus: de

keizer wordt op munten wel afgebeeld met zeven sterren in de rechterhand

(Van Schaik 1971, 24). Bij zoveel verwijzingen hebben hoorders uit uiteen-

lopende tradities, Joden en Jodengenoten, Grieken en Romeinen meer kansen

om het beeld te herkennen.

Deze wijze van schrijven voor hoorders doet de vraag rijzen hoe uniek de

Openbaring van Johannes eigenlijk is als verwerker van mythisch materiaal? Het

is bij literatuur van deze aard belangrijker dat het nieuwe vertrouwd is, dan dat

het volstrekt vreemd is. Nieuw is, dat Christus opdrachten geeft aan de auteur en

dat het Lam een sleutelrol in de geschiedenis heeft, maar om dit te kunnen

overbrengen is het bekende traditionele materiaal een goed voertuig. 

variaties en contrasten
Om de aandacht van de hoorders te wekken of vast te houden zijn andere midde-

len benut in de Openbaring van Johannes: variëren met een vaste set beelden. Als

de hoorders het beeld van de troon, dat met kracht wordt getoond, horen,

herkennen ze het in de volgende over het hele visioen heen verspreide scènes.

Bovendien kan een dergelijk beeld een heel beeldencomplex sturen van regering,

koningschap, macht, rust, enzovoort. Het neemt de hoorders ook mee naar

associaties, want de troon (Op. 4) lijkt op een altaar in het midden van de tempel,

omgeven en opgeluisterd door aanbiddende koren.

De oorlogsterminologie (de strijdmythe) is breed uitgewaaierd in allerlei varia-

ties en trekt een reeks indringende strijdtonelen aan, maar is ook de bron achter

de centrale belofte aan ‘wie overwint’. Hoorders die graag de spanning van de

strijd in teksten horen, komen volop aan hun trekken. Wie daar minder om geeft

kan nog genoeg andere troostrijke en vertederende beelden horen die de centrale

boodschap weerspiegelen dat het Lam overwonnen heeft en overwint en dat God

wil wonen bij de mensen, ondanks de gigantische tegenkrachten van het kwaad.

Hoorders worden ook geholpen met sterke contrasten (Lam tegenover het beest

met het uiterlijk van een schijn-lam; de hoer van Babylon tegenover de vrouw aan

de hemel en de vrouw als bruid; Babylon tegenover Jeruzalem). Opvallend is dat de

meeste contrastbeelden de hoorders pas bereiken als de Openbaring van Johannes

al voor de helft is voorgelezen en de tegenstelling zich toespitst in het laatste

oordeel en als de aandacht van de hoorders, die al een tijd op de proef gesteld

wordt, wellicht een nieuwe impuls behoeft. Behalve contrasten hebben de hoor-

ders voor de spanning van hun aandachtsboog ook baat bij proleptische uitspraken.

Het motief van de beloften voor wie overwint uit de boodschappen aan de zeven

gemeenten, keert aan het slot weer terug. Het beest uit de afgrond komt even

boven in 11:7 voor het werkelijk bovengronds komt (13:11). Voortdurend zijn er
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daarnaast herkansingen: mochten de hoorders niet zo snel in het begin opgevangen

hebben hoe Christus werd aangeduid en niet ogenblikkelijk met Johannes hebben

kunnen meekijken naar de gestalte van een mensenkind (1:13-20), ze krijgen een

nieuwe kans tot verstaan en onthouden als behalve in elke boodschap aan de zeven

gemeenten ook in het visioen van de ruiter op het witte paard (19:11vv.) delen van

de christologische typeringen van het begin terugkeren.

inlassingtechniek
Moeilijk voor de hoorders van toen zal de inlassingtechniek te volgen geweest zijn,

laat staan voor moderne hoorders die gewend zijn recht op het doel af te gaan. De

spannende adempauzes in het boek zijn voor de hoorders met enige opluchting

mee te beleven en zijn manna voor hun geloof: het troonvisioen (Op. 4 en 5), het

visioen van de 144.000, de stilte (8:1), de blik in de tempel, met daarin de

verbondskist (11:19) en zo meer. Vaak worden de hoorders gedwongen het logisch

vervolg voor een ogenblik of langduriger op te schorten, omdat er een nieuwe

invalshoek komt of een vertraging. De zeven trompettisten staan klaar (8:2), maar

voor ze kunnen aantreden, begint er een engel met het wierookvat te zwaaien en

worden de hoorders opgetild om oog en oor te kunnen lenen aan de hemelse

liturgie. Een ander voorbeeld lijkt sterk op de bladstilte in 8:1 bij het zevende

zegel. Als de engel de zevende bazuin ten gehore brengt, gebeurt er niets. Dat wil

zeggen, dan klinkt er luid en klaar een lied in de hemel dat de soevereiniteit over

de wereld nu echt overgedragen is op God en Christus. God zal voor eeuwig

regeren. De vierentwintig oudsten zeggen dank dat het laatste oordeel is gekomen

en als de tempel met de verbondskist aan het oog voorbijtrekt, weten de hoorders

het zeker: God zal zijn verbond vervullen (11:15-19). Met die kennis kunnen de

volgende beelden van de vrouw en het beest gezien worden en pas veel later (in de

voorlezing!) zullen de schalen komen en het nieuwe Jeruzalem.

communicatief karakter
Op vier manieren kan de Openbaring van Johannes als tekst bestemd voor een

communicatief-hermeneutische praxis worden opgevat: (1) de Openbaring van

Johannes spreekt tot hoorders. Johannes vertelt van zijn visionaire ervaring. (2) In

Johannes’ verhaal spreken anderen dan Johannes: Christus, engelen, vier dieren,

de arend. (3) Johannes vertelt van dialogen, bijvoorbeeld tussen een van de

oudsten en hemzelf. (4) De Openbaring van Johannes plaatst deze gesprekken in

het interpretatiekader van bekende profetische teksten.

Sommige exegeten hebben in de Openbaring van Johannes zelfs verwant-

schap met het Griekse drama willen herkennen, omdat deze dramatis perso-

nae, koren, toneelwisselingen, strijd, een plot en een tragikomisch einde kent.

Net als in het Griekse drama hebben de hymnen de functie om de

dramatische bewegingen voor te bereiden of van commentaar te voorzien

(Schüssler Fiorenza 1985, 166). De Openbaring van Johannes is echter niet als

drama, maar wel dialogisch geschreven. Er is voortdurend aan een publiek

gedacht en van dat publiek is Johannes de eerste ziener en hoorder. Hij keert

zich in de tekst als het ware om van het visioen naar de luisteraar. Hij blijft

niet verdiept in zijn eigen visioen, maar geeft deel aan zijn levendig verslag.

De Apocalyps heeft een eigenaardige communicatiestructuur. De sprekers en

zangers in de Openbaring van Johannes spreken in de directe rede. Maar in veel

gevallen is Johannes degene die hen sprekend invoert: ‘ik hoorde een stem
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zeggen’ (1:10). Johannes wordt echter ten tonele gevoerd door de voorlezer. Dat

versterkt het dialogisch karakter. Zo vertelt Johannes levendig in de directe rede,

als hij spreekt tot de oudste (‘ik sprak tot Hem: Mijn heer, gij weet het’ -7:14).

Blijkens 1:1vv. is het de uitgever (inleider) van het boek, die tegen de hoorders

zegt: hier is het relaas van Johannes. Vervolgens maken we in het perspectief van

Johannes visioenen en gesprekken mee. Deze manier van overbrengen kan

bijvoorbeeld inhouden dat door de voorlezer de uitgever spreekt (1:3), die zegt dat

Johannes spreekt. Johannes zegt dat Christus tegen hem zegt: ‘schrijf dit’. En

vervolgens zegt Christus wat hij te zeggen heeft in de ik-vorm: ‘Ik ken uw

werken’. We zien dus de volgende communicatieketen: de voorlezer laat de

inleider van de brief (1:2) aan het woord komen en die laat Johannes spreken en

Johannes vertelt dat hij een stem hoort en vertelt dat Christus spreekt en Christus

vertelt op zijn beurt wat hij zegt: ‘Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze:

Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven kandelaars

loopt, zegt: Ik ken uw werken’ (2:1).

We kunnen echter ook aannemen dat degene die ‘schrijf’ zegt een engel is. In

dat geval komt het spreken van Christus volgens de volgende communicatielijn

terecht bij de hoorders: God -> Christus -> engel -> Johannes -> inleider -> voor-

lezer -> gemeente. De Openbaring van Johannes maakt dus in de compositie de

in 1:1 aangegeven indirecte openbaring van God aan de dienaren (de gemeente-

leden op aarde) waar (Hellholm 1986,43f. Voor kritiek op Hellholm: Aune 1986,

70-74).

Er is nog een opvallende trek: soms geeft iemand (een vertelinstantie als

hermeneut) langs zijn neus weg uitleg, zoals in 1:20: ‘de zeven sterren zijn de

engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaars de zeven gemeenten

zelf’. Hier is die persoon te identificeren als ‘de mensenzoon’ (1:13), maar in

5:6 is het moeilijk te achterhalen wie daar naast het gebeuren gaat staan en

even uitlegt dat de zeven ogen van het Lam de zeven geesten van God zijn,

overigens zonder dat de hoorders daardoor hun inzicht zien toenemen.

De communicatie binnen het laatste bijbelboek speelt zich af in een gelaagd

wereldbeeld. De onderwereld, de zee, de aarde, de lucht, het uitspansel en de

hemel vormen de verschillende lagen. Tussen die gebieden is verkeer mogelijk:

het beest uit de afgrond komt de aarde onveilig maken (13:11) en de draak is uit de

hemel verstoten. Tussen hemel en aarde bestaat onderscheid, maar ook

correspondentie. Dieren, martelaren, oudsten wonen ook op aarde en aan een

tempelliturgie kan men op aarde ook participeren, de ‘engel van de gemeente’ in

Efeze en de andere steden, is vermoedelijk een hemelse dubbelganger van de hele

gemeente (Van Schaik 1971, 27v.; Satake 1966, 150-155). Zoals het in de hemel

toegaat, zo gaat het op aarde ook. Om er achter te komen wat de aarde te wachten

staat, is het nodig dat hoorders zich verplaatsen naar de hemel om de 

voorafschaduwing van wat komen gaat waar te kunnen nemen. 

In de verschillende lagen zijn veel stemmen te horen, maar de hemel is het

meest aan het woord. De woordvoerders zijn daar martelaren van de aarde,

dieren, oudsten, engelen, stemmen uit de omgeving van de troon, de Geest,

Christus en God. Er wordt met alle ‘lagen’ gecommuniceerd. Met name engelen

zijn op alle niveaus actief. De onderwereld is zwijgzaam, maar vandaar is groot

gevaar te duchten voor de getrouwen. Van een dialoog in de zin van gesprekken

die over en weer gaan is nauwelijks sprake. Gesproken wordt tot bergen en

rotsen, vogels, engelen met bazuinen, schalen of sikkels, iemand (de Zoon des
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Mensen) op een wolk, tot het altaar, tot de bloedgetuigen, tot God, maar het meest

nog tot Johannes. Een enkele keer is er een beknopt gesprekje tussen Johannes

en een engel. De hymnen hebben een adres: degene die op de troon zit, of het

Lam. De hemel wordt voorgesteld als een liturgisch en als een politiek centrum.

De troon lijkt op een altaar, maar evengoed op een machtscentrum en staat in

scherp contrast met de cultisch-politieke macht van het Romeins imperium. Er

vinden lofprijzingen plaats en opdrachten klinken er vele.

De Openbaring van Johannes legt door de vormgeving en door het meervoudig

dialogisch karakter contact met de hoorders. De hoorders horen de uitlegger het

boek presenteren, ze zien en horen met Johannes mee en ze kunnen zelf al de

stemmen horen spreken in Johannes visioenverslag. In die zin is het boek zelf

een communicatieve praxis.

3.3 Profetisch-apocalyptisch genre

Behoort de brief, die de Openbaring van Johannes is tot het apocalyptisch genre?

De pseudonimiteit ontbreekt en bovendien vertoont de brief de trekken van de

klassieke profetie (Lietaert Peerbolte 1996, 115). De Openbaring van Johannes

kan worden opgevat als een profetisch-apocalyptische brief. 

apocalyps
Het feit dat het aan Openbaring 1:1 ontleende woord ‘apocalyps’ in de

wetenschappelijke exegese benut is om de term apocalyptiek mee te smeden, wil

niet zeggen dat de Openbaring van Johannes zelf tot dit genre behoort. Het gaat

bij apocalyptiek om een bepaald gedachtegoed, neergelegd in een apocalyptisch

geschrift (Koch 1970, 17).

De term apocalyptiek is als terminus technicus voor het eerst gebruikt door

Friedrich Lücke in zijn in 1832 verschenen ‘Versuch einer vollständigen

Einleitung in die Offenbarung Johannis und in die gesammte apokalyptische

Literatur’ (Schmidt 1976, 98). 

Koch wijst op de onhelderheid van de begrippen en onderscheidt tussen een

literair genre (met als genre-kenmerken: visioenverslagen in de eerste

persoon, emotionele reacties bij de hoorders, vermaningen, pseudonimiteit,

symbolische taal, collage-achtige compositie) en een geesteshouding

(Naherwartung, eindtijdcatastrofes, determinsme, engelen en demonen,

eindtijd=oertijd-schema, twee-aeonen-leer, dualisme, troonsbestijging van

God, middelaars met koninklijke functies, heerlijkheid van God doorstraalt

aan het eind alles (Koch 1970, 19-31).

Het communicatieve karakter, dat we aan de Openbaring van Johannes

toeschrijven, is in een defintie van Yabro Collins van een apocalyps terug te

vinden (Yabro Collins 1986, 7):

Apocalypse is

a genre of revelatory literature

with a narrative framework,

in which a revelation is mediated by an otherworldly being

to a human recipient,

disclosing a transcendent reality which is
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both temporal, insofar as it envisages eschatological salvation,

and spatial insofar as it involves another, supernatural world

(John Collins 1979, 9),

intended to interpret present, earthly circumstances

in light of the supernatural world

and of the future,

and to influence both the understanding

and the behavior of the audience by means of divine authority.

De elementen ‘tijdelijk’ en ‘ruimtelijk’ staan borg voor een spanning, die

typerend is voor literatuur van deze aard, een spanning tussen beweging en rust,

tussen voortgang en aanwezigheid, tussen geschiedenis en hemel. De definitie

vermeldt ook een interactief spanningsveld tussen heden en toekomst. Een

apocalyptisch geschrift heeft als intentie het heden te interpreteren in het licht

van de toekomst, maar ook hier worden ruimtelijke termen gehanteerd: ‘aardse

omstandigheden’ en ‘bovennatuurlijke wereld’. Kennelijk is het nodig bij deze

literatuur zowel in termen van tijd als in termen van ruimte te denken. Verder

zegt de definitie, dat een apocalyps zowel het begrip als het gedrag van de

hoorders wil beïnvloeden. Voor vertolkers, die een getuigenisontwerp maken is

een belangrijk gegeven, dat het laatste bijbelboek zowel in termen van tijd en

geschiedenis spreekt als in termen van een duurzame en heilzame aanwezigheid. 

Yabro Collins rekent de Openbaring van Johannes tot ‘Apocalypses of cosmic

and/or political eschatology with neither historical review nor otherworldly

journey’ (Yabro Collins 1979, 70ff.). Ze erkent dat de Openbaring van Johannes

in onderscheid met joodse apocalypsen het karakter van een brief heeft, maar in

deze brief komen ook allerlei andere vormen voor, zoals een epifanie van

Christus (1:9-3:22), doxologieën, acclamaties, overwinningsliederen, zaligs-

prekingen en een beknopte dialoog (7:13-17). Wat deze brief vooral tot een

‘apocalyps’ maakt is het visioenverslag, dat een verhalend karakter heeft, in die

zin dat het een ‘plot’ kent, contrasten, verrassende wendingen, een climax, als

God het woord neemt (21:6-8) en de centrale boodschap onthult (Hellholm 1986,

44; Aune 1986, 72 en Aune 1989, 214). De hoofdfiguur maakt echter niet een reis

naar een andere wereld. Dat Johannes wordt uitgenodigd door de deur boven te

komen (4:1), betekent nog niet dat hij een hemelreis gaat maken, die hem van

plaats tot plaats voert. In feite verandert zijn perspectief in het visioen regelmatig

tussen hemel en aarde. De transcendente werkelijkheid wordt ontsloten en omvat

eschatologisch heil (er komt een einde aan de verdrukking) in de tijd en

impliceert ruimtelijk de hemel. De verticale en horizontale as zijn in de

Openbaring van Johannes goed te herkennen. 

profetie
De Openbaring van Johannes is echter ondanks deze apocalyptische elementen,

het beste te typeren als profetisch geschrift. De auteur kent klassieke profetische

voorbeelden, waarbij Ezechiël kennelijk de meeste invloed heeft en binnen het

geschrift welhaast als een identificatie-figuur voor Johannes kan worden

beschouwd: de vier wezens (Ez. 1:5; Op. 4:6), de tempelbeek (Ez. 47 en Op. 22:1vv)

werken door in de Openbaring van Johannes. En Johannes moet net als Ezechiël

een boek eten (Ez. 3:1-3; Op.10:9v.), dat zoet smaakt, maar Johannes anders dan

Ezechiël zwaar op de maag ligt (vgl. Jer 14:16). Net als Ezechiël is Johannes 

ontdaan door zowel de onheilsboodschap als de onbekeerlijkheid van mensen 

(Ez. 3:14). 
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Hoe is profetie in die tijd voor te stellen? Niet enkel in de Openbaring van

Johannes is te lezen dat er in de eerste gemeenten profeten zijn. Aan de ene kant

schrijft Paulus dat de profetie een charisma is, dat in principe binnen het bereik

van alle gemeenteleden ligt. Paulus roept de gemeenteleden van Corinthe zelfs op

tot profetie (1 Kor. 14:1). Aan de andere kant is ‘profeet’ een titel, die op een

specifieke functie wijst. Zo worden Agabus en degenen die bij hem zijn (Hand.

11:27) profeten genoemd, evenals Judas en Silas (15:27,32). Er waren rondreizende

profeten, die met hun boodschap rondgingen, mogelijk langs een vast circuit,

zoals wellicht de auteur deed langs de zeven steden, die hij blijkens allerlei

subtiele toespelingen goed kent (Yabro Collins 1984, 34-49; 134-138).

Vermoedelijk konden ze juist door het rondreizen tonen dat ze ascetische

waarden belichaamden en het bestaan als pelgrimage naar het beloofde land

opvatten en dat ze thuisloos waren en niet gebonden waren aan rijkdom, bezit,

familiebanden of seksualiteit. De auteur van de Openbaring van Johannes zou,

gezien de manier waarop hij zijn figuur Johannes tekent, een dergelijke profeet

kunnen zijn, in elk geval kent hij ook asceten onder de 144.000 (14:4).

Welke functie hadden profeten? Wie naar het Oude Testament kijkt, ziet

figuren die God als Tegenover inbrengen zowel tegenover de sociaal-

maatschappelijke instituties als tegenover de godsdienstige instituties en

voorstellingen die mensen onderdrukken. Ze spraken vanuit een bijzondere

roeping namens God tegen de overheid (Achab, Izebel) en tegen de geestelijke

leiders (Amos versus Amazia). Ze typeren de situatie als crisis en hameren op

bekering en bevrijding. Een profeet is, aldus Heschel, een toetser, boodschapper,

getuige, een waker (Hos. 9:8), een beeldenstormer (Heschel 1969, 3-27,20ff.). En

deze ‘windstoot uit de hemel’ heeft een grote gevoeligheid voor de dimensies van

het kwaad en kan in de kleinste en op het oog meest gewone dingen, een grote

strijd tussen God en de goden herkennen. De auteur van de Openbaring van

Johannes keert zich tegen de wereldlijke macht en de geestelijke dwalingen en

heeft als het ware de Babylonische ballingschap als ervaring en interpretament

geïnternaliseerd.

In 22:9 noemt de engel Johannes dienaar en medeprofeet. En het boek wordt

een profetie genoemd (1:3; 22:7,10,18,19). Uit het slot spreekt een krachtige profe-

tische identiteit: wie aan deze profetische woorden toevoegt of afdoet, staat niet de

beloning van het geboomte des levens en de heilige stad te wachten, maar de

afschuwwekkende plagen (22:18). Johannes ziet zichzelf als een profeet,

gezonden door Jezus (22:16 wijst daarop: ‘ik, Jezus, heb u mijn engel gezonden’).

Hij heeft te maken met en verzet zich tegen andere rondreizende profeten, zoals

Izebel en haar ‘kinderen’, een term die ook leerlingen kan betekenen

(2:20,23)(Schüssler Fiorenza 1991, 134). Dat de Openbaring van Johannes een

profetisch boek is, is eveneens te concluderen uit de typering van Christus aan het

begin van de zeven boodschappen, gevolgd door uitspraken van de Heer in de 

ik-vorm. Dat zijn uitspraken die gelijkenis vertonen met de typisch profetische

uitspraak ‘zo zegt de Heer’. De proclamaties aan de gemeenten zijn profetische

proclamaties, die het stramien volgen van koninklijke en keizerlijke edicten en

die zo gecomponeerd zijn, dat de ‘ik-figuur’ aanwezig komt. 1:9-3:22 bevat in feite

een aan Ezechiël denkend roepingsverhaal (1:9vv.) met een opdracht. Dat verhaal

loopt door in de boodschappen aan de zeven gemeenten, want steeds wordt de

opdracht herhaald om aan de gemeenten te schrijven. 

Hoe wordt een profetie getoetst op betrouwbaarheid? Profeten zijn in de

Openbaring van Johannes degenen die het getuigenis van Jezus bewaren.

Johannes’ boek draagt impliciet (bijv. 19:9) en expliciet goddelijke autoriteit in
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zich: voor het roepingvisioen spreekt God (1:8). Bovendien worden de gemeente-

leden in de boodschappen aan de zeven gemeenten opgeroepen te luisteren naar

wat de Geest te zeggen heeft (2:7,11,17,29; 3:6,13,22), daarbij wordt een beroep

gedaan op wie oren heeft, dus op de gave van de onderscheiding der geesten, een

geestesgave, die door Paulus genoemd wordt om de profetie te beoordelen. In 1

Korintiërs 14: 29 zegt Paulus dat twee of drie profeten mogen spreken en de

anderen hun woorden moeten beoordelen. Die anderen kunnen profetische

ambtsdragers zijn, maar net zo goed die gemeenteleden, die de gave van de Geest

ontvangen hebben. Paulus vindt regeling nodig en komt met een fundamenteel

argument: God is niet een God van chaos, maar van vrede. We kunnen hieruit

lezen, dat profetie tot misverstand en zelfs tot chaotische taferelen aanleiding kon

geven. Dat zal wellicht te maken hebben met de soms liefdeloze claim op waar-

heid van de profeten, maar ook met de tongentaal en beeldspraak, waarin de

geheimenissen verstopt werden. Al had iemand alle profetische gaven en al wist

iemand alle geheimenissen en alles wat te weten was en hij had de liefde niet, hij

was niets (1Kor. 13:2).

Veelal wordt de intentie van een profetisch geschrift als de Openbaring van

Johannes gezien als bemoediging en kritiek in tijden van vervolging. Maar uit

onderzoek blijkt niet dat er ten tijde van Domitianus systematische vervolgingen

plaatsvonden en tevens is niet bekend of Patmos een verbanningsoord was.

Johannes steekt christenen een hart onder de riem in een situatie die hij als pro-

feet op diepteniveau als kritisch opvat, een ‘perceived crisis’, aldus Thompson

(Thompson 1990, 95-116; ook: Yabro Collins 1984, 84-110; Aune 1989, 245).

Johannes ziet onder de oppervlakte van het alledaagse bestaan een beslissende

strijd tussen God en satan en nodigt zijn hoorders uit tot overname van deze

waarneming. Bij elke herhaalde lezing kan de hoorder of lezer het geheim van de

profetie herbeleven en ontdekken dat het getuigenis van Jezus de geest van de

profetie is. Dat geheimenis zal het boek, de uitleg en de situatie overstijgen. Dat

blijkt als Johannes op een moment dat hij wil gaan schrijven over de engel met de

kleine rol, wiens luide schreeuw beantwoord wordt door het antwoord van zeven

donderslagen, de opdracht krijgt dit antwoord te verzegelen en juist niet te note-

ren (10:4). Er is dus nòg meer geheim dan al geopenbaard is. 

De functie van dit profetisch-apocalyptisch geschrift omvat voor hoorders de

volgende aspecten:

(1) De te boek stelling van de apocalyptische profetie legitimeert de boodschap.

(2)De nadruk op de nabije komst van Jezus vraagt om een direct antwoord van

bekering van wie hoort.

(3) Er moet goed geluisterd en gezocht worden in deze doolhof van verbijsterende

rampen om de eigenlijke bedoeling van God te vinden (als God  in 21:6-8

eindelijk de tweede keer spreekt, spreekt Hij veelbelovend). Veel uitleg wordt

niet geboden, de lezers en hoorders moeten hun verbeelding gebruiken om de

openbaring in hun eigen situatie te vinden (Aune 1989, 245f.). 

(4)In principe is het mogelijk het geschrift in andere omstandigheden te recon-

textualiseren. De Openbaring van Johannes schept deze interpretatieruimte

om de kritische impact van de visioenen opnieuw toe te passen.

De Openbaring van Johannes is als profetisch-apocalyptische circulaire aangelegd

op communicatie, zo zagen we. Christenen van Klein-Azië konden hun hoop op

het Koninkrijk van God, hun verlangde toekomst, hun besef van hoe het behoort

te zijn in Gods ogen, als gerealiseerd beleven gedurende het voorlezen van de pro-

fetische brief met visioenverslag. In de hermeneutisch-communicatieve praxis
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van de toenmalige gemeente bracht de tekst de hoorders voorbij het voorhandene

en onderdrukkende en liet de tekst zien, dat de hemel verder is dan de gebroken

aarde. In die gemeenten (zeven hebben een plaats in de circulaire) was de situatie

niet eenduidig: uit de boodschappen spreken conflicten met de joodse

gemeenschap. De vraag is aan de orde in hoeverre de christenen zich exclusief

hebben op te stellen tegenover de omgeving. De Nikolaïeten (Efeze en

Pergamum) en de volgelingen van Bileam en Izebel (Pergamum en Tyatira) treft

het verwijt dat ze afgodenoffers eten en hoererij bedrijven. Beide termen sug-

gereren aanpassingsgedrag in de cultuur. Verder zijn er ingrijpende ervaringen

verwerkt in de Openbaring van Johannes: de ondergang van Jeruzalem, ver-

volgingen ten tijde van Nero, de dood van de getuige Antipas en de keizercultus,

die op sommige plaatsen in Klein-Azië werd gepropageerd. Of deze situatie zeer

bedreigend was of dat er meer sprake is van een ‘perceived crisis’ maakt weinig

verschil voor de intentie van de Openbaring van Johannes: de gemeente tot

profetische onderscheiding der geesten te brengen en ware aanbidding. 

3.4 Oorspronkelijke bedoeling, anamnese en vertolken 

Bij alle verstaan van de betekenis van de wereld van de tekst in de toenmalige

context komt de vraag op om welke reden vertolkers er naar streven op basis van

het verstaan van de tekst in de tijd van ontstaan een betekenisontwerp te maken.

Die vraag wordt des te sterker als een ontwerp van betekenis duidelijk maakt, dat

we met een voor ons vreemde wereld van doen hebben. De hermeneutische

beschouwingen in het vorige hoofdstuk maakten duidelijk dat de oorspronkelijke

betekenis goed beschouwd niet bestaat. Het zal altijd om een ontwerp van

betekenis gaan, een voorstel, waarbij de beschrijving van de oorspronkelijke

intentie van de tekst moderne interpretatiebegrippen, eigentijdse taal en invals-

hoeken laat zien. Een ontwerp is geen kopie van een originele betekenis, maar

een hypothetische representatie van de toenmalige wereld van de tekst. In zulke

ontwerpen gaat een verlangen schuil naar het leren kennen van de oor-

spronkelijke bedoeling, al was het alleen al om misverstanden en onjuistheden

over de wereld van de tekst te vermijden en om een verbinding te leggen met de

bronnen van de traditiestroom, waarin vertolkers staan. Trouwens, ook wie zich

keert tegen de intentie van de wereld van de tekst, moet toch weten of zijn verzet

een betrekkelijk juiste weergave van de toenmalige betekenis geldt. Het gaat om

het serieus nemen van de tekst als gesprekspartner voor preek of catechese. En

deze gesprekspartner vatten we op als een ‘open tekst’ (Theissen 1994b, 49). 

anamnese en een ontwerp van betekenis 
Voor vertolkers in de gemeente zijn de genoemde motieven belangrijk. Maar

terugkeer naar de bron is ook om een principiële reden van belang. De gemeente

is principieel een verstaansgemeenschap met een lange traditie van verstaan en

vertolken. De Schriften worden al eeuwen lang gelezen in die interpretatie-

gemeenschap en die ervaring heeft geleerd, dat uit het verstaan en vertolken

inspirerende en vernieuwende inzichten voortkomen. Ze worden telkens

opnieuw met verwachting ter hand genomen en herlezen, veelal in het kader van

de kerkdienst of van de lezing thuis, maar ook in het leerhuis. De geloofsgemeen-

schap heeft altijd het besef gehad, dat de anamnese noodzakelijke voorwaarde

voor geloven is. De gedachtenis van de heilvolle daden van God in het verleden

(de uittocht, de verbondssluiting op de Sinai, het leven, lijden, sterven en de
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opstanding van Jezus) doet de christelijke gemeente denken aan voor haar

beslissende en funderende keerpunten in de geschiedenis. Goed beschouwd is

het zo, dat de Schriften zelf in veel teksten eveneens deze anamnese voltrekken.

Zo was Egypte behalve een toevluchtsoord voor hongerigen en vluchtelingen ook

een historische situatie van onderdrukking, waaruit Israël is uitgeleid. Die

negatieve situatie maakt Egypte tot matrix en symbool voor alle vormen van

knechtschap. De Babylonische ballingschap heeft in de ogen van de profeten deze

trekken van Egypte ook. Juist door die situatie binnen de geloofsgemeenschap als

Egypte te interpreteren en te gedenken, ontspringt de hoop op een nieuwe

Exodus. In de Openbaring van Johannes is het benoemen van de situatie van de

gemeente in het Romeinse Rijk als Babylon, waaruit moet worden weggetrokken

(Op. 18: 4) een vorm van anamnese, die de hoorders van de voorlezing van het

boek toentertijd deed denken aan de historische uittocht uit Egypte en aan de

Babylonische ballingschap. De basismetafoor Babylon werd toen bovendien

opnieuw geïnterpreteerd, onder andere door aan het beeld verwijzingen naar het

Romeinse Rijk toe te voegen. Deze herinnering aan Babylon in de toenmalige

gemeente deed enerzijds beseffen dat men zich min of meer onvrijwillig balling

en gevangene wist in de Romeinse cultuur en hield anderzijds de hoop levend op

de dragende en uitleidende kracht van God.

De anamnese vond en vindt plaats met het oog op de toekomst. Opvallend is,

dat wel verwezen en zelfs hermeneutisch teruggegaan wordt naar de funderende

heilsdaden van God, maar dat het juist de bedoeling is de eigen situatie met

vrijmoedig gebruik van een intentie van deze oude geloofstaal opnieuw te

interpreteren en te openen voor Gods toekomst. In de anamnese vindt dus een

vernieuwing van actueel verstaan plaats. De anamnese in de hermeneutisch-

communicatieve praxis van de geloofsgemeenschap van toen wilde juist niet bij

een ontwerp van de oorspronkelijke betekenis blijven. En dat geldt ook voor het

gedenken van de Openbaring van Johannes in de gemeente van vandaag. We

hebben laten zien in dit hoofdstuk hoezeer het laatste bijbelboek er retorisch alles

aan gelegen is de hoorders te bereiken en hen tot een nieuw inzicht en een nieuw

gedrag te brengen op grond van interpretaties van de historische realiteiten van

Egypte en Babylon, realiteiten, die in de Apocalyps zelf ook weer als ‘open teksten’

werden beschouwd en gebruikt. Het beluisteren van het boek wil hoorders taal

verschaffen om de eigen situatie profetisch te verstaan en om tot een door hoop

gefundeerd gedrag te komen. 

vormen van anamnese
Welke vormen van anamnese zijn voorhanden? McClure heeft in een

homiletische studie naar de retorische strategieën van de preek verschillende

vormen van anamnese onderscheiden, vormen, waarin de bijbel op verschillende

manieren wordt gebruikt. Dit bijbelgebruik noemt hij een code, die een predikant

hanteert en die de hoorders kunnen ontcijferen.

McClure kent vijf codes van schriftgebruik (translation, transition, trans-

position, transformation en transjection) met elke een eigen vorm (intertekst)

van anamnese. Deze codes voorziet hij van enkele kritische overwegingen en

merkt hij tegelijk aan als legitiem. ‘Translation’ slaat op het overbrengen van

de woorden, karakters en ideeën van de tekst naar het heden. De vertalende

vertolker maakt zich niet druk om verschillen en bevordert een mimetische

vorm van anamnese in de kerk. De kerkgangers worden aangemoedigd tot

imitatie van geloof, hoop en liefde van de figuren in de bijbel. ‘Transition’ is de

102



overdracht in het heden van de meestal diepere en verborgen betekenissen uit

de wereld van de tekst. Dit gebruik van de bijbel leidt tot een historische anam-

nese: gemeenteleden herinneren zich de historische gebeurtenissen en hun

betekenis in de historische context en komen zo de diepte van het gebeuren op

het spoor. De term ‘Transposition’ lijkt op transponeren in de muziek: de

structuur wordt in een andere sleutel getransponeerd. De ‘moves’ en

‘structures’ (Buttrick), door een structuralistische benadering blootgelegd,

worden getransponeerd naar de wereld van de hoorders. Bij deze manier van

anamnese is de representatie wezenlijk in de parabels, klachten, vermaningen

enzovoort. ‘Transformation’ betekent verandering in vorm. McClure denkt aan

de kerygmatische theologie, die de bijbel als een actieve en evocatieve factor

opvat, die in staat is de context te veranderen, waarin is gesproken. De

kerygmatische anamnese is bedoeld om een beslissing van de gemeente uit te

lokken en verandering teweeg te brengen. Transjection behelst een vorm van

schriftgebruik, die vanuit de huidige culturele context vragen stelt aan de

wereld van de tekst en zo de wereld van de tekst in een nieuw licht beziet.

Deze vorm van anamnese noemt McClure heuristische anamnese (McClure

1991, 15-52).

In vrije aansluiting bij McClure komen we tot drie vormen van anamnese. Deze

vormen hebben te maken met een directe herkenning van de wereld van de tekst

(1). Met een benadering, die met een ontwerp van betekenis en getuigenis van de

tekst in de tijd van ontstaan werkt (2). En met een benadering, die vertrekt in de

huidige cultuur en vandaaruit contact zoekt met de tekst als bron van gemeente-

zijn vandaag (3). We verbinden aan elk van die vormen een voorbeeld uit de

Openbaring van Johannes.

De eerste vorm van anamnese bestaat uit een directe herkenning door vertolkers

en gemeenteleden van wat in de tekst speelt. Het komt voor, dat in preken en

leerprocessen de wereld van een tekst zodanig naar voren wordt gebracht, dat

gemeenteleden zich er onmiddellijk in kunnen herkennen en zich opgeroepen

weten hun bestaan overeenkomstig de manier van geloven en doen van de tekst

in te richten. De anamnese leidt dan tot een directe verbondenheid en

verwevenheid met de geloofswereld van de tekst. De gemeente hoort de

anamnese op een wijze, zoals lezers ook zonder nadere toelichting en inter-

pretatie direct deel kunnen hebben aan poëzie of proza. Vertolkers bieden in dat

geval een ontwerp van betekenis aan zonder nadere actualisering in het heden.

De tekst spreekt voor zichzelf en de hoorders van de preek of de deelnemers

verstaan de intentie en zijn mondig genoeg om in hun eigen hermeneutisch

bewustzijn te zoeken naar een eigen verwerking en vertolking. Deze anamnese

noemen we de herkenningsanamnese. 

In een ontwerp van de Openbaring van Johannes is bijvoorbeeld direct 

te herkennen, dat God de tranen zal afwissen (Op. 21:4) of dat in Gods

werkelijkheid de klacht van de martelaren om recht gegarandeerd is 

(Op. 6:9-11). Vaak kan ook een narratieve analyse, die structuralistisch zoekt

naar de grondspanningen in de tekst en naar het basisconflict deze directe

herkenning bewerkstelligen. Het conflict wordt opgelost door met behulp van

helpers de tegenstander te verslaan. Ook kunnen visueel ingestelde hoorders

zich een beeld vormen van de vrouw en het kind of van het beest uit de zee en

nog iets navoelen van de impact van deze beelden. Voor onze filmisch
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ingestelde tijd is een dergelijke visualisering direct herkenbaar. De herken-

ningsanamnese toont verwantschap met McClures mimetische anamnese,

die echter meer gericht is op de imitatie als effect van anamnese.

De tweede vorm is een anamnese waarbij een grote afstand wordt ervaren met 

de tijd van de bijbel. De wereld van de tekst, verstaan volgens historische

benaderingen, wordt zo gepresenteerd, dat duidelijk is, dat een voorstellings-

wereld en wereldinterpretatie de weg van de gemeente kruisen, die sterk verschil-

len van de eigen voorstellingswereld en wereldinterpretatie. Deze anamnese

noemen we de historische anamnese. In de vertolking zal deze vorm van anamnese

uitkomen bij ofwel een analogisch ofwel een contrasterend gebruik van een

ontwerp van een oorspronkelijke intentie van de wereld van de tekst. De vertolker

zoekt naar analogieën tussen het gebeuren van toen en het gebeuren van nu. En

op basis van overeenkomsten tussen beide tijden trekken vertolkers de beweging

die in de wereld van de tekst wordt gemaakt na in de eigen wereld van de

gemeente. Ze lichten bij alle verschil de overeenkomsten er uit. Of ze komen op

basis van het grote verschil tot een vertolking, die botst met het verstaansontwerp.

De overeenkomst kan bestaan in de analogie van het hoordersperspectief. Zoals de

toenmalige hoorder werd meegenomen weg van de ondergang van de hoer naar

de bruiloft van het Lam, zo wordt een hedendaags hoorder weggehaald bij de

verleidingen van de huidige samenleving, die mensen lichamelijk en geestelijk

knechten, en gebracht naar een bevrijdende vereniging met wat echt bevrijdend

heil is. Of de overeenkomst-in-verschil wordt gevonden in de angst. Zoals daar en

toen de angst voor verlorenheid uitgedrukt werd en zoals daar en toen bevrijdend

uitzicht aan door angst gekwelde mensen werd geboden, zo is het ook nu

mogelijk, door zich te geven aan een verborgen spirituele dimensie van het

bestaan, te komen tot bevrijding van de hedendaagse diepe angst verloren te gaan.

Of vertolkers zien een overeenkomst in contexten van toen en van nu: het beest uit

de zee, dat de macht perverteert, dat snoeft, dat de geestelijke integriteit onder-

graaft en dat als arrogante taalwereld de naam van God en het wonen van God in

de tijd en het wonen van de slachtoffers bij God bespot (Op. 13:6), eist aanbidding

op. De overeenkomst-in-verschil wordt dan bijvoorbeeld daarin gevonden, dat in

de Nederlandse cultuur aan het al om verkondigde marktmechanisme bijkans

religieuze macht wordt toegeschreven.

Behalve analogie is er ook een relatie van contrast mogelijk bij een historische

anamnese. Vertolkers zeggen in dat geval dat ze met bepaalde facetten van de

wereld niet meer mee kunnen gaan, bijvoorbeeld met het exclusivisme dat de

Openbaring van Johannes voorstaat of met het beeld van God als een verborgen

en machtig ingrijpend persoon. Verondersteld is, dat vertolkers in geval van een

contrasterend gebruik van de Schrift een fair historisch beeld voor ogen hebben

van wat ze afwijzen.

In alle voorbeelden werkt de vertolking met een anamnese van een bedoeling

van de tekst in de tijd van ontstaan. Deze historische anamnese is dezelfde als

bij McClure.

Een derde vorm van anamnese is een vorm van gedenken, die de doorwerking

van de tekst zoekt vanuit de hedendaagse contexten. Vanuit het verstaan van de

huidige leefwereld gaan vertolkers naar de wereld van de tekst. Ze stellen vanuit
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het heden vragen aan de tekst en ze hopen dat de tekst implicaties in petto heeft

voor het heden. Ze zullen door hun contextuele benadering ontdekkingen in de

tekst doen, waaraan de oorspronkelijke auteur of het toenmalige publiek nooit

zou hebben gedacht. Het eigen door geloof gemotiveerde handelen is te

beschouwen als een voortgaande implicatie van centrale heilsgebeurtenissen als

de Exodus en de weg van Jezus. Vertolkers van deze categorie streven er naar deze

gebeurtenissen en de interpretatie ervan in hun eigen tijd te ontdekken.

Vertolkers koppelen hun idee over vertolking kritisch terug naar de christelijke

traditie met verhalen en beelden en tegelijk sturen ze aan op een houding, die

openstaat voor Gods transformerend handelen hier en nu en daar en straks. Deze

vorm van anamnese noemen we met McClure de heuristische anamnese. Het

contextuele van deze gang naar de oorspronkelijke betekenis bestaat daarin, dat er

zaken worden belicht, die in de wereld van de Openbaring van Johannes zo niet

speelden. En dat de toenmalige tekst toch kan blijven spreken.

Alvorens vertolkers een ontwerp van betekenis maken kunnen ze zich

bijvoorbeeld afvragen of God greep heeft op het kwaad. Ze beseffen, dat

mensen van nu nauwelijks een voorstelling meer hebben van een actief

tegenwoordige God, die het kwaad toelaat of op den duur zal overwinnen.

Eerder is God een kracht, een Geest van goedheid, actief in het hart van de

mens. Wie met zulke door de Nederlandse context bepaalde gedachten van nu

iets van de wereld van de Openbaring van Johannes gaat ontsluiten, zal zich

mogelijk verbazen over de terughoudende manier waarop God daar ter sprake

komt en spreekt, terwijl er toch door alle beelden heen een heilige, vaste

standaard van goedheid en gerechtigheid voelbaar wordt. Verder is het

mogelijk, dat er juist vanuit de klemmende vraag of uiteindelijk niet het kwaad

overmachtig is, bij de vertolkers oog komt voor de verrassing, dat het kwaad

met de trekken van monsters wordt voorgesteld, maar dat die weergave ook

iets komisch heeft. Alsof het kwaad in cartoons te kijk wordt gezet en daarmee

al een beetje is overwonnen.

In onderscheid met McClure ontbreken de anamnese als kerygma en de

anamnese als representatie. De kerygmatische anamnese, die in preken tot

een ontmoeting en beslissing wil stimuleren, laten we achterwege. Die vorm

van anamnese kan namelijk gelden voor de drie bovengenoemde manieren

van omgaan met de schrift. Ook de representatie als kenmerk van anamnese

kan gelden voor onze drie vermelde vormen. Het tot een beslissing en

verandering uitnodigend evangelie kan direct worden herkend, het kan in het

historische ontwerp worden gehoord en het kan vanuit de eigen context

worden gezocht. De representatie, die meestal door structuralistische exegese

wordt vastgesteld, kan in de herkenningsanamnese direct worden ingezien, in

de historische anamnese worden ontmoet en in een benadering vanuit de

eigen context in de heuristische anamnese worden gezocht. Het verschil met

McClure is, dat wij voor de ordening van de anamnese niet tegelijk ook

uitgaan van manieren van preken of van wat preken beogen te bewerk-

stelligen, maar ons strikt genomen enkel beperken tot manieren van schrift-

gebruik in directe herkenning, op historische afstand en door een zoektocht

vanuit hedendaagse vraagstellingen.

Met heuristische anamnese bedoelen we niet deconstructie. Een spannend

voorbeeld daarvan biedt Keller. Zij ziet de Openbaring van Johannes als een
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‘hochfraufeindlichen Buch’ (Keller 1990) en ‘die extremste aller patriarchalen

dualistischen Gewalt in der Bibel’, ‘das offensichtlichste Beispiel vom Mythos

eines männlichen Kriegergottes, der durch Blut erlöst’ (418). Ze past een

‘Methode der Ambivalenz’ toe. Daarmee bedoelt ze dat teksten en beelden die

op het eerste gezicht inhoudelijk afkeer wekken, en daarom uiterst kritisch

bejegend moeten worden, toch en tegelijk in staat kunnen zijn toekomst te

openen. Zij is geïnteresseerd in eschatologie, niet vanwege de abstracties over

‘einde’ en ‘hoop’, maar vanwege haar vrees voor een letterlijk einde van de

wereld. Ze wil dus lezen en vertolken binnen het apocalyptisch verstaanskader

van onze tijd: wij bevinden ons in de apocalyps. Maar dat gegeven wil ze niet

banaal-deterministisch opvatten. De menselijke verantwoordelijkheid mag

niet buiten beschouwing worden gelaten. Daarom is het nodig open te inter-

preteren, opdat de geschiedenis kan uitbreken uit haar deterministisch lot.

Dat noemt ze een open apocalyptiek, die ze onderscheidt van een naïeve

apocalyptiek (in de teksten zelf te vinden) en een banale apocalyptiek (die de

verwoesting van de geschiedenis onthult). Dit uitgangspunt brengt haar tot

kritische observaties van Openbaring 12. Zo zegt ze dat het geen wonder is dat

het ‘mannelijk’ kind iemand wordt die alle naties met een ijzeren roede zal

weiden (12:5). Hij is immers vrijwel onmiddellijk losgemaakt van de liefde-

volle armen van de moeder. Dat moet wel leiden tot absolute macht en tot het

theocratische fascisme van het duizendjarig rijk. Ze wil dit kind, 

waarschijnlijk om die reden, niet opvatten als Jezus. Maar anderzijds: de

werkelijke situatie van het Romeinse rijk stond de apocalyptische gemeente

geen Jezus toe als ‘Mr Nice Guy’ en een door zachte krachten beheerst Rijk,

waarin men de vijanden liefheeft. Er was kennelijk krachtige heerserstaal

nodig. Een andere waarneming van Keller is, dat de vrouw niet zozeer een

allegorie is voor de ellende van alle vrouwen en dat ze eerste slachtoffer van

het draconische, patriarchale handelen is, maar dat ze een kosmische vrouw

voorstelt. Een combinatie van een immanente geest en een transcendente

moedergodin, die op de een of andere manier dit mannelijke boek is binnen-

gedrongen, of althans er niet echt uit is verdwenen. Ze is niet de allegorie van

het ‘eeuwig-vrouwelijke’ tegenover het ‘eeuwig-mannelijke’, maar ze is een

‘frauenidentifizierte Art von Macht’(422). Evenals Christus komt ze naar

beneden en lijdt ze schuldeloos. De adelaarsvleugels, waarmee ze vliegt en

vlucht, zijn tekenen van Gods heilige aanwezigheid, de Schechina (Deut

32:10-12). In de woestijn bindt ze niet als symbool van een fiere en flinke

vrouw de strijd aan tegen de draken, ze is onthulling van machtsverlies,

openbaring van een kenosis, van door het patriarchale denken slachtoffer

geworden vrouwelijke vitaliteit en goddelijkheid, ze is de wijsheid (Sophia) en

lijkt dus meer dan het kind sprekend op Christus. Het valt Keller op, dat de

aarde de vrouw te hulp komt en die aarde troost haar meer dan de macho-

messias. Tegen de patriarchale teneur in breekt de zon van wijsheid door. En

juist de wijsheid vormt tegenwicht tegen alle apocalyptiek, die mannelijk en

militair is en het patriarchale dualisme vertegenwoordigt van een hoop die

alles van de aarde en al het vrouwelijke meent te moeten ontkennen en

overwinnen, wil de nieuwe aarde er komen. Keller wil niet weten van een

apocalyptische eschatologie die een radikale breuk met en ontkenning van de

geschiedenis, de mens, de lichamelijkheid, de vrouwelijkheid en de

menselijke creativiteit impliceert. Want met een banale, apocalyptische

verwachting in de zin van breuk en afbraak, wordt de werkelijkheid zelf

hopeloos dichtgemaakt en kan ze niet een bron van nieuwe mogelijkheden
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zijn. Het zijn juist fragmenten - de vrouw als de neergedaalde wijsheid, de

kenosis van de lijdende vrouw en de hulp van de aarde - die het open verhaal

bij uitstek vormen, dat een ‘ökofeministische Eschatologie’ kan voeden. Deze

uitleg tekent krachtig protest aan tegen de militaire beelden, maar vervlecht

veel te veel het verstaan van de tekst van toen en het verstaan van de eigen,

huidige theologie. 

Wat past in haar kraam spoort Keller op, vindt ze, prijst en handhaaft ze in

Openbaring 12. Ze kiest een specifieke interpretatie van de vrouw, namelijk

dat zij de wijsheid is, de Geest in immanente en transcendente zin, godin van

de hemel. Dat de Geest moeder van de Messias is komt minder uit de verf. De

Messias wordt als te oorlogszuchtig weggeschreven uit Kellers deconstructie.

In een heuristische anamnese, die begint bij de vragen van nu, is echter voor

een kritisch-aansluitend gesprek van eigen vragen met de wereld van de tekst

een ontwerp van de oorsponkelijke betekenis nodig. 

3.5 Voorwaarden voor gebruik van toenmalige betekenis en getuigenis

We kunnen met behulp van deze beschouwing over de anamnese een antwoord

formuleren op de vraag: onder welke voorwaarden is in de overgang van verstaan naar
vertolken het gebruik van een ontwerp van toenmalige betekenis en getuigenis te
verantwoorden?

Vertolkers dienen te beseffen, dat hun betekenisontwerp samen met hun

getuigenisontwerp niet het ultieme ontwerp is, de ware pointe van de tekst, maar

een ontwerp van een open tekst. Dat ontwerp zal gemaakt zijn door de

gebruikelijke exegetische methoden te volgen. Het moet dan ook te verant-

woorden zijn in het exegetische discours. Vervolgens is het van belang, dat dit

ontwerp van betekenis en getuigenis van toen zodanig wordt geformuleerd, dat

het gemakkelijk een gesprek met het huidige gedachtegoed kan losmaken. Een

dialoog, waarin duidelijk wordt, wat meer te maken heeft met de ontsluiting van

de wereld van de vertolker en wat meer van doen heeft met de toenmalige wereld

van de tekst. Een volgend punt is, dat ons ontwerp van de Openbaring van

Johannes heeft duidelijk gemaakt, dat dit geschrift in de compositie en de

retorische strategie gerichte communicatie met hoorders nastreeft. Van belang

voor de vertolking is het dan ook, dat in het ontwerp wordt aangegeven op welke

situatie de tekst destijds inspeelde, op welke manier ze dat deed en welk effect het

daar en toen beoogde. Dat zal het voor vertolkers gemakkelijker maken om een

analogie in de eigen context te vinden. 

In het voorbereidingsschema in hoofdstuk 1 geeft de vertolker voor het

betekenisontwerp antwoord op de vraag: wat staat er voor wie in welke situatie

en wat wilde de tekst toen bereiken?

Dit zijn formele voorwaarden. Er is echter praktisch-theologisch nog iets meer te

zeggen, ook met betrekking tot de tekst als open tekst. Vertolkers lezen de bijbel

met het doel om de wereld van de tekst voor het sociale en persoonlijke leven van

nu vruchtbaar te maken en de geloofsidentiteit van gemeenteleden te voeden.

Gerkin tekent het praktisch-theologisch handelen van vertolkers als een proces

van hermeneutisch-kritisch terugkoppelen naar de christelijke traditie en haar

verhalen en beelden. Aan de andere kant stuurt dat handelen van vertolkers aan
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op een open attitude voor het heden en de toekomst van Gods verlossend en

transformerend handelen. In deze opmerking komt ons onderscheid tussen het

verstaan van een betekenis en het verstaan van een getuigenis aan de orde. Het

gaat in dit hoofdstuk vooral om de terugkoppeling naar de wereld van de tekst.

Om daarvoor echt open te kunnen zijn, wijst Gerkin op de ‘retrieval with

suspicion’, de argwaan ten opzichte van de ontsluiting van de eigen context en ten

opzichte van de traditionele interpretaties van de wereld van de tekst. Tegelijk

noemt Gerkin als aspect de ‘appropriation with realism’. Deze toe-eigening

verstaat hij als toe-eigening van het getuigenis, als het realistisch zoeken naar de

mogelijkheden van het eigen handelen als respons op Gods bevrijdend handelen.

Elke keer als we op zoek gaan naar een fris verstaan van wie we zijn en wie we

geroepen zijn te zijn, staat de traditie op het spel en wordt ze getoetst aan onze

ervaring, zoals ook wij getoetst worden aan de traditie, aldus Gerkin (Gerkin

1986, 72f.). In deze zinnen wordt de wederkerigheid tussen een oorspronkelijke

bedoeling van de tekst en de eigen wereld van de vertolker aangegeven en gesteld

in het licht van Gods toekomst openend handelen.

Dit betoog heeft te maken met de eerlijke terugkoppeling naar het verleden.

Dat Gerkin van argwaan spreekt wil juist die eerlijkheid ten opzichte van

ontwerpen van het verleden aanmoedigen. Een ontwerp van betekenis is mede

afhankelijk van de waarheidsgetrouwheid en waarachtigheid van de verstaander.

Maar het inschakelen van Gerkins visie vindt ook een reden in de principiële

openheid van het bestaan. Voor Gerkin heeft geloven in God als implicatie

geloven dat het bestaan niet gesloten is door wat voor interpretatie of situatie ook.

Juist die gedachte van openheid geeft een inhoudelijke kant van de voorwaarde

weer, waaronder een vertolking een betekenis ontwerp verantwoord benut. 

Dat betekent dat een ontwerp van betekenis en getuigenis van de wereld van

de tekst, dat de vertolker maakt, overstegen moet kunnen worden. Uitgangspunt

van het gebruik van ontwerpen van betekenis en getuigenis door vertolkers is dat

het gebruik de principiële openheid van het bestaan niet in de weg mogen staan. 

Een voorbeeld: uit de tekening van de Openbaring van Johannes als profetisch

geschrift, zou de conclusie getrokken kunnen worden, dat geloof een exclusie-

ve aangelegenheid is en dat vijanden niet alleen moeten worden benoemd,

maar ook gewroken. Deze conclusie loopt het gevaar uit te sluiten en af te slui-

ten. Ze is in tegenspraak met de principiële openheid van het bestaan, die voor

de Openbaring van Johannes tegelijkertijd is gefundeerd in de regering van

het Lam en de toekomst van God.

We komen tot twee voorwaarden als antwoord op de vraag van dit hoofdstuk: 

een overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden: 
• als vertolkers, gebruik makend van een ontwerp van toenmalige betekenis en getuige-

nis weten duidelijk te maken in welk model van anamnese ze handelen
(herkenningsanamnese, historische anamnese of heuristische anamnese);

• als vertolkers bij het gebruik van een ontwerp van betekenis en getuigenis van een als
een open tekst op te vatten bijbeltekst kunnen aantonen, dat de met het geloof in
Gods toekomst gegeven principiële openheid van het bestaan niet ontkend is.

108


