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Andere interpretatievelden en vertolken

Op onze zoektocht naar de verantwoording van de overgang van verstaan naar

vertolken benutten we het schema van de interpretatievelden uit hoofdstuk 2. In

hoofdstuk 5 gaven we een betekenis- en getuigenisontwerp van het tekstgedeelte

uit Openbaring 18 en 19. In hoofdstuk 5 hielden we ons bezig met de bijbels-theo-

logische lijnen en in het vorige hoofdstuk met de theologische paradigmata. Het

is wezenlijk, dat vertolkers zich bij het toewerken naar een aanbod voor vertolken

bezinnen op de overeenkomsten en verschillen in het beeld van God in de wereld

van de tekst en in de gemeente van nu. Het is verder gewenst, dat vertolkers de

overeenkomsten en verschillen tussen de sociale en culturele contexten van toen

en nu verdisconteren in de voorbereiding van preek of catechese. Daarover gaat

het volgende hoofdstuk (Hoofdstuk 8). In het schema van hoofdstuk 2 staan nog

enkele facetten, die in de voorbereiding van invloed zijn op de vertolking, maar

waaraan we in deze studie weinig aandacht schenken. Persoonlijke ervaringen,

ervaringen met de gemeente, de esthetische en de ethische gezichtspunten passe-

ren de revue. Deze kanten bespreken we, zij het beknopt, om te laten merken, dat

deze interpretatievelden in de voorbereiding niet van ondergeschikt belang zijn.

Zo zou in empirisch onderzoek naar het proces van de overgang van verstaan

naar vertolken gedurende de voorbereiding zeker gevraagd moeten worden naar

de doorwerking in preek en catechese van persoonlijke ervaringen van vertolkers

en naar hun ervaring met hun gemeente.

7.1 Persoonlijke ervaringen

Een vertolking heeft, veelal latent, soms uitgesproken, altijd te maken met

persoonlijke ervaringen van de vertolker. De kans is groot, dat de aandacht van een

vertolker, die pijnlijk weet, wat het is om slachtoffer te zijn, en die ook de

verleidingen van slachtoffermacht kent, uitgaat naar het perspectief van het slacht-

offer en naar de betekenis van de overwinningsliederen (in ons tekstfragment)

voor wie aan onrecht lijdt. Dat voor het maken van een preek of catechese de

persoonlijke betrokkenheid bij bewegingen in de tekst een belangrijke motor
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blijkt te zijn voor het selecteren in de betekenissen van het verstaansontwerp en

het toewerken naar de vertolking, is niet zelden het geval. Homiletische studies

achten het principieel gewenst om deze betrokkenheid niet het zwijgen op te

leggen. Zo verstaat Long predikanten als dragers van het getuigenis. Predikanten

verzamelen niet zozeer informatie over een tekst, maar beluisteren een stem en

zien uit naar de presentie van God in de tekst. Ze verrichten die activiteit niet

enkel voor zichzelf, maar namens de gemeente en in zekere zin namens de

wereld. Predikanten kunnen dan ook niet los gezien worden van de gemeente en

de context. Long tekent aan, dat predikanten geen neutrale waarnemers zijn

namens de gemeente, maar dat ze persoonlijk zijn geïnvolveerd in de ervaring van

waarheid in de wereld van de tekst (Long 1989, 46; zie ook Theissen 1994b, 142,

147-150). In elk geval moeten vertolkers zich bij het bedenken van hun vertolking

bewust zijn van de kracht en zwakheid van deze betrokkenheid.

7.2 Ervaringen van vertolkers met de gemeente

Met dit interpretatieveld is niet bedoeld de gemeente als adres en context van de

vertolking, maar de specifieke ervaring, die vertolkers zelf met de gemeente

hebben. In die zin gaat het opnieuw om een persoonlijke betrokkenheid. Deze

ervaringen kunnen van invloed zijn op de keuzen in de vertolking. Zou iemand

die in een gemeente staat, waar slecht wordt gezongen, snel doorgaan op de

oproep tot lofprijzing? Zou iemand die zondags voor vijftien mensen het

evangelie verkondigt snel aan de grote en kritische verbanden met de economie

raken? En op welke invalshoek stevent de voorganger af, die een slepend conflict

heeft met de gemeente, dat als een veenbrand ondergronds zijn weg zoekt. Het

laat zich denken, dat de pastorale situatie van de gemeente keuze en toon van de

vertolking mee zal bepalen.

7.3 Esthetisch interpretatieveld: een lied als voorbeeld

Gevraagd kan worden of het esthetisch interpretatieveld voor vertolkers wel een

apart interpretatieveld is. Vertolken als creatieve respons op de bijbeltekst heeft

immers ongetwijfeld in vorm en inhoud esthetische aspecten. En niet alleen geldt

dat het vervaardigen van preek of catechese als het ‘scheppen’ van een nieuw

woord. Ook de bijbeltekst zelf is een product van esthetische ervaring. In Psalmen

en profetische teksten zijn beelden en beeldspraak als passende taal gebruikt om

iets te kunnen uitdrukken van God als geheim en toekomst van het bestaan. De

hymne is een gepaste vorm om de belijdenis van Israëls God vorm en inhoud te

geven, zo blijkt in het lied van Mirjam, maar zo blijkt ook in de Apocalyps.

Vertolkers bestuderen een tekst, die zelf al, zo zagen we, met behulp van allerlei

retorische middelen, beelden en beeldspraak is gecomponeerd ten einde met

hoorders en lezers te communiceren. De driedeling uit de klassieke esthetica van

productie, receptie en catharsis (Ricoeur 1988, 176), gaat ook voor een tekst als de

Openbaring van Johannes op. Esthetische ervaring ontvouwt zich in een

productieve dimensie (poiesis), in een receptieve dimensie (aisthesis) en in een

communicatieve dimensie (cartharsis) van kunstwerken (beeldende kunst,

architectuur, literatuur). De auteur van de Openbaring van Johannes zet zijn

wereld neer en geeft die wereld zo gestalte, dat hoorders er bij betrokken raken en

gaan waarnemen. De auteur hoopt zo afschuw te bewerkstelligen over de
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lelijkheid van het kwaad en vreugde over de overwinning van de hemel en ook cat-

harsis in die zin, dat het tentoonstellen en het verbeelden van het kwaad op zich al

zuiverend werkt op hoorders. De Apocalyps verwerkt esthetische ervaring en roept

die op, getuige ook de vele kunstwerken, die ontstaan zijn naar aanleiding van de

Apocalyps. Daar komt nog bij, dat de kennis aangaande het Koninkrijk van God in

het geding met het kwaad juist om dichterlijke taal en verwerking vraagt, zoals in

de verbeeldingen in de Openbaring van Johannes overvloedig blijkt. 

Het is dus mogelijk de omgang met de Openbaring van Johannes en de vragen

rond de overgang van verstaan naar vertolken ook vanuit de optiek van esthetica te

bezien. Het is zelfs mogelijk om een theorie van esthetische praxis in praktisch-

theologisch perspectief te schetsen (Grözinger 1987, 213ff.). We verstaan echter

‘esthetisch interpretatieveld’ in deze studie in engere zin als een veld, dat

intertekstualiteit vertoont met de bijbeltekst. Vertolkers betreden dat veld, door op

weg naar de vertolking literatuurfragmenten, gedichten, muziek of beeldende

kunst te betrekken, die als een receptie van de tekst kunnen worden beschouwd

en waarin huns inziens een verwijzing naar de bijbeltekst schuilgaat. Voor de

Openbaring van Johannes ligt er dan een overvloed van materiaal op de weg van

vertolkers. 

We laten exemplarisch zien, wat vertolkers op het spoor kunnen komen als ze op

dit interpretatieveld een lied lezen, waarin een dichter reageert op ons tekst-

fragment. We bekijken een boeiende interactie tussen de receptieve en

communicatieve dimensie van de tekst aan de ene kant en aan de andere kant de

productieve dimensie van het lied. We hebben het evenwel niet over de mogelijke

esthetische ervaring van degenen, die dit lied gaan zingen.

Taal en opbouw van ons tekstfragment zijn ondanks hun ernstige inhoud fraai te

noemen. Dat kan zeker worden beweerd van het lied tot Babylon, gezongen door

de engel met de kei. Hetgeen inhoud en vorm, gevoel en appèl van een bepaald

niveau in zich bergt, brengt zelf ook inhoud, vorm, gevoel en appèl voort. We

nemen een voorbeeld van een artistieke transformatie, waarin Barnard een deel

van ons tekstfragment (19:1-5) heeft vertolkt ten behoeve van de gemeentezang:

lied 111 uit het Liedboek der Kerken. Wat heeft Barnard uit de tekst opgenomen,

wat heeft hij getransformeerd en zijn daaruit voorwaarden voor een verantwoorde

overgang van verstaan naar vertolken af te leiden?

Een stem, die niemand stuit,

hoor ik ten hemel uit

weerklinken: Looft den Here!

Het heil heeft Hij tot stand gebracht,

het zal hem worden toegedacht

en met een moeiteloze macht

zal Hij voortaan regeren.

In deze strofe heeft Barnard de lofzang uit 19:1 vertolkt. Hij sluit aan bij de

singularis van stem in het Grieks en de simile (‘als van een grote menigte’)

transformeert hij tot ‘die niemand stuit’, waarmee hij het vergelijkingspunt in de

onontkoombaarheid van stem en menigte legt. ‘Ten hemel uit’ wekt bij hoorders

associaties met ‘ten voeten uit’. Hoe zou de hemel ook anders kunnen dan

aanzetten tot lofprijzing? Maar het ‘weerklinken’ laat horen dat de stem een
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hemelse aangelegenheid is, die de hoorder kan opvangen, of de zanger, want een

actuele transformatie bestaat voor hoorders hierin dat de ik-zingende zanger zelf

de oproept verneemt. De voor de tekst kenmerkende spanning tussen ‘reeds’ en

‘nog niet’ heeft Barnard uitgedrukt met de woorden ‘heeft tot stand gebracht’ en

‘zal hem worden toegedacht’ als ook met het futurum van het regeren. Hij laat

zien dat de lofprijzing vooruitloopt op de feiten. Kennelijk is de macht nu nog een

kwestie van moeite en wordt de Here nog niet alle macht toegedacht. Barnard

blijft dicht bij de tekst van 19:1.

Hij maakt zijn oordeel waar.

Hij zal van boos gevaar

bevrijden ‘t aardse leven.

Al wat er zwelgt in bloed en dood

en ‘t duister eert als moederschoot

is nu verdelgd. Zo goed en groot

is Hij die recht wil geven.

Het vonnis van de grote hoer (19:2,3) is bij Barnard veranderd in ‘al wat er zwelgt

in bloed en dood en ‘t duister eert als moederschoot’. Zelf zegt hij dat hij het

oordeel vrij weergeeft (Barnard 1977, 323v.). Nadrukkelijk noemt hij de aarde. En

de religieuze kant van de hoer (de ‘vakterm’ ontucht) beschrijft hij als ‘het duister

eren als moederschoot’, waarin een verband met de natuurreligie van Baäl is te

beluisteren. Het is van tweeën één: men kan niet èn het duister èn de Here eren.

Het scherpste woord is ‘verdelgd’, maar Barnard haast zich om de rechtgevende

God goed en groot te noemen. De straf komt in de strofe niet voor. De rechtvaar-

dige oordelen van God worden waargemaakt, dat wil zeggen dat de aarde wordt

bevrijd van het kwaad. Barnard transformeert vooral de positieve zijde van de

oproep tot lof en zet een teneur van de tekst zonder het negatieve contrast voort.

Verslagen is de strijd.

Nu stijgt in eeuwigheid

de wierook der gebeden.

Nu wordt verteerd, wat zich verweert,

tot het als lofzang wederkeert:

een offer, dat Hem zwijgend eert

boven begrip en rede.

Ook deze strofe vertolkt 19:2,3, maar is daartoe niet beperkt. Zelf zegt Barnard,

dat hij met de zin ‘nu wordt verteerd, wat zich verweert’ doelt op ‘de cultuur van

het mateloze Babylon, waar elk menszijn tot vervreemding is gedoemd en waar

de oerchaos onder de bedrieglijke schijn van een grandioos gemenebest opgeld

doet’ (323), maar hij heeft hier tevens woorden gevonden voor het martelaarschap

als verzet tegen Babylon, als een offer waarvoor geen rationele en openbare

verklaringen gelden. Zwijgen is soms veelzeggender dan uitleg of theorie. Het

doet vanuit vooronderstellingen van geweldloosheid goed, dat de strofe opent met

de zinsnede ‘verslagen is de strijd’. Barnards meest ingrijpende transformatie is

dat hij het tweede deel van de zin ‘De stad staat in brand en de rook stijgt voor

altijd en eeuwig op’ (19:3) associeert met wierook, zoals eerder bij een engel 

met een gouden wierookvat de rook van het reukwerk met de gebeden opstijgt

naar God (8:4). Waarschijnlijk verstaat Barnard onder deze gebeden niet zozeer

smeekgebeden als wel lofprijzingen. 
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Een stem, die niemand stuit,

hoor ik ten hemel uit

ten hemel in weerkaatsen:

looft onze God, wie Hem behoort,

en plant zijn lof op aarde voort,

want waar men zingt is ‘t heilig oord,

waar Hij zijn troon wil plaatsen.

De stem in 19:5 draagt allen, die God dienen en vrezen op tot lofprijzing. Barnard

neemt deze imperativus over en speelt een intrigerend spel met ‘ten hemel uit’ en

‘ten hemel in’. De oproep gaat van de hemel uit, maar weerklinkt op de aarde zo

sterk, dat hemel en aarde samen lijken te spannen om de lofzang gaande te hou-

den. De enkeling (‘ik’) is lid van een hemelse en aardse gemeenschap geworden:

‘onze God’. De tegenstelling tussen Babylon en Jeruzalem komt tot uitdrukking

(zonder dat deze plekken met name worden genoemd). Volgens Barnard is

Jeruzalem zinnebeeld voor ‘de Thora, de profetie, het leven’ (323). Het ‘heilig

oord’ is niet het nieuwe Jeruzalem dat ooit eens zal neerdalen, maar is in dit lied

de plaats, waar God troont op de lofzangen. Barnard gaat verder met de door de

tekst uitgedrukte gedachte dat het lied het eschaton vooruit is. De op het eschaton

gerichte gemeente heeft tot taak de eer van God voort te planten. Zo verbindt

Barnard offer en lof en vertolkt hij in de kunstvorm van een lied ‘iets’ van de tekst.

Conclusie: de trouw aan de intentie van de tekst en de voortzetting van deze

intentie spreken aan. Een nieuw lied aanbieden om te zingen is een goede

interpretatie van een tekst, die de hoorders wil brengen tot lofprijzing in een

oude, onderdrukkende wereld vol strijd, alsof de nieuwe tijd vooruitlopend op de

feiten al is aangebroken. De esthetische vorm is een respons op de liedvorm in

ons tekstfragment. Op dit interpretatieveld blijkt, dat Barnard verbinding houdt

met de inhoud van de tekst (hij dicht een bijbellied), maar dat hij vermijdt het

Godsbeeld al te militante trekken te geven. In de interpretatie van deze 

transformerende overgang, werd voldaan aan een eerder genoemde overweging,

volgens welke nieuwe teksten en modellen van God verbinding moeten kunnen

onderhouden met de wereld van de tekst. Daaraan voldoet Barnard. Verder moet

de intentie van de tekst herkenbaar zijn. Barnards respons verbreedt zich tot een

reactie op de boodschap en noties van de gehele Openbaring van Johannes. Hij

laat de zangers invoegen in een lied, dat bezingt dat God voortaan met ‘moeite-

loze macht’ zal regeren. Wellicht klinkt het contrast met het negativum wat te

weinig door. Dat heeft te maken met het Godsbeeld dat Barnard voor ogen stelt.

Voorwaarden betreffende het spreken en handelen over God, waren in het vorige

hoofdstuk aan de orde. Het ontwikkelen van esthetische voorwaarden ligt 

buiten het bestek van deze studie. Nu ging het er om een voorbeeld van een

mogelijkheid op dit interpretatieveld te tonen.

7.4 Ethisch interpretatieveld: het gebruik van beelden als voorbeeld

Ons tekstfragment zet gemeenteleden aan tot een kritische visie op hen zelf en de

samenleving en roept hen op tot bekering, tot een nieuw handelen. Maar niet

alleen dit overtuigend en krachtig spreken om de hoorders te brengen tot een

andere levenshouding los van Babylon is ethisch, ook het gebruik van beelden in

de tekst en de transformatie van de intenties van de tekst door vertolkers heeft
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morele implicaties. Niet alleen wat de hoorders moeten gaan doen heeft

consequenties, ook de manier waarop de tekst of de vertolker hun woorden kracht

bijzetten is met vragen naar het goede handelen omgeven. We gaan hier enkel in

op de morele kant van het gebruik van beelden.

We hebben ons afgevraagd of het beeld van de strijder-god in een tijd van overkill

van geweld en van apocalyptische nachtmerries van genocide en extremistische

terreur (zoals in Rwanda en Burundi in 1994 en in Algerije in 1997), het meest

passende en verantwoorde beeld is om de overmacht van God te verwoorden. 

Het beeld van een gewelddadige God kan zelfs het vijandsbeeld aanscherpen 

en hard geweld impliciet rechtvaardigen en in elk geval de gedachte dat geweld

met geweld moet worden uitgedreven versterken. Naarmate vertolkers meer anti-

militaristisch zijn, zullen ze moeite hebben met deze beelden. Maar ook wanneer

men politioneel geweld gerechtvaardigd vindt of geweld tegen dictatoren, kan

men zich afvragen of het past dat de Eeuwige, de pure positiviteit, als een super-

militaire macht moet worden verbeeld of dat Christus, die in passieve en actieve

gehoorzaamheid de weg van de nederlaag is gegaan en zonder geweld te gebrui-

ken de wereld met Gods Rijk verzoent, juist in deze beelden vertolkt behoort te

worden. Deze bezwaren gelden evenzeer, als we de beelden voornamelijk als

symbolische spreekwijzen opvatten, die meer zeggen over de waarneming van de

werkelijkheid dan over de werkelijkheid zelf. Ook het navertellen van de wraak uit

18:6-7, die zelfs vraagt om dubbele vergelding, heeft deze morele kanten.

Over de morele implicaties van de vergeldingsgedachte alleen nog dit. Het

gaat niet aan in de vertolking het kwaad in de wereld te bagatelliseren. De

wraakgevoelens richten zich tegen machten en niet (altijd) tegen personen.

Aan die machten moet een einde komen en volgens de Openbaring van

Johannes heeft Gods macht het laatste woord en komt alleen God het recht toe

tot vergelding. Iemand, een absoluut goed Iemand, moet toch het laatste

woord hebben. Bedacht moet worden in verantwoording ten overstaan van

God, welke de gevolgen van het beeld van de strijd-mythe zijn voor de omgang

met mensen, die gevangen zijn door het systeem en mogelijk slachtoffers

maken. In prediking en catechese over de slachtoffers van Babylon moeten we

in onze tijd beseffen, dat oorlogsmisdadigers door een internationaal hof

kunnen worden berecht. Het daaruit sprekende rechtsbesef maakt, dat we niet

meer naïef over een aan God toe te schrijven retributie-recht kunnen spreken.

Er is veel voor te zeggen te geloven, dat Gods geest van vergelding gestalte gaat

aannemen in een internationaal rechtssysteem. In elk geval moeten vertolkers

het huidige spreken over de wraak van God in relatie zien met ons recht.

Vertolkers vervallen in een verwarring van taalspelen, als ze het rechtssysteem

van de tijd van de Openbaring van Johannes zonder hermeneutische reflectie

en verwerking laten gelden in onze rechtsstaat. Daarmee handelen ze in

moreel opzicht onjuist.

Moet het gebruik van de beeldrijke contrasten uit morele overweging en fijn-

zinnig fatsoen dan maar achterwege blijven? De razernij van de Boze leidt tot

extreem lijden, waarbij het begrijpelijk is dat mensen in het nauw van de onder-

drukking al hun woede uitschreeuwen. In hun beleving kunnen ze niet anders

dan schreeuwen om recht en wraak. Wie niet in ten hemel schreiende situaties

verkeert, mag echter in alle opgekropte boosheid horen, dat het afschuw-

wekkende van de wraak de bittere ernst van het kwaad weerspiegelt en dat de
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destructieve negativiteit moet en zal worden overwonnen. Alleen door het afsto-

tende van het kwaad te doordenken en de heilige verontwaardiging na te voelen,

wordt inzichtelijk dat geloof in liefde, genade, hoop en vergeving uitzonderlijk

zijn. Wie het kwaad bagatelliseert of wegmoffelt en met liefde en vergeving goed-

moedig het te klein gedachte kwaad bestookt, is eigenlijk nog verkleefd aan het

kwaad. 18:4 wil in moreel opzicht dat de gelovige wegtrekt uit de stad en niet deelt

in haar zonden, dus ook niet in de zonde van het verdoezelen van het kwaad,

evenmin in onverschilligheid tegenover kwaad en ook niet in de zonde, die de

geweldsmiddelen van het kwaad toejuichen. Dat betekent voor de vertolking dat

het uit solidariteit met de slachtoffers moreel onverantwoord is zowel de

brandende woede te blussen met sussende beelden als het vuur van de woede aan

te wakkeren tot nieuwe terreur. Daarvoor hebben vertolkers nieuwe hyperbolen

nodig, die passen binnen het Babylonsymbool.

Het noemen van dat symbool brengt ons bij een ander moreel aspect van de

transformatie: vertolkers mogen niet zomaar de Nederlandse samenleving met

een rokend Babylon identificeren. De gemeente bewaart in de Openbaring van

Johannes een tekst die in uiterste nood scherp uit de hoek kan komen, maar de

hoorders worden overvraagd als ze zich anno 1998 zouden moeten verheugen

over de ondergang van cultuur en samenleving. De vertolker heeft daarin morele

verantwoordelijkheid ten opzichte van de hoorders. Wel markeert de tekst een

kritische grens en als grenssituatie kan ze de ogen openen voor de verleidelijke

overmacht van de economie van de kooplieden en voor het perspectief van

slachtoffers. Minear waarschuwt in dit verband tegen een actualiserende

vereenzelviging van Babylon: ‘Het is al te gemakkelijk Babylon gelijk te stellen

met een of andere institutie die onze eigen veiligheid bedreigt. Want juist die

gelijkstelling is misleidend. We worden dan het slachtoffer van onze eigenliefde.

Want Babylon staat eigenlijk voor de massieve macht van die eigenliefde, die ons

zo gemakkelijk misleidt en in het verderf stort, juist omdat we bevrijd willen

worden, d.w.z. omdat we welvaart, veiligheid, geluk wensen, of wat ons hart

verder verlangt’ (Minear 1973, 89v.). 

Deze notities brengen ons bij een open, steeds opnieuw toe te passen globale

voorwaarde voor verantwoord vertolken, ontleend aan de tekst zelf. In hoeverre is

onze vertolking wat beeldgebruik betreft en wat de inhoud betreft verkleefd aan

een Babylonische handelwijze? Verder komen we uit bij een verschil in rechts-

systemen tussen de tijd van de Openbaring van Johannes en onze tijd. De voor-

waarde die daaraan kan worden ontleend luidt: in hoeverre slaan de juridische

implicaties van de vertolking op ons rechtssysteem. Tenslotte hangt het van de

ernst van de situatie af en van het innemen van het slachtofferperspectief af in

hoeverre het krachtig en woedend spreken in beelden van vergelding, wraak en

het bezingen van ondergang van cultuur en samenleving gerechtvaardigd is.

Cultuur en samenleving kunnen altijd terechtkomen in dergelijke onheil-

spellende, slachtoffers makende, grenservaringen. Daarom moet in de Neder-

landse samenleving van dit moment in de vertolking de kritische vinger worden

gelegd bij tendensen die tot zulk onheil leiden. In het volgende hoofdstuk komen

we terug op de contextualiteit van de vertolking en zullen we de hier genoemde

inhoudelijke en normatieve voorwaarden betrekken in de dan genoemde voor-

waarden voor een vertolking, die niet een overweldiging wil zijn:

• De vertolking mag wat beeldgebruik en inhoud betreft niet bepaald zijn door een voor
Babylon typerende handelwijze van eigenliefde.
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• De vertolking moet recht doen aan het huidige rechtssysteem.
• De vertolking mag zich vanuit een slachtofferperspectief niet neerleggen bij de status

quo, omdat ze zich kritisch moet blijven verhouden tot machten die zich als goden
gedragen.

een voorbeeld van een moreel verantwoorde vertolking
We geven een voorbeeld van de toepassing van deze criteria op de beoordeling

van een preek. In een studentendienst op ‘Buss-und Bettag’ laat Theissen zien

hoe aan deze morele verantwoordelijkheid gestalte is te geven (Theissen 1990,

182-188). Hij preekt weliswaar niet over ons tekstfragment, maar over de bood-

schap aan de gemeente te Laodicea, een stad die ook onder de Babylontypering

valt. De preek handelt over het thema lauwheid, dat in ons tekstgedeelte ook een

rol speelt. Het omgaan met een antithetische, cultuurontkennende, radicale

levenshouding. Men zou kunnen verwachten, dat de boodschap aan Laodicea

aanzet tot een extreme positiekeuze: of warm of koud, tertium non datur. Maar

die kant gaat Theissen niet op. Allereerst parafraseert hij de boodschap als

moderne aanklacht van studenten tegen de academische lauwheid van

professoren. Zo onttrekt hij zich zelf niet aan het dilemma. Vervolgens verdedigt

hij de menselijke lauwheid. Hij heeft veel moeite met ‘of-of-profeten’. Zijn

grootste bezwaar is, dat ze met hun jongste-dagoordelen niet mee willen doen aan

het democratisch discours. We zijn in onze cultuur op de lauwheid aangewezen:

‘Ohne sie wird das Leben zur Hölle - es würde allzu warm, es würde höllisch

heiss’ (184). Door deze aanpak doet hij recht aan de huidige overlegcultuur.

Verwijdert hij zich daarmee van de wereld van de tekst? Nee, want hij houdt eraan

vast dat boete en radicale verandering nodig zijn. Daarvan is Theissen als mens,

wetenschapper en christen overtuigd. De mens is geen dier, dat een vast gedrags-

patroon volgt. De mens kan gedragspatronen juist laten sterven, bijvoorbeeld dat

van etnocentrisch militarisme, dat wellicht voor de tijd waarin met knotsen werd

gevochten nog passend was, maar met ABC-wapens tot ondergang moet leiden.

De wetenschapper laat hypothesen sterven in plaats van mensen en moet tot

omkeer bereid zijn. En de christen (en jood) is het conform de grondstructuur

van de bijbel en de opdracht van het leven geboden zich te keren naar God en

daarmee af te wenden van de goden. ‘Wir können unser Leben als Hypothese

auffassen, um Gott zu entsprechen; eine Hypothese, die ständiger Korrektur,

ständiger Umkehr, ständiger Verhaltensänderung bedarf’ (Theissen 1990, 186).

Theissen noemt criteria voor deze omkeer. In Laodicea ging het om de

aanbidding van de keizer. Het criterium is: overal waar mensen zich als god

gedragen is omkeer nodig. Maar in onze cultuur zijn God en de goden anoniem

geworden. Tegenwoordig overschrijden mensen hun grenzen als ze groepen of

hele volken als tweederangs burger beschouwen of als staten zich als goden

gedragen en uitmaken onder welke voorwaarden en strategie verwoesting van de

cultuur door wapens gerechtvaardigd is. Theissen wijst er op, dat wat hij zegt niet

voor ieder christen evident is, dat er strijd over de te volgen kritiek en strategie

mogelijk is en dat er opnieuw een grens wordt overschreden als mensen zich een

laatste oordeel aanmeten en mensen in kinderen van het licht en kinderen van de

duisternis weten in te delen. Tegen resignatie en pessimisme in verkondigt hij,

gebruik makend van een gelijkenis van een wiskundeleraar, die een moeilijke

som opgaf, dat God ons meer veranderingskracht toevertrouwt dan onze kleine

moed waar wil hebben. In elk geval stelt God ons niet voor boosaardige opgaven.

Voor wantrouwen, waarin hele volken of samenlevingen meegezogen worden, is

geen plaats.
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Deze preek uit 1982 (duidelijk getekend door de strijd tegen kernwapens) is

een vertolking die moreel verantwoord is, omdat ze zich niet laat meeslepen door

de tweedelingen en door exclusief denken, waartoe de Openbaring van Johannes

met haar hyperbolen en schrille contrasten aanleiding geeft (zie voorwaarde 1).

Theissen wil de gemeente niet met de Openbaring van Johannes overweldigen en

Baylonachtig te werk gaan. De preek bereikt dit doordat de predikant zichzelf en

christenen niet buitensluit van de kritiek en niet doet alsof hij en zij aan de goede

kant staan, doordat de preek recht doet aan de huidige verhoudingen (voorwaarde

2)  en doordat hij de gemeenteleden laatste criteria geeft, die een grens markeren,

criteria in de strijd tussen God en de goden, die gemeenteleden zelf concreet

mogen invullen. Dat is gegeven met de interpretatieruimte die er tussen de

wereld van de Openbaring van Johannes en de wereld van nu steeds weer ligt

(voorwaarde 3).
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