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Cultuur en samenleving en vertolken

Op zoek naar een betekenis van de tekst voor gemeenteleden van nu vinden

vertolkers, die bezig zijn met preek- of catechesevoorbereiding, hun eigen

beleving, houding, interpretaties, opinies en visie met betrekking tot cultuur en

samenleving op hun weg. En uiteraard ook de door hen onderkende en vermoede

belevingen, houdingen, interpretaties, opinies en omvattende visies op cultuur en

samenleving van hun gemeenteleden. Dat geldt zeker bij een tekst waar een

politiek-religieus symboolcomplex als Babylon in beeld verschijnt en

economische macht als een verleidelijk bouwwerk wordt voorgesteld met als

fundament demonie en als cement bloed. 

In dit hoofdstuk verkennen we nader de verschillende manieren, waarop

aspecten van cultuur en samenleving een rol kunnen spelen in de voorbereiding

van preek of catechese. Die verkenning voeren we uit om een antwoord te kunnen

geven op de vraag (zie hoofdstuk 2): onder welke voorwaarden is de overgang van
verstaan naar vertolken op het terrein van cultuur en samenleving te verantwoorden?

We beginnen met duidelijk te maken waaraan we denken bij het veld van

cultuur en samenleving (8.1). We vervolgen met de weergave van vier voorbeelden

van vertolking van het tekstfragment uit Openbaring 18 en 19 (8.2). Die weergave

wordt vervolgens geordend en geanalyseerd vanuit een aantal factoren (8.3). Deze

factoren omvatten onderscheidingen, die het mogelijk maken aspecten van

cultuur en samenleving toegespitst te bezien. We zullen vervolgens met behulp

van deze factoren voorwaarden formuleren, bedoeld om stappen, die vertolkers

op deze interpretatievelden zetten, op weg naar preek of catechese-opzet te

kunnen verantwoorden (8.4). Tenslotte volgen er in relatie tot de voorwaarden

enkele aanbevelingen voor het maken van een vertolking van de Openbaring van

Johannes in de huidige cultuur en samenleving (8.5).

8.1 Cultuur en samenleving als interpretatievelden

Met de termen cultuur en samenleving hebben we van doen met woorden die niet

eenvoudig zijn te omschrijven. Ze maken deel uit van de leefwereld van vertolkers
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en gemeenteleden, waartoe ook nog een derde aspect behoort, namelijk dat van

de persoon.

Habermas onderscheidt in zijn theorie van het communicatieve handelen

binnen de leefwereld deze drie structurele componenten: cultuur, samen-

leving en persoon. Onder cultuur verstaat hij ‘den Wissensvorrat, aus dem

sich die Kommunikationsteilnehmer, indem sie sich über etwas in eine Welt

verständigen, mit Interpretationen versorgen (Habermas 1981b, 209). De

mensen, die tot de leefwereld behoren, hebben al communicerend deel aan de

culturele reproductie, in de zin van overlevering, kritiek en verwerving van

culturele kennis als een natuurlijke, impliciete, welhaast vanzelfsprekende,

achtergrond, waarover een consensus bestaat. Voor Habermas is het echter te

beperkt de leefwereld alleen in culturele zin te verstaan. Mensen geven hun

handelingen structuur en samenhang op een zodanige manier, dat een

maatschappij ontstaat met sociale integratie en onderlinge verbondenheid.

Samenleving (Gesellschaft) noemt Habermas ‘die legitimen Ordnungen, über

die die Kommunikationsteilnehmer ihre Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen

regeln und damit Solidarität sichern (209). Alleen de samenleving met

machtsverhoudingen en solidariteit in ogenschouw nemen is eveneens te

beperkt. Het communicatieve handelen in de leefwereld van alle dag heeft

behalve de culturele reproductie en de sociale integratie nog een facet:

namelijk identiteitsvorming. Juist door communicatie met anderen groeit de

eigen identiteit van de persoon en wordt de persoon verantwoordelijk en

toerekeningsvatbaar. Onder persoonlijkheid verstaat hij de ‘Kompetenzen, die

ein Subjekt sprach- und handlungsfähig machen, also instandesetzen, an

Verständigungsprozessen teilzunehmen und dabei die eigene Identität zu

behaupten (209). 

In dit hoofdstuk onderzoeken we alleen de invloed van de culturele en sociale

aspecten van de voorbereiding van een preek of catechese door vertolkers. Dat de

persoonlijke competenties van vertolkers, dat hun identiteit als theoloog en hun

referentiekader invloed hebben in het uiteindelijke creatieve resultaat van een

vertolking in de communicatief-hermeneutische praxis van de gemeente is

duidelijk, maar blijft buiten de aandacht van deze studie. Dat een vertolking veelal

gericht is op de persoonlijke ervaring van gemeenteleden, blijft eveneens expliciet

buiten beschouwing in dit hoofdstuk.

Bij cultuur denken we aan een complex van ideeën, attitudes, waarden,

meningen, gewoonten, gebruiken, handelingen, die worden overgeleverd.

Cultuur bestaat in een groot aantal subculturen, die alle hun eigen gewoonten,

taal en codes hebben. Cultuur wordt in semiotische zin opgevat, omdat het een

manier is waarop mensen betekenis geven aan hun bestaan. Het in ogenschouw

nemen van culturele aspecten is een hermeneutische bezigheid van onderzoekers

op zoek naar betekenis in vormen, instituties, gewoonten en ervaringen

(Dingemans 1996, 46). 

In preken en catechese komt altijd cultuur naar voren. Dat blijkt op vele

terreinen: in de verwijzingen naar het huiselijk leven, naar sport, naar eeen

TV-programma, naar manieren van kleden, naar kranten, die men geacht

wordt te lezen, naar hoe kinderen naar school worden gebracht, naar feestjes,

naar boodschappen doen. En zo meer. Meestal bestaat deze cultuur uit een
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mixture van het culturele referentiekader van vertolkers en dat van de

gemeente. Dus in geval van jongerencatechese komt de culturele leefwereld

van jongeren mee. 

In onze hermeneutische benadering richten we onze onderzoeksvraag vooral op

de rol van culturele aspecten, die impliciet meedoen in en schuil gaan achter de

voorbereiding van de vertolking.

De term samenleving slaat op de manier, waarop het verkeer tussen mensen is

geregeld, zoals de machtsverhoudingen, de integratie in de maatschappij, de

sociale interactie, de sancties, de economische gang van zaken, het juridische

systeem of het onderwijs. We stellen in onze vraag belang in de rol van de

samenlevingsaspecten. 

In vertolkingen klinkt de interpretatie van de samenleving bijvoorbeeld door,

als vertolkers kritiek oefenen op de 24-uurs economie of inzet voor

ontwikkelingssamenwerking vragen. De opvattingen over de samenleving

spreken ook als mensen in de Openbaring horen van ‘koning’, ‘kooplieden’, of

‘stad’. In hoeverre denken vertolkers dan aan de moderne stad (Amsterdam,

New York, Almere) als ze horen over de ‘grote stad’ Babylon. Of denken ze aan

Dokkum? Zien ze bij kooplieden Beursplein 5 en de snelle geldhandel via

telefoons en beeldschermen voor zich? Denken ze bij ‘koning’ aan een sprook-

jeskoning of aan de parlementaire democratie? En in de jongerenwereld komt

de wereld van de samenleving te voorschijn als een wereld, waarin je moet

vechten voor een baan en waarin je jezelf moet verkopen. De samenleving

doet zich aan hen meer voor als een economisch dan als een politiek domein.

pluriform
Het thema van cultuur en samenleving manifesteert zich in een pluriforme en

gefragmentariseerde gestalte aan vertolkers. Niet zelden brengen vertolkers in

hun vertolking een stereotype kijk op cultuur en samenleving in. Preken en

catechiseren zijn op zich al een probleem, daarom scheelt het als ze de ‘Umwelt’

eenduidig kunnen interpreteren, zo lijkt vaak hun begrijpelijke, soms onbewuste

redenering. Voor kerken is echter de tijd voorbij dat opvoeding, scholing, media,

politieke partijen, vakbonden, de wereld zo interpreteerden dat het kon lijken

alsof het één wereld was met een duidelijke scheiding tussen goed en kwaad.

Tegenwoordig verschilt binnen de gemeente de waarneming van wat in cultuur

en samenleving wezenlijk is (feiten), lopen de oordelen over wat cultuur en

samenleving behoort te bepalen uiteen (normen en waarden) en zijn de manieren

van omgang met cultuur en samenleving (handelen) onderscheiden. Van een

monocultuur is geen sprake meer. 

In veel praktisch-theologische studies komt wel een typering voor van de eigen

samenleving. Zo beschrijft Dingemans in ‘Manieren van Doen’ de westerse

samenleving beknopt als gekenmerkt door een mondiaal, pluriform,

multicultureel, multireligieus, geseculariseerd, pragmatisch, bureaucratisch,

individualistisch en vrijblijvend karakter (Dingemans 1996, 183-185). Volgens

Dingemans kunnen de kerken op het terrein van educatie, ideologiekritiek 

en diaconaat een bijdrage aan mentaliteitsverandering, door gesprek en 

daadwerkelijke hulp leveren (186).
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interactie gemeente en wereld
Als dragers van het getuigenis zijn vertolkers gericht op de gemeente in de

wereld. Ze lezen de Schriften niet als een voorraad mededelingen over God,

geloof, gemeente en samenleving, maar ze hopen in het getuigenis Gods

aanwezigheid te ontmoeten en ze hopen dat door de vertolking van het schrift-

gedeelte heen die ontmoeting gestalte krijgt en God zal gaan spreken tot de

gemeente in de situatie, waarin ze zich bevindt en ook dat God de gemeente zal

roepen een betrouwbaar getuige te zijn in de samenleving van nu (Long 1989). Er

is dus een richting van God of Gods Koninkrijk via de gemeente naar de

samenleving. Vanuit de samenkomsten van de gemeente gaan gemeenteleden als

het goed is gezegend, geroepen, kritisch en dienend de wereld in.

Maar de beweging gaat ook omgekeerd: gemeenteleden nemen in hun

denken, willen en voelen hun impliciete en expliciete beelden van, ervaringen

met en visies op cultuur en samenleving mee de kerk in en dat alles bepaalt mede

hun luisteren en ter harte nemen van betekenis en getuigenis van de wereld van

de tekst. Ze verstaan in de woorden van hun eigen culturele en maatschappelijke

situatie de vertolking. 

Deze bewegingen zijn in de beeldspraak van de kerk als brug tussen evangelie en

cultuur herkenbaar. De kerk vormt een brug tussen de goede boodschap omtrent

het koninkrijk van God in het geding met het kwaad aan de ene kant en de

moderne cultuur en samenleving aan de andere kant. Het beeld ‘brug’ duidt op

wederkerigheid. Een geloofsgemeenschap bestaat als intermediair tussen

boodschap en geloofstraditie aangaande het Koninkrijk van God aan de ene zijde

en de cultuur en samenleving aan de andere zijde. De gemeente en haar werk-

vormen, zoals kerkdienst, preek, catechese en ook het diaconaat staan in dienst

van deze brugfunctie. Het gaat in het geding van het koninkrijk van God met het

kwaad uiteindelijk om de toekomst niet enkel van de gemeente, maar van de hele

wereld en de mensheid. De kerk is dan ook een van de bemiddelingen in deze

bewogenheid van God om het heil van wereld en mensen (Dingemans 1996,

224). We komen verderop in dit hoofdstuk nog terug op deze visie.

Vertolkers hebben daarom te maken met een dubbele beweging op het terrein

van cultuur en samenleving. De vertolking wil iets zeggen in en tot deze context.

En deze context vormt tegelijk het culturele en sociale taalveld voor de weergave,

het appèl en de expressie van de wereld van de tekst in de vertolking.

focus op een aspect
Lange onderscheidt in deze context verschillende lagen en relativeert tegelijk wat

vertolkers moeten doen. Deze hoeven niet elke keer bij de voorbereiding een

uitgebreide cultuur- en maatschappijanalyse te geven. Wezenlijk is, dat ze bij de

voorbereiding de effecten van cultuur en samenleving op henzelf en op hun

gemeenteleden waarnemen en verwerken in preek of catechese. Volgens Lange is

één van de activiteiten van de preekvoorbereiding de ontsluiting van de situatie in

drie opzichten. Vertolkers dienen (1) hun hoorders in hun relatie tot leeftijd en

context te kennen, (2) kennis te nemen van het maatschappelijk krachtenveld en

(3) kennis te hebben van het voorverstaan bij gemeenteleden van de christelijke

overlevering (Lange 1976, 36-39). Voor catechese ligt dit nauwelijks anders. 

Wat het tweede punt betreft, maakt Lange een onderscheid tussen een ‘Lage 

vor Ort’ en een ‘homiletischer Grosswetterlage’. Hij wil niet zozeer dat 

vertolkers de maatschappelijke orde en de politieke gebeurtenissen en manieren

om de wereld waar te nemen en meester te worden bestuderen en verwerken
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(‘Grossswetterlage’), maar vooral dat de effecten van de maatschappelijke

factoren op de angsten, verwachtingen en onmachtsgevoelens van mensen in de

‘Lage vor Ort’ tot het hermeneutisch bewustzijn van de vertolkers gaan door-

dringen. Lange vat die effecten samen in ‘die Erfahrung der Nichterfahrbarkeit

Gottes in der Lebenswelt der Zeitgenossen’ (38). Hij beseft overigens, dat de

maatschappelijke orde op veel meer punten dan alleen (het ontbreken van) de

Godservaring van invloed is op hopen, denken, handelen, conflicten, oordelen,

vooroordelen, misverstanden en frustraties van gemeenteleden. 

Nu doen vertolkers in de regel wel meer dan ingaan op de effecten van cultuur en

samenleving op gemeenteleden of op veel mensen in de Nederlandse samenle-

ving, ongeacht of ze bij een gemeente horen of niet. Inderdaad, het komt aan op

beperking op het brede veld van cultuur en samenleving. In termen van Buttrick

(Buttrick 1987, 59ff.) wordt van vertolkers de durf gevraagd om in de vertolking

de lens op de sociaal-maatschappelijke werkelijkheid zo te hanteren, dat een ver-

antwoorde uitsnede is gemaakt (focal field), dat er op een bepaald punt is inge-

zoomd (focal depth) en dat het engagement van de vertolker (degene achter de ca-

mera) in het gekozen gezichtspunt merkbaar wordt (lens depth). Maar op de ‘foto’

van de werkelijkheid behoeft niet uitsluitend de uitwerking van cultuur en sa-

menleving op gemeenteleden te staan, er mogen ook kritische uitspraken over de

ideologie van de moderne samenleving op voorkomen of aanzetten tot diaconaat.

8.2 Vier vertolkingen

In vier geschriften ten behoeve van de gemeente wordt de vertolking van ons

tekstfragment met het oog op de verschillende contexten van cultuur en samenle-

ving geanalyseerd. Schilder heeft in 1924 een relatie gelegd tussen de Openbaring

van Johannes en het sociale leven, Miskotte in 1943/44 met de oorlog en de crisis

van de cultuur, Boesak in 1980 met het probleem van sociale integratie, de apart-

heid en Dingemans in 1989 met de vraag naar God in onze cultuur. We zien de

besproken werken niet als exegetische commentaren, die de Apocalyps in de tijd

van ontstaan voor zover mogelijk willen verstaan, maar als vertolkingen voor tijd-

genoten in hun culturele en maatschappelijke situatie. We beschrijven de posities

eerst met het doel nader inzicht te krijgen in de manier waarop deze vertolkers

met hun visie op cultuur en samenleving omgaan. In een volgende paragraaf wor-

den de posities verbonden met onderscheidingen in culturele en sociale factoren.

8.2.1 Het sociale leven en de antithese
Schilder, in armoede opgegroeid, schrijft in ‘populaire vorm’ in een weelderige

stijl in ‘de Openbaring van Johannes en het sociale leven’, dat de Openbaring van

Johannes van groot belang is voor de perspectieven van het sociale leven, zowel

voor de beginselen als voor de profetie aangaande de afloop en ontwikkeling van

de sociale strijd (Schilder 1972, 15).

We gebruiken de vierde druk uit 1972 van dit in 1924 verschenen, in 1925

bewerkte en in 1951 met nieuwe hoofdstukken uitgebreide boek. In feite zijn

de herdrukken recontextualiseringen en heractualiseringen. In 1924 is de

context die van de heilsverwachtingen van communisme en religieus socialis-

me, terwijl in de derde druk van 1951 de achtergronden van het nationaal-

socialisme aanwezig zijn en Schilder verder de Openbaring van Johannes
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uitlegt in de context van de geleide economie, het streven naar een verenigd

Europa, de oecumenische beweging en de scheuring in de Gereformeerde

Kerken (Griffioen 1990, 39v.).

Christenen moeten voor alle levensterreinen leren denken vanuit de antithesege-

dachte, die hij bijvoorbeeld leest in de boodschap aan de brief aan Tyatira, waar de

aanpassing aan de Romeinse situatie voor christenen een strijdpunt was. Volgens

hem gaat het in Tyatira om een conflict tussen profiteren en profeteren. Mogen

christenen profiteren van iets dat algemeen als een adiaforon gebaseerd op chris-

telijke vrijheid werd gezien (eten van offervlees) of blijven ze geroepen principieel

te profeteren en in de kwestie van de adiafora net zo lang te zoeken en te bidden

tot er licht en leiding is. Immers in de hemel en op de nieuwe aarde zijn adiafora

onbekend (Schilder 1972, 103-112,111; zie ook 36v.). Uitsluitend telt het principe

van profeteren. De antithese wordt door God principieel gesteld en de hele

worsteling om de sociale kwesties wordt in het licht van de ontzaglijke tegenstel-

ling tussen hemel en hel gezien en is beheerst door een waar-vals-schema (36).

Schilder ziet de tegenstelling waar-vals in 5:12-14,17; 6:3,14-16; 9:20,21; 11:2;

11:7,8,18; 12:17; 13:16,17; 14:1,9; 17:6; 20:4,5,9,14,15; 21:10; 22:11.

God stelt de antithese, maar goed beschouwd ziet Schilder de beweging

andersom. De wereld stelt zelf de antithese, als mensen radicaal Christus volgen

en burger willen zijn buiten de grenzen van de voorhanden wereld. Met deze

‘grote boycot’ door ‘spelbrekers’, die niet meegaan in de utopische droom van

vereniging van alle mensen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven

geeft Schilder aan, dat het eigenlijk niet om de sociale klassenstrijd gaat, maar om

de onderliggende geestelijke tegenstellingen (13:16).

In dit verband werkt hij op het maatschappelijk middenveld de tegenstelling

uit tussen vakorganisatie en kerk. Hij wordt wantrouwig als vakorganisaties

mensen willen binden en gelijkschakelen. De kerk moet voor de organisatie gaan,

omdat aan de kerk Gods Woord is toevertrouwd, dat spreekt van een ijzeren

systeem in de besluiten van de raad Gods, ‘ook waar Hij daarin opneemt die

sociale nood’ (121). Elke uitspraak van vakorganisaties moet worden getoetst aan

het Woord van God. ‘Waar de kerk niet meer het eerste woord heeft, niet qua

kerk, maar qua sleutelbewaarster van de basileia...daar onbreekt de profetie; en

daar wordt...ook het prachtigst georganiseerde volk, “ontbloot”’ (114). De kerk als

functie in de antithese weet en werkt in gebed en geloof mee met Gods plan: door

deze geestelijke energie zal door alle rampen heen de kerk uit de wereld worden

gehaald, maar ook de wereld uit de kerk. Van een onderscheid tussen een

algemene geschiedenis en een heilsgeschiedenis wil Schilder niet weten: ‘In het

ene wereldgebied is de verwikkeling in de grond der zaak een verwikkeling van 

de strijd van Christus tegen Satan, van Geest tegen beest. Sociale worstelingen

zijn daarom brokken van de kerkhistorie; die is immers de mensheids-

geschiedenis’ (46). De antithese zal zich volgens 22:11 vanzelf toespitsen, maar de

gemeente moet haar ook actief tot openbaring brengen volgens 18:4 door weg te

trekken uit Babylon (348).

In de context van allerhande oplossingen van het sociale vraagstuk, zoals het

utopisch socialisme of de katholieke moraal, wijst Schilder op het geestelijk

element. Hij plaatst daarin, daartegenover, daarboven Christus, die ‘antithetisch-

richtend’ staat niet tegenover instituties van natuur en staat, maar tegenover de

zonde (161). De Openbaring van Johannes kan en wil daarom niet meezingen in
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het koor van profeten die vrede roepen en alleen goede boodschappen willen

brengen (188).

Anders dan Miskotte hoort Schilder in de poëzie van H. Roland Holst geen

messiaans verlangen. Hij ziet overeenkomst met Rome’s eredienst, liturgie en

kerkleer (1972, 157). Hij stelt - niet zonder felheid - tegenover het droombeeld

van de socialistische heiligendag (‘vrouwengroepen waren de rozenbladen; zij

hadden zich geschikt naar leeftijdsgraden langs dat zacht-glooiende

amphitheater’- Roland Holst) het visioen van de stuivende paarden uit Op. 6,

van mensen die elkaar oorlog aandoen en doden (1972, 165). Andere thema’s,

die Schilder aansnijdt zijn: armoede, de relatie tussen ziekte en zonde in een

spannend contrast tussen Christus en Asclepius. Verder komt hij te spreken

over honger en historisch materialisme, over morele herbewapening, over de

volkenbond en over de Islam. In discussie met Nietzsches vraag of het

christendom geen verheerlijking van zwakheid is, contrasteert Schilder

Christus met Zarathustra (anti-christ) en met een bedelaar (Schilder 1972, 

77-98). ‘Slachten nu - dat kan Zarathustra waarderen. Maar geslacht-worden,

neen, dat nooit’. Daartegenover is echter de berusting van de bedelaar 

desertie, het hoogmoedig prijsgeven van taak en wereld: als Christus huilt om

de stad, gaat hij er juist binnen. Weliswaar maant de Openbaring van Johannes

om uit Babel weg te trekken (18:4), maar niet uit verachting, maar om geen deel

te hebben aan de zonden. Christus heeft met Zarathustra de wil tot de daad en

met de bedelaar de wil tot lijdelijkheid gemeen. Daarin gaat Christus voor, in

heiligmaking (19:8) en in lijdelijkheid (12:6) (Schilder 1972, 90,92).

Wat zegt Schilder over de antithese in ons tekstfragment, als we letten op de

sociale kwesties, de wereld, de kerk en op het spreken over God? Johannes

schouwt, dat de sociale kwesties meehelpen in de worsteling om de antithetisch

bepaalde toekomst van hemel en hel (36). Uit de schildering van Babylon blijkt

dat in het laatste der dagen de sociale strijd woedt met nooit eerder vertoonde

hevigheid. Maar aan kopen en verkopen, schaarste en distributie, economische

destructie en het grootkapitaal van de handelaren, zal de Almachtige in één keer

een eind maken. Daardoor wordt de sociale strijd gerelativeerd. Het heeft zijn zin,

recht en plicht voor dat alles te strijden, maar het oordeel leidt ertoe dat in de

hemel en in de hel geen sociale kwestie meer is (38). In de hemel is alles sociaal

en de hel is niet sociaal, omdat daar het eigenbelang het heersende klimaat

bepaalt. Weliswaar zou men het visioen kunnen lezen als afschaffen van

klassenjustitie en klassenstrijd, maar mensen zullen de kloof tussen ongelijken

niet kunnen dempen, dat is te zien aan het Babylon van de eindtijd, daar is een

grote kloof tussen rijk en arm. En dat is voor Schilder het bewijs dat de tegen-

stellingen door mensen niet kunnen worden opgelost. Dat blijkt ook uit het

afschuwelijke visioen van het avondmaal van de onreine vogels (19:17-21). De

vogels worden opgeroepen niet alleen het vlees van de rijken, maar ook dat van de

verdrukten te eten. Alles, zoals de sociale kwestie, de honger, de armoede, heeft

precies dat belang dat God er in de uitvoering van zijn besluiten aan stelt, zo stelt

hij, even consequent als hard. Hij voegt er een opmerking aan toe omtrent de

persoonlijke verwerking van de sociale strijd: daarom hoeft en mag de strijd om

recht een mens nooit geheel in beslag nemen.

De wereld is uiteindelijk onmachtig. De klaagzang van de kooplieden en zeelui

is de oecumenische belijdenis van wereldonmacht ‘bij deze ineenstorting 

van de wereldstad met haar verblindende weelde, haar verfijnde idolatrische
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gedegenereerde culturele eros, zelfverheffing, wereldverkeer, wereldheer-

schappij, overwicht op de wereldmarkt en vijandschap tegen de dienst aan God’

(294), beheerst door de geldmarkt, zoals Babylon, Thebe, Rome, Byzantium,

Bagdad, Londen, New York, Berlijn, Parijs. Schilder oordeelt met nauwelijks

verholen woede (uit angst?) negatief over de Verenigde Naties, de rechten van de

mens, de Islam en de opkomst van Chinezen door ze tekenen van Babylon te

noemen. ‘Babels kinderen zijn de eudaemonisten der laatste dagen. Welnu: de

eudaemonist zoekt de lust. Maar hij vindt ... tranen’ (306). 

Wat de kerk betreft, refereert Schilder aan de vraag of Babel met haar afgoderij

een valse kerk of een valse polis is. Volgens Schilder allebei, want een kerk die

collaboreert met of begrip toont voor Babylon, is een door non-interventiepolitiek

gedreven valse kerk (288). Denken humanisten dat de stad mogelijkheid voor

emancipatie van de mensen is, de ziener ziet dat de cultuurmens door de stad als

onvermijdelijk kwaad wordt overmeesterd. Helder is het niet wat van christenen

in de sociale nood gevraagd wordt (Schilder veronderstelde vermoedelijk bij zijn

lezers de juistheid van de gangbare gereformeerde zede). Hij spreekt over

getuigenis, voorbede, profetie en over het medewerkerzijn in algemene termen,

in het besef, dat er ondanks Gods verzegeling van de toekomstfactoren ‘een

roeping ligt tegenover heel de kosmos op die mens, die de schepping om

zijnentwil hoort zuchten, en die Gods stem hoort roepen, dat hij zal ingaan tot

Gods sabbath’ (345).

Al heeft Schilder veel gevoel voor beeldtaal, hij leest de Openbaring van

Johannes als een schets van feiten en van factoren over de samenleving en de

komende wereldondergang. Dit schetsboek verzegelt de factoren, die de toekomst

bepalen, die God in gedachten heeft en daarom kan niet één sociaal profeet de

toekomst in schets brengen (129,131). Volgens hem is ‘God altijd systematisch. Bij

Hem is alles ordelijk’ (119). En de ziener ziet het systeem van God vastgelegd van

voor de grondlegging der wereld, ook in de zo ordelijk in zeventallen ingedeelde

Openbaring van Johannes, die ‘in het systeemloos, grillig verloop van ‘s mensen

sociale streven en van der wereld sociale lot God de super-logische ordening doet

zien van Zijn systeem, Zijn welberekend plan’ (121). Dit alles maakt dat geen

enkele sociale profeet de toekomst in schets kan brengen. Het einde komt er niet

door revolutie of evolutie, maar alleen door het wonder, het gewelddadig

ingrijpen van God, ‘die plotseling uitschietende ontbindingsmacht’ (43).

Sprekend over dit handelen van God wijst hij er op dat Babylon aan zichzelf te

gronde gaat: ‘enerzijds is Babels ondergang straf, vergelding, en daarom een acte

van boven (18:8,20,21), anderzijds is zij evenzeer een acte van beneden; niet

“mechanisch” wordt het gericht opgelegd, maar “organisch” voltrekt het zich, in

en door de natuurlijke loop der dingen heen. De kracht der ontbinding zetelt bij

de zondige wereld van binnen, en werkt dus van binnen uit aan haar dood’ (303).

Toch verloopt de ondergang niet vanzelf, bekering is nog mogelijk. In de

ondergang van Babylon (‘wereldruïne’ -286), ziet Schilder een theodicee, een

‘goddelijke bewijsvoering voor de “diacritische” betekenis van Golgotha’, Gods

grote ‘bouwoffer’ voor het fundament van de stad Gods (297). 

Voor Schilder geldt de antithese tussen God en de wereld en telt het eschatolo-

gisch voorbehoud voluit als relativering van alles wat zich wil vereeuwigen onder

alle omstandigheden en in alle situaties als een constante. Zoals hij de kerk tekent

in de Openbaring van Johannes, zo moet ze ook in Schilders tijd en elke tijd zijn:

een zuiver en gezuiverd Tegenover. Het lijkt wel alsof God zich weinig aantrekt

van wat mensen in opbouwende zin doen, maar onverstoorbaar Zijn eigen gang

gaat. Mensen produceren chaos en God produceert systeem. Schilder stelt 
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sociaal-maatschappelijke vragen uitvoerig en diepgaand aan de orde in zijn vertol-

king van de Openbaring van Johannes. Die vertolking is goed gedocumenteerd,

maar stoelt op de veronderstelling dat de Openbaring van Johannes feitelijke

informatie over eindtijdontwikkelingen schetst. Het komende oordeel werpt haar

schaduwen vooruit over elke maatschappelijke beweging die de zonde meent te

kunnen overstijgen, die het heil te voortijdig grijpt of mensen knecht. Hij legt

Gods systematische plan bloot, waar ieder onder te buigen heeft. Hij relativeert de

onderbouw vanuit de mechanisch vaststaande bovenbouw en loopt daardoor toch

het gevaar met een ideologie der rijken te komen.

Zo vraagt hij naar aanleiding van de tegenstelling tussen Asclepius en

Christus: ‘Zal men het zwaartepunt verleggen van kruis naar Asclepius-

tempel, van zonde naar ziekte, van pneumatische genade naar physieke

gezondheid, van verzoening naar een verlengde toestand van “fit”-zijn, van

“in-vorm”-wezen,..van Woord naar brood, van rechtvaardigmaking naar

heerlijkmaking, van paradijs Gods naar heilstaat der mensen?’ (Schilder 1972,

69). Drijft Schilder hier niet uiteen wat God niet wil scheiden? 

Schilder spreekt ter wille van het systeem soms genadelozer over armen en

hongerigen dan God (die het slachtofferperspectief gekozen heeft) en dan de

Openbaring van Johannes (met de roep om gerechtigheid van de martelaren). En

hij legt God al te veel systematisch vast. In deze hermeneutiek biedt de samen-

leving een wijd scala van strevingen om de nood op te heffen, ze is de variabele.

God is de onveranderlijke eenduidigheid. Hoewel christenen niet alles van God

kunnen weten, is bij Schilder de gedachte vrijwel afwezig, dat God verrassend

anders met de feiten en factoren zou kunnen omgaan dan de Openbaring van

Johannes ze in haar kennis van God en Zijn heil aangeeft. Transcendeert God

uiteindelijk niet alle spreken over Hem?

8.2.2 Cultuurcrisis in de Tweede Wereldoorlog 
Onder het hoofd ‘crisis der cultuur’ bespreekt Miskotte in ‘Hoofdsom der historie’

Openbaring 17:5-9 en 18:9-14, 20 en 24 (Miskotte 1945, 381-405). De Openbaring

van Johannes beschouwt hij als een door en door joods boek, een bewijs dat het

Oude Testament de eigenlijke Schrift is en alle woord- en denkmateriaal biedt,

dat nodig is om Christus te verkondigen (Miskotte 1945, 14). Hoe speelt de

context een rol in deze niet eenvoudige voordrachten?

Het leerhuis werd in de winter van 1943/44 gehouden ‘voor niet-kerkelijken

(en ook voor kerkelijken)’ (Miskotte 1945,5). De ondertitel luidt: ‘voordrachten

over de visioenen van den apostel Johannes’. Miskotte bespreekt dus de

boodschappen aan de gemeenten niet, maar hij geeft wel een korte typering

van de zeven steden. Zijn boek is in spreektaal geschreven, maar is niet een-

voudig gesteld. In de tweede les gaat Miskotte in op mensen, die hem niet

begrepen. Hij negeert dat bezwaar eigenlijk en zegt tegen de buiten-

kerkelijken dat ze niet na één avond al kunnen redeneren over deze zaken en

tegen de kerkelijke mensen zegt hij, dat ze teleurgesteld zijn, omdat ze niets

over het verloop van de wereldtijd horen. Miskotte schat zijn kerkelijke hoor-

ders in als mensen die uit de Openbaring van Johannes willen horen hoe laat

het feitelijk is op de klok van de wereldgeschiedenis. Hij zegt tegen hen dat

hun onbegrip wel moest komen. Als het niet gekomen was, had hij er omheen

gepraat (Miskotte 1945, 31v.). Hij denkt ook dat ze denken dat de Openbaring
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van Johannes niet-symbolisch uitgelegd moet worden, als onmiddellijk toe-

pasbaar op de situatie, als opschriften bij plaatjes uit de krant (Miskotte 1945,

280). De hoorders zullen wel teleurgesteld zijn, dat ze de toepassing van de

hoofdsom der historie zelf moeten zoeken.

De titel ‘Hoofdsom der historie’ laat zich het beste verklaren met een citaat. Het

beest leek dodelijk gewond aan één van zijn koppen en genas toch weer (13:3).

Naar aanleiding van de onuitroeibare neiging van de mensen om het beest te aan-

bidden, zegt Miskotte: ‘Deze waanzin zal de geschiedenis in elke crisis begeleiden,

hij zal zijn stempel drukken op iedere totalitaire wending des tijds; deze spanning

van den antichrist, die sterft en toch niet sterft, die wederkomt en die leeft, zal de

hoofdsom der historie blijken, zoolang Christus verborgen is’ (301). De

Openbaring van Johannes verkondigt niet opeenvolgende gebeurtenissen, maar

verkondigt te midden van de herhaalde ontzettingen der wereld als blijde

boodschap aangaande de zin der wereldgeschiedenis, ‘de kosmische beteekenis

van Christus en de alomtegenwoordige kracht van Zijn heilswerk’ (281). Miskotte

is terughoudender in het spreken over God dan Schilder en ziet niet zo duidelijk

Gods ordelijk handelen in het feitelijk verloop van gebeurtenissen. De toon van

Miskotte is pastoraal en zoekend en hij overstijgt de eigen situatie. 

Al leest hij de Openbaring van Johannes niet als tekst bij wat in het heden

gebeurt en al beseft hij dat de vermoeide hoorders zich zouden oprichten

wanneer hij over de politieke actualiteit van de bijbel zou beginnen (280v.), zijn

hele leerhuis door geeft hij soms directe, soms meer beeldende verwijzingen naar

de oorlog en de bezetting. Dat Johannes op Patmos zit vergelijkt hij met

‘Schutzhaft’ (94). Vaak zijn de toespelingen bedekt. Sprekend over de verbazing

over de macht van het beest uit de afgrond (13:4): ‘kolossaal kreunen zij. “ het is er

toch maar en zij spelen het toch maar klaar”’ ...’de macht over de groepsziel! de

roes van de vereering! het zich schor schreeuwen, terwijl de ziel zich, verrukt,

uitgiet, overgiet in het collectieve leven’ (293). Aldus beschrijft hij Rome’s macht

met een beeld van de massabijeenkomsten van het nationaal-socialisme. Door

beelden van de eigentijdse werkelijkheid te gebruiken om het Rome van toen te

tekenen gaat het beeld van de Openbaring van Johannes toch inwerken op het

verstaan van de eigen tijd. Een ander voorbeeld laat zien hoe Miskotte door

beelden een directere herkenning en typering van het heden oproept en hoe hij

ook nieuwe beelden schept. Als hij Openbaring 16 bespreekt, heeft hij het eerst

nog feitelijk-concreet over ‘het beest van de totaalstaat’, ‘Armageddon, de hel van

een tankslag in de zengende woestijn’. Maar in de kikkers uit de bek van de draak,

van het beest en van de valse profeet (16:13), ziet hij de gevaarlijke verdwerging

van de demonische zin. ‘De ideëen vallen schots en scheef door de lucht als

vleermuizen’ en dan tekent hij met een prachtig en navoelbaar nieuw beeld, dat

de betekenis van de tekst en de duiding van het heden verbindt: ‘De symbolen

staan nog, de vaandels van het plan waaien nog met de oude teekenen in hun

banen, maar verslobberd als een vaatdoek, die is blijven hangen in den regen uit

een keukenvenster’ (383). Dat trieste beeld tekent paradoxaal een triomfantelijk

gevoel en loopt op het einde vooruit. Miskotte vergelijkt de ondergang vervolgens

met de afloop van een roman van Hamsum die zo’n treurig beeld van misselijke

karakters in een sanatorium schetst, dat hij geen andere afloop kon bedenken dan

het boeltje maar in brand te steken (384).

Opvallend is dat Miskotte in de verwarring van de oorlog spreekt over het goed

recht van de ‘gewonen, zonder zalving of wijding optredenden staat’, over het

goed recht van de politiek en de macht en over een dwangvrij discours: ‘Politiek is

228



de kunst van conversatie, van den omgang met menschen, op een hoogeren trap,

ze is de arbeid, een grondslag van verstandhouding te scheppen’ (285). Hij heeft

het niet steeds expliciet over de oorlog, al heeft dit spreken over politiek daarmee

alles te maken. 

Het is niet eenvoudig een lijn te onttrekken aan zijn associatieve en springeri-

ge gedachtegangen. Dat is daarom ook moeilijk, omdat hij verscheidene begrip-

pen zowel in een neutrale als in een door de openbaring gekwalificeerde, negatie-

ve betekenis gebruikt, begrippen zoals natuur, cultuur en staat. Het hoofdstuk

over ons tekstfragment handelt over het ‘Untergeschichtliche’, over de cultuur die

in een crisis raakt, terwijl de geschiedenis voortgaat naar Gods raad, over de cul-

tuur die door het profetisch oordeel van de geest geoordeeld wordt, dat overigens

niet een oordeel is ‘dat keft vanuit burgerlijke nijd’ (zoals D.H. Lawrence ten

onrechte meent). De cultuur is ambigu: opdracht, maar ook vlucht voor het lot.

Weliswaar gebruikt de mens in de cultuurarbeid moederlijke krachten, maar deze

krachten kunnen zich karikaturaal verzelfstandigen en de natuur verschijnt dan

als lichtekooi. Ze is iets diepers dan vadertje staat, deze moeder en hoer van alle

civilisatie die de aarde uitbuit en de zielen verpulvert (388). Kenmerkend voor de

hoer is dat ze zich niet kan oriënteren aan een vast punt en zich niet wil binden

aan wetten en normen. Ze gebruikt ze zoals het haar uitkomt.

Miskotte ziet de hoer als: Rome, wereldrijk, cultuur, civilisatie, die blijft als de

cultuur verzinkt, caricaturaal tegenbeeld van moederlijke oerkrachten, iets

diepers dan de staat, de natuur-zelf, cultuurgemeenschap in ontbinding,

natuur met haar barenskracht en met haar beschermende dekking in het graf,

moeder van alle ontuchtige mensen, moeder van alle cultuur op aarde, die

boeleert met de eigenmachtige natuur, moeder van alle civilisatie die de aarde

uitbuit, ongebondenheid van de ziel, tedere en wrede vitaliteit, volksziel, lot,

moeder van alle ongebondenheid, bandeloos proberen en losbandig er-op-los-

existeren.

Miskotte schetst de culturele ondergrond van de staat, namelijk de ongebonden-

heid. De morele ernst van Israël brengt met zich mee dat het leven hangt aan de

moraal en dat er een beslissend onderscheid is tussen dienst aan God en

afgoderij. Door dat onderscheid tussen de Naam en de goden te maken wordt het

zuivere leven beveiligd tegen de ongebonden oerdriften, die zich onder de opper-

vlakte van de werkelijkheid roeren. De morele ernst geldt allen, want wie denkt

dat moraal alleen iets is voor de massa en niet voor de beschaafde elite is een

kleine nihilist. Deze onderhuidse krachten zijn er en ze zijn er ook weer niet,

want ze zullen vergaan: de ondergang van Babel wordt al bezongen. Hoewel ze in

principe overwonnen en vergankelijk zijn, moet hun invloed niet genegeerd

worden. Het beest (de absolute staat) is eigenlijk al voorbij, maar de vrouw (de

ongebondenheid) is er nog en legt meer beslag op de mensen dan de absolute

staat en overleeft als ondergrondse stroming de absolute staat.

Daad en lot vormen de bouwstenen van de cultuur (bijvoorbeeld het lot van

een polderland en de daad van Willem van Oranje heeft in Nederland cultuur

geschapen). De daad wil het lot uitbannen - Miskotte noemt een reeks technische

vindingen als blusapparaten en stevige wolkenkrabbers - ,maar de wereld, die

alleen op de daad gegrondvest is, zal bestaan uit staalharde mensen en vroeg of

laat breekt de catastrofe uit en slaat het lot weer toe. De onderwereld opent zich

dan en ondermijnt de staat. Miskotte ontwaart een reeks: de cultuur (het

hellenistisch levensgevoel) houdt het langer uit dan de staat en de economie weer
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langer dan het levensgevoel van ongebondenheid. De val van deze reeks 

(staat-cultuur-economie) is een oordeel van God, een bevrijdend rechtzetten van

het leven van de mensen. Dat oordeel werkt ook in positieve zin als de gasoorlog

of de ‘dodelijke vertestralen’ uitblijven.

Miskotte stelt in de oorlog de geestelijke (demonische) basis van de staat

centraal. Hij spreekt betrekkelijk weinig over de economische kant van Babylon.

De kooplieden hebben liever niet te maken met vadertje staat. Alle handel is

tussenhandel, ‘een handeling zonder de barensmacht van de moeder en zonder

de ordeningskracht van de vader’ (398). Stort de economie in, dan is dat omdat de

dingen hun waarde verliezen. Het is een ondergang door overvloed. Hij merkt op,

dat de voedselvoorziening pas laat in het rijtje waren van de kooplieden voorkomt

en bij de ‘zielen van de mensen’ (18:12v.), die ook te koop zijn, heeft hij het over 

‘het berooven van de laatste kiemen der verwachting, die de armen met het leven

zou kunnen verzoenen’ (399).

De vraag hoe het met de cultuur staat kan hij uiteindelijk niet beantwoorden

(al noemt hij een pessimistisch en een optimistisch antwoord), omdat de wereld

van God, waarvan de profetische Openbaring van Johannes spreekt, boven de

cultuur staat, boven daad en lot. De profetie doorlicht ons zo, dat ons diepste

bestaan niet in de cultuur ligt, maar geborgen is in de ruimte der kerk. De crisis

van de cultuur breekt uit omdat het oordeel van God en van de mensen samen

stemmen (18:20). Het bloed, waarop de cultuur is gebouwd, is er een teken van

dat waar de kerk vervolgd wordt ook de humaniteit wordt vernietigd, krachtens

‘rebellie tegen Gods gebod, een Wodanswoede tegen alle weerloze creaturen’

(401). Pastoraal gaat Miskotte in op de geruchten over de vrijheid waardoor de

hoop teleurgesteld is. De hoer ‘trampelt zelfs onze meest bescheiden

verwachtingen tegen de grond’ (402). Miskotte zegt daarop dat de mensen zich

moeten inprenten dat de uiteindelijke regering niet bij het lot of bij de daad ligt of

bij henzelf en hij citeert een lied van Paul Gerhardt (‘Laat Hem besturen waken’)

en concludeert dat ‘de verticale zingeving van het gebeuren’ in de regering van

God te zien is, die in Christus de eeuwen draagt en ordent en de harten leidt en

verblijdt. Bij de opkomst en ondergang van culturen zijn constanten: Gods toorn,

vergeving, liefde en geduld; en van de kant van de mensen schuld, vertwijfeling,

berouw, geluk en hoop en liefde. Dat het ware lot van de gemeente rust in God en

dat de ware wijsheid onder het drijfzand van de politieke crisistijden verankerd is

in het Woord, mag ook daarin blijken dat in de gemeenschap van de kerk de afwe-

zigheid van de Duivel ervaarbaar is.

Uit deze overmaat aan associaties, kunnen we concluderen, dat Miskotte naar

aanleiding van ons fragment in de Tweede Wereldoorlog kritisch zinspeelt op de

totaalstaat, dat hij meeslepend de culturele basis van ongebondenheid blootlegt

en dat hij tegen de vertwijfeling in opkomt voor het zuivere politieke discours

gebaseerd op moraal. De gedachte, dat God boven lot en daad staat en het

herhaalde refrein in de Openbaring van Johannes dat de macht van Babylon in

rook is opgegaan, vormen de ondergrond voor de verwachting van een oprecht

politiek gesprek. Miskotte vertolkt vanuit zijn, uit ander werk bekende, analyse

van de spanning tussen natuur en geschiedenis en van Edda en Thora. Soms

spreekt hij over Rome en leest hij de eigen cultuur terug in de tijd van ontstaan

van de Openbaring van Johannes, dan weer is de tekst van de Openbaring van

Johannes de analyse van de cultuur van de hoorders, maar meestal is de tekst-

analyse ondergeschikt aan de cultuuranalyse en verschaft de tekst hem de beelden

er bij (bijvoorbeeld bij zijn moeizame spel met Moeder, natuur, hoer). Hij had

zijn verhaal voor een groot deel ook zonder de verwijzing naar de tekst kunnen
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houden. Miskotte gaat min of meer beschrijvend te werk en hoopt dat zijn

beeldenrijk betoog, waarbij hij de beelden aan de Openbaring van Johannes

ontleent of zelf de beelden voortzet in nieuwe beeldspraak, intrinsiek overtuigend

is voor de hoorders, die hij tot een zelfde dieptepeiling van de verderfelijke

structuren van de staat en de cultuur wil brengen als naar zijn ogen de

Openbaring van Johannes geeft.

Deze analyse van Miskottes vertolking noopt tot een kanttekening, die even de

beschrijving van de vier vertolkingen onderbreekt. In hermeneutische zin is het

opvallend, dat Miskotte’s werkwijze strookt met moderne inzichten van de

hermeneutiek. Volgens Ricoeur werpt een tekst een wereld voor zich uit, zoals we

eerder zagen. Er ligt een overvloed aan betekenissen in opgeslagen, die gaan

leven, als mensen zich de tekst vanuit hun eigen referentiekader en gevoelens

vanuit hun interpretatie van cultuur en samenleving gaan toe-eigenen. Miskotte

had een groot aantal poëtische en filosofische teksten ter beschikking, die hij een

intertekstuele relatie met de Apocalyps kon laten aangaan. Hij was zelf creatief in

het vinden van nieuwe taal (al spreekt die taal mensen van 1998 waarschijnlijk

niet meer aan) en kon gevoelens verwoorden en oproepen. Hij schotelde zijn

hoorders een eigen cultuurbeschouwing voor. Met die middelen en mogelijk-

heden liet hij goed zien dat zijn eigen verlangen naar Gods presentie en ook zijn

lijden aan zijn tijd, gevoegd bij zijn pastorale begrip van de gemeente in de

context van de Tweede Wereldoorlog, in de wereld voor de tekst konden binnen-

gaan. Of nog weer anders gezegd: door de toe-eigeningshermeneutiek van

Miskotte komt iets van de wereld van de bijbel binnen in ‘iets’ van de wereld van

Miskotte en de lerende gemeente. De hoorders kunnen door Miskottes weergave

direct deelgenoot worden van het beeldverhaal, dat voor auteur en gemeente van

toen betekenis had, uiteindelijke als profetisch spreken over Gods koninkrijk. Dat

binnenkomen van ‘iets’ van de diepte en rijkdom van de wereld voor deze tekst,

bemiddeld door het binnenhalen van Miskotte, maakt deze klassieke tekst tot een

invloedsfeer. Eenmaal door Miskotte en zijn hoorders toegeëigend wordt de

wereld van de tekst een ‘iemand’, een ‘persoon’, die samen met hen handelt,

zodat ze samen delen in het geheimenis van Gods wereld. Het gaat bij vertolken

om binnenkomen door binnenhalen. 

Maar deze analyse, die direct werd opgeroepen door de aanpak van Miskotte, gaat

ook op voor Schilder en de volgende vertolkers. Die waarneming houdt in, dat

mensen die zouden willen oordelen over de theologische legitimiteit 

van vertolkingen niet genoeg hebben aan een analyse van de gehanteerde

hermeneutische vooronderstellingen. De zojuist gemaakte hermeneutische

notitie aangaande Miskottes omgang met de Openbaring van Johannes zegt dan

ook meer over de kracht van Ricoeurs hermeneutische theorie, dan over de

theologische juistheid van de vertolkingen. De theologische juistheid wordt

eerder bepaald door de vraag hoe vertolkers het trinitarisch handelen van God in

relatie tot mens en wereld verstaan dan door de juiste hermeneutische theorie.

Toe-eigening in de gemeente, die de wereld voor bijbelteksten zowel interpreteert

als benut, is ten diepste een kwestie van geloofsovertuiging van wat hier en nu

over het koninkrijk van God in het geding met het kwaad moet worden gezegd en

niet moet worden gezegd. Ontwerpen van de intentie van de auteur, de intenties

van lezers en hoorders en de intentie van het bijbelgedeelte zelf kunnen in het

discours over de verantwoording van de vertolking wel een rol spelen, maar de

doorslag geeft hoe vertolkers over God in relatie tot de wereld denken. 
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8.2.3 Tegen apartheid
Aan Boesaks ‘Troost en protest’ lagen bijbelse overdenkingen ten grondslag voor

zijn gemeente in 1980. De kracht van de woorden van Johannes uit Patmos

veranderde zijn leven, toen hij ze las na de bloedige gebeurtenissen in 1976 in

Soweto. Hij heeft gepreekt, geprotesteerd, gedemonstreerd, is gearresteerd,

bedreigd, gevangen genomen, opgesloten, met traangas bestookt, heeft kinderen

op straat zien sterven en in die tijd heeft hij zijn boek, dat gebaseerd is op gedegen

exegetische werken, geschreven, terwijl de noodtoestand was afgekondigd. Hij

schreef niet vanuit een ‘perceived crisis’, maar vanuit een werkelijk doorleefd

noodperspectief, ‘in termen van de realiteit van lijden en verdrukking, van

vreugde en de hoop van de onaanzienlijke kinderen Gods’ (Boesak 1986, 19). Hij

noemt zijn onderneming ‘bijbelse exegese van de onderkant af gezien;

beschouwingen over de Apokalyps met betrekking tot de christelijke kerk van nu.

Of, liever gezegd, met betrekking tot de zwarte kerk in het huidige Zuid-Afrika’

(30), in 1980 een politiestaat, waar alle massamedia, de cultuur, de religie, het

onderwijs onder staatstoezicht staan, een staat die predikanten het zwijgen

oplegt, en die weerloze mensen de oorlog heeft verklaard, martelt en schrik

aanjaagt. De noodtoestand is geen metafoor en het beest is een relevant symbool.

Men kan zich in Nederland nauwelijks voorstellen wat dit perspectief geestelijk

en lijfelijk betekent en hoe woorden en beelden het vermogen hebben tot leven te

komen en protest en troost te voeden. Boesak voelde zich verwant met de taak die

Lüthi in de Hitler-periode in de Bekennende Kirche voor de kerk zag, namelijk

het ontmaskeren en weerstaan van het beest en hij geeft een belangrijke

hermeneutische sleutel voor het verstaan van de Apocalyps: ‘Zij die niet weten

wat dit lijden door onderdrukking betekent, die niet met Gods kinderen mee-

strijden voor het evangelie, die geen onderdrukking aan de lijve ondervinden en

de vrijheid en vreugde van de strijd tegen onderdrukking niet kennen, zullen

deze brief van Johannes van Patmos niet of nauwelijks kunnen begrijpen’(32). 

Hoe vertolkt Boesak met het oog op de noodtoestand ons tekstfragment? Hij

komt vrij precies over de exegetische discussie over de koppen van het beest te

spreken, voor hem zijn het werkelijke machthebbers, maar de kern van het

probleem is niet wie wie is. En hij brengt in de argumentatie een treffende

analogie in: ‘Het gaat er niet om of we bij D.F.Malan moeten beginnen te tellen,

of bij H.F. Verwoerd, of bij P.W.Botha, vanaf 1910, of vanaf 1948. Het gaat er hier

om dat we het mysterie doorgronden: dit beest, dit machtige, meedogenloze,

gewelddadige beest was en is niet, en het vaart ten verderve’(106). Boesak hoort

en ziet in het visioen van Babylons brandende ondergang de vergankelijkheid van

welk op bloed gebouwd machtssysteem dan ook. En als Johannes verbaasd kijkt

naar de weelderigheid van de hoer, ziet hij in Johannes’ blik het verwrongen en

ontredderde gezicht van de doodgemartelde Steve Biko, een ‘mysterium

iniquitatis’(107). Hij haalt een toespraak aan van P.W. Botha, die de noodtoestand

afkondigt en daarbij zegt dat Zuid-Afrika er alleen voor staat, ‘maar we hebben

onze veiligheidstroepen, onze militaire macht, ons geloof en onze God’ (109).

Daarin hoort hij de afgodische, hoogmoedige, maar in en door Gods visioen reeds

overwonnen macht van de hoer. En bij de opsomming van de handelswaar, waar-

door niet de politici, maar de kooplieden heersers der aarde zijn, valt hem onmid-

dellijk de slavenhandel in het rijtje op na de paarden en wagens. De kooplieden

weeklagen niet over de verloren gegane glorie en cultuur, maar over het feit dat er

niets te verdienen valt. In één adem brengt hij de actualiteit het beeld binnen: ‘..

het geweeklaag in Londen, en Washington, en Bonn over het “investeringskli-

maat” in Zuid-Afrika is geen uiting van zorg om het verloren gaan van de rijkdom
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van ons prachtige land, en al evenmin een blijk van mededogen met ons lijdende

volk. Net als toen is het geld van de handelaars het enige waar men zich zorgen

om maakt’ (111). Ook al was er ten tijde van de Openbaring van Johannes geen

aanwijzing dat Rome’s macht zou wankelen, belangrijk is het oordeel van God (Ik

zal u!) en het herhaalde geroep dat de macht van Babylon voorbij is en dat God de

rechtszaak zal berechten. Het gejammer wordt overstemd door het gejuich.

Conclusie: Boesak las de Openbaring van Johannes niet als een voorspelling

over het verloop van de geschiedenis. Voor hem was het beeldencomplex opeens

niet duister meer met al die vreemde verwijzingen. Het was opnieuw een 

‘disclosure’, die om ‘commitment’ vroeg. Het is net alsof we ons niet meer

hermeneutisch hoeven af te vragen in hoeverre ‘iets’ van het beeld correleert met

‘iets’ van de situatie. De situatie kan zonder omwegen herkend worden in de

visioenen. Alsof de krachtige visioenen sluimerend hebben liggen wachten tot ze

gewekt moesten worden en de Verborgene door hen ging spreken. Idealer

hermeneutische situatie voor het verstaan en vertolken is bijna niet denkbaar. Als

we bedenken dat in die tijd andere christenen het anders lazen, komen de chris-

tenen voor spannende vragen en dodelijke conflicten te staan, die in de tijd van de

Openbaring van Johannes ook speelden in de zeven gemeenten: hoe is onze hou-

ding tegenover het machtssysteem? Aanpassing? Afscheiding? Conflict met die

christenen, die in onze ogen fout kiezen en die we bestempelen als ‘synagoge van

de satan’? En hoe zou na de verkiezingen in Zuid-Afrika in 1994 de Openbaring

van Johannes gelezen worden? Of heeft het boek zich nu weer ter ruste gelegd? 

8.2.4 Dieptedimensies onderkennen: de goden van nu
In de homiletiek van Dingemans (1991) is niet een apart hoofdstuk te vinden over

de rol van cultuur en samenleving bij predikanten, maar dat wil niet zeggen dat

hij daarvoor geen oog heeft. De huidige situatie typeert hij als ballingschap, 

een situatie van machteloosheid en wachten en hij doet daarbij uitspraken over 

de hoorders en over de samenleving als: ‘Gedesillusioneerde wereld’, ‘veel

christenen voelen zich “vreemdelingen en bijwoners”’, ‘“vervreemding” en 

“marginalisering” zijn kenmerkende gevoelens van veel mensen’, ‘we halen het

onheil over onszelf als gevolg van onze manier van leven; als gevolg van

bewapening, milieuvervuiling, politieke uitbuiting, economische winst,

hoogmoed, persoonlijke genotzucht, egoïsme’, ‘we hebben er deel aan en het

beangstigt ons tot diep in onze ziel’ (Dingemans 1991, 92v.). Met deze

omschrijvingen geeft hij niet zozeer de factoren van een maatschappij-analyse

aan als wel de uitwerking (zoals Lange bedoelt), die de maatschappij zijns inziens

heeft op mensen en laat hij zien hoe de ziel en het geweten worden geraakt. In

feite werkt in deze apocalyptische visie het theologische exielmodel er aan mee

dat de wereld zo gezien wordt. Doordat we zelf iets van vervreemding ervaren, en

doordat de kerk zegt: ‘we zijn in ballingschap, we kunnen niet veel kanten op’ en

doordat zo het symbool (model) Babylon als geloofstaal wordt geactiveerd, worden

dit onbehagen en deze vervreemdingsbeleving in een welvarende samenleving

(met historisch gezien meer mogelijkheden voor meer mensen dan ooit) ook nog

eens een keer aangewakkerd door de interpretatie vanuit een bijbels exielmotief.

Dat de tijd als exiel beleefd wordt, kan ook samenhangen met het feit dat de

mythe van de actieve, vrije en verantwoordelijke mens, die door de samenleving

wordt aangeprezen en gedragen, vastloopt op zijn grenzen.

Van de westerse samenleving zegt Dingemans in een theologische inter-

pretatie, die de religieuze bindingen aangeeft: ‘De goden van de economie en van

de welvaart, de goden van de veiligheid en de gezondheid, de goden van het
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egoïsme en de zelfverwerkelijking en de goden van het genot en het prestige

lijken grotere invloed te hebben dan de God van de Bijbel’ (Dingemans 1991, 92).

In zijn ‘praktijktheologie’ (Dingemans 1989, 10) Achter de schermen is deze

theologische maatschappij-analyse benut als hij het hoerige van Babylon (het

kolonialistische Rome van toen) vangt onder de term ‘vitaliteit’: ‘Alles is mee-

slepend in een welvaartsroes, in golven van vitaliteit’. Deze vitaliteit op zich wordt

niet geoordeeld in de bijbel, is ook niet het kwaad, ‘maar de zelf gekozen aanbid-

ding en verabsolutering van de vitaliteit, die ten koste gaat van de schepping, van

de medemens en van de natuur is het kwaad’ (119v.). Het oude Rome wordt door

hem zo beschreven dat mensen de maatschappij van nu er in kunnen herkennen.

Dingemans stuurt met deze hermeneutiek van de analogische identificatie aan

op een profetische interpretatie van de situatie, waardoor de afgodische macht in

de samenleving wordt onthuld, die absolute aanhankelijkheid ten koste van de

vrijheid en het leven van mensen vraagt. Hij zoekt verbinding met de wereld van

de tekst door de geestelijke impact van de maatschappij op de enkeling uit te

werken.

8.3 Aspecten van cultuur en samenleving

In deze paragraaf onderscheiden we aspecten in de wijze waarop cultuur en

samenleving aan de orde kunnen komen, gedurende het prepareren van preek of

bijbelcatechisatie. We passen deze onderscheidingen toe op de analyse van de vier

vertolkingen met het doel om orde aan te brengen, maar ook om na te gaan of de

aspecten bruikbaar zijn in de verantwoording van de vertolking. We zullen ze

vervolgens opnemen in formele en materiële voorwaarden voor een verantwoorde

overgang van verstaan naar vertolken op het interpretatieveld van cultuur en

samenleving.

We gaan uit van een blijvende spanning tussen de goede boodschap van Gods

koninkrijk in het geding met het kwaad en de cultuur en samenleving. Die

spanning spreekt uit de bijbel en uit de geloofstraditie en brengt een interactie

met zich mee, een kritisch-aansluitend gesprek tussen de wereld van God en de

cultuur en samenleving. Dat gesprek is wederkerig. We kunnen nu eenmaal, ook

binnen de geloofsgemeenschap en verstaansgemeenschap, die de kerk is, slechts

met onze culturele, maatschappelijke en individueel ingekleurde bagage de goede

boodschap verstaan en vertolken. Het is een kwestie van geloofsveronderstellin-

gen, dat de Geest dit gesprek stuwt en stuurt in de richting van Gods toekomst

van liefde en vrijheid.

We kunnen een aantal interacties onderscheiden:

• het zojuist geschetste theologische uitgangspunt impliceert, dat de wereld van

de bijbel in interactie is met deze toekomstopenende inhoud;

• het door de schriften bemiddelde getuigenis aangaande het koninkrijk van

God in strijd met het kwaad is rechtstreeks in interactie met de gemeente, de

enkeling en cultuur en samenleving;

• de kerk, als brug van het getuigenis naar cultuur, samenleving en enkeling

heeft een relatie van interactie tot cultuur, samenleving en individu;

• de interactie tussen christelijk geloof aan de ene kant en aan de andere kant

cultuur, samenleving en individu komt op een unieke manier aan het licht in

de context, met het oog waarop een preek of catechisatie wordt voorbereid.
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Voor deze uitgangspunten sluiten we ons aan bij Dingemans 1996, 140-147.

Juist omdat het, naar de visie van Dingemans om interacties gaat, ziet hij

praktische theologie eerder als een hermeneutische wetenschap dan, zoals

Heitink, als een handelingswetenschap (141, 144). Deze tegenstelling doet wat

geforceerd aan, aangezien Heitink een integratieve praktische theologie

voorstaat, die langs hermeneutische, empirische en kritische weg de

bemiddeling onderzoekt in het persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk

leven (Heitink 1993, 94).

Het nu volgende schema, waarin de interactierelaties zijn terug te lezen, is een

variant op dat van Dingemans (Dingemans 1996; 41). Het verschil bestaat hierin,

dat we voor onze studie de speciale aandacht voor bijbelteksten als getuigenis

willen inbrengen en de drieslag cultuur, samenleving en enkeling hanteren. 

figuur 8

Uit dit schema is op te maken, dat er verschillende interacties mogelijk zijn. Zo

kunnen de huidige cultuur en samenleving van invloed zijn op het ontwerp van

betekenis en getuigenis. Bovendien kunnen cultuur en samenleving een thema

zijn in interactie met de context op een bepaalde dag in een bepaalde gemeente

voor een bepaald publiek. En verder gaan cultuur en samenleving schuil in de

context. Ze treden er in aan het licht, net zo goed als aspecten van het persoonlijk

leven van hoorders of catechisanten.

Schilder hanteert cultuur en samenleving als thema en context, als hij de

Openbaring van Johannes als Gods antithese wil verkondigen in allerhande in

zijn tijd actuele sociale kwesties. Toch is de schets van de maatschappelijke

situatie van toen soms zodanig, dat er geen verschil lijkt te bestaan tussen

vroeger en nu en de tekening van de huidige context tegelijk de culturele en

maatschappelijke taal geeft voor het ontwerp van betekenis en getuigenis. Zo

noemt hij na een op zich goede historische tekening van de conflicten in

Smyrna de christenen ‘kleine zakenmensjes’, ‘kleine luyden’ (Schilder 1972,

53v.). Voor Schilder is dat geen probleem, want het gaat immers historisch

gezien om hetzelfde systeem van God. Miskotte heeft de huidige situatie voor

ogen, maar verstaat en verbeeldt de Openbaring van Johannes soms zodanig,

dat voor de deelnemers aan zijn leerhuis een directe identificatie met de
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wereld van de Openbaring van Johannes mogelijk wordt. Langs die weg komt

een cultuurkritiek op, die aan de hoorders impliciet toepassingsruimte

schenkt. Het is alsof ze af en toe een ontwerp van betekenis en getuigenis

horen, maar ze lezen voortdurend met hun eigen voorgrond (context) mee.

Evenals bij Schilder geldt ook hier, dat de hoofdsom van de historie (strijd van

God tegen de demonie) in beginsel in elke context gelijk blijft. Boesak geeft

een ontwerp van de wereld van de Openbaring van Johannes, maar de paral-

lellie tussen het slachtofferzijn en het slachtofferperspectief is zo sterk, dat

beide werelden (ontwerp en context) welhaast vereenzelvigd zijn. Een brug is

niet meer nodig. Dingemans maakt onderscheid tussen bijbelse boodschap en

context en kan met begrippen als exiel en vitaliteit en door de theologische

notie van de ontmaskering van de goden een analogische verbinding leggen

tussen toen en nu. 

Vanuit het schema (figuur 8) bezien we een aantal betrekkingen in de vier

vertolkingen nader:

• De aard van de relatie tussen ontwerp van betekenis en getuigenis enerzijds en

cultuur, samenleving en enkeling anderzijds. We bezien eerst het adres

waaraan vertolkers hun vertolking richten , vervolgens de aard van de relatie.

Als verbijzondering van die relatie tussen evangelie en cultuur en samen-

leving, gaan we na welke relaties tussen de gemeente en cultuur, samenleving

en enkeling mogelijk zijn (8.3.1). Tenslotte beschrijven we mogelijke

(principiële) houdingen, die vertolkers in de voorbereiding van een vertolking

innemen ten opzichte van de huidige cultuur en samenleving.

• Cultuur en samenleving als thema en context in de vertolking (8.3.2).

8.3.1 Aard van de relaties van en met de wereld van de bijbel
adres?
Tot wie richten de vier vertolkers zich? Het maakt verschil of de vertolking gericht

wordt op de enkeling, op de gemeente of op de cultuur en samenleving. Schilder
spreekt vooral de kerk aan, omdat ze een plaats heeft in de komst van Gods

nieuwe maatschappij en omdat ze zuiver moet blijven in de antithese tussen

hemel en hel en Christus en satan. Verder richt hij zich tot vakbonden. Miskotte
richt zich tot buitenkerkelijken en helpt hen pastoraal en beeldend aan hoop en

visie in de oorlog. Hij richt zich vooral op het goede denken en welbevinden van

de enkeling, maar hij onderstreept voor de buitenkerkelijken dat in de

Openbaring van Johannes de veronderstelling van het ontvangen van de open-

baring van Jezus Christus de cultische atmosfeer is, de eredienst, waar wordt

voorgelezen en gehoord (Miskotte 1945, 17). Boesak is profetisch voor wie horen

wil. In elk geval richt hij zich tot christenen over de hele wereld, ook tot de

onderdrukkers onder hen om vanuit het perspectief van de slachtoffers de

belangrijkste taak van de kerk op te vatten en het beest te ontmaskeren en te weer-

staan, niet alleen in Zuid-Afrika (Boesak 1986, 33). Dingemans spoort vertolkers

en gemeenteleden aan om de inspirerende kracht achter de schermen te zoeken,

de verborgen God, de Bondgenoot in de strijd tegen de tegenkrachten. 

mogelijke relaties tussen wereld van de tekst van toen en de cultuur en samenleving van nu 
In de vertolkingsvoorbeelden zijn drie vormen van de relatie tussen de wereld van

de tekst en de wereld van de moderne cultuur en samenleving te vinden:

1. Antithese. God, die spreekt door de wereld van de tekst en cultuur en samen-

leving van nu staan antithetisch tegenover elkaar. Schilder is vanuit het
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eschatologisch voorbehoud, dat behalve de absoluutheid van Gods systeem

geen absolute aanspraken duldt, op een spannende wijze bezig met vertolking,

gebruikmakend van een aansprekend hermeneutisch gezichtspunt. Hij leest

de sociale beweging uitvoerig en brengt in die wereld de tekst in. Van een echt

kritisch en wederkerig gesprek is echter geen sprake, omdat de Openbaring

van Johannes tot antithese bevoegd is en wat anderen aan wijsheid inbrengen

moet vanuit deze antithesedwang ontkend of overtroffen worden. 

2. Wederkerigheid. De tekst is in een wederkerig gesprek met een hedendaags

politiek ideaal. Miskotte brengt een politiek ideaal van een dwangvrij beraad

naar voren, maar doet niet alsof de Openbaring van Johannes dat ideaal ook

kent. Eigenlijk gebruikt hij al vertolkend, als het uitkomt, beelden van de

Openbaring van Johannes als illustratie om zijn theologische visie op de

samenleving uiteen te zetten, soms verstaat hij de wereld van de Openbaring

van Johannes door begrippen en ervaringen uit de oorlog toe te passen: een

bedekte manier van vertolken dus. Hij laat als het ware noties uit het verhaal

van de Openbaring van Johannes oplopen met zijn eigen moderne analyse van

de cultuurcrisis. 

3. Verbinding. Op fundamenteel geestelijk niveau is er een verbinding tussen de

wereld van de tekst en de huidige cultuur en samenleving. Dingemans herleidt

de beeldverhalen tot kernen en onderliggende concepten, die zijns inziens

voor vroeger en nu golden. De Openbaring van Johannes voorspelt niet de

toekomst, maar vertelt hoe mensen van vroeger en nu de tijden door de

geschiedenis ervaren en wat God met de verschrikkingen doet en hoe mensen

zich verslingeren aan de alles omvattende kracht van vruchtbaarheid (in de

tempelprostitutie van toen en de moordende expansiedrift van nu).

4. Identificatie. Cultuur en samenleving zijn gemakkelijk te vereenzelvigen met

de wereld van de tekst. Boesak is op basis van moderne exegetische studies

bezig met verstaan van de wereld van de Openbaring van Johannes. Hij

gebruikt jaartallen (Boesak 1986, 58). Omdat de situatie van apartheid voor

hem zo sterk lijkt op de tijd van de Openbaring van Johannes kan hij met een

manier van verstaan bezig zijn, die als vanzelf contextueel is, al laat hij wel

steeds zien hoe analoog de situaties van apartheid, energieverspilling,

kernwapenwedloop zijn en hoe ze uiteindelijk gericht zijn tegen het bestaan

van God zelf (Boesak 1986, 58).

relaties gemeente en samenleving
In het vorige punt ging het om mogelijke relaties tussen de wereld van de tekst

van toen en cultuur en samenleving van nu. We kunnen ons ook afvragen welke

mogelijke verhoudingen tussen de kerk van nu en de moderne samenleving

bestaan. Er zijn verschillende relaties denkbaar. Vanuit de kerk gezien: een relatie

van antithese, van assimilatie aan of van kritische aansluiting bij cultuur en

samenleving. Vanuit de samenleving gezien: negeren, vervolgen of verwachten.

De samenleving kan schouderophalend voorbij gaan aan de geloofsgemeenschap,

maar kan ook overgaan tot verzet, zich uitend in isolement of zelfs vervolging,

omdat uit de kerken staatsgevaarlijke plannen opkomen of om dat het christelijk

geloof niet verenigbaar is met de heersende godsdiensten of ideologie. Tenslotte

kan er vanuit de samenleving de verwachting zijn, dat de kerk mensen normen

en waarden bijbrengt, perspectief geeft, solidariteit organiseert of mensen aan de

grenzen van hun leven steunt. 

Weliswaar is er volgens Schilder een breuk tussen kerk en wereld, zolang de

plannen Gods nog doorgaan, maar in feite is er ook sprake van vereenzelviging
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als Gods nieuwe wereld de gezuiverde kerk blijkt te zijn. Miskotte heeft aan de ene

kant op basis van het geloof alle waardering voor de goede krachten in de wereld,

aan de andere kant moet de kerk voortdurend bedacht blijven op de demonie, die

onder cultuur en geschiedenis schuil gaan. Soms kan een breuk tussen kerk en

cultuur niet uitblijven, maar dan is het de cultuur die het geloof niet waar wil

hebben. Boesak moet wel hopen op een kerk, die de overheid terechtwijst en het

opneemt voor de verdrukten. Hun zaak is te vereenzelvigen met Gods zaak.

Dingemans sluit zich aan bij Miskotte en heeft er weet van dat de omstandigheden

een kritische stellingname kunnen vergen. 

Houdingen van vertolkers tegenover de moderne cultuur en samenleving
Vertolkers kunnen net als hun hoorders verschillende houdingen aannemen ten

opzichte van de samenleving. Grofweg kunnen we drie houdingen onder-

scheiden (Van Kessel 1989, 93).

1. Mensen, die het geloof traditioneel invullen en organiseren als dam tegen

secularisering en afbrokkeling. Bij hen is veelal ook het complete bijbelse

taalveld nog in takt en zij vinden het niet vreemd om kritiek op het culturele

domein te horen, maar ze denken er niet zo gauw aan de overheid op het punt

van de markteconomie hard te vallen, maar bijvoorbeeld wel op het punt van

vrijlaten van medisch handelen.

2. Mensen, die het geloof modern-burgerlijk invullen en waarden als autonomie

en gelijkwaardigheid in hun vaandel hebben. Deze groep is in de kerk sterk

vertegenwoordigd en voelt de invloed van de democratiseringstendensen, de

subjectivering en de rationalisering op het eigen denken en geloven. Maar het

is deze groep die steeds meer aanvechting ervaart bij het onbekommerd

spreken over het handelen van God en het eschatologisch oordeel over de

samenleving.

3. Mensen, die een kritische houding hebben tegenover de samenleving en in

kleine groepen solidariteit beleven met de armen, met de milieubeweging en

met andere geprofessionaliseerde actiegroepen. Deze groepen kunnen

Babylon als symbool voor economische overheersing, eigen roem, religieuze

legitimering en geweld tegen mensen goed herkennen, maar merken ook dat

de tijd van het elan en de grote en kritische verhalen voorbij is.

Van Boesak geldt dat hij oproept een bevrijdingsperspectief in te nemen.

Dingemans wil, om de schreeuw om recht verstaanbaar te maken, begrip wekken

voor de ruwe taal van de volkstheologie. Hij probeert (keurige) mensen in de

middenpositie met de ruigte en eenvoud van de beelden wakker te schudden en

heeft begrip voor aarzeling en vervreemding. Schilder en Miskotte kunnen nog

veel meer uitgaan van een samenleving, waarin God ter sprake komt, ook al is er

onder christenen een conflict van interpretaties gaande. Schilder richt zich op

kleine luiden en Miskotte op buitenkerkelijken (en kerkelijken), die hoogst-

waarschijnlijk tot de intellectuele bovenlaag behoren. Zijn aanpak straalt uit, dat

mensen deze dieptepeilingen kunnen doorzien, en gewend zijn te analyseren en

voorbij de moeilijke oorlogssituatie al kunnen denken aan de wederopbouw van

de politiek. Schilder gaat uit van een georganiseerde tegencultuur en richt zich op

de kerkelijke elite.

8.3.2 Cultuur en samenleving als context en thema voor de vertolking
Vertolkers moeten beseffen dat tussen cultuur en samenleving onderscheiden

kan worden en dat het thema van de samenleving drie subdomeinen kent. We
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kennen naast het culturele bereik, het economische, het politieke en het sociale

bereik (Tracy 1981, 6-14; Van der Ven 1993, 18-20). Het economische domein

geeft aan op welke wijze het geld- en handelsverkeer in de markt van vraag en

aanbod zijn geregeld, het politieke domein wijst op de deling van macht en

besluitvorming, het sociale domein omvat de manier waarop mensen samen-

leven in samenlevingsverbanden en het domein van de cultuur behelst zaken als

gewoonten, overtuigingen, houdingen, maar ook kunst en godsdienst, de sport,

de media en de reflectie daarop in wetenschappen als de filosofie, theologie,

cultuurkritiek, kunstwetenschappen of geschiedeniswetenschappen. Mensen

geven betekenis door de dingen om hen heen, zichzelf, het leven een plaats te

geven in het historisch bemiddelde patroon van betekenissen, die in symbolen

belichaamd zijn. Met behulp van dit gedachtegoed overtuigen ze anderen ook en

bouwen ze hun kennis uit.

In het licht van een veranderde samenleving kunnen we indachtig de vier

domeinen spreken van een economische modernisering (rationeel handelen,

efficiënte inzet van arbeid), politieke modernisering (gecompliceerde

beheersingsstructuren en schaalvergroting van de macht), sociale

veranderingen (verstedelijking, betekenisverlies van sociale verbanden van

gezinnen en agrarische samenleving) en culturele modernisering

(pluralisering van cultuurvormen, overvloedig informatie- en scholings-

aanbod, autonomie van culturele instituties). Deze veranderingen bepalen

mede de visie van vertolkers (Dekker 1983; Van der Ven 1993, 18vv.).

Schilder komt met beschouwingen over de economie en politiek. Hoe vreemd

deze conclusie ook klinkt, eigenlijk heeft hij geen eigen kritische bijdrage op deze

terreinen. Een illustratief citaat: ‘Geleide economie? ‘t Kan zijn, - de ‘weegschaal’

wijst ons in die richting. Maar ook deze is onderdeel der door God geleide

Verbreking - van het huis der wereld’ (Schilder 1972, 179). Hij ontleedt feitelijk

alleen de geestelijke ondergrond, zoals de hebzucht, de trots of de onderdrukking

vanuit het eschatologisch voorbehoud, dat alles vanuit God wordt gerelativeerd en

beëindigd. Daarom hoeven en mogen christenen zich niet te laten knechten en

hoeven en mogen ze ook niet halfslachtig in hun stellingname te zijn: de kerk

behoort de valse geestelijke grond uit te bannen. Miskotte noemt de domeinen: de

politiek valt het eerst, dan de cultuur en dan pas de economie, een waarneming

die hij in het Babylonverhaal van de Openbaring van Johannes herkent. De

verleidelijke krachten (van de volksziel bijvoorbeeld) gaan zich keren tegen de

kerk. Het moreel pleidooi dat hij voert betreft de (eventueel verachte en vervolgde)

kerk, die met Israël meent, dat ‘het gezonde gelukkige leven ontspruit aan de

goede inspiratie, de ingeving van het Goede’ (Miskotte 1945, 390), en betreft de

ideale politiek. De doorbraak van de eigen wetmatigheden van de economie is

minder aan de orde. Boesak ziet vanuit de slachtoffers direct dat de slaven onder

aan de lijst staan van de lijst handelswaar. Dit teken van ontkenning van

menselijke waardigheid door economie, politiek en cultuur staat centraal. De

geldcentra in de wereld ontbreekt het aan meedogen met de lijdende bevolking

van Zuid-Afrika. Dingemans ontmaskert dat in de ‘Romes’ van toen en nu de

welvaartsroes mens en cultuur kan verkrachten. De Openbaring van Johannes

ontkent niet de vitaliteit op deze terreinen, maar de ongecontroleerde, aanbeden

en verabsoluteerde vitaliteit. Overheden moeten zakelijk beoordeeld worden,

maar soms moeten ze vanuit de Openbaring van Johannes worden ‘terug-

gefloten’ (Dingemans 1989, 111). Wat het sociale domein betreft, geen van de
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auteurs doet veel met het feit, dat de Openbaring van Johannes Babylon als stad,

dus ook als sociaal verband tekent, ook al spreekt Dingemans over de mogelijke

verwording van menszijn in de stad der vitaliteit (Dingemans 1989, 119), wijst

Boesak op de uitbuiting van de slavernij als sociaal verband in een stad (Boesak

1986, 110) en ziet Miskotte de stad als cultuurdrager (Miskotte 1945, 397), evenals

Schilder, die opmerkt dat de cultuurmens door de eigen schepping van de stad zal

worden overmeesterd en dat de stad de natuurlijkheid en eenvoudigheid inruilt

voor gekunsteldheid en gecompliceerdheid (Schilder 1972, 293). 

Zoals gezegd zijn de vertolkers als theologen vooral geïnteresseerd in de

geestelijke tendensen van cultuur en samenleving. Schilder ontwikkelt aan de ene

kant een rationeel systeem, waarin alles (ook God) past, aan de andere kant speelt

hij in op het menselijk tekort en speurt hij naar de vooronderstellingen van de

zonde. Bovendien verwerpt hij samenlevingen die een eenheidswaan nastreven

of de ‘opper-mens’- gedachte huldigen (Schilder 1972, 94). Miskotte weet dat het

ware lot, het diepste bestaan van de mens niet in de cultuur ligt, maar

‘daarnaast’(!) is geborgen en profetisch is doorlicht in een eigen ruimte. De

kerken zijn tekens opgericht aan de grenzen van de menselijke cultuur (Miskotte

1945, 400). Met deze opvatting weet hij dat het geloof met het menselijk tekort en

het tekort van de cultuur van doen heeft, maar ook met het profetisch oordeel over

de cultuur. Boesak onderstreept hartstochtelijk de waardigheid van elke

onderdrukt en apartgezet individu. Dingemans kan de gang van zaken van de

cultuur waarderen, behalve wanneer de ongebreidelde vitaliteit het bloed van

martelaren drinkt. In de ambivalente geschiedenis door mensen gemaakt,

organiseert Gods verborgen geschiedenis de tegenkrachten tegen dood, geweld

en schuld. Alle vier vertolkingen richten zich vooral op het tekort. Door het

theologisch uitgangspunt hebben de analyses van de vier een normatieve inslag. 

Conclusie: er is onderscheid gemaakt –zie figuur 8 - in de relaties tussen

koninkrijk van God in geding met het kwaad, betekenis en getuigenis van de

bijbelse boodschap, gemeente, cultuur, samenleving en enkeling en context (situ-

atie) van de vertolking. Er werden ten behoeve van het voorbereidingsproces twee

aspecten met betrekking tot het interpretatieveld cultuur en samenleving

onderscheiden: ten eerste, de relaties tussen bijbelse boodschap en gemeente en

vertolkers aan de ene kant en cultuur en samenleving (en enkeling) aan de

andere. Ten tweede cultuur en samenleving als thema en context van de

vertolking. De onderscheidingen zijn toegepast op de vier vertolkingsvoorbeelden

en waren voor de analyse bruikbaar. We hanteren deze aspecten ‘relaties’ en

‘context en thema’ vervolgens om voorwaarden voor een verantwoorde overgang

van verstaan naar vertolken te structureren.

8.4 Voorwaarden met het oog op cultuur en samenleving

Vertolkers hebben een bepaalde relatie tot cultuur en samenleving en houden er,

impliciet of expliciet, een visie op de context van cultuur en samenleving op na. In

deze paragraaf formuleren we voorwaarden, die de verantwoording van de

overgang van verstaan naar vertolken op het interpretatieveld van cultuur en

samenleving kunnen dienen. De voorwaarden dragen – vanuit praktisch-

theologisch perspectief - een inhoudelijk en normerend karakter. Ze vormen

geen harde regels, maar ze scheppen ruimte door grenzen aan te geven.

240



8.4.1 Voorwaarden met het oog op de ‘relaties’
Het is wenselijk, dat vertolkers zich bewust zijn van de relaties, die tussen de

bijbelse boodschap en cultuur en samenleving mogelijk zijn. Hoe verstaan ze de

functie van de kerk in de interactie met cultuur en samenleving? En welke

houding kleurt hun eigen positie in cultuur en samenleving? 

relatie bijbelse boodschap en gemeente ten opzichte van cultuur en samenleving
In de relatie tussen bijbelse boodschap of kerk aan de ene kant en cultuur en

samenleving aan de andere kant herkenden we drie relaties: antithese, assimilatie

en kritische aansluiting. Prediking en catechese richten zich op de bemiddeling

van het gekomen en komende Rijk van God in de gemeente in de samenleving.

We vatten de kerk op als een bijzondere gemeenschap, gekenmerkt door de inter-

actie tussen de Schriften en de ervaringen van cultuur en samenleving. Een

gemeente koppelt in de anamnese deze ervaringen terug naar de Schriften.

Verder is kenmerkend voor de gemeente de roeping van Godswege en de zorg

voor elkaar en de wereld. Deze gemeente-visie sluit aan bij de visie van de

Openbaring van Johannes, maar is opener dan de op afzondering aansturende

visie, die hier en daar uit de Openbaring van Johannes spreekt. De communicatie

van Gods koninkrijk kan niet op voorhand uitgaan van een scheiding tussen niet-

christenen en christenen (die heel anders zouden leven), al kunnen zich situaties

voordoen, waarin wel een diastase nodig is. De verhouding tussen gemeente en

samenleving kan echter in democratische tijden weergegeven worden met het

begrip representatie. De gemeente representeert in de samenkomsten van

liturgische of educatieve aard de wereld bij God en representeert in het leven, in

het zien, oordelen en handelen in de wereld Gods Rijk bij de mensen. De

beschikbaarheid van de kerk aan de wereldwijde plannen van de Heer uit zich

volgens Berkhof op een bijzondere wijze in verschillende gestalten: de voorbede,

het getuigenis (van de liefde van God), de hulpverlening (zonder bijbedoeling

helpen waar geen helper is) en de profetie (grenzend aan getuigenis en hulp-

verlening) gericht op personen als personificaties van instituten en situaties

(Berkhof 1990, 407vv.; zie ook Barth, KD IV, 32, 1026). Er bestaan in het

spanningsveld tussen kerk en wereld ook weerstanden en grenzen: de wereld kan

vijandig zijn of de kerk ongehoorzaam. En de kerk geeft niet alleen, maar

ontvangt ook. De wereld geeft zelf ook wijsheid. Dat kan theologisch worden

gezegd, omdat de hele wereld van God is ‘en geen tijd of plaats is verstoken van

zijn verborgen aanwezigheid’ (Berkhof 1990, 410).

Deze visie strookt met de dubbele hermeneutische analyse, die ten behoeve

van de vertolking in de gemeente plaatsvindt. De ontsluiting van ‘iets’ van de

wereld van de tekst èn van ‘iets’ van cultuur en samenleving  geeft vorm aan het

kritisch-aansluitend gesprek tussen beide werelden. En past bij het concept van

de gemeente als ‘being-saved-in-the-world-community’ (Buttrick), dat enerzijds

recht doet aan de eigen contextualiteit met eigen culturele en sociale gegeven-

heden, waarin het being-saved gestalte mag krijgen, en dat anderzijds een proces

van onderweg zijn naar heil in Christus onderstreept. Deze visie neigt eerder naar

een pittige dialoog tussen kerk en samenleving, dan naar een breuk (geloof staat

haaks op wereldervaring), eerder naar een ontmoeting dan naar een correlatie in

die zin, dat de samenleving de vragen stelt en de kerk antwoorden geeft, eerder

naar een relatief verschil tussen kerk en cultuur en samenleving dan naar een ver-

eenzelviging, volgens welke algemeen menselijke ervaringen van geluk of van

bevrijding uit onderdrukking wezenlijk ervaringen van Gods gekomen en

komende Rijk zijn. Het is afhankelijk van de druk der omstandigheden of 
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één van de relaties (gesprek, breuk, vraag-antwoord-relatie, identificatie) vanuit

Gods liefde de overhand heeft.

De noties gesprek, breuk, vraag-antwoord-relatie en identificatie lijken op de

stijlen, die McClure in ‘The Four Codes of Preaching’ (1991) beschrijft. Volgens

McClure maken vertolkers in preken onder andere gebruik van een culturele

code, die als vanzelfsprekend kan worden verstaan door de hoorders. De codes

bestaan in allerlei verwijzingen naar het dagelijks leven en staan borg voor een

bepaalde intertekst van ervaring, of ze bevorderen de alledaagse ervaring of ze

antwoorden er op. McClure kent vier, aan H. Richard Niebuhr ontleende,

stijlen voor de relatie tussen Christus en de cultuur: (1) er is een identificatiestijl

tussen de eigen cultuur van vertolkers en hoorders en de homiletische

betekenis. Als voorbeeld noemt McClure de TV-dominee, Schuller, ook in

Nederland bekend van de TV, die het evangelie identificeert met een oudere

Amerikaanse subcultuur van zichzelf helpen en een psychologische subcul-

tuur van zelfrespect. (2) De relatie tussen evangelie en cultuur kan ook een

dialectische stijl hebben. Vanuit argwaan tegen de heersende cultuur willen

predikanten negatieve, kritische kanttekeningen plaatsen bij de cultuur. Dat

kan meer synthetisch gebeuren, dat kan ook gebeuren door een oproep tot

bekering. (3) In de dualistische stijl, is er verschil tussen het evangelie en de

cultuur in die mate, dat het twee werelden zijn. Wel is de cultuur de situatie,

waarin Christus moet worden nagevolgd, maar in de cultuur zelf is geen

doorwerking van het evangelie te bespeuren. Predikanten vermijden het hun

homiletische cultuur te beschouwen als een plaats voor betekenis van de

wereld van de tekst. (4) Nog verder gaat de sektarische stijl, die de cultuur

verwerpt als een anti-evangeliewereld (McClure 1991, 136-169). Wij

prefereren op dit moment in onze cultuur en samenleving een kritisch-

aansluitende interactie tussen evangelie en cultuur en samenleving. Een

dialoog vanuit een blijvende spanning derhalve. Geen identificatie, geen

vraag-antwoord-correlatie, geen dualisme of sektarisme. Maar dualisme, of

zelfs wat McClure sektarisme noemt, mag niet worden uitgesloten. Er kunnen

zich momenten in de geschiedenis voordoen, waarin een afwijzende houding

wel geboden is. Ons verschil met McClure is, dat we niet de verschillende

mogelijkheden met hun zwakke en sterke kanten beschrijven en voor legitiem

houden, maar dat we een keuze maken voor een kritisch-aansluitend gesprek. 

Deze beschouwing brengt ons tot de volgende inhoudelijke voorwaarde: een
overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers er blijk van
geven, dat ze zich bewust zijn van de kritisch-aansluitende interactie, die in de context
van de Nederlandse cultuur en samenleving in de regel mogelijk is tussen het bijbels
getuigenis casu quo de kerk en de cultuur en samenleving, waarbij een contrast en zelfs
een breuk niet is uitgesloten.

Relatie tussen de gemeente van toen en de gemeente van nu
Vertolkers verstaan de tekst in interactie met de context van toen en verstaan

tegelijk de wereld van de gemeente (en henzelf) in interactie met de context van

nu. Hoe kan een verbinding tussen de gemeente in de situatie van toen en de

gemeente in de Nederlandse samenleving van nu worden gelegd? We bespreken

eerst de fundamentele verbondenheid tussen de gemeente van toen en van nu en

wijzen daarbij ook op een contrast. We ontlenen aan twee relaties, namelijk de

analogie en het perspectief van slachtoffers, voorwaarden om de overgang van
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verstaan naar vertolken te kunnen legitimeren. De fundamentele verbondenheid

vindt namelijk een bijzondere toespitsing in analogie en in een gedeeld

perspectief. 

fundamentele verbondenheid en contrast
Er is niet alleen verschil en overeenkomst tussen toen en nu in visie op en

beleving van de samenleving, maar ook in visie op de gemeente. In de groet in

Openbaring 1:4-8 wordt de gemeente aangesproken met drie uit de vroege

christelijke traditie stammende uitspraken over Christus, de getrouwe getuige, de

eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde (vgl.

Schüssler Fiorenza 1972; Schüssler Fiorenza 1991, 40-43, 61f.; Van Schaik 1971,

14-20; Müller 1984, 69-78; Bauckham 1993). Als eschatologische en betrouwbaar

getuigende profeet, als inaugurator en representant van een nieuwe schepping en

als degene die een onbeperkt koningschap uitoefent, heeft Christus een relatie tot

de gemeente. En deze drie titels staan in parallellie met wat Christus voor de

gemeente doet. Het is niet onmogelijk, dat we hier met een dooptraditie te maken

hebben. Deze verwijzing naar de doop geldt zowel wanneer we in 1:5 lousanti
lezen als lusanti. De eerste titel van betrouwbare getuige heeft als keerzijde voor

de gemeente liefde, de tweede titel van eerstgeborene uit de dood heeft een paral-

lel in de nieuwe schepping, die in de gemeente bevrijding van de persoonlijke

zonden bewerkstelligt, terwijl de derde titel van het koningschap weerspiegeling

vindt in de installatie van de gemeente tot een koninkrijk van priesters (hetgeen

refereert aan 1 Kon. 12:31; volgens die tekst kon elk lid van het Noordrijk tot pries-

ter worden gewijd zonder dat hij lid was van de stam van Levi). Het priesterlijke

aspect gaat voorop en is fundamenteler dan het profetische en koninklijke aspect.

In het nieuwe lied in 5:9-10 worden drie redenen gegeven, waarom het Lam

waardig is de eschatologische macht over de aarde te ontvangen. Hij is een

gewelddadige dood gestorven, hij heeft namens God een volk vrijgekocht van alle

bindingen aan goden en machten en hij heeft het volk geïnstalleerd om een

koninkrijk van priesters te zijn (Ex. 19:6). Ook in dit geval onderstreept Johannes

dat de koninklijke macht pas in de eschatologische toekomst aan de gemeente

toekomt. Met andere woorden in de gemeente van toen werd gezegd, dat de

gemeente deel heeft aan de overwinning in Christus, dat het bevrijd is en een volk

vormt, maar dat van koninklijke overmacht van de gemeente nog geen sprake kan

zijn. En wat de profetie betreft: voor de profetische geluiden moeten de oren en

ogen geopend worden en een kenmerk van profetische tijden is eerder lijden van

rechtvaardigen, dan een welhaast militaire triomf over de boze geesten. De

Openbaring van Johannes denkt daarbij niet aan een eenduidige context, maar

aan zeven gemeenten, dus aan een representatieve variëteit aan contexten

(Bauckham 1993, 16). Er bestaat een relevantie van deze profetie voor de ver-

schillende kerken in de steden van Klein-Azië. Deze zevenvoudige variëteit recht-

vaardigt, dat elke gemeente-in-context in de eigen tijd zoekt naar de relevantie

voor de eigen situatie: zeven paradigmatische situaties zijn kennelijk voldoende

om tot een herkenning in verbondenheid voor de eigen context te komen.

Het grote verschil tussen toen en nu is echter de geheel andere culturele,

sociale en politieke situatie. Daarom is het mogelijk, dat in de Nederlandse

samenleving van nu de geloofstaal, die in de Openbaring van Johannes wordt

gehanteerd om in de toenmalige situatie staande te blijven en het geding tussen

God en de machten te doorzien, niet zomaar slaat op onze werkelijkheid. Er

bestaat zoiets als vreemdheid. Maar tegelijk bestaat er een basisbetrekking tussen

toen en nu en die is weer te geven met wat Buttrick noemt het ‘being-saved-in-
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the-world’ (Buttrick 1987, 278). Basaal is ook volgens de Openbaring van

Johannes de verbondenheid hier en nu tussen Christus en de gemeente. Christus

geeft ‘ons’ (1:6) – mogelijk via de doop - deel aan de overwinning en maakt ons

minstens tot een koninkrijk van priesters en op basis daarvan ontstaan oor en oog

voor profetie. De uiteindelijke overwinning staat de facto nog uit, maar er is al

visionair aan te participeren. De maatschappij inrichten volgens eschatologische

maatstaven, was niet aan de orde in de tijd van de Openbaring van Johannes.

Daarvoor ontbrak het de gemeente aan macht. En dat is nu niet anders.

De grond van deze visie op de relatie tussen geloof, kerk, enkeling (zelf) en

cultuur en samenleving wordt door Tracy krachtig onder woorden gebracht,

als hij de relaties plaatst binnen de liefde en er op wijst, dat ‘self’ en ‘world’

‘are held in the always-already, not-yet reality of God’s redemptive love. With

that trust, the Christian attempts to live a life of faith working through love

and justice, a life of the discipleship of the imitatio Christi, a life which

promises and commands the risk of that agapic, judging, healing love, that

necessary, impossible possibility that judges and empowers every self, every

society, all history and all nature. The final power with which both self and

world must deal is none other than the harsh, demanding, healing power of

the ultimate reality affecting and affected by all, the Love, who is God’ (Tracy

1981, 438). Sterk in deze zinnen zijn onder meer: de principiële openheid van

het bestaan, de combinatie van gerechtigheid en liefde, en een leven, dat

belofte en gebod inhoudt en dat ook de samenleving oordeelt en kracht geeft.

Een dialoog tussen geloof (kerk) en samenleving is dus geen toegevend

gesprek, maar een krachtig discours op basis van de al-reeds-nog-niet-

werkelijkheid van Gods liefde in Christus.

Deze visie levert voor vertolkers de volgende theologisch bepaalde these op over de

verbondenheid met de gemeente van toen. Vertolkers van de Openbaring van

Johannes mogen beseffen, dat de context van toen en de context van nu verschil-

len, maar dat niettemin minstens een verbinding tussen toen en nu bestaat krach-

tens de liefde van Christus, de bevrijding door de doop en het priesterschap van

gelovigen. Geldt deze zo onder woorden gebrachte, fundamentele verbondenheid

met de gemeenten, waarvoor de Openbaring van Johannes was bestemd, voor

meer bijbelgedeelten? Vanuit de vermelde noties kan ook heel goed een relatie van

een basisverbondenheid tussen bijvoorbeeld de gemeente van Corinthe en de

gemeente van nu met dezelfde theologische basisgegevens worden gefundeerd. 

Dat er soms een groot, welhaast onoverbrugbaar, contrast kan zijn tussen de

wereld van de tekst en de wereld van de deelnemers, kan binnen de gemeente

leiden tot verschillende houdingen ten opzichte van de tekst: mensen kunnen

zeggen, dat ze op dit moment niets kunnen met de tekst. Ze kunnen de tekst

laten rusten. Dat is een veel voorkomende houding. Veel bijbelgedeelten, met

name kleine profeten komen weinig of nooit ter sprake. Dat wil niet zeggen, dat

ze geen betekenis kunnen krijgen. Ze liggen als het ware op opwekking te

wachten. Trouwens, niet elke bijbeltekst is geschikt voor vertolking. Dat mensen

teksten laten liggen, hoeft niet op onverschilligheid te duiden. Het kan zelfs zijn,

dat het oorspronkelijk vulkanische vuur van een bijbelgedeelte uitgewerkt lijkt.

Een andere mogelijkheid is, dat vertolkers het contrast tussen de werelden scherp

tekenen en laten staan. Ze vertolken het gedeelte, maar laten merken, dat het

geheel anders is en niet zomaar toe te passen in het heden. Ze maken de

gemeente er op attent, dat er in de schatkamers van de Schriften kritische
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onbekenden, die ooit binnen de gemeente van toen, functioneerden, aanwezig

zijn, maar die we op dit moment niet optimaal kunnen benutten. Een dergelijke

houding is eerlijker en meer ontspannen, dan een geforceerde aanpassing aan

het heden en hoeft het kritisch geluid niet af te zwakken. Ze ontkent zelfs de

fundamentele verbondenheid niet, waarover we net spraken. 

Met contrast kan ook nog iets anders worden bedoeld: een vertolking kan soms

te harmonieus worden. De kritische angel is er uit. Een contrast-methode wil dan

uitgaan van een gans ander tegenover, dat stoort en lastig valt. Een tekst over de

ondergang van Babylon staat in schril contrast met de feiten en beleving van de

samenleving in Nederland. Het contrast, zeker als het de beeldspraak van de

hyperbool gebruikt, schudt wakker en is kritisch. Juist in het contrast is er kans

dat God verschijnt als fundamentele tegenspraak. Maar wil deze kritiek echt

werken, dan moet er toch nog sprake zijn van een zekere basisverbondenheid met

de wereld van de Openbaring van Johannes.

In elk geval is het belangrijk te onderkennen hoe men zelf als vertolker volgens

de eerder gebruikte typologie van Van Kessel ten opzichte van aspecten van

cultuur en samenleving staat: traditioneel, modern-burgerlijk, kritisch of nog

anders? Daarbij kan het voorkomen, dat men ten opzichte van het ene facet

kritisch staat en ten opzichte van een ander facet traditioneel.

Twee relaties op basis van de fundamentele verbondenheid tussen de

gemeente van toen en de gemeente van nu, verdienen meer aandacht: de analogie

en het perspectief van slachtoffers.

1 analogie
De gemeenten van toen en nu hebben met elkaar te maken, want beide bevinden

zich in de effectieve geschiedenis van het Exodusgebeuren en van het

Christusgebeuren. Toch zijn hun situaties en denkwijzen zo verschillend, dat

deze verbinding niet eenvoudig te leggen is. Vertolkers moeten dan ook naar een

interactie tussen tekst, gemeente en situatie zoeken. Ze kunnen dat doen door

analogieën vast te stellen. 

Omdat de Openbaring van Johannes de situatie verstaat als strijd tussen God

en de kwade machten en goden en de werkelijke crisis ‘onder’ de werkelijkheid

aan het licht wil brengen, is de vertolking, vooral in tijden, waarin niet een acute

crisis om directe profetie vraagt, vanwege de eschatologische contrasten, niet

zonder gevaar. Dat negatieve bijeffect wordt nog versterkt, wanneer vertolkers een

set altijd geldige, contextonafhankelijke ideeën zouden willen overdragen en

doorvertalen en daarbij de toenmalige interactie tussen tekstwereld en de

feitelijke wereld niet in beschouwing nemen. Zo kan de Openbaring van

Johannes voeding geven aan vijandsbeelden, aan wraakzucht, aan paranoia

(Raguse 1993), aan een scheiding tussen mensen die de waarheid hebben en

mensen die de waarheid niet hebben. Er ligt een niet-heilzaam, gesloten

gemeentebesef op de loer (zoals bij Schilder). Om die aberraties te vermijden, is

het goed te beseffen, dat de Openbaring van Johannes als taalwereld in een

feitelijke wereld communiceerde en dat de auteur tegelijk binnen de gemeente

met christenen in heftig gesprek was en hen in feite een vraag om de ware

hegemonie en overwinning (basileia) voorlegde en hen tot probleembewustzijn

van de crisis (thlipsis) en volharding (hupomonè) in Jezus wilde brengen (1:9). In

het zoeken van analogie tussen de situatie van toen en de situatie van nu, moet

gezocht worden hoe deze drie punten in het geding zijn. 

Er bestaat een mogelijkheid om de verbondenheid tussen de gemeente van nu

in een analogisch verband te verstaan. Vertolkers van de Openbaring van
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Johannes zullen om zulk een analogie te vinden in de eigen situatie van de

gemeente moeten naspeuren in hoeverre de ware hegemonie en overwinning op

het spel staan en waarin de volharding van de gemeente moet worden gevoed. 

Dit alles leidt tot de volgende, aan een bijbels-theologische lijn uit de

Openbaring van Johannes ontleende voorwaarde met een normatieve inslag: een
overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers kunnen
laten zien, dat de gemeente in de cultuur en samenleving van nu in een analoge situatie
verkeert als de gemeente in de cultuur en samenleving van toen, een situatie, waarin de
ware hegemonie van het koninkrijk van God op het spel staat, zodat de volharding van
de gemeente moet worden gevoed.

2 perspectief van slachtoffers
De Openbaring van Johannes haalt het traditionele beeldenpatroon (Egyptische

plagen, Babylon, de eschatologische oorlog) naar voren om het verhaal van een

andere wereld te vertellen als antwoord op een centrale vraag. De vraag namelijk

van de martelaren in de hemel hoe lang het nog duurt voordat Babylons onrecht

verlaten kan worden en recht wordt gedaan (6:9-11). De gemeenteleden in 

Klein-Azië worden met het oog op die vraag uitgedaagd met een alternatieve

visionaire wereld, waarin termen als heerschappij (basileia) en de hemelse liturgie

een contrast vormen met de Romeinse heerschappij en de keizercultus. Door

deze theologische beeldspraak te gebruiken beoogt de Openbaring van Johannes

de hoorders te vervreemden van compromissen ten aanzien van onderdrukkende

en ontmenselijkende machten. Het belang van aanbidding wordt onderstreept.

Een aanbidding, die haaks staat op alle idolatrie, waarvan culturen, politieke

systemen zich bedienen om mensen in de ban te houden. Met deze met

slachtoffers solidaire taalwereld brengt de Openbaring van Johannes gemeente-

leden (uit de tijd van de auteur) zowel in spanning tot de politieke en religieuze

situatie als tot de traditionele overlevering.

Mensen, die redenen hebben om deze vraag om recht en gerechtigheid

vandaag de dag uit te roepen, kunnen de Openbaring van Johannes dus van

binnenuit direct begrijpen. Zij zijn degenen met het meeste invoelingsvermogen

en ook recht tot het verstaan van de bevrijding alsmede de benoeming en

verwensing van de boze machten, want hun roep is in de hemel geborgen (zoals

Boesak destijds). Wellicht kan de Openbaring van Johannes ook spreken tot

hedendaagse Nederlandse gemeenteleden, als ze zich met vallen en opstaan

solidair weten met deze roepstem van Abels bloed en willen delen in het

verlangen van de Openbaring van Johannes naar een wereld, die vrij is van alle

onderdrukkende, vernietigende macht. 

In de bevrijdingstheologische bijbelstudies van Mesters is te zien hoe

vermeden kan worden, dat het verstaan van teksten tot haat leidt en een alibi voor

geweld geeft. Mesters geeft een grondvoorwaarde in een verstaan- en leesproces:

er moet sprake zijn van een dynamische relatie tussen gemeenschap, tekst en

betrokkenheid op het sociale leven. Zou alleen de tekst centraal staan en de

gemeenschap zich alleen vormen rond de wereld van de tekst, er zou onlust en

verbittering kunnen ontstaan over het sociale leven, waarmee niets werd gedaan.

Zou alleen de tekst gelden, men zou verzeild raken in fundamentalisme en de

tekst zou onvrij maken. Alleen sociale actie zonder gemeenschap en tekst, zou

leiden tot verbetenheid en eenzaamheid en de bron van motivatie zou opdrogen.

Juist door sociale actie, door zich concreet in te laten met de sociale context en

juist door het gemeenschapsbesef van de gemeente te bevestigen en de tekst te

lezen in verbinding met gemeente en context is Gods woord voor vandaag te
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horen en wordt meedogenloos handelen en fundamentalisme voorkomen

(Mesters 1991; De Wit 1995)

Dit leidt tot een volgende voorwaarde: een overgang van verstaan naar vertolken is
dan te verantwoorden, als vertolkers in de dynamiek van tekst, gemeente en actie het
perspectief van slachtoffers innemen, hetzij omdat ze zelf tot een groep ontrechten
behoren, hetzij omdat ze de gemeente met dat perspectief willen solidariseren.

Bij deze voorwaarde tekenen we aan, dat niet elke vertolking het slachtoffer-

perspectief tot thema behoort te hebben. De voorwaarde geldt voor zover een slacht-

offerperspectief is aanvaard in de vertolking. Hoewel de voorwaarde is ingegeven

door de Openbaring van Johannes en ook past bij het vertolken van het fragment uit

18:17-19:4, kan ze ook slaan op de vertolking van andere bijbelgedeelten.

8.4.2 Voorwaarden met het oog op ‘thema en context’
Het scheelt al veel, als vertolkers bewust focussen op een deel van de context of op

een deel van de thematiek van cultuur en samenleving. Daarom moeten ze zich

ook bewust zijn van de domeinen, waarover ze het willen hebben: het econo-

mische, het politieke, het sociale en het culturele domein. Bovendien is het goed

dat vertolkers zich ervan bewust zijn tot wie ze richten en of ze iets willen zeggen

over de opdracht van gemeenteleden in de moderne samenleving of dat ze het

meer gaan hebben over de invloed van cultuur en samenleving op de geestelijke

gesteldheid van de gemeenteleden. Bij een verantwoordingsprocedure achteraf is

het gewenst verhelderingvragen van deze aard te stellen: op welke domeinen ging

de vertolking in? En: stond de beweging van de gemeente naar cultuur en samen-

leving voorop of de beweging van cultuur en samenleving naar de gemeente?

Vertolken in de context van de Nederlandse samenleving
Wie de Openbaring van Johannes vertolkt, moet beseffen, dat de huidige

Nederlandse samenleving wordt bepaald door het vrije politieke, economische en

culturele ruilverkeer, het principe van economisch nut en ruilen, van vraag en

aanbod. Om daar de groei in te houden moeten de prikkels toenemen, want

zonder consumptie vaart niemand wel. Van der Ven wijst er op dat deze

economische factoren ook invloed hebben in kerk en onderwijs (Van der Ven

1990, 67f.; Van Kessel 1989, 99vv.), gezien het marktdenken dat daar is door-

gedrongen. In deze samenleving verschijnt in de vertolking het beeld van ons

tekstfragment: huilende zeelieden die de ondergang betreuren en opmerken dat

de reders en de tussenhandel rijk geworden zijn aan de overdaad van Babylon en

in contrast daarmee dat profeten en vele anderen er dood aan gegaan zijn. Het

ruilprincipe als basis van de samenleving lijkt te worden beschouwd als de

hoogste waarde en norm. Het maakt mensen afhankelijk (een vorm van - in

religieuze termen - afgoderij) en schept tegelijk een mensengroep die niet volop

deel kan krijgen aan deze waren (slachtoffers). 

Laten vertolkers zich kritisch uit over het slachtoffermakende systeem (veel

uitval; psychische belasting; milieueffecten), dan moeten zij beseffen, dat ze een

uitspraak doen over een systeem dat door miljoenen mensen in stand wordt

gehouden en dat de vervulling van de basisbehoeften van velen (voedsel,

veiligheid, mobiliteit, wonen, gezondheidszorg, vrije tijd) in Nederland mogelijk

maakt. Dit gegeven mag echter in de gemeente niet in mindering komen op

solidariteit met lijdenden en achtergestelden, ook in de natuur. Een gemeente

gericht op participatie van alles en allen aan het Koninkrijk van God is tot die

solidariteit geroepen, maar ongespecificeerd over de ondergang van Babylon
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spreken kan met het oog op deze economische structuur loos en effectloos

gepraat zijn.

Vertolkers kunnen niet zomaar zeggen dat onze samenleving, zoals zo vaak in

welvarende perioden, steeds meer de trekken vertoont van een pronkend,

snoevend en profeten en anderen vermalend politiek-religieus machtssysteem.

Ze zullen moeten vertalen, omdat ze zich in de gemeente blijvend verbonden 

en ‘lastiggevallen’ weten door dit politieke kritische anti-symbool Babylon. 

Ze moeten tevens bedenken, dat de Openbaring van Johannes een anders

georganiseerd machtssysteem aanvalt en kenschetst als demonisch dan de

gecontroleerde en gedeelde macht van onze samenleving. Wie preekt of catechi-

seert, en daarbij het symbool Babylon gebruikt, veronderstelt bovendien dat de

gemeente deze term kent en dat deze term symbolen, verhalen, angsten, verlan-

gens, geloof, hoop en liefde oproept. Jammeren om ‘Babylon’ en juichen om haar

val kan alleen als gemeenteleden in staat zijn de dieptedimensies van de samen-

leving te peilen. Het oordeel (18:20) van de mensen moet worden gescherpt, wil

er iets van het eindoordeel van God begrepen kunnen worden. Dat gebeurt door

het perspectief van de gedode slachtoffers in solidariteit te accepteren. 

Het menselijk tekort en de onbestemde, onheilspellende angst maken dat

mensen ook in een verlichte samenleving onverbeterlijk religieus zijn, in die zin

dat ze verbinding zoeken met een transcendente, charismatische realiteit. Het

bewustzijn ‘van de mogelijke teloorgang van alles, het bewustzijn van de

mogelijkheid of zelfs de waarschijnlijkheid of de onvermijdelijkheid van het

absolute einde, is niet volledig en definitief uit te schakelen’ (Ter Borg 1991, 79).

Mensen projecteren hun angstgevoelens in een figuur, een ding, een waarde of

situatie, die voor hun besef bestand is tegen de angst en hen het gevoel geeft en de

zekerheid versterkt dat de figuur, ding of situatie ‘buiten de crisis staat of boven

het gewoel waarin het subject ten onder dreigt te gaan’ (88) en waarvan de figuur,

ding of situatie hem of haar kan redden en een gevoel van herstel van boven-

menselijke eeuwigheid geeft. In allerlei verschijnselen is het menselijk tekort aan

de orde en de eeuwigheid uitgewaaierd. Aan vader, moeder, popster, therapeut,

sportheld, paranormale genezer, goeroe, politicus, Tv-presentator, icoon, kruisje,

heavy-metal-symbolen, ideeën als kuisheid, vaderland, situaties als pretparken,

popconcerten, een wereldreis of de tuin kan religieus charisma worden

toegeschreven. Het gaat niet aan deze analyse christelijk te naasten. Ze wordt

aangehaald, omdat de samenleving kennelijk niet enkel door beheersing en

rationalisering wordt bepaald. Mensen zoeken in diezelfde samenleving voor hun

angsten een uitweg. Deze analyse onthult een veld, waarop mensen verlangen
naar een betere wereld en het spook van de angst voor ondergang verwerken. Niet dat

deze zingevingen in reizen of sport, in tuinieren of popmuziek vormen van ano-

niem of verkapt christelijk geloof zijn of dat het christelijk geloof ze radicaal ont-

kent, maar het visioen van het nieuwe Jeruzalem en de ondergang van Babylon

gaat niet alleen in op het voor mensen ver weg gelegen eigenmachtige terrein van

de economie of de politiek, maar ook op dergelijke angsten en reddingen, die wor-

den opgeroepen door een gedifferentieerde samenleving. Het komt er voor vertol-

kers op aan, dat ze zich bewust zijn van het verschil tussen de eigen maatschappij

(economisch nut en ruilen, gedeelde macht, vele religieuze gestalten die de angst

bevechten) en de maatschappelijke situatie van de Openbaring van Johannes. 

situatie en profetie
Vertolkers behoren voor zichzelf een duidelijk beeld te hebben van de relatie

tussen profetie en de samenleving. Die relatie is van kritische aard. Er kunnen
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situaties zijn, waarin een radicale, profetische antithese vanuit het perspectief van

de onderdrukte geboden is, zoals uit het voorbeeld van Boesak bleek of in de

prediking van Tutu (Pieterse en Van der Ven 1996). Maar wanneer we, zoals

Schilder doet, van profetie een eeuwig principe maken, is de kans groot, dat

mensen daarmee in hun alledaagse bestaan weinig anders kunnen, dan de

profetie ter zijde leggen, of zich machteloos voelen, of de kerk verwijten te grote

woorden te gebruiken. In andere situaties, bijvoorbeeld de Nederlandse 

samenleving anno 1998, kan wel gepoogd worden het perspectief van de

onderdrukte in te nemen. Men moet zich dan afvragen of de gemeente zelf het

gevoel heeft onderdrukker te zijn of tot een onderdrukkingssysteem te behoren.

In de discrepantie tussen profetisch besef en de beleving van de 

gemeenteleden ligt een probleem voor de profetische prediking van alle tijden.

Wanneer alleen dan van profetische prediking sprake is, wanneer de situatie zo

gespannen is, dat de menselijke waardigheid wordt aangetast en een repressieve

overheid onderdrukt (zo Pieterse en Van der Ven 1996), dan komt in de

Nederlandse situatie profetische prediking in deze directe zin op dit moment niet

voor. Wel kan de gemeente bepaald worden bij de herinnering aan profetisch

spreken in een onderdrukkingssituatie elders of vroeger. We moeten dus

onderscheiden tussen een profetische vertolking in een crisissituatie in engere

zin en een vertolking van een profetisch geschrift als de Openbaring van

Johannes in de pluriforme Nederlandse samenleving.

Dat onderscheid tussen acute profetie en een vertolking van eerdere profetie

gaat goed beschouwd al op voor de Openbaring van Johannes zelf. Eerder stelden

we, dat de Openbaring van Johannes een actieve respons is op politieke, sociaal-

maatschappelijke en godsdienstige omstandigheden in de zeven gemeenten

(Yabro Collins 1984, 84-107; Schüssler Fiorenza 1991, 117-139; Bauckham 1993,

66-109). De tekst van de Openbaring van Johannes is niet een spiegelbeeld van

de situatie. De zeven gemeenten zijn aan de ene kant reële steden, aan de andere

kant modellen in de alternatieve wereld van de Openbaring van Johannes.

Enerzijds heeft de tekst als taalsysteem zelf allerlei omstandigheden, problemen

en theologische inzichten geconstrueerd, anderzijds is er een actuele situatie

waarin dit retorisch systeem ontstaat en waarop het ingaat. Zo zijn crisis, 

vervolgingen en martelaarschap geijkte thema’s in profetisch-apocalyptische

geschriften. Het verwerken van deze items in de wereld van de tekst wil dus niet

zeggen dat in het Klein-Azië van de Openbaring van Johannes ook werkelijk 

sprake is van systematische vervolgingen. De auteur hoopt, dat de hoorders van

zijn brief met visioenverslag hun situatie juist als crisissituatie gaan zien. Hij wil

de hoorders laten mee-oordelen en een houding laten aannemen in de feitelijke

wereld van de gemeente in Klein-Azië, levend in een bepaald spanningsveld met

joden en joodse christenen. In die situatie bestaan interpretatie-conflicten: wat is

de ware en wat de valse profetie, hoe dienen christenen zich te verhouden ten

opzichte van de Romeinse samenleving, enzovoort? Kennelijk kon de situatie ook

toentertijd meer of minder acuut worden beleefd en geïnterpreteerd. 

Dat brengt ons bij de volgende voorwaarde: een overgang van verstaan naar
vertolken van een profetische tekst is dan te verantwoorden, als vertolkers expliciet
kunnen maken of van een acute en directe profetische hermeneuse sprake is of van een
gedachtenis aan een creatief, open verleden, waarin een profetische tekst sprak. 

Geloven in de context van de moderne cultuur en samenleving
Vertolkers leggen in hun vertolkingaanbod een relatie tussen het Rijk Gods, de

tekst en het leven. In de wereld van de gemeente van nu is dit verband tussen
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geloof en leven niet meer vanzelfsprekend. We kunnen onze tijd als tijd van

agnosme (Houtepen 1997) typeren, waarin God in de vergetelheid is geraakt. God

hoeft niet meer, of is bewust afgezworen, omdat de godsidee niet te rijmen valt

met het bittere raadsel van het lijden, omdat de godsidee een overbodige toevoe-

ging aan de werkelijkheid is, omdat in naam van God zoveel kwaad bedreven is

(Houtepen 1997, 13, 53-81). Lange meende in 1976, dat de aanvechting regel en

het geloof van de gemeente uitzondering is. Hij noemt de predikant niet alleen

getuige en tolk (Lange 1976, 43f.,112; Van der Laan 1989; Long 1989, 42-47),

maar ook ‘advocaat’ en hij plaatst vertolkers in de gewaagde positie van advocaat

van twee partijen tegelijk. ‘Anwalt der Hörergemeinde in ihrer jeweiligen Lage

und Anwalt der Überlieferung in der besonderen Gestalt des Textes’ (30). Als

advocaat moeten predikanten recht doen aan de aanvechtingen van de gemeente-

leden en recht doen aan wat de tekst wil zeggen. Lange wijst er op dat er reguliere

methoden zijn om de hoorders met hun weerstanden en aarzelingen aan het

woord te laten komen, maar daarnaast schrijft hij de mogelijkheid om zich te ver-

plaatsen in de hoorders ook toe aan de intuïtie van predikanten, waarmee ze wel-

haast vanzelfsprekend interesse in en engagement met de hoorders tonen. 

spreken vanuit Gods liefde en vrijheid
Preken en catechiseren hebben ten diepste de intentie mensen in contact te

brengen met God en Zijn rijk (Dingemans 1991, 16; Theissen 1994b, 80-107). De

vertolking wil aanmoedigen tot ontmoeting met God en tot dienst aan de naaste,

tot spiritualiteit en diaconaal gedrag. Maar bestaat juist over geloven in God in de

gemeente niet nog meer aarzeling dan over het oordeel over de samenleving? Een

soms grote onzekerheid over wie God is en wat van God verwacht mag worden?

Vertolkers hebben de taak deze aarzelingen serieus te nemen en in gesprek te

brengen met het spreken van God.

Mensen hebben de ervaring dat ze in veel zaken zelf de hand hebben en dat ze

verantwoordelijk zijn. Het geloof, dat God zich openbaart in de vrijheid en

verantwoordelijkheid van de mens om kritisch door de Geest aan te zetten tot een

menswaardige wereld, kunnen mensen vaak niet rijmen met het geloof in een

God die zich openbaart in de lotgevallen, de onvermijdelijkheden, in wetmatig-

heden, in de natuurlijke orde, bij de geboorte, ziekte of dood van de mens, een

God die ingrijpt en tussen beide komt, zoals in het bijbels getuigenis onbevangen

blijkt. Het geloof in Gods macht dat voor een deel het gebedsleven bepaalt en veel

gelovigen een diep weten van leiding bezorgt, is in de gemeente tegelijk aan-

gevochten. Ook in de theologie is het kritisch tegemoet getreden of geherinter-

preteerd, vooral door te wijzen op de verwarring die kon bestaan tussen God en

lot en op het geloof van Israël, waarvoor het nu juist kenmerkend was dat God een

verbond tegen het anonieme lot aanging.

Deze spanning tussen lot en God, tussen noodzakelijkheid en vrijheid brengt

Miskotte er toe te zeggen ‘dat de gelijkenis Gods eerder te vinden is in de

mens dan in de natuur, eerder in de spontaniteit van de geest dan in de causa-

liteit van de wereld, eerder in de geschiedenis dan in de natuurwetmatigheid’

(Miskotte 1966, 76). Dit citaat kent een spannend vervolg: ‘eerder in het

‘willekeurige’ dan in het machinale, eerder in de waanzin der overgave dan in

de regelmaat van de plicht, eerder in de schoonheid der trouw, die blijft in de

wisselende omstandigheden, dan in de koude ener rechtspleging die aan het

werkelijk gebeuren zich niet stoort’.
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Volgens Van Kessel leiden de matrixen van ‘vrijheid’ enerzijds en van ‘nood-

zakelijkheid’ anderzijds tot een dubbelzinnigheid, die in onze tijd steeds meer

‘een bron (is) geworden van verwarring, van geloofscrisis, van kerkverlating en

atheïsme, en van tegenstellingen binnen de kerken zelf’ (Van Kessel 1989, 25).

Naar zijn mening moet de kerk in elk geval kiezen voor het besef dat in onze tijd

God niet begrepen en aanbeden kan worden als ontkenning en concurrent van

mondigheid en vrijheid. Dat sluit naar onze mening een ontmoeting van ‘aan-

gezicht tot aangezicht’ niet uit, waarbij God door de woorden van een bijbel-

gedeelte heen mensen, die hun ziel geopend hebben, persoonlijk aanspreekt,

heftig raakt en hun autonomie doorbreekt. De ware vrijheid en mondigheid laten

de ander toe. Het maakt uit of mensen deze vrijheid en mondigheid opvatten

binnen een perspectief, dat zichzelf wil zijn of binnen een perspectief, dat

zichzelf betrokken weet op het koninkrijk van God tegenover het kwaad, dat men-

sen plaatst in de vrijheid van Christus. 

Voor de vertolking van ons tekstgedeelte uit Openbaring vraagt dit van vertolkers

de inspanning om duidelijk te maken, dat het handelen van God niet gelijk 

te stellen is met handelingen in de tijd, dat uit de woede in de Openbaring van

Johannes vurige liefde spreekt en dat de verantwoordelijkheid van de mens niet

wordt ontkend, integendeel. Juist een spreken van God als ‘Der Liebende in der

Freiheit’ (Barth, KD II,1,288) of als ‘Liefdevolle wil en macht van wereld en

geschiedenis overstijgende toekomst’, hoeft deze vrijheid en mondigheid niet 

te ontkennen. Opnieuw brengt dit ons bij een – negatief geformuleerde –

inhoudelijke en normatieve voorwaarde: een overgang van verstaan naar vertolken
in de huidige cultuur en samenleving is dan te verantwoorden, als vertolkers het
perspectief van het koninkrijk van God tegenover het kwaad niet begrijpen als ontken-
ning en concurrent van mondigheid en vrijheid van mensen.

sporen van de vraag naar God?
Geloven in God vindt in onze samenleving weinig bevestiging, waardoor het

noemen en aanbidden van de Naam enkel zinvol lijkt in een gemeente, die het

taalspel van het spreken over en tot God min of meer beheerst. Zeker de

Openbaring van Johannes kan gelden als insidertaal. Sociologische analyses

tonen aan dat de gemeente als geloofwaardigheidstructuur van het geloven in

God aan maatschappelijke betekenis heeft ingeboet, waardoor christenen buiten

hun geloofsgemeenschap op weinig begrip kunnen rekenen voor hun omgang

met en beroep op God. Dat is de ene kant. Het is echter de vraag of met dergelij-

ke analyses geloven in God niet te veel verbonden is met participatie aan de kerk.

Voor buitenstaanders is de kerk veelal een barrière om geloof te beleven en te

delen. De andere kant is dat met name in de sport, de popmuziek en in videoclips

de religieuze verwijzingen en het spreken over God legio zijn en dat in de

esthetische beleving van muziek en kunst religieuze ervaringen schuil gaan. Er

zijn ook sociologisch getinte essays, waarin wordt beweerd, dat het oorspronkelijk

godsdienstige, eschatologische ferment van de samenleving, uitgewaaierd is in

muziek, in reizen, in sport, in de gedachte dat ongewenste toestanden met inzet

heilzaam verbeterd moeten worden (Ter Borg 1991, 210). Al deze sluimerende en

expliciete beseffen, naast volstrekt indifferentisme, kunnen geloven in God voor

mensen die zich minder of meer bij de gemeente betrokken voelen diffuus en

aangevochten maken.

Tegelijk ligt hier een uitdaging. Een mogelijkheid om God ter sprake te

brengen is: bij gemeenteleden het verlangen naar recht en vrede te expliciteren in
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maatschappelijke verschijnselen en vervolgens in de situatie van dat verlangen

kritisch-aansluitend te spreken over zoeken naar God en Gods zoeken naar men-

sen (Schillebeeckx 1989, 65-81). Ons tekstfragment verdisconteert het oordeel

van de gemeente (18:20). Het laat de hoorders binnen, laat hen mee-oordelen en

wil hen in beweging brengen. Dat valt zeker degenen op, die de mondigheid van

veel kerkgangers willen honoreren. Men zou dit specifieke in 18:20 bedoelde oor-

deel als een contrastervaring kunnen verstaan: de heftige verontwaardiging over

onschuldige slachtoffers geschiedt vanuit een diep, geïnternaliseerd besef van

solidariteit en van een betere gerechtigheid. Een dergelijk besef kan niet alleen bij

hoorders naar een preek, maar ook bij catechisanten van nu worden ver-

ondersteld of worden aangesproken of wellicht gewekt. We zien dan dit diepe

verlangen naar uiteindelijke gerechtigheid in cultuur en samenleving als inter-

pretatieveld en als mogelijkheid om God ter sprake te brengen. Ook deze

beschouwing levert een voorwaarde op: een overgang van verstaan naar vertolken is
dan te verantwoorden, als vertolkers kritisch aansluiten bij het weten van een betere
gerechtigheid, dat zich op vele manieren uit in cultuur en samenleving.

8.5 Aanbevelingen voor vertolken in de context van 
cultuur en samenleving

In het volgende hoofdstuk brengen we deze zes voorwaarden betreffende het

kritisch aansluitende gesprek, de analogie, het slachtofferperspectief, de profetie,

de mondigheid en vrijheid van mensen van nu en de betere gerechtigheid in

samenhang met de in eerdere hoofdstukken genoemde voorwaarden. Daar laten

we ook exemplarisch zien hoe een toepassing van de voorwaarden op vier voor-

beelden van vertolking in zijn werk gaat. In deze paragraaf doen we in relatie tot

de voorwaarden enkele aanbevelingen voor vertolken van het tekstfragment. We

gaan nu na of er ook beleidsaanbevelingen te geven zijn voor een vertolking met

het oog op de context van cultuur en samenleving. We doen dat bij wijze van prak-

tisch-theologische toegift. Behalve om analyse en reflectie gaat het in de prakti-

sche theologie ook om voorstellen voor de praktijk. Juist het tekstgedeelte uit

Openbaring 18 en 19 leent zich voor deze aanbevelingen, omdat hier met het

beeld van Babylon expliciet over een cultureel-maatschappelijke thematiek wordt

gesproken. 

8.5.1 In gesprek met gemeenteleden
Gemeenteleden zullen in vergelijking met de vertolkers deels dezelfde en deels

andere problemen met het tekstfragment hebben. Door samen met gemeen-

teleden op zoek te gaan naar de mogelijke blokkades bij de tekst of door zich

tijdens de voorbereiding in te denken welke barrières bij gemeenteleden zouden

kunnen leven, kunnen vertolkers in hun vertolkingaanbod rekening houden met

de gevoelens, moeilijkheden en weerstanden van hun hoorders en catechisanten.

Om de gedachten te bepalen geven we op de wijze van Buttrick een voorbeeld van

reacties van gemeenteleden. Een van de manieren van Buttricks homiletische

methode is, dat hij verhaalscênes in korte zinnen weergeeft en vervolgens bij elke

zin plaats inruimt voor (1) theologische opmerkingen, (2) analoge ervaringen en

(3) mogelijke blokkades bij de hoorders. Hoewel zijn methodes vooral gebaseerd

zijn op het werken met verhalen en preken ‘in the mode of immediacy’ (Buttrick

1987, 333,337ff.), blijken ze ook van toepassing op niet-verhalende stof ten dienste

van preken ‘in the reflective mode’; alleen verandert Buttrick dan de volgorde en
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komt hij meteen met de ‘congregational blocks’, omdat het hermeneutisch

bewustzijn van de twintigste eeuwer in niet-narratieve teksten meteen in aanra-

king komt met het antieke denken en verschillen en weerstanden voelt (Buttrick

1987, 372). Het is goed mogelijk om als predikant of catecheet zulke korte zinnen

te formuleren en voor te leggen en dan de hoorders of catechisanten te laten reage-

ren. De reacties van gemeenteleden zijn in dit voorbeeld met een (•) aangegeven.

1. De zeelieden huilen en rouwen; alle rijkdom rook: vreselijk!

• als je in een welvaartsstaat woont, kun je meevoelen met de zeelui en voel je

geen blokkade tegen zo’n tekst.

2. Oproep aan de hemel: weest blij, er is gevonnist, een basis voor jullie oordeel!

• dat glorie vergaat, zeker als het schijnglorie is, okay, maar God steekt zo’n

stad toch niet zelf in brand of geeft daartoe aan iemand opdracht?

• we zagen en zien al zoveel steden van vrienden en vijanden branden, zo’n

oproep tot leedvermaak is ongepast en dit chauvinisme mag alleen als

Duitsland van Nederland verliest met voetballen.

3. Een engel laat Babylon als een baksteen vallen. 

• ja, zo kunnen economische grootmachten vallen, de hemel waarschuwt,

maar is het de hemel die er een einde aan maakt?

4. Een lied over de geneugten van de stad.

• zeker, zo is het leven bedoeld!

• wel wat vredig die stad, ik mis het helse verkeerskabaal.

5. De redenen voor de val: economische grootheidswaanzin, magische

praktijken, moord. 

• wij zijn ook rijk en komen ervoor uit, maar wonen we in Babylon? 

• ik heb er niet zoveel zin in te analyseren wat het fundament van onze

samenleving is en wie moet bloeden; trouwens, daar kom je toch niet uit. 

• ach, en dan heb je het geanalyseerd en dan voel je je nog machtelozer en

nog meer opgelaten.

6. Prijs God, want hij heeft de hoer geoordeeld.

• nu ja het gaat om de eer van God in het leven, maar om nu God te prijzen

omdat alles wordt vernietigd?

• nog sterker, een hoer, maar daarmee kan en wil ik onze welvaartsstaat niet

vergelijken; de staat is ook niet heilig, maar biedt toch ook onderwijs en

gezondheidszorg; dat kan alleen met welvaart.

7. De reden voor het prijzen van God is de straf voor het bloed.

• dat kunnen we meemaken: God kijkt naar ons vanuit de slachtoffers die we

maken, pijnlijk, maar terecht;

• dat willen we ons niet indenken: God die tussen beide komt, ondergang

bewerkt en zelf slachtoffers maakt; heeft Hij geen andere manieren om

recht te doen?

8. Nog eens: prijs God. Voor altijd een rokende puinhoop dat Babylon.

• het begint nu op natrappen te lijken;

• riep Jezus aan het kruis tot vuur en wraak op? 
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• nu ja, je moet toch ergens heen met je applaus voor het einde van onrecht

en van beulen.

9. Tot zover het beeld

• gelukkig het is een beeld, ik wilde dat de stad draaide zoals bedoeld, ik wilde

dat er geen slachtoffers werden gemaakt, ik wilde dat de vroegtijdig

vermoorden tot hun recht kwamen, ik wilde dat de beulen berecht werden;

• ik heb mijn woede tegen uitbuiting kunnen herkennen;

• kent de Grote Zakdoek geen andere wegen om recht te doen, dan

verwoesting? 

Uit de reacties blijkt ten eerste, dat de gemeenteleden denken en tegelijk twijfelen

aan een ultieme Dader, die de loop der gebeurtenissen stuurt. ls er van ingrijpen

sprake, zo blijkt uit andere uitspraken, dan is het handelen op mentaal niveau:

God is een zienswijze, een perspectief vanuit slachtoffers, een adres voor over-

winning op onrecht en troost, hoe dan ook. God wordt ook verstaan als een uit-

eindelijke, klemmende vraag die tot inzicht brengt en wellicht tot ander gedrag.

De vurige wens blijft: ik wilde dat de vermoorden tot hun recht kwamen. Wie

moet dat realiseren? De verantwoordelijke en vrije mensen zelf? Een symbool?

Een soort Verenigde Naties van de nieuwe verzoende mensheid? Vertolkers

hebben te rekenen met verschillende verwachtingen van het handelen van God

bij gemeenteleden en moeten daarover voor zichzelf helderheid verschaffen. 

Ten tweede komen er in enkele opmerkingen weerstanden aan het licht, die

meer over de gemeenteleden dan over het tekstfragment zeggen. Het tekstgedeel-

te zal wellicht aanleiding geven tot maatschappijkritiek, zo denkt men. Dat snijdt

in eigen vlees, maar zo’n plaatje van de Openbaring van Johannes, zo is de rede-

nering, kan toch niet doorgaan voor een serieuze analyse van de samenleving.

Misschien als de situatie apert slecht is, is zo’n beeld als een cartoon geldig: (de

vijand alvast verslagen), maar voor de situatie in Nederland geldt eerder de ambi-

guïteit, dat er goede kanten aan zitten en kwade. Het is voor vertolkers een uitda-

ging met gekruide beeldspraak de gemeente uit te nodigen de dieptedimensies

van de maatschappelijke structuren te onderkennen en te kiezen voor Gods Rijk.

Ten derde spelen bij vele opmerkingen morele oordelen mee: gemeenteleden

denken vrijwel dadelijk dat de tekst een moreel appèl op hen doet en kiezen

vervolgens of het oordeel hen past of niet. Teksten worden kennelijk snel in een

moreel vlak getrokken. Sommigen leggen hoge morele maatstaven aan. Ze willen

niet dat de hemel de hele wereld in brand steekt, ze willen geen retributie voor

aangedaan kwaad, maar ze verlangen, dat de macht van ongekende liefde

omgeven door de verrassende onbegrijpelijkheid van God iets anders verzint dan

met gelijke munt betalen. Misschien willen ze dat ook wel omdat ze weten zelf op

het spel te staan.

In een plurale gemeente moeten - ten vierde - vertolkers vaardig zijn in het

zich verplaatsen in hoorders en leerlingen, in hun blikrichtingen en achter-

gronden. Hun intensiteit in betrokkenheid en hun positiekeuze verschillen.

Pluraliteit in het verstaan en vertolken van de betekenis van teksten is vaak mede

een kwestie van voorverstaan, invalshoek, toegepaste methode, is met andere

woorden afhankelijk van de context. Vaak kan in preek of catechese een dergelijk

veelkleurig perspectief worden recht gedaan door de verschillende reacties in

personen met standpunten body te geven en vanuit de zo verkregen verschillende

perspectieven met de tekst in gesprek te gaan en vragen te stellen, een methode,

die vaak door Theissen wordt gehanteerd (Theissen 1990, 175f.).
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8.5.2 Aanbevelingen
Vertolkers van het tekstfragment zullen vermoedelijk snel denken aan een

ontleding en peiling van de diepere krachten achter de samenleving. Meestal

verloopt de gedachte dan volgens een patroon, een standaardredenering die alleen

geldt voor wie gelooft in God en Zijn Rijk: geloof en kerk gaan over de

fundamenten van de samenleving - ‘There is something rotten in the state’ - dat

heeft binnen de Babylon-symboliek te maken met afgoderij en vertrappen van de

armen - we willen bijsturen, maar het systeem is te eigenmachtig - we zijn

schuldig, machteloos en angstig - laten we hopen.

Maar waarin en waarop hopen we? En: welke maatschappelijke implicaties

heeft die hoop? Daarbij komt nog dat de hoorders fundamenteel meedenken niet

eenvoudig vinden. In prediking en vooral in onderricht aan jongeren zullen

theologische benaderingen van de samenleving tegenwoordig niet zomaar

herkend worden. Zowel niet vanwege het aarzelend geloof in God als niet

vanwege het feit dat velen zo niet reflecteren op hun bestaan (hangt van de krant

af die je leest en hoe je TV kijkt en of je de arme kant van Nederland kent of wilt

zien en of je de oorlog hebt meegemaakt, enzovoort). Er zou eigenlijk binnen de

gemeente een vorm van maatschappelijk beraad moeten bestaan om samen met

hoorders de beleving van en de achterliggende normen en waarden in 

Tv-programma’s, reclame, bladen te onthullen en daarin in het licht van de

tegenstelling tussen Babylon en het nieuwe Jeruzalem de valse bindingen te

benoemen en op zoek te gaan naar hoopvolle gedragsverandering.

Indachtig deze context en indachtig de beperkingen van preek en catechese

geven we enkele aanbevelingen voor de vertolking van het fragment uit

Openbaring 18:17-19:4.

1. Bedenk dat de Openbaring van Johannes in beelden en beeldspraak spreekt van
ultieme volstrekt contrasterende werkelijkheden van het kwaad en van het Koninkrijk
van God, van Babylon en van Jeruzalem, van hoer en bruid.

Deze beeldtaal wil de omstandigheden doorlichten en mensen tot toewijding

aanzetten met hun mogelijkheden en in hun omstandigheden. Ze doet, dat min

of meer didactisch door tegenstellingen voor te houden. Bij de vertolking van

onze tekst is de kans aanwezig dat we hoorders en leerlingen, die niet deze

didactische kant herkennen, maar menen met feiten van doen te hebben met

scherpe tegenstellingen opzadelen, die verlammen of angstig maken. Vertolkers

moeten daarom recht doen aan het kritisch aansluitende gesprek door zowel de

functie van de beelden te verhelderen (namelijk om de keuze tussen dood en

leven in de eigen situatie) als door te laten zien hoe in de huidige culturele en

maatschappelijke context radicale keuzen tegenover elkaar worden gesteld,

bijvoorbeeld in cartoons of films.

2. Bedenk dat extreme contrasten tegelijk ruimte voor een vertolking geven.
Er is beweging mogelijk naar de meest pregnante tegenstelling tussen Babylon en

Jeruzalem. Augustinus, die vermoedelijk meer dan wij deze klassieke didactische

manier van tegenstellingen op de spits drijven verstaat, heeft de perspectieven

van de twee steden kras en eenvoudig onder woorden gebracht als een contrast

tussen de twee soorten liefde, waardoor het aardse Babylon en het hemelse

Jeruzalem geschapen worden (Fecerunt itaque civitates duas amores duo): ‘De

aardse (wordt gebouwd) door eigenliefde, die kan gaan tot verachting (usque ad

contemptum) van God; de hemelse door liefde van (tot?) God, die kan gaan tot

verachting van zichzelf. De ene roemt in zichzelf, de andere in God. Want de
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eerste zoekt de eer van mensen, de tweede vindt de grootste eer in God, de getuige

van het geweten’ (Augustinus 1960, Dl IV, 404 (De Civitate Dei, boek 14, 

XXVIII). Dit citaat wil niet elke situatie tot Babylon stigmatiseren, maar

nuanceert. Elke staat is op eigenliefde gebouwd, maar niet elke staat leidt tot

ontkenning van God. Het kan zijn dat de ‘amor Dei’ mensen in de gegeven

omstandigheden draagt tot (usque ad) de zelfverloochening (zo nuanceren we het

verachting betekenende woord ‘contemptum’ maar even). Bovendien is de

zienswijze niet een feitelijke mededeling over een stand van zaken, maar een

gewetenszaak. God getuigt in het geweten. Vanuit de volle scherpte van het

contrast en vanuit het vertrouwen op de liefde als scheppende macht van de

komende stad zijn de cultureel-maatschappelijke concepten en visies in al hun

dubbelzinnigheid nader te bezien. De gemeente leeft tussen uitersten, maar het

maakt verschil waar ze zich in de samenleving op de lijn tussen deze uitersten

bevindt. Dat hangt ook samen met de voorwaarde of de situatie om directe, acute

profetie vraagt.

3. Wees terughoudend in het gebruik van het eschatologisch oordeel.
Het eschatologisch oordeel over Babylon oordeelt in de loop der geschiedenis

alvast over alles wat zich glanzend en snoevend breed maakt. Het uiteindelijke

oordeel zendt al oordelen vooruit. De eindigheid van de mens, het protest tegen

de verabsolutering van geld en staat, de zelfzucht, het zijn vaak thema’s in preek

en wellicht ook in catechese. Het voortdurend hameren op het eschatologisch

oordeel kan mensen echter psychisch uit het veld slaan of kan elke discussie over

eerlijke inkomensverdeling of een rechtvaardige en duurzame samenleving

ontkrachten. Het kan zozeer de ultieme werkelijkheid van God op de voorgrond

plaatsen, dat de voorlaatste dingen als onbelangrijk of toch onder alle

omstandigheden als fout worden afgedaan. Dat kan weer tot gevolg hebben, dat

het laatste oordeel een ideologie wordt, met behulp waarvan vertolkers wel roepen

dat Babylon geoordeeld is, maar waarbij ze geen alternatieven bieden en verder

Babylon zijn gang laten gaan en zelf ook profiteren van deze economie. Het

eschatologisch voorbehoud wordt niet gemaakt als het gewone leven geleefd

wordt, maar als de dreigingen van verlorenheid en knechting te sterk worden.

Maar ook dan is het wenselijk vooral zakelijk en vanuit het verlangen naar een

betere gerechtigheid, dat er in cultuur en samenleving is geïnvesteerd, de

economische, politieke, sociale en culturele domeinen te bezien. De voorlaatste

dingen moeten pas ‘als het tijd is’ bestookt worden met de laatste dingen. 

4. Bedenk dat de Openbaring van Johannes het beste van binnenuit wordt begrepen als
de vertolkers en hoorders verkeren in een situatie van thlipsis, waarin volharding in
Jezus wordt gevraagd en het bevrijdend koningschap van God volstrekt op het spel
staat.

Boesak kon de Openbaring van Johannes begrijpen, omdat hij zich in deze

opzichten een broeder en deelgenoot wist van Johannes in de verdrukking, het

Koninkrijk en de volharding in Jezus (1:9). Ook Miskotte leest in de ondergang

van Babylon troost in de oorlog, want onrecht-systemen gaan hoe dan ook voorbij.

Deze handelwijze brengt iedere exegeet en interpreet, in rustiger vaarwater, tot de

bescheiden waarneming, dat de Openbaring van Johannes klaarligt om te gaan

spreken in tijden van verdrukking en volharding en dat de beelden dan pas

werkelijk diepe gevoelswaarde en kracht zullen krijgen. Een gezichtspunt dat

naar ons inzicht niet impliceert dat de Openbaring van Johannes in andere tijden

niet aan het woord kan komen, maar wel dat er groot verschil in intensiteit van
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verstaan is. Hier is opnieuw de vraag naar de acute profetie in het geding en de

voorwaarde van de analogie in hegemonie en volharding.

5. Vermeng het verhaal van de Openbaring van Johannes voor de toenmalige samenle-
ving en de analyse van de huidige samenleving niet.

Dit onderscheid tussen het verstaan van de eigen wereld en het verstaan van de

wereld van nu houdt de kritische dialoog tussen beide zuiver. De Openbaring van

Johannes schenkt verbeelding om gevoelens en dieptepeilingen te kunnen

uitdrukken en geeft armen vandaag taal. Ze trekt hoorders naar de ware God en

de ware gerechtigheid, ook als ze tot een samenleving behoren, waarin de

mogelijkheid van uiteindelijke waarheid op vele manieren wordt gerelativeerd.

Onze samenleving is niet absolutistisch. De Openbaring van Johannes echter

stimuleert tot vertrouwen in een eschatologische waarheid, waarvoor het waard is

te sterven. De liturgie, het gebed en de aanbidding, waarop de Openbaring van

Johannes de nadruk legt als alternatief voor de keizercultus, zijn en blijven in

onze tijd uitdrukkingen van niet-aanbidding van economische, politieke en

culturele machten en vormen een tegenkracht tegen alle huidige vormen van

idolatrie, zoals het absolute vertrouwen in het marktmechanisme.

6. Mijd grote woorden en breng iets van beide werelden met elkaar in gesprek.
Het is nodig om iets van de wereld van de Openbaring van Johannes en iets van

de wereld van onze samenleving te onthullen. Met andere woorden globale

uitspraken moeten worden vermeden. Aan een enkel voorbeeld uit de wereld van

nu kan de vertolker laten zien hoe daarin bijvoorbeeld de dialectische spanning

tussen aanbidding en niet-aanbidding ligt of tussen de waarheid van de komende

God en de waarheden van onze tijd.

7. Zet niet sektarisch in.
In sommige opzichten heeft de gemeente van Johannes zich sterk moeten

onderscheiden van de omgeving. Martelaarschap als uiterste consequentie van

het getuigenis en van de trouw aan Gods Rijk was toen niet uitgesloten. Het

doorzetten van Gods Rijk is niet afhankelijk van macht en invloed op de hoofd-

straten van de geschiedenis. De glamour van Babylon is vergankelijk. Maar dat

alles betekent niet in alle tijden en op alle plaatsen dat christenen de wereld apo-

calyptisch hebben waar te nemen en zich als een heilige rest moeten gedragen,

die de wereld aan haar lot overlaat en zelf droomt van utopia. Dit is in de loop van

de geschiedenis wel een optie voor groepen geweest, die leefden uit en met dit

apocalyptisch gedachtegoed (vgl. Cohn 1972). Maar bedacht moet worden, dat de

Openbaring van Johannes het gekomen en komende Rijk verwacht als een Rijk

niet voor een groepje, maar voor de hele wereld. Het eschatologisch voorbehoud

is bedoeld om de hoop levend te houden dat alle begrenzingen ongedaan worden

gemaakt. Christenen, die behoren tot een ‘being-saved-community-in-the world’

participeren niet in een deelgroep met een deelgelijk, maar in een universele

verwachting. 
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