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Woord vooraf

Voor wat er vandaag allemaal gebeurt,
is alleen de bijbel sterk genoeg
en het is precies haar afschrikwekkendheid 
die troost schenkt.

Elias Canetti, 1943

De Apocalyps van Johannes is een bizar boek. Het heet ‘Openba-
ring’, dus het wil geheimen onthullen, ontsluieren. Maar de kwali-
ficatie van velen luidt: een bundel vraagtekens, verpakt in raadse-
len, en met een lint van mysterie omgeven1. Waar het voor velen
binnen de kerk een te vreemde eend in de geordende kerkelijke bijt
is, is dat voor anderen nu juist het fascinerende en aantrekkelijke.
Er is geen ander bijbelboek dat juist buiten de officiële kerk zo ge-
liefd is: ketters en kunstenaars hebben het veroverd op de kerk, die
het maar uiterst spaarzaam en dan nog heel selectief in haar lezin-
genroosters opnam. Er ligt te veel kracht in dit literaire kleinood.
Wie deze wereld van vreemde beelden en talen binnen durft te gaan,
kan er onmogelijk als dezelfde weer uitkomen – want deze profeti-
sche brief is zo vol kritische kracht dat alles wat zweemt naar de ou-
de wereld tot op de grond wordt afgebroken.
De kerk heeft steeds goed aangevoeld dat de sectarische lezing van
dit boek als ware het een spoorboekje van de wereldgeschiedenis
waarin geschreven staat wanneer de laatste trein rijdt, op dwaling
berust, maar heeft er de laatste eeuwen verder weinig mee gedaan.
Durven wij in onze zogenaamde postmoderne tijd, waarin de Gro-
te Verhalen zouden hebben afgedaan, de lezing aan van juist dit zo
gezagsvolle boek met enorm pretentieuze zwart-wit-uitspraken?
Normaal gesproken niet. Maar het wordt tijd dat de kerk op de gro-
te vragen van onze tijd, van leed en verwarring, van onrecht en wan-
hoop, vanuit de krachtige beelden van dit bizarre boek een even
krachtig geluid laat horen. Niet triomfantelijk als dat van de leeuw,

7

1. Formulering ontleend aan A.F.Th. van der Heyden, Het Hof van Barmhartig-
heid. De Tandeloze Tijd 3 Eerste boek, Amsterdam 1996, p. 427.
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maar doordringend en gevoelig als dat van het lam. Hoe de hoge
God ter sprake te brengen in deze platte wereld op de rand van het
jaar 2000? Misschien dat de beeldtaal ons op weg kan helpen, zo-
als ze eeuwenlang kunstenaars geïnspireerd heeft in oneindige beel-
denreeksen van steen, hout, verf of wandtapijten. Voor wat er van-
daag allemaal gebeurt, is alleen de bijbel sterk genoeg.

8
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1 Inleiding op de Apocalyps van Johannes

Hal Lindsey heeft met zijn bestsellers, waarvan de bekendste is De
planeet die aarde heette, duidelijk gemaakt wat een gevaarlijke on-
zin je op grond van de bijbel allemaal kunt beweren als je fouten
maakt bij de beoordeling van het genre van de literatuur dat je wilt
uitleggen. De Apocalyps is een boek vol profetieën. De uitleg staat
of valt dus met een juiste interpretatie van de bijbelse profetie. Pro-
fetie staat bij Hal Lindsey gelijk aan toekomstvoorspellen. De Apo-
calyps bevat volgens hem concrete en gedetailleerde goddelijke be-
kendmakingen over komende historische gebeurtenissen vanaf de
tijd van de auteur tot aan het einde der tijden. De apocalyptische
beeldtaal wordt door hem rechtlijnig omgezet in begripstaal en het
geheel wordt zo tot een systeem van leerstellingen over de laatste
dingen, waarmee je geschiedenis en toekomst direct kunt interpre-
teren op een wijze die er niet om liegt. Achter de beelden uit de Apo-
calyps vult hij de namen in van historische figuren en toekomstige
ontwikkelingen. De tienkoppige draak is dan bijvoorbeeld de te vor-
men Europese Gemeenschap van tien staten. Er wordt dan wat ge-
goocheld met de Benelux – die kun je voor één of drie tellen – om
bij nieuwe toetredingen het getal toch rond te krijgen.
Om te kunnen beargumenteren waarom deze fundamentalistische
visie op het boek niet deugt, is het nodig in te zien wat het genre
apocalyptiek inhoudt en bedoelt – om vervolgens de overeenkom-
sten en verschillen van Johannes’ versie ervan duidelijk voor ogen
te krijgen. 

Johannes heeft de grillige en vaak fantastische en speculatieve apo-
calyptiek door de profetie bedwongen in een brief om voor te lezen
en gehoord te worden tijdens de eredienst van de verzamelde ge-
meente van Jezus Christus. Het ingewikkelde van de uitleg ligt dan
ook juist in het complexe karakter van dit bijbelboek. We hebben te
maken met drie literaire genres die voor ons besef deels vreemd en
onderling nogal verschillend zijn: apocalyptiek, profetie en de rond-
schrijfbrief. Het indrukwekkende van Johannes’ werk is, dat het wer-

9
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kelijk tot één grootse literaire compositie geworden is. Het komt er
in de uitleg op aan dit nieuw gevormde geheel, bestaande in de som
van drie genres, te verstaan op de wijze waarop Johannes dat be-
doelt. Dit geheel is meer dan de som van die delen. Het blijkt in de
geschiedenis van de uitleg nogal verleidelijk om uit te gaan van één
van de drie genres, daar een definitie van te hanteren op grond van
andere geschriften, om vervolgens Johannes op dat zelf ontworpen
en gemonteerde procrustesbed te leggen. Vooral voor wat betreft de
apocalyptiek ligt er een heel mijnenveld van problemen en tegenge-
stelde visies klaar. En wie zich daarin verdiept, herkent spoedig de
verzuchting van de specialist op dit vlak, Klaus Koch: radeloos van
de apocalyptiek!2. In iets mindere mate geldt dat ook voor de aard
van de oudtestamentische en vroeg-christelijke profetie, die vaak mis-
verstaan wordt als toekomstvoorspelling, terwijl met het briefkarak-
ter van het geheel van het boek nauwelijks rekening gehouden wordt.

Als Johannes zijn boek ‘apocalyps’ noemt, is dat nog geen genre-aan-
duiding, en daarom moeten we voorzichtig zijn met conclusies te trek-
ken uit het door ons gevormde beeld van het genre van de apocalyp-
tiek. Want Johannes heeft het over profetie en maakt talloze zinspe-
lingen op het Oude Testament3, dat voor hem dus het belangrijkste

10

2. Zoals ook de titel van zijn boek luidt: Ratlos vor der Apokalyptik, Gütersloh 1970.
Er bestaat op dit moment namelijk absoluut geen wetenschappelijke consensus
ten aanzien van dit verschijnsel. Pas de laatste anderhalve eeuw is de apocalyp-
tiek als genre wetenschappelijk bestudeerd aan de hand van Perzische, hellenisti-
sche en vooral Joodse en Joods-christelijke geschriften (hoewel dat onderscheid
ook voorwerp van verhitte discussie is – om maar te zwijgen van het probleem
wat nu precies Joods is). Men heeft daar een ordening in gebracht en is tot een
genredefinitie gekomen. Dat is nodig om enigszins te weten wat voor soort litera-
tuur we aan het lezen zijn als we de Apocalyps van Johannes lezen. Maar het laat-
ste woord blijft wel aan hem: dat wil zeggen, niet zoals wij dat genre definiëren,
maar zoals hij er gebruik van maakt binnen zijn compositie die hij de vorm van
rondschrijfbrief gegeven heeft, en die hij uitdrukkelijk tot profetie bestempelt.

3. De aanduiding Tenach in plaats van Oude Testament verdient de voorkeur, om-
dat zij recht doet aan de theologische structuur van het geschrift dat de kerk van
het volk Israël ontvangen heeft: hoofdbestanddeel is de Tora (vandaar de T in
Tenach, Genesis tot en met Deuteronomium), dan volgen de geschriften van de
Profeten die de Tora uitleggen en toepassen (in het Hebreeuws Nebiïm geheten,
vandaar de N), en tenslotte als breedste kring daaromheen de Chetubim, de Ge-
schriften (vandaar de Ch, allerlei reacties, lyrisch en prozaïsch, op het voor-
gaande). Omdat de term Oude Testament zo algemeen ingeburgerd is, houd ik
deze aan.
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referentiekader vormt, hoewel hij daarnaast veelvuldig verwijst naar
antieke en hellenistische mythen en andere apocalyptische beelden,
want zijn geschrift blijft onmiskenbaar apocalyptisch. De belang-
rijkste aanwijzing die Johannes zelf geeft, en dus tot uitgangspunt
van de interpretatie genomen moet worden, is dat hij zijn apocalyp-
tische boek als een profetie en brief beschouwt4. Dat geeft ons rich-
ting op het anders zo onbegaanbare terrein van de apocalyptiek. 

De Apocalyps is apocalyptische profetie in briefvorm
We laten deze drie aspecten de revue passeren. In dit inleidende
hoofdstuk besteden we veel aandacht aan de apocalyptiek (1-4).
Over de profetie (5) en de brief (6) zijn we hier kort, omdat we daar
bij de uitleg nog uitgebreid op terugkomen. Omdat het een brief be-
treft, is het van belang te weten wie de oorspronkelijke geadres-
seerden zijn (7). Tenslotte enkele woorden over de structuur van het
geschrift (8). Ook dit tamelijk kort, omdat ik geprobeerd heb de op-
bouw van het boek in de verhalende uitleg te verwerken. De onge-
duldige lezer, die niet kan wachten tot het eigenlijke gaat gebeuren,
een deur in de hemel geopend, kan even vooruitbladeren naar de be-
spreking van Apocalyps 4 en 5 in het zesde hoofdstuk: ‘Het visioen
van de troon van God’ 5.

1. AP

Er heerst een grote spraakverwarring ten aanzien van het woord apo-
calyptiek. In het alledaagse gebruik heeft het niets meer met een re-
ligieuze visie of literair genre te maken, en is het verworden tot iets
dat de vreselijke en rampzalige ondergang van de wereld betreft. Sla
de woordenboeken er maar op na6. Een chaotisch aandoend modern

11

4. Door een zorgvuldige lezing van de proloog, 1,1-3, en de hiermee corresponde-
rende epiloog, 22,6-21, kunnen we proberen enkele hermeneutische uitgangs-
punten te formuleren die Johannes aanreikt om de weg in zijn boek te vinden. 

5. Om weer snel hierheen terug te keren, omdat in alles wat daar aan voorafgaat
de hoorder en lezer voorbereid wordt.

6. Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, Eerste Deel, Utrecht/ Ant-
werpen 1984, p. 191 geeft bij apocalyptiek als tweede betekenis: profetie be-
treffende de ondergang der wereld, het Laatste Oordeel enz. en bij apocalyptisch
als tweede betekenis: catastrofaal, overweldigend.
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abstract schilderij met veel rood en strepen bijvoorbeeld, wordt te-
genwoordig regelmatig in kunstrubrieken ‘apocalyptisch’ genoemd.
Zoals een in strenge lijnen gevatte beeltenis ‘calvinistisch’ heet. Het
volk der journalisten moet weer worden opgevoed in de taal der
Schriften en in de betekenis van de daaraan ontleende woorden en
begrippen. Vooral omdat het aspect van ondergang (dat ontegen-
zeglijk onderdeel is van de apocalyptiek) zo eenzijdig en verdraaid
op de voorgrond is getreden (zoals in de film Apocalyps Now van
F.F. Coppola), is de kijk op de Apocalyps zeer negatief beïnvloed,
als ware het een groot rampenscenario Gods dat als zwaard van Da-
mocles boven de mensheid hangt. Zoals je als kind wel eens met een
stok in een mierenhoop porde en daarin grote chaos en vernielingen
aanbracht, zo wordt Gods ingrijpen in het aardse gekrioel voorge-
steld en gevreesd. 

Over de oorsprong van de apocalyptiek tast men nog in het duister7.
Maar dat er een genre geschriften van ongeveer de tweede eeuw vóór
tot en met de tweede eeuw na Christus bestaat, dat toen zeer po-
pulair was en dat met recht apocalyptisch genoemd kan worden, is
door F. Lücke in 1832 aangetoond8 en sindsdien wel tot algemeen
aanvaarde opvatting geworden. Hoewel de meningen wel blijven
verschillen over welke geschriften daar precies toe behoren. Als we
het hebben over apocalyptiek als literaire vorm, moeten we wel be-
denken dat het daarin om een bepaalde religieuze houding jegens
de wereld gaat, die gekenmerkt wordt door een gevoel van totale
wanhoop over de toestand van de huidige wereld, verbonden met
een besef van de naderende ondergang van die wereld in de zin van:
zo kan het toch niet langer, dit is het einde. Een fin de siècle- gevoel.

12

7. Of zij Joods of hellenistisch is, in hoeverre er Perzische of Babylonische invloe-
den zijn? De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zijn nog niet stevig
genoeg om voldoende houvast te geven aan iets wat ook maar als basis voor
exegetische conclusies kan dienen. In ieder geval treffen we bij Zacharja (zesde
eeuw vChr.) het oudste ons bekende apocalyptische materiaal aan, verder in Je-
saja 24-27, Joël, Ezechiël 38-39. De opgravingen van Ras Shamra en Qumran
hebben er veel nieuw licht over laten schijnen. Het is echter nog te vroeg voor
definitieve conclusies ten aanzien van de oorsprongen, vooral omdat de datering
van de gevonden geschriften een grote onzekere factor blijft.

8. Versuch einer vollständigen Einleitung in die Offenbarung Johannis und in die ge-
sammte apokalyptische Literatur.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 12



Vanuit deze zwartgallige wanhoop klinkt dan troostend dat dit het
einde níet is, dat God vanuit de hemel reddend ingrijpt op aarde.
Midden in de catastrofen wordt nieuw zicht geboden op het grote
waarom van hemel en aarde.
Om enig zicht te krijgen op deze complexe zaak geef ik eerst de za-
kelijke definitie die op een wetenschappelijk congres over apoca-
lyptiek aanvaard werd en alsvolgt luidt: het is een genre onthullen-
de literatuur met een verhalend kader (a), waarin een openbaring
wordt bemiddeld door een wezen van een andere wereld aan een men-
selijke ontvanger (b), die een transcendente werkelijkheid onthult (c)
die zowel temporeel is, inzoverre ze eschatologisch heil op het oog
heeft, als ruimtelijk, inzoverre ze een andere, bovennatuurlijke wereld,
met zich meebrengt9. We lopen de elementen langs.

a. Het verhalende kader beschrijft de manier waarop de openbaring
vanuit de hemel is ontvangen. Opvallend is de enorme diversiteit
die hierbij aangetroffen wordt: een bont geheel van allerlei visioe-
nen, buitenwereldse reizen, gesprekken met hemelingen en ontvan-
gen geschriften. Omdat apocalypsen onder pseudoniem werden ge-
schreven, was het nodig in een inleidend verhaal de ontvanger van
de openbaring en zijn situatie te schilderen. Zo bestaat het boek Da-
niël voor de helft uit zo’n verhalend kader (1-6), waarop de eigen-
lijke apocalyps met de visioenen volgt (7-12). 
Johannes schrijft opvallenderwijs onder eigen naam en richt zich tot
zijn tijdgenoten. Daarom heeft hij geen uitvoerig verhalend kader
nodig ter inleiding van zijn visioenen. In plaats daarvan geeft hij in
zijn proloog en epiloog rekenschap van zijn opdracht, daarbij ver-
wijzend naar de bron van zijn gezag. Bovendien heeft dit kader bij
hem de vorm van een brief. Hoewel het wel een enkele keer meer
voorkomt bij apocalypsen dat ze als rondschrijfbrief functioneren,
ligt dat bij Johannes anders. Door zijn profetische boek als brief te
componeren die bestemd is voor de kerken waar hij blijkbaar een
bekende was (hij hoeft zich niet uitgebreid voor te stellen), geeft hij
niet slechts aan voor wie de visioenen bestemd zijn, maar betrekt

13

9. De resulaten van de conferentie belegd door de Society of Biblical Literature
zijn gepubliceerd in Semeia 14, 1978, Apocalypticism: The Morphology of a Gen-
re, geredigeerd door John J. Collins.
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hij zijn hoorders ook op een heel persoonlijke wijze bij de inhoud
van de visioenen zelf. Johannes voert geen circusachtige show op
waarin de toeschouwers tot hun amusement versteld staan van de
hemelse en geheimzinnige krachttoeren van mensen en dieren en er-
mee geamuseerd worden, maar vraagt door de briefvorm vanaf het
begin en integraal onze betrokken toewijding aan het gebeuren dat
hij in zijn visioenen ziet. Wij zijn ‘hoorders’ met alle geladenheid
van dat oudtestamentische woord, geen neutrale spektakelgapers.
Hij vraagt of we ons aan de door hem getoonde visie op de wereld
willen verbinden: ‘commitment’ en ‘engagement’. Om ons daartoe
te motiveren schetsen de visioenen de contouren van de komende
vernieuwde wereld. Tegen alle pessimisme en cynisme in wordt zo
ons verlangen naar een gave en rechtvaardige wereld gewekt om ons
bij die vernieuwing te betrekken!
In het boek van de zeven brieven, namelijk het tweede en derde
hoofdstuk van de Apocalyps, wordt dat scherp gesteld. Voordat de
wereld be-oordeeld wordt, komt de kerk aan de beurt: want het is
nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods (1 Petrus 4,17). Het
gaat om een omkeer in visie die leidt tot een omkeer in gedrag, hou-
ding en handelen. Vandaar dat de ‘parenese’, de troostende aan-
sporing, een grote plaats inneemt in de Apocalyps10. De Apocalyps
van Johannes onderscheidt zich van de andere door een grote en
uitdrukkelijke nadruk hierop. Dit heeft ook te maken met het hier-
na genoemde determinisme van veel apocalypsen: immers, als het
echt zo is dat alles al vast ligt, waartoe dan nog actie ondernemen?
In negatieve, berustende en passieve zin opgevat: stil maar, wacht
maar, alles wordt nieuw.

b. De menselijke ontvanger van de visioenen verschijnt gewoonlijk
onder pseudoniem. Voor ons, moderne individualisten, is het ver-
schijnsel van de pseudonimiteit en de hiermee verbonden pseudepi-
grafie (een geschrift onder pseudoniem verschijnend) moeilijk te vol-
gen. Het heeft een geur van list en bedrog. In de oudheid was dat
geenszins het geval. Wie iets te vertellen had, verwees altijd terug
naar de traditie waarin hij stond en waaruit hij leefde. Onder de

14

10. R.H. Charles, de oude kenner van het genre, had het al gezien: Apocalypticism
is in essence ethical.
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naam van een grote voorganger werd de traditie in diens geest en
onder zijn gezag voortgezet. Het heeft alles te maken met gezag. Zo
is voor de Joodse apocalyptici God (en dus de Tora) de uiteindelij-
ke gezagsinstantie, waarop zij zich konden beroepen. Als er zich si-
tuaties voordeden waarover de Tora geen directe uitspraak deed,
was dat eigenlijk maar schijn, want de Tora had overal een ant-
woord op. De woorden van de apocalypticus – die leefde uit en door-
drenkt was met de Tora en de Profeten- werden een gezaghebbend
figuur uit de verre geschiedenis van Israël in de mond gelegd (zoals
Abraham, Henoch, Mozes of Daniël). 
Dat hier Johannes onder eigen naam schrijft, is dan ook zeer op-
vallend en heeft gegronde redenen: hij hoeft zich niet op het gezag
van een grote voorganger te beroepen, omdat hij zijn visioenen di-
rect uit de hemel ontvangen heeft (verder hierover bij de uitleg van
de proloog, 1,1-3). Ik ga er met de alleroudste traditie van uit dat
deze Johannes de apostel Johannes is, eveneens de auteur van het
gelijknamige evangelie en de drie brieven. Dat hij zich in de Apo-
calyps nergens als apostel voorstelt, is geen tegenargument, want
hetzelfde geldt voor het feit dat hij zich nergens profeet noemt, hoe-
wel zijn werk uitdrukkelijk een profetie genoemd wordt en hij zich
in één lijn met de profeten van Israël en de vroege kerk ziet. De pro-
fetische erfenis van Israël aanvaardt hij als vanzelfsprekend. In het
vroege christendom leefde het profetisch ambt snel sterk op en Jo-
hannes ziet zich met het oog op de ophanden zijnde komst van het
Koningschap Gods als de laatste die het stokje mag doorgeven11.
De vanzelfsprekendheid van zijn gezag als apostel wordt ruim-
schoots bevestigd door de oudste traditie aangaande zijn auteur-
schap, die dateert uit het begin van de tweede eeuw en ruwweg tot
de negentiende eeuw gemeengoed bleef, op een enkel kritisch geluid
na12. Volgens deze traditie heeft de apostel Johannes in Efeze ge-

15

11. Vgl. Apocalyps 1,3; 10,7; 22,9. In 19,10 geeft Johannes er blijk van dat de voor-
waarde voor deze continuïteit met de vroegere profetie in Christus gefundeerd is. 

12. Vgl. Justinus Martyr, Dialoog met Trypho, 81,4 (rond AD 135) en Irenaeus, Te-
gen de ketters, 3,3-4 (rond 180), Valentinus, Evangelie der waarheid (150). Dat
deze Johannes de apostel is, is een standpunt dat tegenwoordig in wetenschap-
pelijke kringen bijna geheel verlaten is, al zijn er altijd weer mensen die beweren
dat de Apocalyps wel van de apostel is. Als zelfs W.C. van Unnik tot hen be-
hoort die deze oude traditie serieus nemen, verkeer je in geen slecht gezelschap.
Zie zijn bijdrage in de Commentaar op de heilige Schrift, onder redactie van
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werkt, is tijdens een vervolging opgepakt, bewaard tijdens een mar-
teling in hete olie, verbannen naar Patmos en later na de dood van
keizer Domitianus weer vrijgelaten en teruggekeerd naar Efeze,
waar hij ook begraven is. De iconografie getuigt van het lange be-
staan van deze traditie die door vele legenden omgeven is (onder
andere over de wonderen die Johannes na zijn vrijlating verricht
heeft). Het eerste beeld van de miniaturen van de Vlaamse Apoca-
lyps (van rond 1200) bijvoorbeeld is geheel gewijd aan het leven van
Johannes. 

Visioenen zijn niet in het luchtledige ontvangen, maar in de context
van het bestuderen van de Schrift en haar interpretatie. De grote
verschillen tussen de apocalypsen zijn niet alleen verklaarbaar van-
uit de onderscheiden situaties waarnaar zij verwijzen, maar na-
tuurlijk ook vanuit de verschillende aard en visie van de visionair.
Net als bij de profetie moet rekening gehouden worden met de men-
selijke factor, die evenmin als daar in mindering komt op de au-
thenticiteit van het visioen, maar die juist schept. Vanuit de voor-
onderstelling dat het dezelfde God was die hen inspireerde en vanuit
het onwrikbare geloof dat die God al het gebeuren op aarde in de
hand had, kon de apocalypticus vaticinia ex eventu profeteren13, dat
wil zeggen: hij kon op de wijze van een toekomstvoorspelling ge-
beurtenissen die al hadden plaatsgevonden aankondigen en duiden.
Dit omdat het in de profetie helemaal niet gaat om toekomstvoor-
spellingen in de zin van het aankondigen van een chronologisch ge-
beuren dat al van te voren vastligt (zoals de tramrails waarover de
tram vast en zeker zal rijden). De profetie kondigt wél de toekomst
aan in zoverre ze een patroon van handelen openlegt, waar de ge-
volgen van getoond worden: wanneer je zó doorgaat, kom je dáár
uit. Het gaat de profetie dus om het duiden en doorgronden van het
handelen14.

16

J. van der Hake, Amsterdam 1956. Als belangrijkste argument tegen het au-
teurschap van de apostel Johannes wordt steeds ingebracht dat de visie op de
eschatologie in het evangelie naar Johannes en de Apocalyps zodanig verschil-
len dat dat nooit van dezelfde hand kan zijn. In mijn onderhavige visie op de
Apocalyps wil ik aantonen dat dat een misverstand is. De vele verwijzingen in
de noten naar het evangelie naar Johannes willen dit illustreren.

13. Letterlijk: vanuit het gebeuren een voorspelling doen, dus achteraf.
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Net als de pseudepigrafie is dit geen bedrog, maar een wijze van
doen die, vanuit het geloof dat God alles in handen heeft, bedoeld
is als laatste troost voor wanhopigen: ja, het gebeurt wel, dat vre-
selijke waar je zo bang voor bent, maar het is ‘voorspeld’ door de
profeet, God heeft het zo bepaald en het is niet het einde. Dat moet
je natuurlijk nooit letterlijk nemen: ‘dat God dat kwaad of die ramp
zo bepaald heeft’, alsof God dat veroorzaakt of gewild heeft! Dat
is een diep tragische omdraaiing van wat bedoeld is, die helaas door
velen wordt aangenomen. Nee, het is een gelovige wijze van zeggen,
dat ook het kwaad dat wij niet meer de baas kunnen in Gods han-
den is. Een uitspraak op het scherp van de snede. Geen leerstellige
uitspraak waar je een systeem omheen kunt bouwen van hoe het
kwaad in elkaar zit. Maar een uitspraak gedaan om radelozen in
uiterste crisis nog enig vertrouwen te geven in de situatie die wat
hén betreft helemaal uit de hand gelopen is: dit is het einde! Dan
wordt gezegd: ja, maar dat wist God ook wel, Hij heeft het zelfs zo
gepland. Ouders doen zo wel eens tegenover kinderen bij een nood-
situatie alsof ze die al wisten en zelf gecreëerd hebben – om geen
paniek te laten komen: wij hebben de situatie in handen. Je moet
het dan wel waar weten te maken. Dat hangt aan de betrouwbaar-
heid van God: is Hij uiteindelijk bij machte het kwaad te bedwin-
gen? Veel apocalypsen getuigen van zulke noodsituaties in het ver-
leden waarin God reddend heeft ingegrepen, om in het heden
vertrouwen te wekken. Ook de Tora en de Profeten spreken zo.
Het gaat dus steeds om een crisissituatie waar de mens aan zijn grens
gekomen is en hulp vanuit de de hemel verwacht. Omdat die hemel
(ook toen!) niet zo eenvoudig te vinden is, tref je steeds een angelus
interpres aan, een vertolkende boodschapper: een figuur die in die we-
reld thuis is en gidst. Dit benadrukt zowel de afstand tussen hemel
en aarde die er gegroeid is, en die de oorzaak van de ontstane pro-
blemen is, als de menselijke hulpeloosheid en afhankelijkheid. De
hemel is een mysterie. Maar de aardse situatie op dat moment ook!
De apocalypsen hebben dan ook beide kanten: een historische en

17

14. Een voorbeeld van deze literaire techniek is de ontwijding van de tempel in Da-
niël 7 door Antiochus Epiphanes IV in 168 vChr. Dat vreselijke gebeuren wordt
beschreven op de wijze van een voorspelling van een toekomstig gebeuren, ter-
wijl het reeds verleden tijd is.
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een mystieke. Om zicht te krijgen op de gerezen noodsituatie, wordt
inzicht vanuit de hemel verwacht. Want daar is het zoals het op aar-
de hoort te zijn. Dat wil zeggen: voluit tov, goed, zoals God het ge-
schapen leven bedoelt (vgl. het refrein van Genesis 1: En God zag
dat het tov, goed was).

c. De openbaring van een transcendente werkelijkheid is de kern waar
alles om draait. Het sleutelwoord is transcendentie. Als je het op de
spits drijft, zou je kunnen stellen dat in de apocalyptiek transcen-
dentie (zicht op de goddelijke werkelijkheid) meer overheerst dan
de eschatologie (zicht op de laatste aardse dingen). Maar de tegen-
stelling is niet zuiver, want vanuit de transcendentie, vanuit de he-
mel, worden juist de dingen op aarde, inclusief de toekomst, gezien
in het juiste licht. De hemel en de toekomst op de aarde zijn nauw
met elkaar verbonden, want de verwachte toekomst zal bestaan uit
het inbreken van de hemelse wereld in de aardse wereld. Te weten
wat er in de hemel is, is dus weten wat en hoe het op aarde zal zijn.
Het is nodig deze correctie toe te passen, omdat er meestal ten on-
rechte van uitgegaan wordt dat apocalyptiek zich alleen met de toe-
komst bezig houdt. Het gaat de apocalypticus er om het in het he-
den op aarde uit te houden. Omdat de penibele situatie waarin hij
zich bevindt vaak een bedreigde toekomst betreft, gaat het dan ook
daarover, maar het behoort niet tot de kern. Want die zit in het ont-
hullen van wat zich in de hemel afspeelt met het oog op het aardse
gebeuren. Het gaat om de geheimen van hemel en aarde. De wereld
boven15 is nodig om de wereld onder te verstaan. Alles op aarde heeft
een hemels duplicaat. Dat is de grote, toen vanzelfsprekende voor-
onderstelling die de apocalypticus in tijden van crisis verkondigt. 

Aanleiding 
Het schrijven van apocalyptische werken wordt gestuwd door het
vanuit de nood zoeken naar openbaring van de geheimen van de
geschiedenis. De crisis wordt niet slechts bezien vanuit aards, men-
selijk perspectief, want daarin is men vastgelopen of daarvan heeft

18

15. Uiteraard is dit steeds gedacht vanuit het antieke wereldbeeld van de platte aar-
de temidden van de wateren met daaronder de onderwereld van de chaos, de
dood en de monsters, en daarboven de hemel van de goden.
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men geen verwachtingen meer (hier ligt voor ons een cruciaal punt!),
maar wordt in het licht gesteld van een transcendente werkelijkheid,
die nu onthuld gaat worden door iemand die daar toegang toe heeft.
Het wordt spannend. 
Juist voor het volk Israël dat leeft uit de beloften van God en ge-
looft in de heerschappij Gods over schepping en geschiedenis, was
de aanvechting groot wanneer het overheerst werd door vreemde
mogendheden die het onrecht en leed bezorgden. Het contrast tus-
sen wat het geloofde en ervaarde was schrijnend. Het zoeken naar
antwoorden op dit soort vragen is ons ook niet vreemd: twee we-
reldoorlogen op het christelijke continent, moord op een miljoen
Armeniërs, homoseksuelen en zigeuners, en een ‘holocaust’ waarin
zes miljoen Joden met een gruwelijke systematiek omgebracht zijn.
En het geweld gaat maar door. Uniek voor onze generatie is de gro-
te kennis en het bewustzijn van deze gebeurtenissen door de mas-
samedia. Dat maakt het vragen en wanhopen heviger. God is voor
velen hierdoor tot een groot vraagteken geworden en het zicht op
Hem verduisterd. Wij hebben ook geen zinnige antwoorden op de
vragen van dit mondiale en beestachtige leed. Ook al trekt ons hart
dicht16, we zulen wel het lef moeten hebben, zoals ook de vele Jood-
se apocalyptici en de profeten, de vraag naar God te blijven stellen.
Och, dat Gij de hemel scheurdet, dat Gij nederdaaldet… (Jesaja 64,1).
Dat zal een van de invalshoeken zijn van de lezing van menige pas-
sage uit de Apocalyps van Johannes – hij had weet van het leed,
maar ook dat God er weet van had (vgl. Exodus 2,25).
De problemen die aanleiding gegeven hebben tot het schrijven van
een apocalyps kunnen heel verschillend zijn. Dat komt sterk naar
voren uit de apocalyptische literatuur17. Steeds wordt gepoogd de

19

16. Uit het gedicht Grijze zee van Ida Gerhardt, Verzamelde Gedichten, Amsterdam
1989, p. 248. Ida Gerhardt, die ik als een van de grote dichters van onze eeuw
beschouw, is op 15 augustus 1997 (op het feest van Maria hemelvaart!) overle-
den. De vele gedichten die ik in dit boek van haar citeer, zijn nu destemeer een
hommage.

17. Tegenover de vervolging vanwege vreemde machthebbers wil hij die zich Daniël
noemt, zijn hoorders aanmoedigen om trouw te blijven; het Boek van de Wach-
ters wil met het oog op de culturele schok van Joden een basis van verzekering
en vertrouwen geven; wat de Gelijkenissen van Henoch ook doen in verband
met sociale machteloosheid; 2 en 3 Baruch willen een heroriëntatie geven na een
historisch trauma; 4 Ezra biedt troost voor het ongelukkige lot van de mens-
heid; het Testament van Abraham voor de onvermijdelijke dood.
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aardse problemen in een ander perspectief te zetten door de open-
baring van een andere, hemelse, werkelijkheid. 

Geen vlucht uit de werkelijkheid! 
Een groot gevaar van een bepaalde manier van bezig zijn met de
toekomst is dat die mensen wereldvreemd, wereldontkennend en
wereldmijdend maakt: dan wordt het een vlucht uit de werkelijk-
heid. Bij sommige apocalypsen kun je je dat voorstellen. Ze zijn zo
bezig met allerlei details van de hemelse inrichting dat die kennis
een doel op zichzelf wordt. In de Apocalyps van Johannes is dat on-
mogelijk. Ten eerste is hij zeer sober in het beschrijven van de we-
reld boven, en ten tweede lopen de aansporingen door het hele boek
heen en zijn ze in de zeven brieven veel te uitdrukkelijk geformu-
leerd. In de zogenaamde kleine apocalypsen in de evangeliën18 tref
je dezelfde nuchterheid aan die in het bekende woord van Jocha-
nan ben Zakai te horen is: als je bezig bent een boom te planten en
ze zeggen tegen je: ‘kijk, daar komt de messias’, ga uit, plant eerst de
boom en ga dan uit om hem te ontmoeten.
De geheimen van de aarde en haar geschiedenis liggen opgeslagen
in de schatkamer van de hemelse gewesten. De richting waar het
naar toe gaat ligt vast: de heerschappij van God over het al (’de
komst van het koninkrijk Gods’), wat betekent dat het kwaad over-
wonnen is door het goede in een nieuwe wereld van recht, vrede en
liefde. Daar zijn de apocalypsen zeker en eenduidig over. Deze over-
tuiging domineert het historisch perspectief, waardoor het lot van
het individu wat op de achtergrond komt. Maar dat is geen deter-
minisme: de keuzevrijheid blijft gewaarborgd. Het geloven dat Gods
heerschappij zal komen schept juist ruimte en spoort ieder mens aan
in een andere richting verder te gaan, omdat die wel tot iets leidt.
Daarover gaat het in het boek van de zeven brieven.

De opstanding als kern 
Het was de opstanding van Jezus die de vroege kerk in het leven ge-
roepen heeft en het centrum van haar geloof bleef. De gehele erfe-
nis van Israël, alles wat men van God en mens had geleerd uit het
Oude Testament werd opnieuw bezien vanuit dat allergrootste ge-

20

18. Matteüs 24-25; Marcus 13; Lucas 21,5-38.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 20



beuren. Hetzelfde proces speelde zich bij de individuele apocalypti-
ci af. De ervaring van de opstanding van Jezus na zijn kruisiging
bracht God zo dichtbij en gaf zo’n totaal nieuwe kijk op het leven
en de toekomst van de wereld, dat men in groot conflict kwam met
wat men om zich heen zag gebeuren: dat alles gewoon bij het oude
bleef. Die spanning is men gaan verwoorden in apocalyptische taal.
Zo drukte men de kosmische betekenis van Jezus’ komst ten aan-
zien van de toekomst van de wereld uit. Want met een theologie die
gedomineerd wordt door analytische begrippen kom je dan niet
ver19. Johannes heeft op apocalyptische wijze de betekenis en reik-
wijdte van de opstanding van Jezus voor de geschiedenis weergege-
ven.

2. A        

2.   

Wat moest Johannes in zijn machteloosheid als banneling op een
eiland, ver van zijn gemeenten, tegenover de overweldigende mach-
ten? Teruggrijpen op de oude woorden van het Oude Testament en
van de apocalyptici vóór hem, waarin hij dezelfde worsteling en
hetzelfde roepen uit de diepten herkende. Want hoe anders moet
je verwoorden wat je zo intens doorvoelt? Leo Vroman heeft in zijn
gedicht Boven Bijlmermeer20 vanuit zijn huivering over die vlieg-
tuigramp eveneens naar woorden gezocht en verzucht halverwege:
maar wat laat zich zwenken door poëtentaal? Het slot van zijn ge-
dicht is ronduit apocalyptisch:

21

19. Getuige de problematische discussies over de betekenis van Jezus’ opstanding
ook nu nog. In die zin heeft Ernst Käsemann raak geschoten toen hij de apo-
calyptiek de moeder van alle christelijke theologie noemde. C. Rowland, The
Open Heaven, Londen 1982 en John J. Collins, The Apocalyptic Imagination,
New York 1984, hebben uitgebreid aangetoond hoezeer ook de rest van het
Nieuwe Testament, in het bijzonder delen van de evangeliën en Handelingen en
Paulus, vaak apocalyptische trekken vertonen. Het is van groot belang dit in het
oog te houden bij de lezing van Johannes’ apocalyptisch geschrift, dat hierdoor
uit het isolement komt, waarin het veelal geplaatst is: het past in de lijn van pro-
feten en apostelen. Het wordt iets normaler: meer passend bij datgene waarover
het gaat, de opstanding van Jezus Christus, want hoe zou je die doorbraak an-
ders verwoorden? 

20. Uit: De godganselijke nacht, Amsterdam 1993, p. 103-104.
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als ik zo goed kon schrijven
nee als ik zo had geschreven
dat alle onrecht van de aarde
in deze vliegtuigramp herenigd
met het stof werd opgeheven
en de arenden met hun alen paarden
en de paarden voor de poorten stonden
en de stonde was gekomen dat
de leeuwin haar lammeren kuste
en de kusten van de continenten stegen
en de stegen naar de hemel zouden reiken
en de rijken smachten naar de armen
en de armen reikten gul en allerwege
en alle wegen zouden openvallen
en alle vallen al hun plooien baren

Kon ik zo mooi openbarend schrijven
als de grote dode levenden
zodat de allerdoodsten even
de hoofden zouden lichten
om de lichten te zien doven
en de doven en de blinden
opengestoten
in de woordeloze wind

Waar ook de literaire oorsprongen liggen, één ding is duidelijk: de
existentiële oorsprong van de apocalyptiek ligt in ieder geval in de
acute nood waarin mensen zich bevonden, en waaruit zij zich een
uitweg gezocht hebben, met als basis hun geloof in God-die-alles-
beheerst en de heilige Schriften waarin daarover geschreven was.
Maar omdat juist deze basis aangevochten werd – hoe kan deze el-
lende en dit onrecht ons overkomen als God alles beheerst? – zocht
men bij diezelfde God raad en verklaringen. Vanwege de ernst van
de situatie moest degene die dat bemiddelde van goeden huize ko-
men: een onbetwistbaar gezag hebben (vandaar de pseudepigrafie).
Dit diepgelovige vertrouwen in de hand Gods die de geschiedenis
bestuurt, is vaak ontaard in een tot fatalisme afglijdend determi-
nisme: ‘de loop der geschiedenis is in het verleden eens voor al be-

22
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paald en mensen kunnen daar geen verandering in aanbrengen’.
Waar het levende, aangevochten en aarzelende geloof in Gods heer-
schappij in een concrete noodsituatie plaats maakte voor systema-
tische en theoretische bezinning, is het vaak gebeurd dat van deze
ervaringen een zodanig begripsmatig leerstuk is gemaakt, dat je kunt
spreken van een deterministische visie op de geschiedenis. Maar dat
is verre is van het bijbelse geloof in de vrijheid Gods en de mense-
lijke verantwoordelijkheid.

Hoe zit het met de politiek? 
Het is een misvatting dat de apocalyptiek het gebied van de ge-
schiedenis verlaat en deze wereld definitief afschrijft (waarbij dan
het verschil met de profetie zou zijn dat die dat niet doet). Vanwe-
ge de totale hopeloosheid van de huidige wereld verzuchten apoca-
lyptici (Johannes incluis) wel eens dat de oude wereld maar snel
voorbij mag gaan en een nieuwe mag aanbreken. Dat betekent niet
letterlijk dat er geen continuïteit met de oude zou zijn (zie hierover
bij hoofdstuk 21) en dat de apocalypticus deze aardse wereld en dus
de geschiedenis maar opgeeft. Nee, maar hij kan het zich even niet
voorstellen dat dit grote kwaad dat hij machteloos moet aanschou-
wen ooit nog een keer ten val zal komen. Ook zijn verbeeldings-
kracht heeft grenzen. Het is de inzet van de apocalypticus om op-
nieuw strijdvaardig in deze wereld deel te nemen aan het historisch
proces, en dus aan de politiek. 
Daarmee begint Johannes ook in hoofdstuk 1 vers 9. De aanvech-
ting was immers dat hij en de zijnen zich uitgerangeerd op een een-
zaam zijspoor van die geschiedenis bevonden. 
Het Nieuwe Testament is zo overdonderd door alles wat er met Je-
zus gebeurd is (met als climax zijn opstanding uit de dood), dat zijn
volgelingen verwachtten dat het Rijk van God binnen afzienbare
tijd aan zou breken. Daardoor zou je kunnen denken dat de poli-
tiek (in de zin van menselijk verantwoordelijk handelen met het oog
op de rechtvaardige inrichting van de samenleving) uit het blikveld
is verdwenen – maar onmiddellijk moet gezegd worden: die fout kan
alleen gemaakt worden als je het Nieuwe Testament los ziet van het
getuigenis van Oude Testament, waar het voortdurend gaat om he-
ling van en voor de aarde van de mensen, die God niet en nooit prijs
zal geven aan de machten die haar willen verderven. 

23
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In het Nieuwe Testament staat alles op scherp door de grote nabij-
heid van God in de opstanding van Christus en de uitstorting van
de Geest, dat het lijkt of er geen ruimte meer voor geschiedenis is.
En inderdaad hebben, zoals gezegd, de vroege christenen geloofd
dat het Godsrijk met hun generatie zou komen. Je kunt dat een ern-
stige vergissing noemen. Je kunt het ook zo zien, dat zij zo gegre-
pen waren door het nieuwe dat in Christus in de wereld gekomen
was en dat in zijn vaart alles zou meenemen, dat ze zich in tegen-
stelling tot de ‘oude’ apocalyptici niet konden voorstellen dat het
oude nog stand zou kunnen houden. Teveel verbeeldingskracht?
Misschien kunnen wij er wat van overnemen? Je ziet het nog steeds
samengaan in bijvoorbeeld evangelische groeperingen: een sterke
overtuiging en verwachting van de komst van het Rijk Gods en een
sterke ervaring van Gods nabijheid in het hier en nu, die samen zor-
gen voor een groot elan. Het is niet toevallig dat in de Maranatha-
beweging van Johannes de Heer als uiting van enthousiasme een
nieuw samengestelde zangbundel zo’n centrale plaats innam en
neemt tot op de huidige dag. 

Miskotte wijst er in zijn paragraaf over de politiek op: In het Oude
Testament is duidelijker dat de grondslag der verwachting in de con-
cretie van het verbond gelegen is en dat de vervulling in de tijd zich
door een politieke strijd moet dóórzetten; men treedt hier nergens bui-
ten de historie. En zoals het idealisme een saecularisatie van der wij-
zen religie is, zo is het politieke geloof een kinderlijk opzien en uitzien
naar Gods handelen. Het is daarom onvermijdelijk, dat het geloof zich
telkens op de rand van de Apocalyps en van de ‘sectarische’ geestdrift
zal bevinden. In de politieke zorg kan het ‘eschatologische’ en het ‘apo-
calyptische’ niet zo keurig uit elkaar gehouden worden als in de phae-
nomenologie van de godsdienst. De ‘apocalyptiek’ moge als primitie-
ve, berekenzuchtige geschiedenisphilosophie noodzakelijk falen, het
‘apocalyptische’ is een waarmerk van het werkelijk leven in de werke-
lijke geschiedenis; daarom wordt bij de apocalyptici, hoewel de voor-
tekenen van het einde vaak gering worden geacht, het quietisme afge-
sneden, doordat men onlosmakelijk de beloften en de wet verbond21. 

24

21. K.H. Miskotte, Als de goden zwijgen, Haarlem, 1966, p. 215.
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Apocalyptiek is hier waarmerk van het werkelijk leven in de wer-
kelijke geschiedenis – want vanuit de hoop op Gods uiteindelijk in-
grijpen durf je het leven in al zijn ondoorgrondelijkheid en raadsel-
achtigheid aan. Je vlucht niet weg in je eigen armzalige individuele
of gezins-cocon, evenmin in de soft drugs van de eveneens zo vaak
armzalige zappige verrekijk-verstrooiing, of de hard drugs van echt
levensgevaarlijke vluchtwegen. Nee, je staat met beide benen in de
wereld, ook al komt het water af en toe tot de lippen, én je staat –
wankelend en zoekend, maar toch – met je volle hart in de levende
traditie van al die verhalen over God die zijn lieve mensen en zijn
geliefde aarde vasthoudt en vernieuwen zal – hoe dan ook. Apoca-
lyptiek is alleen te verstaan vanuit deze erváring van aanvechting
(’verdrukking’). De toneelschrijver Heiner Müller spreekt over een
dergelijke instelling bij het maken van ervaringstheater, zoals dat
van Pina Bausch: Alleen onder de stijgende druk van authentieke er-
varingen wordt het vermogen ontwikkeld, de geschiedenis recht in de
ogen te kijken, wat het einde van de politiek en het begin van een nieu-
we geschiedenis van de mens kan zijn22.
Deze levenshouding levert een blijvende spanning op, die met geen
enkel – hoe vroom-christelijk ook – systeem op te lossen is. Die is
alleen vol te houden in de andere ervaring van geliefd zijn en blij-
ven door de God die de geschiedenis tot zijn vol-einding brengt. Het
hoe lang nog, God? van de Psalmen gaat over deze spanning van
mensen die iets verwachten van het leven en het maar niet zien ge-
beuren. De Apocalyps neemt op een cruciaal punt deze brandende
vraag op bij 6,9-11, en troost door een blik te geven achter de cou-
lissen van de geschiedenis. 

3. A,    

Het doel van de Apocalyps is een nieuwe kijk op de situatie te ge-
ven die zoveel verbeeldingskracht oproept dat ze draagkracht kan
vormen voor het nieuwe gedrag dat ze vraagt. Daarmee raken we
aan een gevoelig punt van onze rationele tijd en dito theologie: ver-

25

22. Geciteerd door Norbert Servos in een uitgave van het Holland Festival over 
Pina Bausch, Amsterdam 1995.
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beeldingskracht. De grote zwakte van veel uitleg van de Apocalyps
is dat de symbolische en mythische beelden worden gereduceerd tot
rationele begrippen die als bouwstenen van een sluitend systeem ge-
bruikt worden. Natuurlijk is het nodig ongeveer te weten wat die
beelden betekenen, maar daar begint het dan pas mee: ze werken in
op onze verbeeldingskracht en doen iets met ons. In plaats van het
analytisch bezig zijn met begrippen waarin wij de werkelijkheid wil-
len vatten, be-grijpen, grijpen zij óns aan in het diepst van ons we-
zen. In de mythen gaat het netzo toe. Om een beetje te kunnen aan-
voelen waar het hier om gaat, en hoe apocalyptiek ‘werkt’, maken
we een uitstapje naar de wereld van de science fiction, die met ver-
beeldingen van de werkelijkheid werkt die wel, in tegenstelling tot
de Apocalyps van Johannes, deel uitmaken van ons dagelijks leven
omdat ze van onze tijd zijn. Want een groot obstakel voor het ver-
staan van de Apocalyps is dat de beeldtaal ver van ons af staat en
voor een groot deel niets bij ons oproept, of iets anders dan bedoeld
is. Vergelijk het met de beelden en symbolen van de politieke car-
toon die tijdsbepaald zijn. Dat vraagt een intensieve vertaalslag bij
de uitleg die zorgvuldig het beeldend karakter van de symbolen moet
bewaren opdat die hun werk in en met onze verbeelding kunnen
gaan verrichten23.
Aan de wieg van de science fiction staat evenals bij de apocalyptiek
het zoeken naar wegen op het onbegaanbare terrein van de ge-
schiedenis. De science fiction begint met Mary Shelly’s Franken-
stein: or, The Modern Prometheus uit 1818. Het is het Faust-thema,
de eerste grote mythe van het industriële tijdperk, waarin de ge-
leerde de rol van God de Schepper overneemt. De evolutie, eenmaal
begonnen, gaat verder op eigen kracht, zonder goddelijke tussen-
komst en schept haar eigen monster.
De geschiedenis ervan laat zien dat er een duidelijke relatie is tussen
de persoonlijke fantasieën van mensen en de gebeurtenissen in de
wereld. In de science fiction ontmoeten deze elkaar: zij houdt zich
bezig met het innerlijk van de mens. Onze angsten en verwachtingen

26

23. Aldous Huxley zag dit: Rooted as they are in the facts of contemporary life, the
phantasies of even a second-rate writer of modern Science Fiction are incompara-
bly richer, bolder and stranger than the Utopian or Millennial imaginings of the
past. Uit: Literature and Science. Geciteerd door Brian W. Aldiss, Het lichtja-
renfeest, Utrecht 1976, waar ik ook veel van het onderstaande aan heb ontleend.
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worden in haar droombeelden en fantasieën belichaamd. Steeds gaat
de science fiction in op actuele angsten en bedreigingen, vooral als
de mens kwetsbaar is bij veranderingen in zijn omgeving. In de ruim-
tekoorts van de jaren vijftig van onze eeuw hield zij zich bijvoorbeeld
bezig met imaginaire reizen naar de maan en planeten, om zo voor-
uit te lopen op mogelijke nieuwe gevaren en een veranderend we-
reldbeeld. In de jaren zestig was het het milieu, in de jaren zeventig
de ‘life style’, de experimentele samenlevingsvormen. Het verhaal
speelt zich altijd op grote afstand van onze dagelijkse wereld af: pla-
neten, veraf gelegen eiland of bos of de verre toekomst. Dat verleent
het beeld een zekere bekoring. Wanneer iets onzekers staat te ge-
beuren, kan men het beter op zo’n plaats laten gebeuren dat de le-
zer de gebeurtenis niet kan toetsen aan eigen ervaring – dat is veili-
ger. Zo geeft ook de Apocalyps bizarre beelden die extrapolaties zijn
van angst en hoop, om de hoorders te helpen wat diep in hen leeft
onder ogen te durven zien. Om dat aan te durven is die afstand no-
dig: dat het niet in je eigen wereld gebeurt. 
Het verhaal werkt als een kinderspel. Zoals kinderen de gedragin-
gen en situaties van volwassenen imiteren en ze zover verkleinen dat
ze mogelijke pijnlijke of dreigende confrontaties aankunnen, zo
draaien volwassenen dit om in de science fiction: zij brengt een spel-
situatie voort waarin die proporties juist zijn uitvergroot. De scien-
ce fiction past een buitenproportionele schaalvergroting toe, waar-
door de onheilspellende situatie bijzonder angstwekkend wordt. Als
compensatie wordt de overeenkomst met de werkelijkheid daarbij
minder groot24. 
Achter dit speuren en tasten naar en in andere werelden, dat in ze-
kere zin ook de apocalyptici dreef, zit niet alleen een crisis of be-
dreiging, maar aan de andere kant ook een verbazing en verwon-
dering over het schone en goede van mens en wereld. Ook dat heeft
alles met verbeeldingskracht te maken, dat je dat nog ziet, ook al is
het er soms maar even. De zoektocht, de weg naar inzicht en uit-

27

24. Een meester hierin is Edgar Allen Poe die in Eleonora schitterend opmerkt: They
who dream by day are cognisant of many things wich escape those who dream by
night. Poe speurt naar het onbekende en oneindige. Zijn verhalen eindigen met
witte lichtgevende sluiers rondom zijn personages: hij weet wat er is, maar kan
het niet onder woorden brengen. ‘Het licht dat alleen de kracht kan hebben om
te verbazen, het licht van de eeuwigdurende Liefde’.
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komst moet beginnen met verbazing en verwondering over alles op
aarde dat mooi en liefdevol is, – het volkomen tegenovergestelde
van: verbazen deed het me al niet meer, na alles van de afgelopen uren.
Begrijpen was een tweede… Maar wie maalt er om inzicht wanneer
zelfs de verwondering is geblust?25.
In het negentiende-eeuwse Engeland van de industriële revolutie
hadden de arbeiders in de steden grote behoefte aan afleiding. Voor-
al de science fiction, hard drug van de lectuur, werd opium van het
volk. Het werd verslonden. Het was een vorm van vlucht uit de be-
nauwende verpletterende stedelijke samenleving. Door de fantasie
in deze verhalen bot te vieren kunnen mensen pijnloos hun diepste
angsten verkennen en verwachtingen koesteren om op maandag-
morgen weer fris op het geestdodende werk te verschijnen. De fan-
tasie tilt mensen uit boven de ondraaglijke sleur, leidt af van de ang-
sten door een ontsnapping naar exotische, gevaarlijke situaties die
in de laatste minuut toch nog een happy end hebben. Dat ons le-
ven ook zo terecht mag komen. Zo wordt wat psychologisch 
onverdraaglijk is tot beheersbare proporties teruggebracht26. Je
moet je voorstellen dat de apocalyptiek een dergelijke rol heeft ge-
speeld.

4. A 

Johannes schrijft dat hij visioenen van God ontvangen heeft. Dat
is niet in tegenspraak met het feit dat wij tegelijk in die visioenen
veel woorden uit de Schriften, de antieke en hellenistische mytho-
logie en apocalyptische werken herkennen. Evenmin met het feit dat
zijn werk een grootse literaire compositie genoemd kan worden. Ik
haal enkele woorden van Miskotte aan ter illustratie van hoe het
dubbele proces van het ontvangen van visioenen en het scheppen
van een literair werk, zich zou kunnen hebben afgespeeld bij Jo-
hannes, die immers leefde in de Schriften. Juist daarom haal ik dat
hier aan, omdat dit tegelijk Johannnes’ bedoeling ten opzichte van

28

25. Zoals de hoofdpersoon spreekt uit de Proloog van A.F.Th. van der Heydens
trilogie De Tandeloze Tijd, Amsterdam 1983, p. 11.

26. Zie hierover Susan Sontag, The Imagination of Disaster.
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zijn hoorders weergeeft, namelijk dat zijn geschrift opengaat als een
wereld om erin te verkeren.
Geheim der kerk is, dat daar iets uitzonderlijks gebeurt. H 

 27. Afgezien van het Woord dat inslaat, bestaat er een be-
zig-zijn met de neerslag ervan, met de Schrift als getuigenis van dat
Woord, als sfeer van wijsheid, als geleider en gids, als hulp en steun,
als draagkracht en stuwkracht. Namelijk daar waar de bijbel niet
wordt afgescheept met een formele gezagstoekenning, waar hij niet
slechts als arsenaal van argumenten wordt gebruikt en niet als gra-
zige weide hier en daar voor het ontsteld gemoed, waar dus niet en-
kele bewijsplaatsen en enkele stichtelijke woorden worden opgevist
uit een onoverzichtelijk geheel, maar waar D  

   om erin te verkeren, om eruit te leven, om zich wer-
kelijk te bergen en om zich werkelijk te wapenen28.
In onze tijd waarin de communicatie door beelden de woorden ver-
dringt en waarin hele volksstammen de oude verhalen en tradities
nauwelijks meer kennen, heeft zich een devaluatie en inflatie van het
woord voorgedaan. De Rotterdamse stadion-leus ‘geen woorden
maar daden’ illustreert de ervaren zwakte van het woord. Als de
Grote Ruiter op het witte paard in 19,11-16 zijn naam onthult, blijkt
die te luiden: het Woord van God. Hij ís de dabar, het Hebreeuwse
begrip dat woord en daad ineen betekent, omdat Hij wel betrouw-
baar en machtig is om te doen wat Hij zegt. Met dat Woord wordt
de slag gewonnen en Johannes wil met en in dat Woord zijn hoor-
ders een woning aanbieden, dat in beelden, visioenen en symbolen
tot ons komt in de Apocalyps. Zoals Slauerhoff het onovertroffen
formuleerde in zijn gedicht Woninglooze:

Alleen in mijn gedichten kan ik woonen,
Nooit vond ik ergens anders onderdak;

29

27. Vanwege deze centrale theologische notie van het geschiedende woord, heb ik
in mijn vertalingen zowel het Hebreeuwse haja als het Griekse ginomai conse-
quent vertaald met geschieden. Op deze wijze wordt ook een theologisch ver-
band gelegd met de godsnaam JHWH, die gevormd is uit de stam van het werk-
woord haja. Dit levert niet altijd mooi Nederlands op, maar geeft wel het gewicht
van het bedoelde weer. Waar het niet mogelijk was deze vertaalregel te hante-
ren, vermeld ik dat in een noot. 

28. K.H. Miskotte, Bijbels ABC, Baarn 1966, p. 11. Kapitalen van de auteur zelf.
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Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,
Een tent werd door de stormwind meegenomen.

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen.
Zolang ik weet dat ik in wildernis,
In steppen, stad en woud dat onderkomen
Kan vinden, deert mij geen bekommernis29. 

Daarom moeten we in duistere tijden vol vragen naar de verborgen
God en de duistere geschiedenis, onze toevlucht nuchter en waak-
zaam blijven zoeken tot de

Vuurvaste woorden van profeten 
over die Mens die onherhaalbaar
leefde en schreef geschiedenis
Opstandeling, lichtdrager
van een uniek verhaal dat niet
kan stukgehamerd
nog dagelijks verteld, gedacht
gedroomd, gefluisterd
Onblusbaar vuur door rotsen heen
harnassen, tijden, talen…30.

Door talen heen gaan de woorden. Ook door de weerbarstige taal
van de apocalyptiek die de weerbarstige geschiedenis toch wil or-
denen. We moeten iedere neiging weerstaan de zeggingskracht van
die taal te reduceren en decoderen tot ‘informatie’. Om vervolgens,
‘wetend wat het betekent’, voort te rennen naar het volgende beeld,
zoals kinderen in een nieuwe speeltuin zich van speeltuig tot speel-
tuig spoeden. Nee, de beelden moeten ons overzetten naar die an-
dere wereld, om daarin te vertoeven, als in woestijn en beloofd land,
om onze wereld vervolgens te transformeren. Want steeds zijn er
twee soorten beelden, die van angst en verlangen. De illustraties en

30

29. J. Slauerhoff, Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, Amsterdam, 1978, p. 192.
Het fragment van het gedicht uit de bloemlezing stamt uit 1934.

30. Fragment van het gedicht van Kees Hermis, Die ene mens, geciteerd uit: En al
mijn levensdagen stonden in uw boek, Huub Oosterhuis, Utrecht 1995, p. 201.
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verbeeldingen die allerlei kunstenaars door de eeuwen hebben ge-
maakt van de Apocalyps, vormen een spiegel van de angst van ie-
dere tijd, die op de beelden van de Apocalyps geprojecteerd wordt.
Zo maak je je dat eigen, leef je erin en eruit.

5. P

In overeenstemming met en in de lijn van de profeten van het Ou-
de Testament en de opleving van de profetie in de vroege kerk, is
de Apocalyps een voluit profetisch geschrift: dat houdt in dat het,
om het in de schone tale Kanaäns te zeggen, getuigt van de bevrij-
dende grote daden Gods (de magnalia Dei) die opgetekend zijn in
Schriften om door komende generaties opnieuw beleefd te worden.
De profeten verkondigen die woorden Gods en laten zien hoe die
door menselijke inschakeling inslaan in onze wereld, en ons zijn en
handelen bepalen. Bijbels beeld hiervoor is het komen van de heer-
schappij Gods (of: ‘koninkrijk Gods’), dat alles wat scheef en krom,
ziek en onvolmaakt is op aarde herstelt en vernieuwt. Dit komen is,
in tegenstelling tot de komst van Joachim Stiller31, niet angstwek-
kend, het leven ontwrichtend, maar verlangenwekkend en het leven
opnieuw ordenend.
Bij de uitleg in de volgende hoofdstukken komt steeds concreet ter
sprake wat de verschillende profetieën betekenen en beogen. Uit-
voerig wordt stilgestaan bij de grote voorgangers van Johannes. In
dit inleidende hoofdstuk besteden we aandacht aan de manier waar-
op Johannes de teksten uit het Oude Testament gebruikt (waarvan
verreweg de meeste profetisch zijn).
In het algemeen is Johannes’ gebruik van oudtestamentische tek-
sten beter te typeren als toespeling of verwijzing dan als citaat. Zel-
den citeert hij letterlijk, meestal zijn het associërende aanhalingen,
die evenwel voor degene die thuis is in het Oude Testament en de
andere geschriften goed terug te brengen zijn32. Volgens Charles

31

31. Titel van de in 1960 verschenen roman van Hubert Lampo, waarin het leven van
de hoofdpersoon door de aangekondigde komst van een grote onbekende ont-
wricht wordt.

32. Het aantal aangehaalde Schriftplaatsen hangt natuurlijk af van de manier waar-
op je telt. R.H. Charles komt tot 229 zinspelingen, H. Swete telt van de 404 ver-
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heeft Johannes de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament als
bron gebruikt en niet de Griekse vertaling, de Septuaginta. Hij
maakt er wel heel vrij gebruik van en de uiteindelijke compositie
van zijn werk is zonder meer literair te noemen. Het is geen gerin-
ge literaire prestatie om met zoveel traditioneel materiaal meer voort
te brengen dan een compilatie van citaten en aanhalingen. Dat be-
tekent dat er tussen het ontvangen van de visioenen en de laatste
redactie een grondige creatieve bewerking, ja zelfs een literaire
schepping ligt. Een ruimte die Johannes gevonden heeft in zijn er-
varing van de vernieuwende kracht van de opstanding van Jezus
Christus. Johannes interpreteert zijn bronnen uit het Oude Testa-
ment dan ook vanuit het evangelie van Christus.
Dit vraagt veel van de hoorder, die in feite geconfronteerd wordt
met een groot aantal geschriften, die in een nieuw geschrift tot nieu-
we tekst gevormd zijn. Veel achtergrondkennis is nodig om te kun-
nen onderscheiden wat in de nieuwe compositie van Johannes, die
iets weg heeft van een mozaïek, van de bron meeklinkt33. Om de re-
sonantie waar te nemen moet je enige kennis van de bronnen heb-
ben, anders ‘slaat’ het nergens op. 
De functie van het gebruik van deze bronnen verschilt steeds zeer.
Soms fungeren teksten als modellen voor zijn eigen compositie,
soms gaat het alleen om een illustrerende beeldspraak. Johannes
heeft niet één manier om het Oude Testament te interpreteren.
Meestal is de aanhaling uit het Oude Testament van dien aard dat
er met de enkele, korte woorden die Johannes ontleent aan zijn bron,
heel veel ‘meekomt’. Zoals wanneer je een enkel grassprietje uit het
grind trekt, er een hele kluit wortels met aarde meekomt. De ma-
nier waarop de verschillende beelden, soms aan twee of meer ver-
schillende bronnen ontleend, zich tot elkaar verhouden, elkaar beïn-
vloeden, kleuren, aanvullen en corrigeren, maakt het lezen van de

32

zen die de Apocalyps bevat 278 die voortkomen uit de wat hij noemt ‘joodse ge-
schriften’, en A. Gelin geeft er 518, Hühn noemt 453 ‘herinneringen’.

33. Het is hermeneutisch een uiterst complexe zaak hoe de twee contexten van bron
en nieuwe compositie zich tot elkaar verhouden. Een grondige studie hierover,
die tot ongeveer dezelfde conclusies kwam, kwam mij ter hand nadat ik mijn ei-
gen onderzoek reeds afgerond had: S. Moyse, The Old Testament in the Book of
Revelation, Sheffield 1995, onderzoekt dit vraagstuk met behulp van het literai-
re begrip intertextuality.
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Apocalyps tot een spannend taalspel. Johannes toont zich een mees-
ter in het kiezen van zeer korte en rake bewoordingen uit bronnen
die zelf soms zeer uitvoerig zijn34.
Vaak doet zich niet slechts één enkele ‘oplossing’ voor, maar wordt
de hoorder betrokken in een zoektocht waarin een rijke reeks mo-
gelijkheden zich aan hem of haar voordoen, zodat de hoorder ac-
tief opgenomen wordt in de woord-wereld van de Schrift. Dat is een
veeleisende dynamische bezigheid, waarin de hoorder in gesprek
gaat met Johannes’ geschrift en mogelijk tot getuige wordt. 

6. B

Hoewel er binnen het Nieuwe Testament veel brieven voorkomen,
wordt het briefkarakter van juist de Apocalyps vaak verwaarloosd.
In de hoofdstukken 4 en 5 wordt de betekenis hiervan nader uitge-
legd. Vooraf is het van belang ons te realiseren dat deze brief niet
in eerste instantie aan ons gericht is! Dat deze sinds eeuwen over de
hele wereld verspreid door iedereen mee-gelezen kan worden, komt
omdat de kerk deze brief opgenomen heeft in de canon35 van het
Nieuwe Testament. Om te weten wat de brief juist ook ons latere
hoorders wil zeggen, moeten we even afstand nemen en een zo goed
mogelijk beeld voor ogen zien te krijgen van de situatie van de eer-
ste lezers aan wie Johannes schreef.  

7. D       K-A

Al te snel wordt er van uitgegaan dat de achtergrond van de Apo-
calyps is dat er christenvervolgingen waren of dreigden in Klein-
Azië (dat ik voortaan aanduid met de naam die het als Romeinse

33

34. Het duidelijkst zie je dat in zijn gebruik van teksten uit Ezechiël. Met enkele
woorden en centrale noties geeft hij hele hoofdstukken weer van de breedspra-
kige profeet.

35. Dit Griekse woord betekent: stok, staf, meetstaf. Vandaar heeft het de beteke-
nis van norm gekregen. De zevenentwintig geschriften die samen het Nieuwe Tes-
tament vormen, zijn door de kerk in een proces van zo’n vier eeuwen erkend als
gezaghebbend van Godswege. 

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 33



provincie had: Asia). Dat geeft veel mensen het gevoel van: ‘wij wor-
den niet vervolgd, dus gaat het geschrift ons niet aan’. De zaak ligt
ingewikkelder. Duidelijk is wel geworden dat er pas aan het begin
van de derde eeuw sprake is van systematische en algemene chris-
tenvervolgingen: onder de keizers Decius (250) en Diocletianus
(303). Daarvóór zijn er wel locale en incidentele vervolgingen ge-
weest, maar er was niet zo’n omvattende dreiging als wel vaak wordt
aangenomen. Voor Johannes persoonlijk en voor een aantal ande-
ren, waaronder Antipas (2,13) was dat wel het geval, maar het kan
niet gezien worden als beschrijving van de situatie van christenen in
het algemeen. Evenwel moet er in deze hele discussie rekening ge-
houden worden met de omstandigheid, dat het in ‘vervolgingen’
vaak niet gaat om een objectief vast te stellen situatie: mensen kun-
nen zich ‘verdrukt’ voelen, waar anderen zich dat in dezelfde om-
standigheden niet kunnen voorstellen. Het hangt ervan af hoe je te-
gen de situatie aankijkt, hoezeer het je raakt en in hoeverre je
tegenstand en vijandigheid aankunt. En dat heeft weer alles te ma-
ken met al of niet staan in het bovengenoemde spanningsveld van
weet hebben van een gave wereld die bedoeld is voor mensen en die
er ook zal komen én de tegengestelde ervaring daarvan in het he-
den. Het woord verdrukking (thlipsis in het Grieks) is de typische
term daarvoor in de apocalyptische geschriften.  

De crisis níet zien! 
Omgekeerd is de aanleiding voor Johannes om een apocalyptische
profetie te sturen aan de zeven gemeenten, het feit dat de meesten
de crisis die híj waarnam, níet zagen36. Want zeker is wel dat hij er-
mee reageert op een crisis: het gaat er nu om die enigszins voor ogen
te krijgen.
Twee factoren spelen hierbij een rol: het machtige Imperium Ro-
manum (Romeinse Rijk) dat met zijn keizercultus een grote claim
legde op zijn onderdanen en onder de vaandel van de Pax Romana
veel onrecht bedekte, én de identiteit van de jonge kerk die bestond
in onvoorwaardelijke toewijding aan Jezus. De vraag is vervolgens

34

36. Vgl. Adelo Yarbro Collins, Crisis and Catharsis: The Power of the Apocalyps,
Philadelphia, 1984.
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waarom Johannes trouw aan Rome onverenigbaar acht met trouw
aan Jezus37.

Het uiteengaan van joden en christenen als begin van de ellende
De Joodse volgelingen van Jezus maakten vanaf het begin gewoon
deel uit van het jodendom. Hoezeer dit zeker later spanningen op-
leverde, voor de buitenwereld was wat wij ‘christendom’ noemen
toen in het begin gewoon een bepaalde manier van Jood-zijn, zoals
er vele ‘wegen’ binnen het jodendom waren. Zo keek ook de over-
heid ertegenaan. De Romeinen waren zeer tolerant inzake de gods-
diensten van de vele volken die onder hun heerschappij gekomen
waren, alleen waren ze niet happig op nieuwe religies. Die konden
politieke onrust veroorzaken en een bedreiging worden voor de een-
heid en stabiliteit van het Imperium. Dat was eigenlijk het enige wat
hen ten aanzien van de godsdiensten van hun onderdanen interes-
seerde; wat ze verder in hun tempels uitspookten was voor hen
worst. De Joden hadden daarbinnen een aparte positie als religio li-
cita (toegestane godsdienst) met daarbij behorende rechten en gun-
sten, waaronder vrijstelling van militaire dienst en de keizercultus.
Als vanzelfsprekend deelde de vroege kerk daarin. Toen langza-
merhand het grote drama van de scheiding tussen kerk en synago-
ge ook voor buitenstaanders en de overheid in Rome duidelijk werd,
werd de sociale positie van de christenen totaal anders, zelfs ha-
chelijk. Hun publieke status veranderde nu ze niet langer onder de
erkende en beschermende paraplu van het jodendom vielen en daar-
om met groeiende argwaan in de gaten gehouden werden, zeker van-
wege hun centrale belijdenis dat Jezus Kyrios (Heer) was, een titel
die de caesaren (keizers) ook voor zich opeisten. 

Het eten van offervlees als lakmoesproef van de ware loyaliteit
Concreet speelde dit loyaliteitsconflict zich af op het terrein van het
al of niet eten van offervlees38. Dat was aan de goden gewijd vlees,
dat als onderdeel van de keizercultus ritueel was geslacht en geofferd.
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37. Ik ontleen voor het onderstaande veel aan: Imperial Cult and Commerce in John’s
Apocalypse, J. Nelson Kraybill, Sheffield 1996.

38. In 1 Korintiërs 8-10, Handelingen 15 en Romeinen 14,1-12 worden we getuige
van de conflicten die het eten van afgodenvlees opleverde.
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Het meeste ervan kwam daarna gewoon op de markt en werd ver-
kocht voor consumptie. Er zat geen stempel op of zo, dus je wist als
je vlees kocht nooit zeker of het uit de heidense tempels afkomstig
was. Mocht je dat als christen eten? En hoe zat het als je aan feest-
malen meedeed, waar mogelijkerwijs dit vlees genuttigd werd, of als
je bij vrienden ter maaltijd werd genodigd? Zo was dit een sociaal
probleem. Wie absoluut zeker wilde zijn dat hij geen afgodenvlees
zou eten, moest aan al die sociale gebeurtenissen niet meedoen. En
zeker niet aan de publieke maaltijden, zoals de handelsgilden gewoon
waren te houden, waarin op plechtige wijze dit vlees werd geofferd
en vervolgens met elkaar gegeten. Dat betekende wel dat christenen
die dat zo deden outsiders werden en steeds meer door de overheid
in de gaten gehouden werden. De meeste beroepen waren strak ge-
organiseerd in handelsgilden, die een integraal onderdeel van de sa-
menleving vormden en cultische maaltijden en groepsceremoniën
voor heidense goden belegden. Wie niet meedeed, viel er niet alleen
sociaal maar ook economisch buiten; en wie wil de dief van zijn ei-
gen portemonee zijn?
Rome was zeer tolerant, maar loyaal zijn aan de caesar was het min-
ste dat geëist werd. Dat hield in de praktijk respect voor de keizer-
cultus in, omdat je daarin uitdrukte dat je loyaal jegens Rome was.
En dat betekende functioneren als een loyaal en braaf radertje in
het economische en politieke systeem. Volgens Paulus mochten
christenen wel offervlees eten, want de afgod is niets, Christus blijft
ook dan Kyrios (dat gold voor de ‘sterken’, namelijk in het geloof).
Maar wel moest men rekening houden met elkaar, om geen aan-
stoot te geven aan christenen die dit niet aandurfden (de ‘zwakken’).
Het gaat om vragen van assimilatie: welke heidense gebruiken kun-
nen christenen aannemen terwille van economisch overleven, com-
merciële winst of ‘sociability’? Dat deze vragen door Paulus en Jo-
hannes op het bord van de kerk gelegd zijn, is op zichzelf al een
teken van trouw en moed. Waar worden deze discussies vandaag
nog gevoerd in de kerk? Zijn we zo ‘aangepast’ dat we het probleem
niet eens meer herkennen? De Apocalyps zorgt ervoor dat we er
nooit meer onderuit kunnen. 
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39. Irenaeus, rond 180 bisschop van Lyon, zelf uit Asia afkomstig, geeft dat aan in
Tegen ketters (Adversus Haereses) V 30,2.
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Johannes die zo’n veertig jaar later schrijft dan Paulus, tegen het
einde van de regering van caesar Domitianus39 (die regeerde van 81-
96), huldigt het standpunt dat er ten aanzien van de keizerculus geen
enkele concessie gedaan mag worden. En zijn probleem is dat hij
constateert dat niet alle christenen zo denken. In de zeven brieven
komt dit dan ook regelmatig ter sprake. Zij wekken niet de indruk
dat het daar om ernstige vervolgingen gaat. Integendeel, in de mees-
te gemeenten leeft men zeer comfortabel, en juist dat verontrust Jo-
hannes. Niet zozeer omdat hij verwachtte dat er grootscheepse en
systematische christenvervolgingen zouden kómen. Hoewel hij
daarover niet erg optimistisch was, getuige een aantal uitspraken in
de zeven brieven40. Maar wat wil je als je zelf, waarschijnlijk beho-
rend tot een radicale minderheid, verbannen41 bent en er al één
slachtoffer van een locale vervolging gevallen is, Antipas, zie 2,13.
En er was al het een en ander gebeurd. De Romeinen hadden hun
tanden al behoorlijk laten zien: in 63 valt Titus Jeruzalem aan en in
70 verwoest hij stad en tempel. Wij kunnen nauwelijks invoelen wat
het verlies van dit geestelijke en symbolische centrum voor de Jo-
den heeft betekend. Nero had als represaille voor de waarschijnlijk
door hem zelf aangestoken brand van Rome midden jaren zestig
een aantal christenen in Rome gearesteerd en geëxecuteerd. Ge-
steund door de vijandigheid van het volk jegens christenen had hij
zo gemakkelijk zondebokken te pakken. Dit waren wel incidenten,
maar wel zo ernstig dat Johannes iets te duchten had: het kon over-
al gebeuren.

De integriteit op het spel
Waar het om gaat is dat die wantrouwige en vijandige houding van
de buitenwacht niet de voornaamste reden was van Johannes’ ge-
schrift. Dieper was de reden dat hij nú al de gevaren zag van het
heulen met de vijand, omdat nú een corrupt, onrechtvaardig
machtssysteem ontelbare slachtoffers maakte, en dat alles bedekte
met pracht en praal. En dat ging maar door, niemand die er iets te-
gen deed of kon doen. De mensen op invloedrijke posities vonden
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40. Zie 2,3.10.13.19.25; 3,10-11.
41. Waarschijnlijk betreft het hier de zware straf van ‘relegatio in insulam’, levens-

lange verbanning.
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het wel best, die zorgden dat ze hun graantje meepikten en dat ze
er materiëel beter van werden. Voor Johannes was dit onverteer-
baar: dat kan toch zo niet doorgaan na alles wat er met Jezus, die
de heerschappij Gods nabij bracht, is gebeurd! De frustratie van die
reusachtige verwachtingen waaruit deze profeet leefde, die het ein-
delijk mee mocht maken dat alles wat al zijn collega-profeten vóór
hem hartstochtelijk verlangd hadden, door hem als laatste profeet
gezien zou worden… Maar hij zag op aarde een andere heerschap-
pij, zoals de profeten vóór hem ook steeds gezien hadden: niet van
God, maar van de Egyptenaren, de Babyloniërs, de Perzen; mach-
ten waaronder het volk Gods geleden heeft. Dat moet voor hem het
meest traumatisch geweest zijn. Want die andere machten waren
‘peanuts’ vergeleken met het glorieuze Rome dat zijn klauwen over
heel de wereld uitstrekte. Wie nu in Rome komt, ondergaat in alle
reusachtige architectuur en standbeelden en triomfbogen nog steeds
iets van de macht van dit toenmalige wereldrijk. Johannes is er vast
van overtuigd dat dit bolwerk van arrogantie niet lang kan bestaan
en in zal storten. Hij kijkt door de keizerlijke glamour heen tot op
de naakte arrogantie en het geestelijk narcisme van Rome.
Volgelingen van Jezus moesten zich daarom verre houden van ie-
dere vorm van medeplichtigheid aan dit onrecht. En dat was niet
eenvoudig. Nogmaals, niet omdat christen-zijn op zichzelf strafbaar
was, maar omdat het Imperium Romanum goddelijkheid claimde:
één samenhangend en hiërarchisch systeem met een bloedlink sa-
menspel van militaire macht, economie (vooral handel) en afgode-
rij in de binding aan een caesar die aan de top van de machtspira-
mide stond (zie bij 6,15). De sinds Augustus bestaande keizercultus
doortrok vele lagen van de samenleving, en was vooral aanwezig in
de wereld van het geld en de handel. Door Domitianus die Domi-
nus ac Deus (’Heer en God’) werd genoemd42, werd die flink aan-
gezet. In Asia werden talrijke nieuwe tempels voor de keizercultus
opgericht, waaronder ook in Efeze. 
Van de charmes van deze macht ging een bijna onweerstaanbare
wervingskracht uit. Rome werd als onoverwinnelijk en eeuwig ge-
zien. De voordelen van het behoren tot dit wereldrijk waren na-
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42. Hoewel het historisch betwist is of hij die titel zichzelf verleend had, of dat die
later door anderen aan hem toegedicht is.
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tuurlijk ook duidelijk (vooral voor de elite en de bovenlaag die er-
van profiteerden, want de grote massa – waaronder miljoenen sla-
ven! – moest er alleen maar hard voor werken en zag vervolgens de
opbrengst verdwijnen richting Rome): één groot economisch en po-
litiek systeem! De piraterij op de Middellandse Zee werd stevig aan-
gepakt, evenals de roversbenden op de eindeloze handelsroutes; er
waren geen oorlogen meer binnen het gebied tussen de verschillen-
de volkeren die sinds eeuwen met elkaar overhoop lagen; er was fy-
sieke en economische veiligheid en een mate van welvaart voor de
bovenlagen van de samenleving. De meeste mensen in de Romein-
se provincies waren dan ook tevreden hier deel van uit te maken.
De keizercultus werd niet zozeer door Rome zelf opgelegd als wel
door de leidende kringen uit de provincies, de zetbazen van Rome,
die zich zo inlikten in het systeem. Het was dus meer een zaak van
sociale en politieke druk en eigenbelang. De provinciale marionet-
ten van Rome hadden er belang bij om – terwille van hun carriëre-
planning en persoonlijk geldelijk gewin – bij de top van Rome in
het gevlei te komen. Uitbundig blijkgeven van trouw aan Rome
door middel van het stimuleren van de keizercultus in hun locale si-
tuatie was wel het minste wat zij konden doen. Af en toe een paar
idiote dwarsliggers van christenen aan de paal hangen, leverde te-
vreden gezichten op de zeven heuvels op. Er was een heel netwerk
van relaties van hoog naar laag, met de caesar in top, waar men el-
kaar beschermde en bevoordeelde: de weldaden kwamen omlaag als
de bewijzen van eer en trouw omhoog kwamen. Dat alles leidde tot
opportunisme en vriendjespolitiek, een systeem gebaseerd op sta-
tus43. Ambitieuze provinciale bestuurders konden alles gebruiken
dat als springplank naar een hogere positie dienstig was. Wie er be-
lang bij meende te hebben deze mensen niet tegen de schenen te trap-
pen, kon maar beter niet moeilijk doen over de keizercultus. Daar-
bij kwam dat de provincie Asia voor Rome van groot economisch
nut was, omdat het de rijkste provincie was: met mineralen, hout,
granen, fruit, textiel, rivieren voor water en transport. Scheepsla-
dingen vol voeren wekelijks richting Rome.
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43. Vgl. Lucas 22,25-27: de piramide wordt in het Rijk Gods omgekeerd als Jezus
zegt: Maar Ik ben in uw midden als dienaar.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 39



Johannes roept dan ook grote weerstand op als hij dit voor de be-
langhebbenden aantrekkelijke geheel als een onrechtvaardig, afgo-
disch en beestachtig commerciëel netwerk bestempelt. Met alle over-
redingskracht put Johannes uit de apocalyptische en profetische
traditie om die rijkelijk over zijn (arme?) hoorders uit te storten. 
Al is het duidelijk dat Johannes steeds Rome op het oog heeft, in
de uitleg moeten wíj die identificatie niet te snel maken om oog te
krijgen voor eigentijdse openbaringen van welk onrechtvaardig sys-
teem van macht dan ook. Hier ligt voor ons de pointe van dit kri-
tische geschrift. Ik wil in dit boek de tekst van Johannes zoveel mo-
gelijk toegankelijk maken en bescheiden zijn in het doortrekken van
lijnen naar hedendaagse machten. De hoorder oordele zelf! 

Voor Johannes is het Imperium Romanum een grens gepasserd met
de claims op soevereiniteit en goddelijkheid: het is demonisch ge-
worden. Hij was niet de enige in Asia die verzet aantekende. De
Joodse Sibyllijnse orakelen liegen er ook niet om en er was ondanks
de Pax Romana onmiskenbaar sociale onrust. Maar omdat de ‘mid-
denstand’ en de armen nu eenmaal weinig in de politieke melk te
brokken hebben, zijn zij vrijwel machteloos in hun verzet. Johan-
nes identificeert zich met de andere slachtoffers en gemarginali-
seerden van dit naar de maatstaven van Tora en Profeten gemeten
totaal corrupte systeem. De tijd van assimilatie is voorbij, trouw
aan Jezus vraagt een radicalere positie nu de druk van de keizer-
cultus steeds groter wordt. Ze moeten er zichzélf los van maken.
Daar ligt het probleem, niet zozeer de vijandschap van de sociale
omgeving ten opzichte van de christenen. Zo bemoedigt hij zijn me-
degelovigen eveneens trouw te blijven. Hij doet dat met het hart van
de pastor en de passie van de profeet.

8. D    A

Er zijn vele pogingen ondernomen om te komen tot een goede in-
deling of opbouw van de tekst van de Apocalyps. De vierdeling van
proloog in brede zin (1) en boek van de zeven brieven (2-3), de reeks
visioenen (4-22,5) en epiloog (22,6-22) is vrij duidelijk en levert wei-
nig problemen op, evenals de indeling van het grootste deel van de
visioenen in series van zeven zegels, zeven trompetten en zeven scha-
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len. Maar als je verder gaat zoeken raak je gauw de weg kwijt. Dat
geeft te denken. De belangrijkste oorzaak van hiervan ligt in de aard
van het geschrift. Johannes deelt zijn visioenen niet op een eendui-
dig rechtlijnige manier mee. Vergeefs zoek je naar een recht-toe-
recht-aan verhaal dat de visioenen vertellen. Laat staan dat het een
chronologisch verhaal is. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de
aard van de profetie, die geen spoorboekje van de geschiedenis is.
Het loopt vaak door elkaar en soms worden thema’s herhaald. 
Oude uitleggers van de Apocalyps, Augustinus en Victorinus van
Pettau, hadden al ontdekt dat het vormprincipe van de ‘recapitula-
tie’ (herhaling), zoals zij dat noemden, van essentiëel belang was.
Herhalingen in drie- en zeventallen vormen het gebinte van het
boek. Vooral het getal zeven neemt een sleutelpositie in. Maar het
is ook weer niet zo dat er geen enkele verhaallijn inzit. Kernstuk
van het geloof van Israël en de kerk is immers dat de wereldge-
schiedenis ergens op uit loopt: het verhaal gaat van belofte naar ver-
vulling. En de grote vraag is waarheen?

Zonder te weten waarheen het beweegt
zonder te weten waarheen
vallen de appels en rijst het deeg
zonder te weten waarheen

waaien de dagen en slaat de tijd
zonder te weten waarheen

worden de mensen uitgeluid
zonder te weten waarheen44

Veel kan ons begrip te boven gaan in dit complexe geschrift, maar
niet de richting en het eindpunt. Johannes is daar volslagen helder
in: het loopt uit op de komst van de heerschappij Gods. Dat wordt
in een verhaal verteld, dat uitloopt op de val van ‘Babylon’ en de
komst van het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel en aarde. Maar
daartussen door slingeren in cyclische bewegingen andere visioenen.
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44. Waarheen, gedicht van Van der Graft, Mythologisch, Baarn 1997, p. 263.
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De symboliek van hemel en aarde beheerst het geschrift: de hemel
wordt vanouds symbolisch voorgesteld als cirkel, volmaakt in ron-
ding, zonder begin of eind, onderscheiding of verdeling45. De spi-
raalvormige beweging die uitgaat van de cirkel verbeeldt de ont-
wikkeling en voortgang die vanuit de hemel gestuwd wordt46. De
sterren vertonen eveneeens deze circulaire beweging. Door het sa-
mengaan van deze twee vormprincipes (de verhaallijn en de cycli-
sche beweging) raak je snel de draad van het verhaal kwijt. De the-
rapeut en theoloog Eugen Drewermann maakt een vergelijking met
onze dromen47. De Apocalyps is volgens hem net zo opgebouwd als
dromen. Iedere droomserie grijpt deel na deel een en hetzelfde
grondthema aan om iets in steeds nieuwe vormen bevredigender op
te lossen. Want de droom beschermt de slaap door een bestaand
conflict naar een symbolische oplossing te voeren. De opeenvolging
van beelden in de droom verloopt niet willekeurig, maar cirkelt spi-
raalvormig rondom een specifieke kern van een probleem. Met va-
riërende symbolen proberen de beelden op een telkens nieuw niveau
psychisch de tegenstelling of het conflict te articuleren. Deze wet
van de herhaling van het gelijke op de verschillende niveaus van de
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45. De iconografie geeft hier talloze illustraties van. Zie bijvoorbeeld folio 258-259
van de Beatus van Gerona, een commentaar op de Apocalyps met verluchtingen
uit het Spanje van de elfde eeuw, waarin de hemel weergegeven is als cirkel met
in het midden de troon Gods.

46. Elisabeth Schüssler Fiorenza heeft op literaire en exegetische gronden de struc-
tuur van de Apocalyps beschreven als een konische (kegelvormige) spiraal die
zich voorwaarts beweegt vanuit het heden naar de toekomst. Zij maakt hiervoor
een vergelijking met de beweging die verbeeld is in de reeks schilderijen van Son-
ya Delaunay onder de titel Rythm.

47. Over de gedeeltelijk cyclische opbouw, zie Eugen Drewermann, Tiefenpsycholo-
gie und Exegese, Band II, Olten 1991 (een selectie verscheen in Nederlandse ver-
taling: Exegese en dieptepsychologie; wonder, visioen, profetie en gelijkenis, Zoe-
termeer 1993). Drewermann ziet de visioenen geschikt volgens een antithetisch
parallellismus membrorum (tegengesteld parallellisme van de leden), waarbij
juist de tegenovergestelde variatie van dezelfde stof wijst op beslissende veran-
deringen en nieuwe aanzetten. Dit parallellisme, een typisch stijlkenmerk van de
geschriften van het Oude Testament, heeft de opbouw van een spiraal, zoals bij
vertellingen die dicht tegen de droom aanzitten gebruikelijk is. Hij benadrukt
dat dat niet zomaar een formeel stijlkenmerk is, maar dat het inhoudelijke gron-
den heeft, zoals uit het onderzoek naar de functie en opbouw van de blijkt. Dre-
wermann ziet de mythe als geprojecteerde psychologie en de apocalyptiek als
geïntrojecteerde kosmologie. Een vergelijkbare psychologische uitleg is te vin-
den bij Rudolf Steiner, De Openbaring van Johannes. Beeld van de toekomst, Zeist
1989, en Edgar Cayce, A Commentary on the Revelation, Virginia 1993.
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innerlijke ontwikkeling bepaalt de gehele innerlijke opbouw van zo-
wel sprookjes en mythen als van afzonderlijke dromen. Het gaat om
een innerlijke ontwikkeling op weg naar psychische heelheid van het
ik. De historische crisis heeft bij Johannes zo diep ingewerkt dat ar-
chetypisch materiaal vanuit de bodem van zijn onbewuste naar de
oppervlakte is gedreven. Alle beelden moeten daarom dieptepsy-
chologisch geduid worden als weergaven van de crises en angsten
van mensen. In de cycli komt de mens door alle conflicten heen spi-
raalsgewijs steeds dichter bij God en zichzelf, met als climax hier-
van het beeld van de bruiloft van het Lam. Tot zover Drewermann
over de droomstructuur van de Apocalyps.
We moeten dat ook niet zo willen: de verhaallijn vasthouden48. Dat
heeft Johannes vanwege de symboliek van hemel en aarde niet be-
oogd. Het wordt juist spannend wanneer de lijn van de aardse ge-
beurtenissen onderbroken wordt door de beweging vanuit de he-
mel, waardoor we uit onze baan gebracht worden49. Ook hebben de
gebeurtenissen waarover het gaat en de hemelse visioenen hem zo
van slag gemaakt dat een mooi en helder verhaal niet past bij zijn
ervaringen. 
Hij wil dat we stil staan bij bepaalde punten op de verhaallijn, die
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48. De verhaalstructuur wordt niet gescheiden in duidelijk afgebakende (logische)
segmenten, maar individuele visioenen en cycli worden samengevoegd door ze
met elkaar te verweven door middel van inclusie en tussenlagen. In plaats van
te zoeken naar afbakeningen is het zinvoller je te concentreren op de verbanden
die de verschillende visioenen-cycli verbinden. Het beste kun je hele clusters vi-
sioenen uitwerken.

49. Wanneer wij een lineair-temporele opvolging van de visioenen verwachten, wor-
den we in verwarring gebracht door anticiperende tussenspelen en hymnes, dui-
delijke herhalingen en de herhaalde aankondiging dat het einde er is. Hieruit
heeft men geconcludeerd dat het boek zuiver cyclisch van aard is, maar dan zie
je weer de voorwaartse beweging over het hoofd: van belofte naar vervulling
(vergelijk de beloften aan de zeven gemeenten gedaan in de hoofdstukken 2-3
die verwezenlijkt terugkomen in het slot van het boek). Hetzelfde wordt steeds
vanuit een ander perspectief getoond, zo steeds nieuw zicht op het geheel bie-
dend. Dit is paradoxaal: deze beweging leidt niet tot een vlucht in een utopische
toekomst, maar verankert de hoorder in het heden van de zeven gemeenten, dat
voor iedere latere hoorder zijn eigen heden is. Bovendien beweegt deze wijze van
compositie zich binnen de grenzen van een brief-kader dat typisch geworden is
voor de profetisch pastorale brief van het vroege christendom. De spanning bin-
nen de compositie is wezenlijk: de voorwaartse beweging van het verhaal én het
concentrisch patroon van de brief-inclusio bepalen de voluit dynamische struc-
tuur. 

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 43



hij becommentarieert, niet logisch en begripsmatig, maar emotio-
neel en associërend. Dat we ons van de aardse wijs laten brengen
door de hemelse muziek. Net zoals de aria’s in de cantates van J.S.
Bach de verhaallijn onderbreken om tijd te nemen om te doorvoe-
len wat er zojuist verhalend gezegd is. Ook in veel films van de Rus-
sische cinema raakt degene die wanhopige pogingen doet een ver-
haallijn te ontdekken de weg kwijt temidden van de overweldigende
beelden die zich voor zijn ogen afspelen. Hier wordt op andere wij-
ze wel degelijk een verhaal verteld, maar dan volop beeldend, krach-
tige emoties oproepend. Hetzelfde geldt voor de choreografie van
iemand als Pina Bausch van het Tanztheater Wuppertal. Zij is ein-
deloos bezig om menselijke emoties te onderzoeken om het leven te
kunnen aanvaarden zoals het is, om in alle omstandigheden over-
eind te blijven. De eerste stap om angst te overwinnen, is je eraan
overgeven. 
De werkelijkheid wordt niet getoond zoals die is, maar vertaald in een
poëzie van lichaamstekens, die nog ruimte overlaat, die iets oproept,
iets voelbaar maakt dat moeilijk in woorden te vangen is, en met zo’n
intensiteit dat je de situaties en stemmingen, het balanceren op het
scherp van de snede en de onverwachte wendingen met huid en haar
meebeleeft. Wat er op het toneel gebeurt, is rechtstreeks van de li-
chamen af te lezen en hoeft niet te worden omgezet in taal of ge-
dachten. Het speelt zich allemaal af in het grensgebied tussen droom
en werkelijkheid, waar ook de poëzie vertoeft; en net als bij poëzie
gaat het puur om de zeggingskracht van de metaforen. Niets hoeft te
worden begrepen of geïnterpreteerd. Je kunt hooguit aanvoelen wat
er op het toneel gebeurt: het raakt de werkelijkheid – en is toch geen
alledaags realisme; het voltrekt zich vaak met de pregnante logica van
droombeelden – en toch is het geen fictie… De toeschouwer kan zijn
fantasie de vrije loop laten en mag delen in de gecreëerde ervaringen,
waaraan je je mag overgeven. Dit soort theater doet geen kort en bon-
dig verslag van de werkelijkheid meer; het schept met alle intensiteit
een eigen werkelijkheid50. 
Zo’n instelling en verwachting brengen ons op de juiste toonhoog-
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50. Norbert Servos in een uitgave van het Holland Festival over Pina Bausch, 
Amsterdam 1995.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 44



te van de Apocalyps. Zo moet je je ook door Johannes laten mee-
slepen en met hem leven in de diepte (angsten onder ogen zien, leed
onderkennen) en de hoogte (de hemel van God) in plaats van altijd
maar leven in de breedte51. Om te doorvoelen wat er werkelijk aan
de hand is. Om de weerstanden in jezelf tegen dit soort taal en wer-
kelijkheden die hij aanroert te overwinnen en mee te gaan in zijn
geschouwde werkelijkheid. Het gaat niet om informatie. Dat de
heerschappij Gods eens zou komen ‘wisten’ we allang, – maar wat
heb je daaraan als je lijdt aan de overheersing van andere machten
die het schijnbaar voor het zeggen hebben en als je het leven zin-
loos vindt? De Apocalyps biedt een schuilplaats om saamhorig in
samen te scholen temidden van de chaos.

Alles is ongerijmd 
behalve in het gedicht.
Er was een osmose van licht,
er kwam een glans overeind
die reed op de duisternis
en het dauwde over de vacht
van de kosmische nacht.
Ik zag het aan en ik wist:
al wat gedroomd wordt is echt,
de waarheid is een gerucht52.

Tenslotte nog eens de vergelijking met het werk van Pina Bausch:
De stukken zijn opgebouwd volgens het principe van het rondo, waar-
in het hoofdthema na elke variatie weer terugkeert. Maar toch krijg
je nooit de indruk dat de ontwikkeling stagneert. Herhaling is hier
geen vicieuze cirkel, geen smartelijk, eindeloos omcirkelen van onop-
losbare situaties. Hetzelfde komt telkens iets anders terug; in de tus-
sentijd is er door de contrasterende stukken allang iets veranderd: niet
vanzelf, het moet steeds worden bevochten met grote inspanning53.
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51. Een centrale term in de romanserie De Tandeloze Tijd van A.F.Th. van der Hey-
den, die een levensinstelling verwoordt die zich verzettend tegen de tand des tijds
slechts door het heden bepaald wil zijn en daar alles uit wil halen.

52. Van der Graft, Onbereikbaar nabij, Baarn 1997, p. 45.
53. A.w., p. 33.
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De hemelse visioenen van de Apocalyps samen lezen en horen vergt
veel. De overheersende houding in ons cultureel klimaat is eerder
die van Narcissus die verlokt werd door zijn eigen spiegelbeeld en
echo, dan die van de aandachtig naar de hemel opziende Johannes,
zoals hij in de iconografie vaak afgebeeld wordt54.

Zalig, hij die voorleest, en zij die horen…

Na deze inleiding volgt de vertaalde tekst van de Apocalyps van 
Johannes55, steeds gevolgd door een verhalende uitleg. Die uitleg is
als de steiger waarmee een gebouw gebouwd wordt. Het gebouw
blijft, de steiger wordt weggehaald. Het gaat mij om een hernieuwd
gesprek tussen hoorder en de oude tekst. Daarom verdient het een
aanbeveling na de uitleg (dialectisch) weer terug te keren naar de
tekst zelf om mediterend dit gesprek te voeren. 
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54. Zie bijvoorbeeld het olieschilderij van Hans Burgkmair uit 1518 in de Alte 
Pinakothek in München; of van Hans Memling uit 1474-1479 van het altaar-
stuk uit het Memling Museum te Brugge; of van Jacobello Alberegno uit 1397
in de Galleria dell’ Accademia in Venetië.

55. Die heb ik opnieuw vanuit het Grieks vertaald met het oog op het hardop voor-
lezen ervan. Om de voorlezer behulpzaam te zijn, is de tekst op adem ingedeeld
en gezet.
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2 Proloog
Apocalyps 1,1-3

1,1 Openbaring van Jezus Christus,
die God Hem gegeven heeft
om aan zijn dienaars te tonen
wat spoedig moet geschieden,
en welke Hij in tekenen bekend gemaakt heeft 
door de zending van zijn engel 
aan zijn dienaar Johannes,

2 die (op zijn beurt) getuigd heeft van het woord Gods,
en (wel) van het getuigenis van Jezus Christus 
al wat hij heeft gezien.

3 Zalig, die voorleest
en zij die horen de woorden van de profetie
en onderhouden wat daarin geschreven is,
want het beslissende moment is nabij.

De proloog bevat de belangrijkste motieven die in het boek voor-
komen en zet deze met het hoogste gezag neer1: een openbaring van
Jezus Christus aangaande wat spoedig moet gebeuren, die Johannes
via een engel ontvangen heeft; tenslotte waarschuwt hij dat deze
profetische woorden urgent zijn en voorgelezen en gehoord moeten
worden, want het beslissende moment is nabij.

Openbaring van Jezus Christus: ontdekking van de hemel
Pas later ging het boek, naar analogie van andere apocalyptische wer-
ken, openbaring van Johannes heten, maar die titel is niet oorspron-
kelijk. Het feit dat Johannes zichzelf als auteur voorstelt en noemt,
is heel opvallend in het genre van de pseudepigrafische apocalypti-
sche literatuur. Daarmee onderscheidt dit boek zich van die andere
apocalypsen2, die het gezag van Abraham, Ezra, Baruch of Petrus
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1. Zorgvuldig en nauwkeurig worden inhoud en gezag van het onderhavige boek
door Johannes beschreven: deze twee hangen nauw samen. In de epiloog, 22, 6-
21, komt hij daarop terug. 

2. Om het eigene van de Apocalyps van Johannes op het spoor te komen, is de ver-
gelijking met andere werken van hetzelfde genre methodisch een onmisbare zaak.
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opeisen: Johannes noemt alleen zijn naam (die blijkbaar genoegzaam
bekend was bij de adressanten) en beschrijft zichzelf (zoals Paulus)
in alle kernachtige eenvoud als dienaar van Jezus Christus. 
Het draait om de ontvangen apocalyps, openbaring, onthulling,
wegneming van een bedekking3, ontsluiering van wat verborgen
was. Het is een universeel gegeven: altijd en overal is de mens erop
uit om het geheim van het leven te ontraadselen. Wanneer je De ont-
dekking van de hemel, het meesterwerk van Harry Mulisch, naast
het verhaal van de Apocalyps van Johannes legt, ontstaat er een in-
trigerend krachtenveld van gedachten. In die roman wordt be-
schreven hoe de hemel tot de ontdekking komt dat de mensheid het
pact met de hemel (gesymboliseerd in de Tien Geboden) verraden
heeft en een pact met de duivel gesloten heeft, waardoor er een ra-
zendsnelle ontwikkeling van wetenschap en techniek gekomen is,
die het menszijn in het kwaad gestort heeft, ook doordat de mens
niet meer in het hogere, geestelijke kon geloven. God is niet dood,
dat is een praatje dat de nihilist Nietzsche over Hem uitstrooide.
Wel houdt God het voor gezien, na al die ellende met mensen. De
hemel is nu overbodig en wordt opgedoekt, de aarde zorgt daar zelf
wel voor. Het lot van hemel en aarde ligt in handen van de mens.
De hemel heeft ontdekt hoe de mens is, een beest: dat betekent het
einde van alles. Het kwaad heeft gewonnen. De Chef is een idealist,
een grote schat, die het beste voorheeft met de mensen, zonder te we-
ten wat voor vlees hij in de kuip heeft. Maar Lucifer weet, dat zij lie-
ver hemel en aarde ten onder laten gaan dan hun auto weg te doen4.
Daarom geeft God engelen de opdracht de Tien Geboden van de
aarde terug te halen, omdat niemand zich er aan hield. Die opdracht
wordt met succes uitgevoerd. Op de voorlaatste bladzijde van de ro-
man zegt de ene engel tegen de andere: Het is volbracht. Ik ben aan
het eind van mijn krachten. Wij hebben afgedaan. De wereld heeft af-
gedaan. De mensheid heeft afgedaan. Alles heeft afgedaan – behalve
Lucifer… Het enige dat ons na meer dan drieduizend jaar overbleef,
was de terugname van die tien woorden. Een machteloos gebaar na-
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3. In de evangeliën, vooral in dat van Marcus, is er die sluier omtrent Jezus bij
voor- en tegenstanders. Denk in dit verband aan het zogenaamde Messiasge-
heimnis.

4. Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel, Amsterdam 1992, p. 435.
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tuurlijk: zoals een bedrogen meisje haar verlovingsring terugkrijgt.
Schrale troost, symbolische handeling, melancholisch afscheid. De de-
caloog was het ultieme ding op aarde: het contract van de Chef met
de mensheid, afgesloten met haar zaakwaarnemer, het joodse volk,
vertegenwoordigd door zijn leider Mozes in de rol van notaris. Van
nu af heeft Lucifer vrij spel. Laat hij de mensdingen maar halen, het
kan mij ook eigenlijk niets meer schelen5. Wordt het nog wat met de
mens op de aarde? Laat de Chef het – machteloos – er bij zitten? 

In de hele Schrift en ook hier in de Apocalyps van Johannes wordt
steeds de sluier door de hemel zelf opgetild – dat is ‘openbaring’.
Een mens mag schouwen in de hemelse wereld om de aardse wereld
in het juiste licht en perspectief te zien. Want daar gaat het in dit
boek om; niet om esoterische geheimen over hemelse zaken voor
een groepje ingewijden, maar om jezelf en de duistere wereld te ver-
staan als zaligen in een baan van licht6. 
Johannes claimt in een drievoudige keten de autoriteit van God zelf
voor zijn profetische visioenen, die langs deze drievoudige weg uit
de hemel afdalen naar de aarde. Als in een estafette moet het stok-
je doorgegeven worden – totdat het aankomt in de gemeenten, waar-
in dit boek voorgelezen en gehoord zal worden: iedere hoorder
wordt zo tot medeplichtige en getuige.

1. God gaf de openbaring aan Christus, 
2. die haar (als openbaring ván Jezus Christus) in tekenen via
zijn engel doorgaf 
3. aan Johannes, die getuigt van dit ontvangen woord Gods. 

Vanuit dit hoogste gezag doet Johannes, wijzend op de urgentie van
de inhoud, een appèl op de ontvangers van zijn brief: horen en on-
derhouden (of: bewaren), vers 3; steeds aan het slot van de zeven
brieven klinkt die oren heeft, hore wat de Geest tot de gemeenten
spreekt; de epiloog neemt dat weer in 22,7 op en bezweert en lokt,
waarschuwt en nodigt hartelijk te horen en doen en te komen tot het
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5. A.w., p. 899.
6. Uit het gedicht Apocalyps van Ida Gerhardt, a.w., p. 281.
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volle leven – de hele Tora en alle profeten hebben dat vóór hem ge-
roepen en Johannes roept het hen eenvoudigweg na. Hij staat (naar
zijn eigen besef als laatste) in die traditie en hij hoeft zich niet op
gezaghebbende figuren uit het verleden te beroepen, want het is hem
vergund te spreken vanuit het hoogste gezag.

De openbaring die Johannes heeft ontvangen, heeft hij niet alleen
van Christus ontvangen, maar is tevens een ontsluiering van wie
Christus is7. Vanuit Christus zien de aarde en de aardse machtsver-
houdingen er anders uit. In 1,4-8 vertelt hij dat, en hoe, het is ge-
schied en in zijn gehele verdere brief gaat het over wat en waarom
spoedig moet geschieden. Zoals gezegd, heb ik in de vertaling het
Griekse ginomai in de meeste gevallen met het archaïsch klinkende
geschieden vertaald. Dat klinkt stroef en de zinnen lopen dan niet
zo, maar het is wel in de sfeer van Johannes die bewust ook een he-
braïserend Grieks hanteert, omwille van de aansluiting met het Ou-
de Testament tot en met de grammatica, – die volgens het gewone
Grieks uit zijn dagen vaak niet klopte. Zoals Charles zegt: Johan-
nes schrijft Grieks, maar denkt Hebreeuws. Het woord geschieden
heeft de lading van het Hebreeuwse haja waarmee een nieuwe inzet
Gods wordt aangegeven.
Vandaar dat het eerste visioen dat hij doorgeeft, een visioen van
Christus in glorie is. De betekenis hiervan kan niet overschat wor-
den, zozeer wordt het hele geschrift getoonzet door de figuur van
Christus. Het magnifieke gebrandschilderde raam van de St. Étien-
ne-kathedraal te Bourges (dertiende eeuw) dat de Apocalyps ver-
beeldt, laat drie visioenen van Christus het geheel van de twaalf bin-
nenramen overheersen.

Gezag en vrijheid: een moeilijk koppel
Johannes kent geen ander gezag dan dat uitgaat van de ontsluiering
van Jezus Christus. Wanneer zichtbaar wordt wie Hij is, komen wij
tegelijk onder het beslag van zijn gezag.
De schuld en nood van de kerk is dat zij het gezag Gods beperkt, de
invloed van Christus kanaliseert, het werk van de Geest op het ‘in-
nerlijke’ leven betrekt. HET GEZAG GAAT VOOROP. Wij kunnen niet tot
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7. De genitivus subjectivus van Jezus Christus is tegelijk een genitivus objectivus.
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de Schrift komen, wij moeten ervan uitgaan. Hoe vinden wij echte vrij-
heid úit het gezag? Gezag is het gezegde zelf, als het zich in zijn eigen
aard aan ons aandient. Het wordt ons niet opgelegd, maar aangebo-
den. Het treedt aan het licht en trekt ons tot het licht. Het legt beslag
op ons, meer zoals een kunstwerk dat doet dan zoals een betoog dat
zou doen. Het wint ons hart niet door het te onderwerpen, maar door
het te bevrijden8. 
Het gaat in de hele Schrift en met name toegespitst in de Apocalyps
om het komen van de heerschappij Gods die de ware vrijheid voor
de mens betekent. Dat klinkt paradoxaal. Hoe deze paradox zich
voltrekt, verhaalt de door en door paradoxale Apocalyps. Want het
is nogal wat voor ons: met het gezag van God zelf profetieën door
te geven aan de kerk en haar zo tot horen oproepen. Een hernieuwd
gesprek over het gezag van de Schrift, dat net als dat van Christus
volstrekt anti-autoritair is, is nodig om het verschil te zien tussen
de aard van deze ‘macht’ van God en die van de aangeklaagde ab-
solute machten. Maar dan niet vanuit de veilige toeschouwer-situ-
atie, maar vanuit een situatie die beschreven is in 1,9 (zie daar)! 

Geloven alleen in de binnenkamer of in de geschiedenis?
Wanneer die sluier inzake Christus’ overwinning opgelicht wordt,
zijn de rapen pas gaar! Dan komen de vragen en problemen inzake
‘de geschiedenis’. Is er nog geloof na ‘Auschwitz’? Of is God toen
definitief voor ons zoekgemaakt?9 Juist dan krijgen we oog voor de
duisternis van veel wat geschiedt op de aarde onder de hemel. Er
moet inderdaad en metterdaad iets geschieden. Want zo kan het niet
langer. Hier gaat Johannes’ geschrift over. Aan begin en slot (22,6)
van zijn werk noemt hij dit uitdrukkelijk: het vormt een kader voor
het totaal. Hier klinkt geen wanhopige, noodlottige uitroep van ie-
mand die het leven onder zijn vingers voelt doorglippen, maar de
vertrouwde uitspraak van iemand die vast wil houden aan en terug
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8. K.H. Miskotte, a.w., p. 11. Vergelijk ook de rede van de Groot-Inquisiteur uit
De gebroeders Karamazov van F.M. Dostojewski, die Christus verwijt dat hij de
mensen ten prooi heeft gegeven aan de vrijheid die ze niet aankunnen en het de
opdracht van de kerk acht zich op te offeren voor de mensen en hun de last van
de vrijheid af te nemen door met gezag over hen te heersen.

9. Naar woorden uit het gedicht Auschwitz van Gerrit Achterberg, Verzamelde Ge-
dichten, Amsterdam 1991, p. 622.
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wil vallen op de woorden uit Daniël (2,28 en 45 met toevoeging van
spoedig), de profeet, die in een vergelijkbare crisis verkeerde, na-
melijk dat het hoog heilig moeten van God het laatste is waar je op
aankunt10: op Hem die de aarde en haar mensen niet los laat. In de
drievoudige keten gaat het er om dat onze Lieve Heer daarbij men-
sen oproept. Onze God is geen mirakelgod die los van mensen in-
grijpt (vandaar ook de bemiddelende engelen): liefdevol lokkend
worden de geadresseerde zeven gemeenten bij dit grootse gebeuren
betrokken! Dat maakt Johannes nog eens heel duidelijk doordat hij
het eerste Christus-visioen van 1,12-20 en de zeven brieven sterk op
elkaar betrokken heeft. Waar een aantal apocalypsen begint met de
beschrijving van de hemelvaart van de ziener en de hemelse regio-
nen die hij te zien krijgt, begint Johannes met het visioen van de
Christus die temidden van zijn gemeente is en daaropvolgend de ze-
ven brieven aan die gemeenten. Daarmee worden zij ingeschakeld
bij wat spoedig moet geschieden. 

Gods media
Mulisch’ roman De ontdekking van de hemel is op zijn minst pessi-
mistisch over deze ‘inschakeling’, omdat het kwaad God en mens
te sterk af is. Daarom geschiedt het niet: de mens houdt zich niet
aan de Tien Geboden en laat het kwaad heersen. Johannes ziet dat
anders: de Schepper laat zijn schepsel desondanks niet los. God
brengt vanuit de (voor ons verborgen) hemel het aardse gebeuren
in beweging op zo’n wijze dat de mens daar in vrijheid en verant-
woordelijkheid in deelneemt. Engelen zijn tekenen van dit verbor-
gen en niet te bewijzen proces. Zij zijn getuigend en dienend bezig
te bemiddelen tussen God en mensen, en zijn dienstbaar aan het ko-
men van de heerschappij van God. In het bemiddelen van deze ont-
moeting tussen God en mens, zijn engelen een echt tegenover voor
de mens. Schitterend is het gesprek van twee engelen in Mulisch’
roman: Vroeger hadden wij het makkelijker. – Wat bedoel je? – Toen
wij in voorkomende gevallen nog eenvoudig het woord tot de mensen
plachten te richten. – Maar daar zijn wij mee opgehouden, nadat die
wezens op het idee waren gekomen dat het niet onze stem was die zij
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10. Treffend verwoord door Achterberg in het gedicht Openbaring, a.w., p. 284.
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hoorden, maar hun eigen innerlijke stem. Dat soort zakkenrollerij kon-
den wij ons natuurlijk niet laten welgevallen. Het is onloochenbaar,
dat op aarde de technologie steeds meer de plaats inneemt van de theo-
logie, maar de psychologie moet zich wat dat betreft niets inbeelden11.
Verder in het boek zegt diezelfde engel die bepaalde gebeurtenissen
op aarde naar zijn hand gezet heeft om twee mensen elkaar te laten
ontmoeten: Dadelijk zult u de noodzaak daarvan wel inzien. Ik heb
alleen ingegrepen als het strikt nodig was, ik ga altijd zo zuinig mo-
gelijk met mijn middelen om, maar ik moet nu eenmaal werken met
dat taaie rubber, waarvan mensen zijn gemaakt. Als het nog onze ge-
woonte was het woord tot hen te richten, zou alles een stuk eenvoudi-
ger zijn, – maar u hebt het al aangestipt: sinds die dromers zichzelf
wijs hebben gemaakt, dat dat niet uit den hoge kwam maar uit hun ei-
gen diepte, zijn wij daar mee gestopt. – Tegen onze zin12.

Intermezzo: wat spoedig moet geschieden van den beginne af aan
Wat hier apocalyptisch geformuleerd is, heeft zijn diepste grond in
de kern van de Tora: in het begin van de geschiedenis van God en
zijn volk, zoals beschreven in Exodus. Om de slagkracht van dit ge-
schieden in ‘de laatste dagen’ te peilen, grijpen we nu in een inter-
mezzo terug naar dat begin, waar mensen ingeschakeld worden in
datgene wat geschiedt van Godswege. 
De Hebreeuwse tekst noemt ieder van de eerste vijf bijbelboeken
naar het eerste woord dat daarin voorkomt. Exodus heet: Sjemot,
namen. Sjemot vertelt het verhaal van de Naam en de namen: van
God en mensen. Het vertelt wie die God is, hoe we aan Hem komen
– en dan blijkt het omgekeerd te zijn: hoe Hij aan ons komt en hoe
wij aan een naam komen. De naam staat voor het wezen van de dra-
ger ervan. In de anonimiteit zijn we niemand, we worden pas ie-
mand wanneer een ander mij bij de naam noemt. Ik heb mijn naam
niet zelf bedacht, evenmin als ik om mijn bestaan gevraagd heb: het
is gegeven, geschenk, dat ik mag aannemen. Doordat mijn naam
genoemd wordt, bén ik iemand13. Daar gaat het in dit verhaal over:
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11. A.w., p. 432. 
12. A.w., p. 675.
13. Vgl. het in hoofdstuk 5 opgenomen gedicht De Naam van Ida Gerhardt, a.w.,

p. 339.
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over hoe mensen namen hadden, verloren en terugkregen: de kin-
deren Israëls hadden de naam Israël (= Godsvechter) ontvangen
toen een van hun voorvaderen in een nachtelijke ontmoeting met
God en zichzelf streed en zich aan die God overgaf en daar een man-
ke heup aan over hield14. Vanwege een hongersnood trokken zij
naar Egypte en bleven daar. Langzamerhand werden zij in Egypte
tot anonieme werkslaven gemaakt. Het verhaal gaat hoe God hen
daaruit bevrijdde en weer mensen van hen maakte.
Het begin van deze geschiedenis van mensen met God wordt ge-
vormd door de Godsontmoeting die Mozes kreeg. Al daarvoor had
Mozes een poging gewaagd door middel van gepast geweld op te
komen voor zijn volksgenoten, maar dat bleek niet de weg te zijn
tot de vrijheid en menswording. Op een onverwacht moment over-
komt het hem dat hij de Naam ontmoet. Want het woordje God
duidt wel een beetje aan waarover we het hebben, denken we, maar
bij navraag heeft ieder zijn eigen god, of, met de woorden van Wil-
lem Kloos, is ieder zijn eigen god in het diepst van zijn gedachten.
Dat woordje ‘God’ moet betekenis en inhoud krijgen. In dit verhaal
wordt verteld hoe deze God tot Naam wordt: ‘iemand’ wordt voor
mensen, een ‘gezicht’ krijgt – hoe er iets gaat groeien tussen deze
twee, die God en die groep verdrukte marginalen in de slavernij en
angst: hoe de Naam een relatie, in de Schrift verbond geheten, aan-
gaat met die mensen die daardoor gaan opleven. God en mensen,
altijd een hachelijke zaak. Altijd moet je vragen: over welke God
heb je het? Als mensen ‘God erbij halen’ kan het ook goed mis gaan.
Daarom is het van belang twee gevaren in het oog te houden in de
relatie God-mens:
– Die relatie is niet op een wijze ‘van buiten of boven’ die mij als
persoon uitschakelt zodat het wordt: niet ik maar Hij, de concur-
rentie. Sjemot, Exodus, zet daarom steeds de verhalen van het doen
en laten van mensen en van God naast elkaar om te laten zien dat
het gaat om ontmoeting: het moet van twee kanten komen, in vol-
le verantwoordelijkheid en daarom ook in vrijheid (geen angst,
schuld, schaamte).
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14. Vgl. Genesis 32,22-32; Exodus 1,5: En het geschiedt dat alle personen die uit de
heup van Jakob voortgekomen zijn zeventig personen zijn. Vreemd genoeg is heup
in de NBG-vertaling gewoon weggelaten.
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– Die relatie is evenmin op een wijze van ‘van binnen of van bene-
den af’ die God als projectie van wat dan ook gebruikt. Er zit veel
waars in: ons beeld van God is door allerlei projecties gekleurd. We
houden er menselijke, beperkte voorstellingen van God op na. Het
gaat erom of deze voorstellingen en fantasieën en verbeeldingen van
de Onzichtbare ergens op sláán. Wij geven God geen naam – wij
bedenken Hem niet – maar Hij maakt zichzelf bekend. De ‘goden’
(d.i. machten) erkennen en maken we wel zelf. Als mens worden wij
op onze plek gezet: wij geven onszelf niet eens een naam. We ont-
vangen het leven, een naam voor onszelf, en de Naam Gods en zoe-
ken onze weg in het mistige leven. Exodus vertelt het verhaal van
mensen die een naam gekregen hebben vanwege de Naam. Die
Naam is verborgen en op afstand, om nabij te kunnen komen. Ver-
halen van God en mensen lopen niet in elkaar over, maar staan wel
naast elkaar. Als het ware om zelf de vonk te laten overgaan, zelf
te zorgen voor integratie, verband, relatie, betrokkenheid. Dat he-
le proces is wonderlijk, maar geen mirakel (met passieve toeschou-
wers), want het schakelt mij als verantwoordelijk mens voor 100 %
in. De uittocht doelt op een intocht in nieuw land, en loopt daar-
om via de Sinaï, de berg van het verbond waar de Tien Woorden
als leefregels gegeven zijn.

Een godsgericht in vlam en vuur
verbergt een naam, een avontuur
in woorden voor een nieuw verhaal:
de oudste bronnen van de taal.

In vuur en vlam een godsgericht
dat duisternis vertaalt in licht.
Alleen leefregels in díe naam
verlenen grond aan dit bestaan15.

Om antwoord te krijgen op de vraag ‘wie ben ik?’ moet Mozes uit-
gaan naar zijn broeders en zien waarmee zij worden belast (Exodus
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15. Het begin van het lied Een vurig lied met de hand op het hart op de melodie van
de Geneefse Psalm 134 naar Exodus 3 en 4 van Wim Pendrecht, Toonladders op
naam, Kampen 1989, p. 96.
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2,10-11). Wie in zichzelf blijft, wordt niemand. Maar wie dat op ei-
gen houtje blijft doen, loopt de kans, zoals Mozes, te bezwijken aan
het geweld, terecht te komen in de noodlottige geweldsspiraal. Juist
om jezelf te ontdekken en te worden en de ander te zien, juist daar-
om moet God eraan te pas komen. Godsgeloof en menselijke soli-
dariteit en loyaliteit zijn twee kanten van dezelfde zaak.
In Exodus 2,11 geschiedt er iets! Mozes is groot geworden en ziet
de ellende van zijn broeders en zusters. Het krijgt een dramatische
afloop. Het eindigt er mee dat Mozes als politiek vluchteling geen
poot heeft om op te staan. Hoe moet hij na zijn vlucht ooit terug,
hoe zouden ze hem ooit als gezaghebbend leider kunnen accepte-
ren, in zijn missie kunnen geloven? Het door hem gebruikte geweld
heeft hem dubbelzinnig gemaakt. Je wilt de baas over ons zijn, ter-
wijl hij alleen het goede met hen voor had: geweld heeft hem in een
machtsstrijd machteloos gemaakt – einde verhaal? Exodus 2 is ge-
heel vanuit menselijk perspectief gezien – er is echter nog een an-
dere kant…
Die volgt in 2,23-25 met de verrassende wending die de geschiede-
nis openbreekt en gaande houdt: het geschiedt dat God hoort en
doet. Wanneer deze God zich openbaart aan Mozes gaat dit ver-
haal verder16. Mozes was niet op zoek naar God of een religieuze
ervaring, maar was bezig eten voor zijn beesten te zoeken in die
droogte. En wanneer je de gebaande paden verlaat, gebeurt het soms
zomaar: hij denkt iets bijzonders te zien en gaat kijken: een vuur-
vlam in een senè, sinaïdoorn, zoals er daar talloze van voorkomen.
Maar die dorre bos brandhout werd niet verteerd. Hij, in de crisis,
zou er niet door verteerd worden, evenmin als zijn volk in het vuur
van de strijd om het dagelijks bestaan – ze zouden het redden. De-
ze God is menselijk aangetast door het leed van zijn mensen. Zo-
lang er mensen lijden, lijdt God; zolang er mensen huilen, huilt God.
Maar naderbij gekomen hóórt hij alleen iets: de stem uit het vuur,
die hem bij name noemt (zelfs twee keer!). Het niet te grijpen vuur
symboliseert het ongenaakbare mysterie van God, zijn ‘wezen’ dat
voor mensen niet te benaderen is, maar de stem spreekt mensentaal!
Hoort! Wat volgt is geen informatie over God en zijn natuur, maar
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16. Zie verder bij hoofdstuk 9, bij de bespreking van Apocalyps 8,3-5
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een uitnodiging vertrouwen te stellen op degene die in zijn vurige
aanwezigheid instaat voor mensen. Mozes geeft zich. Hij wordt
enerzijds op afstand gehouden door de Nabijgekomene. Het blijkt
geen privé-God binnen handbereik (dé behoefte van de religieuze
doe-het-zelver), wel op gehoorsafstand. 
Nadat de Stem uit het vuur17 Mozes verzekert heeft van zijn be-
trokkenheid bij de ellende van zijn mensen, maakt God zijn Naam
bekend in antwoord op Mozes’ vragen. God neemt Mozes’ tegen-
spartelend serieus en houdt die vragen tegen het licht van zijn be-
vrijdende tegenwoordigheid. Veel modieuze ‘wie ben ik-therapieën’
die narcisme en ik-gerichtheid bevestigen, lopen het risico mensen
te snel van hun verantwoordelijkheid en opdracht te ontslaan. Dat
levert voor de gemeenschap onoverkomelijke problemen op. Zoals
Joke Smit zei: als iedereen voor zichzelf opkomt, wie komt er dan voor
ons allen op?
Iedereen krijgt een naam, de Stem roept zijn naam zelf uit, eerst nog
gedeeltelijk in 3,12 èjèh, Ik ben (aanwezig18), of: Ik geschied. En in
3,14 luidt de naam volledig op doorvragen van Mozes: èjèh asjèr
èjèh. Dit is onvertaalbaar. Het gaat om een vervoeging van het werk-
woord haja, dat geschieden betekent. Er zijn veel pogingen gedaan
dit weer tegeven. De poging van de NBG-vertaling is echter onge-
lukkig: Ik ben die Ik ben19. Het roept iets op wat juist niet bedoeld
is: iets van zelfgenoegzaamheid en in zichzelf opgesloten zijn20. Het
gaat er in de onmogelijke vertaling om twee dingen uit te drukken: 
1. Het feit dat deze God de aanwezige is, beschikbaar voor wie Hem
aanroept: dan ís Hij (er) en laat iets geschieden, brengt een geschie-
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17. Vgl. de Tora-vertaling van Pieter Oussoren, De Stem uit het vuur, Zoetermeer
1993.

18. Deze vertaling is van Pieter Oussoren, a. w. Andere mogelijke vertalingen: Ik
ben die is; Ik-ZAL-ER-ZIJN; Ik zal zijn die Ik zijn zal; Ik ben er; Ik zal er zijn,
zoals ik er al was; Ik-maak-geschiedenis; Ik-zal-geschiedenis-maken, gelijk Ik
geschiedenis heb gemaakt.

19. In navolging van de Septuaginta die vertaalt: ego eimi ho oon, ik ben de zijnde.
Wijsgerige bespiegelingen over deze Naam die de tekst teveel losgelaten hebben,
hebben veel schade gedaan. Vanuit deze vertaling heeft men abstracte en wijs-
gerige categorieën binnengesmokkeld die in het verhaal niet thuishoren. Gods
‘bestaan’ is geen abstract-statisch begrip, maar een concreet-dynamisch ‘met ons
zijn’ in het vervullen van onze roeping. 

20. Vgl. het populaire liedje Ik doe wat ik doe, ik wil wat ik wil.
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denis op gang waar Hij ten zeerste als initiator in betrokken is en
blijft.
2. Het feit dat wij niet kunnen beschikken over deze beschikbare:
hij is God en geen mens, de Gans Andere, het ongrijpbare vuur.
Zijn wezen geeft Hij niet prijs aan mensen, maar zijn daden kunnen
gekend worden.
In 3,15 worden alle draden samengeknoopt als God op grond van
en met gebruik van het genoemde werkwoord haja zijn Naam in
vier medeklinkers21 uitspreekt: de AANWEZIGE. In tempel en syna-
goge is voor zover wij weten die Naam uit respect nooit uitgespro-
ken. Wanneer men JHWH leest, spreekt men iets ander uit, zoals de
Eeuwige, de Naam, de Heilige, de Aanwezige. In ieder geval is JHWH

als Naam steeds verbonden met ‘en het geschiedde’. Je zou zoiets
kunnen lezen als IK ZAL GESCHIEDEN, of ZAL GESCHIEDENIS MAKEN.
De profeet Amos heeft klassiek verwoord hoe een gebeuren van
Godswege verbonden wil zijn met menselijk handelen:
Voorzeker, De Heer JHWH doet geen dabar22, woord, of Hij open-
baart zijn geheim aan zijn dienaren, de profeten. De leeuw heeft ge-
bruld, wie zou niet vrezen? De Heer JHWH heeft gesproken (dabar),
wie zou niet profeteren? (Amos 3,7-8). Over gezag gesproken. De
kerk wordt opgeroepen om te getuigen en te profeteren, het Lam te
volgen waarheen het ook maar gaat23, 14,4, zich gevende aan de be-
weging van boven naar beneden (zie ook bij de hoofdstukken 10,1
– 11,13!). 
Dit geschieden in de laatste dagen waar Johannes over gaat schrij-
ven heeft de geladenheid van alles wat de God van Israël tot nu toe
heeft doen geschieden op onze aardkloot.
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21. De oorspronkelijke Hebreeuwse tekst bestaat alleen uit medeklinkers. De klin-
kers zijn er pas ongeveer in de achtste eeuw bijgezet als leeshulpen. Vandaar dat
we niet weten hoe je de vier medeklinkers JHWH uitspreekt. Het meest waar-
schijnlijk is de weergave: Jahwe. Jehova of Jahoe is het zeer waarschijnlijk niet.
De NBG-vertaling geeft in haar vertaling het Hebreeuwse JHWH steeds weer met
HERE. Ik kies daar niet voor vanwege de overheersend mannelijke connotatie,
hoewel het wel weer spoort met het Griekse Kyrios dat de Septuginta leest voor
JHWH en dat in het Nieuwe Testament ook als titel voor Jezus gebruikt wordt.

22. Het Hebreeuwse dabar betekent woord en daad in één.
23. In Gij die mij voert… laat Achterberg voelen hoezeer het gezag waarmee rich-

ting gewezen wordt uiterst pastoraal van aard is, a.w., p. 995.
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Zalig, die voorleest en zij die horen…
Daarom wordt de voorlezer gelukkig geprezen, of in lijn met de
klassieke vertaling zalig24, omdat zo de weg van het Lam wordt ge-
volgd. Psalm 1 prijst de mens gelukkig die de juiste levensweg en
daarmee een rijk en vruchtbaar leven gekozen heeft (beelden die in
22,2 terugkomen). Terwijl de weg van mens die niet de richting van
de weg van de Tora houdt, doodloopt. Dit zijn fundamentele zaken
die natuurlijk in het gewone leven aangevochten worden, omdat het
op korte termijn niet direct zichtbaar en voelbaar is. In de Apoca-
lyps gaat dit groots en meeslepend gebeuren: het kwaad van de an-
ti-goddelijke macht, dat veel mensen dreigt mee te sleuren in zijn
val – en wel moet instorten, zo verrot is het – houdt geen stand in
het gericht. Daarom moeten deze profetische woorden onderhou-
den, bewaard worden door ze te doen (zoals steeds in de Tora het
centrale koppel ‘horen en doen’ voorkomt): geen vrijblijvende fu-
turologie, maar engagement! Want Gods dabar moet worden be-
tuigd: zo wil God ingrijpen, door mensen te roepen en aan te spre-
ken om hen in zijn vernieuwend handelen te betrekken. En dat moet
weer verder verteld én gedaan worden en zo blijft Gods dabar werk-
zaam op de aarde onder zijn hemel.
Om het leven in de spanning van de komende heling uit te houden
(het nog-niet), worden de hoorders zalig gesproken aan begin en
einde, 22,7. Het is paradoxaal, want het komende Rijk geeft een
Umwertung aller Werte. Het geeft een aansporing om het leed dat
er vanuit het einde (waarin alle leed is weggedaan) wel anders uit-
ziet, maar nu niet minder pijnlijk is, te verdragen. 
Tegenover de zeven zaligsprekingen in dit boek25, staan er veertien
uitroepen van het tegenovergestelde ‘wee’. Zalig is wie in overeen-
stemming leeft met de onthulde realiteit van dit boek.
Na de drievoudige keten van oorsprong en gezag, vermeldt Johan-
nes hier de trits van voorlezen (in de eredienst), horen en doen.
A.J.P. Garrow26 heeft in zijn oorspronkelijke en inspirerende boek
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24. Waardoor de associaties met de ‘zaligsprekingen’ van Jezus doorklinken. Het is
hetzelfde woord dat in de Septuaginta ter vertaling van het Hebreeuwse esjrej
in Psalm 1,1 gebruikt wordt.

25. 1,3; 14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7.14.
26. Revelation, London 1997.
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dit heel letterlijk genomen: als deze brief hardop voorgelezen moest
worden (in de oudheid las men überhaupt altijd hardop) in de li-
turgie van de gemeente, zou Johannes daar rekening mee gehouden
hebben door geheugensteuntjes, herhalingen, duidelijk afgebaken-
de pericopen en vooral ‘cliffhangers’ (waar de ordinaire verrekijk-
soaps meester in zijn – je blijft kijken en je haat jezelf) om de span-
ning vast te houden en zijn hoorders geboeid bij de les te houden.
Hij heeft gepoogd dat te reconstrueren en komt tot het toch wel ver-
rassende resultaat dat het geheel in zes porties gelezen kan worden
die ongeveer dezelfde lengte hebben (variërend van 1620 tot 2055
woorden)27.

Want het beslissende moment is nabij
Het Griekse kairos dat meestal vlak vertaald wordt met tijd28, heeft
het klemmende van ‘moment suprême’, ‘occasion’, de gelegentijd,
nu of nooit, hét moment29. 
Rochus Zuurmond heeft het specifieke karakter van dergelijke tijds-
aanduidingen als nabij helder uiteengezet30 en de kern hiervan sa-
mengevat in zijn uitspraak dat het bijbelse begrip nabij (-heid) een
modus van presentie is. Niet iets dat in de toekomst ligt en onbe-
reikbaar en zonder invloed is op mijn heden, maar dat nu al domi-
nant is over ons. Daarom zijn kairos en en tachei (spoedig) ook geen
tijdsaanduidingen op de klok of de kalender – het kan allemaal nog
heel lang duren – maar geven ze aan dat er iets geschied is en ge-
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27. Garrow heeft acht criteria ontwikkeld om dit vast te stellen: of er spanning op-
gebouwd is aan het eind van ieder gedeelte, het gebruik van het sleutelwoord
anoigoo (openen), een handeling die van de hemel uitgaat, tekenen van het ko-
men Gods die hierop volgen, een slothymne (in verband met het liturgisch ge-
bruik), een beeld van hoe de finale eruit gaat zien, en een verwijzing naar het
avondmaal (eveneens vanwege de liturgische setting van het geheel) en genoemde
lengte. De breekpunten liggen bij 3,22// 8,1// 11,18// 15,4// 19,10. Op p. 50-51
heeft hij dit in een overzichtelijk schema samengebracht.

28. Soms is dat ook de juiste vertaling, maar ook dan heeft het iets met klem, vgl.
2,21; 6,9; 12,12.14; 16,10; 20,3.

29. Vgl. het gedicht getiteld De tijd van God van Anton van Wilderode, Verzamel-
de Gedichten, 1980.

30. Ik geef hier op eigen wijze de hoofdlijn van zijn gedachten, die hij verwoord heeft
tijdens de studieweek ‘In de slag met de Apocalyps’ op ‘Hydepark’ in Doorn,
10-14 oktober 1994, en in zijn artikel ‘Ethos ad interim’, in: J.P. Heering a.o.
(redactie): Jezus’ visie op zichelf, Nijkerk 1991, p. 142-152.
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schieden zal (‘komen’) met zoveel gezag dat het bepalend is voor
ons doen en laten hier en nu. Het is niet futuristisch bedoeld in de
zin van het ‘toekomstig einde van de wereld’ als laatste dag op de
verscheurkalender. ‘Het zal mijn tijd wel duren’. Nee, de hier geo-
penbaarde werkelijkheid (straks in het Christus-visioen, 1,12-16,
voor ogen gesteld) is dé bepalende werkelijkheid voor ons hier en
nu. Het gaat over wie de macht heeft. 
Voor ons is de manier waarop deze begrippen gebruikt worden las-
tig. Wij hebben een ander wereldbeeld: wij denken lineair in termen
van verleden, heden en toekomst en maken duidelijk onderscheid
tussen de concepten van tijd en ruimte. Maar in de antieke geest
correspondeerde nabijheid in ruimte met nabijheid in tijd. Zo kan
gezegd worden ‘het Koninschap Gods is nabij gekomen’, waarmee
bedoeld wordt dat wat op ons toe-komt al een manier van aanwe-
zig zijn ís. De verwachte toekomst en de verleden tijd kunnen in de
antieke geest in het heden aanwezig zijn, alleen verborgen, ver-
vaagd31. In de apocalyptiek zegt men dan: in de hemel zijn die twee
bekend en aanwezig. Zo wordt in 1,4 de naam Gods vanuit het he-
den, de presentie, gedacht en uitgebreid over verleden en toekomst,
om dominant te zijn over ons nu, opdat wij ons nooit en te nimmer
meer zouden kúnnen neerleggen bij de grote puinhoop die de aar-
de geworden is. Wie zegt dat dat toch wel meevalt, heeft misschien
geen weet van wat de eigenlijke bestemming en bedoeling van die
aarde onder Gods hemel is32. 
Wat in de ruimte op afstand ligt moet in beweging komen en een weg
afleggen voor het bij ons is gearriveerd. Die beweging heeft tijd no-
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31. F.H. Breukelman heeft in zijn studie over het evangelie naar Matteüs duidelij-
ke taal gesproken. De Koningsheerschappij God is enerzijds gans en al perfectum
en anderzijds toch ook nog gans en al futurum. Deze twee verkeren in een span-
ning, en geven het geheim van het presens aan: het perfectum gedenkend en het
futurum verwachtend, wordt het heden der genade verkondigd. De onthulling moet
nog komen in zijn komst als Richter: dat betekent een onthulling van en aan on-
ze wereld: door de crisis heen, onder de wil en heerschappij Gods zich stellend, gaan
we de weg van het leven (Psalm 1). In die spanning worden wij opgericht, ge-
dragen en opgeroepen diezelfde beweging die vanuit de hemel uitgaat naar de
aarde te voldragen – in het doen van gerechtigheid en het betrachten van de lief-
de. Bijbelse Theologie III/2 De Koning als Richter, Kampen 1996, p. 218.

32. Met de term aarde onder de hemel verwijs ik naar de theologische intenties die
F.H. Breukelman op grootse wijze naar voren gebracht heeft.
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dig; in zekere zin is die bewegend afgelegde weg ‘tijd’. Nabij in tijd
komt dus praktisch op hetzelfde neer als nabij in ruimte. Dat wordt
bevestigd door het metaforisch gebruik. Vaak is het dan niet eens dui-
delijk wat de basis is van de metafoor: nabijheid in ruimte of nabij-
heid in tijd33.
Dat betekent dat je je niet te veel bezig moet houden met de kwan-
titeit van wanneer, maar met de kwaliteit van waartoe: wat houdt
dat voor het hier en nu in34? Want de situatie is hachelijk! Het gaat
vooral om een sfeer, een atmosfeer, waarin de aangesprokenen wor-
den geplaatst. De nabijheid van iets of iemand – het doet er niet toe
of die in termen van tijd of ruimte wordt uitgedrukt – kwalificeert het
bestaan35. Vooral Deuteronomium 30,14 spreekt helder uit dat het
gaat om een aanzet tot handelen: Zeer nabij u is dit woord (t.w. dit
gebod), in uw mond en in uw hart, om het te doen. Onder Gods ge-
zag, dat wil zeggen binnen zijn verbond levend, is er vrijheid om
goed te doen, want Hij heerst over de machten36. 

Waar het visioen ontbreekt,
wordt een volk teugelloos aan zichzelf overgelaten,
maar zalig is het, wanneer het Tora, -Weisung- onderhoudt
(Spreuken 29,18).

De schrijver Boeli van Leeuwen voert de wanhopige Kai ten tone-
le:
Goddeloos was hij, die God voortdurend zocht op zijn zwerftocht door
een overbodige, bedorven wereld, terwijl God hem niet nodig scheen
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33. Zuurmond, ‘Ethos ad interim’, p. 150.
34. Vgl. Sefanja 1,14: Nabij is de grote dag van JHWH, nabij en hij nadert haastig…’

dat direct gevolgd wordt door ‘Komt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, gij schaamte-
loos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt…; zoekt JHWH… zoekt ge-
rechtigheid, zoekt ootmoed…’ in Sefanja 2,1-3. Het is helemaal niet de voorop-
gezette bedoeling dat ‘het besluit’ (n.l. tot vernietiging, 1,15-18) uitgevoerd
wordt. Alleen, als jullie in dat spoor doorgaan, zal dat vanzelf, vanuit een in-
nerlijk mechanisme, wel zo gaan. Juist schept deze oproep ruimte tot horen,
1,14b. Dit voorbeeld uit de twaalf zogenaamde ‘kleine’ profeten is met zeer veel
voorbeelden uit te breiden.

35. Zuurmond, ‘Ethos ad interim’, p. 152, waar hij de voorbeelden aanhaalt van
Deuteronomium 4,7; 30,14; Psalm 34,19; 85,10; 145,18v.

36. Dat element van gezag laat ook Deuteronomium 4,7 zien waar Gods macht in
termen van nabijheid beschreven wordt.
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te hebben en geen gebod tot hem wilde richten37. Maar hij bleef een
vreemdeling op aarde, die luisterend steeds het hoofd ophief om te ho-
ren het verlossende gebod van God, het gebod dat de breuk uit het Pa-
radijs moest herstellen en zijn ziel de rust kon geven van de Hemel die
reeds van hem was38. Als deze wanhopige Kai zo gaat drinken dat
hij in de tapkast de sterren ziet fonkelen en de vloer begint te gol-
ven, en in het ziekenhuis aangekomen begon te te zweven alsof hij
door engelen was meegenomen en aan de zuigkracht van de aarde was
onttrokken39, gaat hij van alles zien. Tussen de angstvisioenen door
komen vele flarden tekst uit de Apocalyps die hem vertroosten. Ten-
slotte werd hij in die nacht bezocht door iemand als een mensen-
zoon… (Apocalyps 1,13).
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37. Boeli van Leeuwen, Een vreemdeling op aarde, Haarlem 1983, p. 67.
38. Boeli van Leeuwen, a.w., p. 68. Vgl. Psalm 119,176.
39. A.w., p. 80.
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3 Briefgroet
Apocalyps 1,4-8

4 Johannes aan de zeven gemeenten in Asia:
genade zij u en vrede van Hem,
die Is en die Was en die Komende is,
en van de zeven Geesten voor zijn troon,

5 en van Jezus Christus,
de getrouwe getuige, 
de eerstgeborene van de doden,
en de vorst van de koningen der aarde.
Aan Hem die ons liefheeft
en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed,

6 – en Hij heeft ons tot een koninkrijk,
tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt –
aan Hem de glorie en de kracht tot in de eeuwen der eeuwen! Amen.

7 Zie, Hij komt met de wolken,
en elk oog zal Hem zien,
ook diegenen die Hem doorstoken hebben,
en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, amen!

8 Ik ben de Alfa en de Omega, 
zegt God de Heer,
Hij die Is en die Was en die Komt, 
de Heerser-over-alles.

In de briefgroet stelt Johannes zich voor aan de zeven gemeenten.
Hier wordt de toon gezet. Het getal zeven speelt als symbolisch ge-
tal van volheid een belangrijke rol in de Apocalyps. Tegelijkertijd
zijn de zeven kerken echt zeven toen bestaande kerken. Waarom
juist die zeven? Omdat hij die goed kende, of omdat juist die plaat-
sen speerpunten van de provinciale keizercultus waren? Voor Efe-
ze zou dat goed kunnen. Tijdens Domitianus is daar een nieuwe
provinciale cultus ingesteld, zoals al bestond in Pergamum, Smyr-
na en Milete, waar grote tempels voor de keizercultus stonden, met
een gigantisch beeld van de keizer in de tempel van wel acht meter
hoog (zie verder bij 13,13-15). Een blik op de kaart laat zien dat ze
via handelsroutes met elkaar verbonden waren en in een volgorde
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genoemd worden, zoals je die in een reisgids zou kunnen aantref-
fen1. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat Efeze binnen de jon-
ge kerk al vrij snel na de val van Jeruzalem in 70 nChr. haar lei-
dende positie heeft overgenomen. Asia was door de missionaire
activiteiten van Paulus en zijn medewerkers het gebied waar het
evangelie van Jezus het meest verbreid was. En die zijn vooral van-
uit Efeze ondernomen, die de eerste en grootste metropool van Asia
genoemd wordt in inscripties2. Vandaar dat in 2,4 over de eerste
liefde gesproken wordt. Na Palestina was Asia de bakermat van het
christendom, vanwaaruit het zich naar Europa verbreid heeft. Efe-
ze was een broeibed van allerlei culten en religies. De Artemisvere-
ring leefde sterk.
Maar verder wil Johannes met de symboliek van het getal zeven,
dat grote delen van zijn geschrift structureert, volheid, volmaakt-
heid, harmonie en totaliteit uitdrukken: het is gericht aan de gehele
kerk. Net zoals de zeven Geesten de Geest Gods in volmaakte acti-
viteit beschrijft3.

Genade en vrede
Met een genade- en vredewens wordt de toon gezet van alles wat
Johannes wil zeggen4: genade als een sfeer en leefwereld die de nieuw
ontstane situatie bepaalt van hen die leven willen uit de dood en op-
standing van Jezus. 

Hij nam die naam, dat woord; hij blies het woord
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1. Mijn Utrechtse collega W.S. Duvekot geeft aan het slot van zijn uitleg over de
Apocalyps als aanhangsel zeer lezenswaardige reisindrukken van al deze plaat-
sen, Begrijpt u wat u leest?, ’s-Gravenhage 1991, p. 236-280. Door de concrete
en levendige beschrijvingen komen deze dichterbij. Hetzelfde bereikt hij met zijn
bespreking van de zeven brieven die hij in de vorm van preken weergeeft – dé
vorm waarin de bedoeling en beweging van deze briefteksten het dichtst bij ons
komt (p. 34-61).

2. Vgl. ook Handelingen 19.
3. Gezang 237:3 uit het Liedboek voor de kerken (voortaan afgekort met: LBK):

Gij schenkt uw gaven zevenvoud, n.a.v. Jesaja 11,2. Met dit noemen van de ze-
ven gemeenten en de zeven Geesten verwijst Johannes naar Zacharja 4,1-10. 

4. In navolging van Paulus vervangt ook Johannes de in hellenistische brieven ge-
bruikelijke aanhef chairein, gegroet, het ga je goed met het zelfstandig naam-
woord charis, genade. Vgl. verder hierover: W.G. Doty, Letters in Primitive
Christianity, Philadelphia 1973, p. 29v.
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Een macht in ver boven zijn eigen macht…
Hij schreef op Patmos woorden van verlangen5. 

Johannes’ boek opent een nieuwe wereld, een symbolisch univer-
sum dat door de komende visioenen opgericht wordt voor de hoor-
ders. Hier, in de briefgroet, en in het er direct op volgende visioen
van de Christus, legt hij de basis voor alles wat hij verder gaat ont-
vouwen: een fundament van aanvaarding en erkenning. Zoals we
in de dagelijkse omgang elkaar groeten6 met een blik en een aanra-
king en we daarmee uitdrukken dat we de ander zien staan, zo ook
hier in de briefgroet: tegen allen die hunkeren naar erkenning wordt
gezegd: ‘genade’, je mag (er) zijn, een bevestiging van je bestaan
vanuit en door Christus Jezus, die ons kent. Zoals straks in Apo-
calyps 2-3 zal blijken, is dit kennen een uiterst kritisch7 kennen: niet
het bevestigen van de klassiek-Rogeriaans spiegelende therapeut die
zijn eigen oordeel buiten beschouwing laat – zolang jij het goed
vindt, vindt hij het ook8. In Degene die straks in de hoofdstukken
2 en 3 zegt Ik ken uw werken, treedt een Tegenover met gezag op –
vanuit deze liefde, die uit is op de vrijheid van mensen.
Want er is ook een duistere kant, die niet mag bestaan en ontmas-
kerd moet worden. De genoemde genade is het tegenovergestelde
van wat uitgedrukt wordt in het veel misbruikte woord zonde, een
leefwereld die beheerst wordt door de macht van het kwade, waar-
door het Leven misgaat9 en die daardoor het door God bestemde
leven tekort doet. Deze macht en ban is door Christus’ dood en op-
standing verbroken10. We moeten af van het moralistisch gebruik
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5. S.Vestdijk, De Evangelist, uit: Verzamelde Gedichten, Amsterdam 1974, p. 345.
6. Een verblijf in Ghana was voor mij genoeg om vanuit de rijkdom van de ‘groet-

cultuur’ aldaar de armoede van onze te ontdekken. Maar toch. Op het platte-
land in Ghana groet men elkaar na de eerste ontmoeting zittend, om er alle tijd
voor te nemen.

7. Dit woord is afgeleid van het Griekse krinein, oordelen.
8. De psychotherapeute Anneke de Wolf pleit daarentegen in haar artikel ‘Naar

eer en geweten. Over moraliteit in psychotherapie’, Psyche en Geloof 8 (1997),
p. 3-16 voor een ‘moraliteitsdiagnostiek’ voor zowel de therapeut als de patiënt,
om ook in de psychotherapie ethische vragen ‘naar eer en geweten’ te kunnen
benaderen. 

9. In het Griekse hamartanein zit iets van ‘het doel missen’, miskleunen.
10. Waar Johannes de macht van de zonde zoals die in de geschiedenis op makro-

niveau werkzaam is onthult, daar peilt Paulus in Romeinen 6 en 7 de diepte hier-
van op het mikro-niveau van de individuele mens.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 66



van dat woord, alsof het slechts over deugd en fatsoen gaat. Zon-
de graaft (jammer, maar helaas) dieper, kan levens ontwrichten. De
uitwerkingen ervan kunnen verschrikkelijk zijn, zoals dit boek laat
zien. Zonde tast de structuren van het leven aan, verziekt mens en
wereld; is als een dodenkamer11, alsof de wereld kantelt naar haar
einde, het nakend vergaan van al het zijnde12.

Aan Hem… de glorie en de kracht tot in de eeuwen der eeuwen!
Met een lofzegging op deze God opent de pastor met het hart op
de juiste plaats een wereld van compassie en inspiratie voor zijn ge-
meenten. Alles wat hij op het hart heeft, en lofzeggend13 over God,
Jezus en de Geest bezingt in deze briefgroet, is balsem op de won-
de en een hart onder de riem. In deze sfeer is het boek geschreven
en moet het ook gehoord worden. Deze taal wordt dan ook juist
verstaan door mensen die in extreme omstandigheden verkeren14. 
De titel Gods is een uitbreiding van de (Griekse) Septuaginta-ver-
taling van Exodus 3,14, ego eimi ho oon, Ik ben Hij die is, ‘Ik ben
er voor jou’: in de arena der geschiedenis treedt Hij in als Heer van
verleden, heden en toekomst. De volgorde is van belang: verleden
en toekomst worden omarmd in zijn eeuwig heden. Grammaticaal
lijkt het nergens op15, maar dat geldt ook voor de toestand in de
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11. Vgl. Openbaring, van Gerrit Achterberg, a.w., p. 284.
12. De tijd van God, van Anton van Wilderode, geciteerd uit: Huub Oosterhuis, En

al mijn levensdagen stonden in uw boek, p. 218.
13. Het doxologisch-hymnische neemt een grote plaats in in de Apocalyps. In de

liederenbundels Het Abdijboek, Amsterdam 1978 en Wisselende Gezangen, Am-
sterdam z.j. zijn alle in de Apocalyps voorkomende hymnen en doxologiën ge-
toonzet.

14. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit de indringende uitleg van Allan Boesak die daarin
getuigt van de inspiratie die de Apocalyps hem gaf tijdens de bloedige en ver-
hitte strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Allan Boesak, Troost en Protest,
Baarn 1987. 

15. In de hele Apocalyps komen semitismen en hebraïsmen voor (waarin dus He-
breeuwse grammaticale constructies letterlijk, tegen de regels van de Griekse
grammatica in overgezet worden. Ook de woordvolgorde is anders dan je in het
Grieks zou verwachten. Volgens Mussies (na Van Luik mijn tweede leermeester
in het koine-Grieks) geeft dat het boek een verheven sfeer. Ik heb geprobeerd in
de vertaling dat zoveel mogelijk te laten uitkomen, hetgeen wel in mindering
komt op goedlopend Nederlands. Mussies concludeert dat het boek rijk is qua
vocabulaire; bijvoorbeeld wordt maar liefst vijfenzestig keer de kleur of een ver-
gelijkbare optische impressie vermeld. Hij acht het een van de meest levendige
en pictureske boeken van het Nieuwe Testament (zie p. 175-177 van onderge-
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wereld. Om uit te drukken dat God ook die wereld omvat, blaast
Johannes de grammatica op, zoals deze ‘oude’ wereld opgeblazen
wordt om plaats te maken voor een nieuwe, vgl. 21,1. God is geen
bewegingloos en gevoelloos onveranderlijk eeuwig Zijn, maar de
Komende die bij mensen wil wonen, vgl. 21,3.
Daarom wordt hier een centraal symbool geïntroduceerd dat ze-
venenveertig maal voorkomt: de troon16, hét symbool van macht en
soevereiniteit. Spannend wordt het. Dat er in de wereld machten
zijn en machtsmisbruik dat weten we. Maar hoe zit het met Gods
macht? Kun je dat zo menselijke woord eigenlijk wel op de Heilige
toepassen, zonder dat ook Hij erdoor gecompromitteerd wordt?
(Macht perverteert al snel.) 

Eretitels
In overeenstemming met het oer-getuigenis van de kerk over de
Christus als de gestorvene, opgestane en verhoogde, wordt Hij in
eveneens drie pastorale eretitels aanbeden, 1,5. Ze karakteriseren
Hem in relatie tot zijn gemeente17: het gaat steeds om de verbon-
denheid met mensen. Deze titels karakteriseren Hem als:
– de betrouwbare getuige18, omdat Hij in zijn kruisdood tot het ein-
de toe Gods weg gegaan is en zo het kwaad heeft overwonnen. Hij
is niet gezwicht voor het kwaad dat ook hem in de greep probeer-
de te krijgen. Dus is Hij een betrouwbare weg gebleken voor zijn
eveneens bedreigde volgelingen19. 
– de eerstgeborene van de doden, die de nieuwe schepping inluidt en
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noemd artikel). Zie voor alle details hierover bij de twee deskundigen op dit ter-
rein: G. Mussies, The morphology of Koine Greek as Used in the Apocalypse of
St.John. A Study in Bilingualism, Leiden 1971; en zijn artikel The Greek of the
Book of Revelation, in de verzamelbundel L’Apocalyps johannique et l’Apoca-
lyptique dans le Nouveau Testament, ed. par J. Lambrecht, Leuven 1980. En ui-
teraard R.H. Charles in de inleiding van zijn klassieke commentaar.

16. Ook in de iconografie een centraal beeld. Afgezien van de talrijke voorstellin-
gen van de Christus of God op de troon, wordt de cirkelvormige hemel ook vaak
afgebeeld met in het midden een troon. 

17. Zoals ook zal gebeuren in het Christus-visioen van 1,12-20, waarvan de afzon-
derlijke elementen steeds weer ‘op maat’ gesneden terugkomen in het boek van
de zeven brieven.

18. Martus, getuige, heeft bij Johannes nog niet de latere connotatie van ‘martelaar’.
19. Psalm 89,28 en 38 vormen in combinatie mede de achtergrond van deze verzen.

Vgl. ook Johannes 4,44; 7,7; 8,14; 13,21; 15,27; 18,37; 19,35; 21,24.
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representeert. De eerstgeborene had in Israël de belangrijkste rech-
ten in de erfenis, vandaar de associaties met de eerste plaats in het
Godsrijk en de gedachte van soevereiniteit waar ook het volgende
over spreekt.
– de vorst van de koningen der aarde om het gezag van iedere tota-
litaire macht te verachten in de naam van een heerser voor wie de
keizer zelf moet buigen. Vgl. 17,14 en 19,16. De soeverein die het
koningschap en de macht uitoefent, maar niet op de wijze van de
aardse machthebbers die met geweld en onderdrukking heersen. Een
van de meest intrigerende (paradoxale) beelden van het boek is dat
deze Heerser tevens het Lam is. Daarnaar neigt ook de volgende
trits, die een bestaande hymne uit de doopliturgie geweest zou kun-
nen zijn:
die ons liefheeft, en ons van onze zonden verlost heeft door zijn bloed,
en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Va-
der gemaakt, 1,5-6.

Liefde: een woord dat niet meer kan20

Deze trits opent met hetgeen fundamenteel is voor de gelovige: die
ons liefheeft21. Dit is de enige plaats in de Apocalyps die uitdruk-
kelijk over de liefde van Christus spreekt. In het evangelie en voor-
al in zijn eerste brief, spreekt Johannes uitdrukkelijker over deze
liefde, die voor hem zo fundamenteel is: het duistere kwaad wordt
niet door geweld gekeerd, maar tenslotte alleen door de liefde, die
de ander áánziet, te niet gedaan. 

Wat ziet gij, liefste, mij aan? 
Nòg kan ik donker vervaren
om het kwaad der donkere jaren
dat, donker, ik u heb gedaan.
Wat ziet gij, liefste, mij aan?
Geen sterveling weet wat zij waren
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20. De titel van het ‘wintergedicht’, dat over liefde gaat, van Van de Graft, Mytho-
logisch, Baarn 1997, p. 417-430, luidt: Een woord dat niet meer kan. 

21. Het is geformuleerd in een onwankelbaar praesens (tegenwoordige tijd), dat
hecht gegrond is in een voltooide daad (de grammaticale constructie, een he-
braïsme, benadrukt dit contrast), n.l.: en ons van onze zonden verlost heeft door
zijn bloed.
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dan gij, die dit donkere, zware
door liefde te niet hebt gedaan22.

Verlossing
Als tweede noemt Johannes: en ons van onze zonden verlost heeft
door zijn bloed23. Liefde dreef Jezus ertoe zijn wijze van leven, waar-
van Hij aanvoelde dat die zijn dood zou betekenen, vol te houden
ten einde toe24. Dat was het offer dat Hij bracht: het offer als con-
sequentie van zijn leven, hetgeen de opstanding onthulde – en dat-
zelfde gebeurt nu in de Apocalyps: er wordt onthuld dat het ge-
slachte Lam de heersende Leeuw blijkt en in het zelfde spoor, dat
de slachtoffers ‘overwinnaars’ blijken te zijn! Niet automatisch, er
zit wel het ‘ethos’ tussen25, het appèl tot omkeer! Vandaar het ref-
rein in Apocalyps 2-3: die oren heeft, hore wat de Geest tot de ge-
meenten zegt! Zo werd door zijn dood en opstanding het kwaad
overwonnen. 
Dat heeft dus niets te maken met een latere opvatting van een bij-
na magische werking van het bloed van Christus, waarmee tussen
God en de duivel een soort, excusez du mot, ‘lam-handel’ gedreven
zou zijn waarbij Jezus een losprijs aan de duivel moest betalen om
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22. Het gedicht Finis van Ida Gerhardt, a.w., p. 289.
23. Vgl. Johannes 10,11.17; 19,34; 1 Johannes 1,7-9.
24. De evangeliën gebruiken daar het ook voor de Apocalyps zo bepalende ‘moe-

ten’, in het Grieks dei voor, vgl. Apocalyps 1,1; 4,1; 22,6; Matteüs 16,21; 26,54;
Marcus 8,31; Lucas 4,43; 9,22; 17,25; 22,37; 24,7.26.44; Johannes 4,4; 9,4; 10,16.
Dit dei is geen heidens noodlot dat boven je hoofd hangt als een zwaard van Da-
mocles, maar een door liefde gedreven vastberaden wil dat zozeer tot je identi-
teit behoort dat je het te allen tijde prioriteit geeft – waartoe het ook leidt, wat
er ook gebeurt! Deze weg houdt Johannes zijn hoorders voor. Vgl. ook Johan-
nes 13,1.

25. Een term van Zuurmond die zich hiermee scherp verzet tegen alle moralisme én
vrijblijvendheid. Hij stelt dat de ethische voorschriften van het Nieuwe Testa-
ment ‘secundair als ze zijn aan de verkondiging van kruis en opstanding, niet al-
lereerst prescriptief, n.l., voorschrijvend hoe wij eigenlijk zouden moeten leven,
maar allereerst descriptief moeten worden verstaan: ze beschrijven hoe het ei-
genlijk is, hoe er feitelijk onder Messiaans gezag, wordt geleefd. Dit Messiaans
ethos komt direct op uit de Geest… Het Messiaans leven is geen zedelijk ideaal
dat moet worden nagestreefd, maar is een realiteit die met de dood en opstan-
ding van Christus werd ingeluid. Met het aanbreken van de nieuwe tijd is ons
ook een nieuwe levensmogelijkheid geschonken door de Geest’. ‘Ethos ad inte-
rim’, p. 145.
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de vanwege de zonden der mensen vertoornde God te verzoenen.
Dit is de beeldspraak van verlossen, gekocht en betaald zijn (vgl. 5,9)
over zijn grenzen heendrijven. Heidense gedachtes komen binnen
wanneer niet de totale context van Tenach en evangelie erbij be-
trokken wordt. Het is niet het laatste wat erover gezegd kan wor-
den, want het bloed als offer blijft een mysterie in zich houden, maar
het is verstandig om in deze tekst in ieder geval dichtbij de beeld-
spraak van het Oude Testament te blijven die niet ontleend is aan
de rituele tempeldienst maar het handelsverkeer. 
Het is onmiskenbaar dat hier op de Exodus- en Leviticustraditie
teruggegrepen wordt. Naast genoemde structureringen vanuit de
profeten en Daniël, is deze traditie eveneens bepalend voor de ge-
dachtewereld van Johannes. Net zoals de uittocht uit Egypte fun-
damenteel voor de hele profetie van Israël was, die steeds weer de
nodige nieuwe verlossing typeerde als nieuwe exodus van het volk
Gods uit telkens nieuwe slavernij. De gehele opeenvolging van drie
series van zeven plagen of slagen in de Apocalyps is mede gevormd
vanuit de tien ‘slagen’ van Egypte uit Exodus 7-12.
Hier wordt verwezen naar de nachtelijke bevrijding uit Egypte zo-
als beschreven in Exodus 12, waar het bloed van het geslachte lam
als teken aan de deurposten en bovendorpels van de huizen der Is-
raëlieten gestreken moest worden. In de nacht der geschiedenis zo-
als Johannes die beleeft, zal er een nieuwe uittocht plaatsvinden, op
grond van een nieuw offer van bloed, dat van het Lam26. De beeld-
spraak van gekocht en betaald zijn, waarschijnlijk afkomstig uit de
slavenmarkt, drukt hier tevens de machteloosheid uit van de mens
die zijn eigen loskoping niet kan opbrengen. De Bach-cantate Christ
lag in Todesbanden27 mag hier niet ongehoord blijven! 

Koninkrijk
Dit alles is geschied met het oog op bevrijding en verheffing van de
verlaagde en zichzelf verlagende mens: en Hij heeft ons tot een ko-
ninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt.
Zoals voor Israël de weg uit Egypte naar het beloofde land liep via
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26. Vgl. o.a. 1 Petrus 1,18-19.
27. BWV 4. Vgl. ook het gelijknamige lied Gez. 203 (LBK) en ook Gez. 485 (LBK)
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de Sinaï, de berg waar het verbond met de Bevrijder gesloten werd,
om vanuit deze relatie met God levend bevrijd te blíjven28, zo te-
kent Johannes deze weg na vanuit de bevrijding door en in Chris-
tus. Deze omschrijving is een aanhaling uit Exodus 19,5-6. De Si-
naï is een voor de Apocalyps heel belangrijk gebeuren, waar
Johannes vaak naar verwijst29. In Exodus 19 wordt beschreven hoe
het berooide zootje ongeregeld dat ternauwernood ontkomen was
aan het machtige Egypte, na een barre tocht door de woestijn Sur
eindelijk aankomt bij de Sinaï30. Daarmee is het aanvankelijke doel
van de uittocht uit Egypte is bereikt: ze kunnen God dienen in de
woestijn. Zo is steeds het doel van de uittocht aangegeven31: litur-
gie als het vieren van het feest van de bevrijding in de woestijn. Li-
turgie vier je vanuit de verdrukking, en vormt een oproep vanwege
de Naam om op te staan en uit te gaan. Liturgie is het zich gereed
maken voor de Godsontmoeting bij de Sinaï, waarin de Tien Woor-
den van het verbond en de bevrijding gegeven worden. Pas hier kun
je met recht spreken van het ‘volk’ Israël. Hier worden de ver-
strooide mensen die met Mozes opgetrokken zijn, binnen de kring
van het verbond met God getrokken. Hier worden ze opgericht, ver-
zameld en gericht op het integrerend Midden van hun toekomstige
bestaan. Het vieren van de Naam die oproept tot bevrijding en de-
ze ook tot stand heeft gebracht, brengt verband en gemeenschap in
de namen van de kinderen Israëls. De eens door de machten ver-
nederden en marginalen worden bekleed met de waardigheid en
macht van koningen en priesters. En weer geldt dat dit zich zal ver-
werkelijken op de wijze van het gaan in de wegen Gods en het doen
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28. Hoe die weg van de vrijheid te bewandelen en te bewaren is, beschrijven de tien
verbondswoorden van Exodus 20.

29. Zoals hij dat ook doet in Apocalyps 5,9-10, een verdubbeling die de zwaarte van
deze woorden onderstreept; Apocalyps 20,6 en 22,5 noemen tenslotte het ko-
ningschap in de finale. Verder Apocalyps 1,10 en voorts het refrein van Exodus
19,16 en 20,18 – de begeleidende verschijnselen van de theophanie (godsver-
schijning) – in Apocalyps 4,5; 8,5; met de climax in 11,19.

30. De Sinaï speelt een grote rol in deze geschiedenis, die begon met het visioen dat
Mozes kreeg en de roep uit de ‘braamstruik’, in het Hebreeuws senè, dat ver-
dacht veel klinkt naar sinaj (de berg Sinaï). Na de bevrijding trekken Mozes en
het Godsvolk op naar de berg. Bij de berg aangekomen roept God vanaf de berg
de genoemde woorden toe.

31. Vgl. Exodus 3,12.18; 5,1; 7,16 (7,26; 8,16; 9,1.13; 10,3 noemen alleen: Mij die-
nen).
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van de woorden van het verbond. Het is dus geen voorwaarde voor-
af, maar een volstrekt serieus nemen van de mens als verantwoor-
delijke verbondspartner32, die verhoogd wordt. 
Weer zien we dat dit gebeuren uit de Tora de Apocalyps theolo-
gisch structureert. In de finale van Apocalyps 21,3 is gerealiseerd
waar profeten en apostelen33 van gedroomd hebben. Zo zijn de ver-
strooide machtelozen in het grote Imperium Romanum met zijn
goddelijke machtsaanspraken door Christus in hun menselijkheid
en dus verantwoordelijkheid opgericht met een grootse roeping.
Daarvoor brengt Johannes God dank, 1,7. Direct volgend op uw
Koninkrijk kome bidden we in het Onze Vader: uw wil geschiede, ge-
lijk in de hemel, alzo ook op de aarde (Matteüs 6,9-10). In de hemelse
toonkamer is het model al gerealiseerd, nu wij op aarde nog!

Zie!
Na deze in verheven poëtisch taal gevatte hymne, presenteert Jo-
hannes als motto van zijn boek de komende Christus met zie!, dat
op iets bijzonders de aandacht vestigt (en om een bevestigende re-
spons vraagt: ja, amen!). Het staat allemaal te komen, waar profe-
ten en apostelen naar verlangd en over gedroomd hebben, wanneer
Hij komt34. En zijn komen brengt ons hier en nu in beweging. Het
is in de aardse werkelijkheid nu nog verborgen wat hymnisch al ont-
huld is. In de liturgie houden we deze beloften levend, zingen we te-
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32. Deze hier beschreven verbondsrelatie is gemodelleerd naar het oud-oosterse va-
zalverdrag, waarin vazal en heer beide verplichtingen hadden. Maar niet op ge-
lijke voet, in de trant van ‘do ut des’ (ik doe dit, opdat jij dat doet). De dragen-
de grond van het verbond is wat in het voorafgaande vers gezegd wordt over de
daden Gods en de dragende arendsvleugelen (Exodus 19,4). 

33. Vgl.o.a. Jesaja 61,6 en 1 Petrus 2,5.9.
34. Het is zuiverder over ‘komst’ te spreken dan ‘wederkomst’, omdat dat begrip te-

veel een bepaalde chronologie veronderstelt die niet van toepassing is en afleidt
van datgene waarover het gaat in het ‘komen’. Bovendien staat het woord we-
der (of tweede) ook nergens in de teksten, steeds alleen komen. Het Griekse pa-
rousia dat ten onrechte vaak met ‘wederkomst’ vertaald wordt, maar in de eer-
ste plaats ‘aanwezigheid’ of ‘tegenwoordigheid’ betekent en pas van hieruit
‘aankomst’ kan betekenen, komt in de Apocalyps niet voor. Volgens Zuurmond
in ‘Ethos ad interim’, p. 149 noot 25 komt het begrip wederkomst het eerst voor
bij Justinus in de Apologie I 52,3 en de Dialoog met Trypho 14,8 e.v. In de Apo-
calyps wordt Jezus twaalf keer de Komende genoemd, een absoluut centraal mo-
tief.
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gen de klippen op. Pas dan zal élk oog Hem zien, ook de tegen-
standers; nu nog niet, er ligt nog een sluier over deze waarheid. Dan
zal zijn soevereiniteit voor allen manifest zijn. Met de wolken drukt
verhulling en presentie uit: uittreden uit de verborgenheid van de
hemelse nevelen ín de openbaarheid van het volle licht. Dan wordt
voor iedereen onontkoombaar zichtbaar, wat tot dan toe alleen in
geloof gezien kon worden. 
Weeklagen volgt als reactie. In plaats van uitdrukking van boete en
rouw35, is het de wroeging van de spijtoptanten, in de sfeer van Apo-
calyps 16,9.11.21. Al dit soort uitspraken in de Apocalyps moeten
niet als leedvermaak worden gezien; ze zijn bedoeld om slachtoffers
van die machten troost en uitzicht op rehabilitatie te geven, opdat
zij het volhouden zolang de sluier nog niet is opgetild. Er wordt niet
vanuit het standpunt van de machtigen gedacht, maar vanuit de
slachtoffers. 

De Naam
De briefgroet wordt omkaderd, vastgehouden door de driedelige
Naam Gods, 1,4 en 1,8. Zoals de alfa en de omega als eerste en laat-
ste letter het geheel van het Griekse alfabet omvatten, zo omvat God
de totale werkelijkheid. Hetzelfde wordt uitgedrukt met de titel
Heerser-over-alles (of: het al). De climax ligt in de titel Pantokrator,
hetgeen in de meeste gevallen een weergave is uit de Septuaginta
van het Hebreeuwse JHWH Sebaoth en El Shaddai36. Alles rust in
Gods handen – een uiteindelijke troost voor de slachtoffers van vij-
andschap: Hij spreekt het eerste en laatste woord. Het roept vol-
hardend verzet tegen iedere vijandige macht en toewijding aan de-
ze macht op. 
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35. Johannes combineert hier (net als Matteüs 24,30 en Johannes 19,37) twee pro-
fetische motieven om de op handen zijn komst (zie ook Apocalyps 3,11;
22,7.12.20) van de overwinnende Christus te schilderen: Daniël 7,13 en Zachar-
ja 12,10, dat enigszins veranderd is. Vgl. Gez. 129:2; 136:3; 300 (LBK). 

36. De gebruikelijke vertaling daarvan in bijvoorbeeld de NBG-vertaling luidt: Al-
machtige. Die term leidt tot verwarring, vanwege de filosofische consequenties
die eraan verbonden worden en er een gesloten dogmatisch systeem van maken
(‘als God almachtig is, waarom kan Hij dan niet…’). Zo is het niet bedoeld, het
is meer een expressieve term van een mens die Gods macht ervaren heeft en daar-
over versteld staat: de Overmachtige. El Shaddai wordt in de volksetymologie
uitgelegd als: God die aan zichzelf genoeg heeft.
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Dit moet diep doordringen in onze ziel. Franz Schmidt (1874-1939),
gedrongen door de ‘eindtijd-gevoelens’ die in de lucht hingen in de
jaren dertig, ‘zwischen den Zeiten’, maar ook benauwd door per-
soonlijk vragen naar de laatste dingen, componeerde het eerste sa-
menhangende muzikale werk over de Apocalyps. Zijn oratorium,
Das Buch mit Sieben Siegeln, werd voor het eerst uitgevoerd in 1938
in Wenen. In alle talen, ook die van de muziek, moet het gehoord
worden.

Tweemaal in de hele Apocalyps spreekt God zelf, hier en in 21,6.
Wat in deze twee teksten over God gezegd wordt, wordt verrassen-
derwijs in 1,17 en 22,13 over Jezus gezegd! In Christus’ komst, komt
God! Groot mysterie!37

75

37. Zie hierover Richard Bauckham, The Theology of the Book of Revelation, Cam-
bridge 1993, p. 54-65.
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4 Roepingsvisioen
Apocalyps 1,9-20

1,9 Ik, Johannes, 
uw broeder en deelgenoot in de verdrukking,
en in het koninkrijk en in de standvastigheid in Jezus,
bevond mij op het eiland genaamd Patmos
vanwege het woord Gods en het getuigenis van Jezus.

10 Ik geraakte in geestvervoering1 op de dag van de Heer
en hoorde achter mij een luide stem, als van een trompet,

11 zeggende:
‘Schrijf wat je ziet in een boek
en zend (het) aan de zeven gemeenten,
naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamum en naar Tyatira
en naar Sardes en naar Filadelfia en naar Laodicea’.

12 En ik keerde mij om om de stem te zien die met mij sprak,
en toen ik mij had omgekeerd zag ik zeven gouden kandelaren,

13 en in het midden van de kandelaren 
iemand als een mensenzoon,
bekleed met een tot de voeten reikend gewaad
en met een gouden gordel tot aan de borst omgord;

14 en zijn hoofd en zijn haren wit als witte wol, als sneeuw,
en zijn ogen als een vuurvlam,

15 en zijn voeten gelijk koperbrons, 
als in een oven gloeiend gemaakt,
en zijn stem als een stem van vele wateren;

16 en in zijn rechterhand had hij zeven sterren
en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard
en zijn aanschijn schitterde als de zon in haar kracht.

17 En toen ik Hem zag,
viel ik als dood voor zijn voeten,
maar Hij legde zijn rechterhand op mij, zeggend:

‘Vrees niet. 
Ik ben de eerste en de laatste en de levende,

18 en Ik was dood en zie:
Ik ben de Levende tot in de eeuwen der eeuwen,
en Ik heb de sleutels van de dood en van de Hades, – het dodenrijk.
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1. Letterlijk: ik geschiedde in (de) Geest.
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19 Schrijf dus op wat je gezien hebt,
namelijk wat is en wat na deze dingen zal geschieden.

20 – Het geheim van de zeven sterren 
die jij gezien hebt in mijn rechterhand,
en de zeven gouden kandelaren, is:
de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten
en de zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten – ’.

Roeping
Telkens ligt een roepingsvisioen in de een of andere vorm ten grond-
slag aan het optreden van profeten. Zo maakt God vanuit de hemel
op aarde een nieuwe inzet met zijn geschiedende en komende ko-
ninklijke heerschappij2. Het gaat er in dit begrip niet zozeer om om
het rijksgebied aan te duiden (koninkrijk), als wel om de waardigheid
en macht van de koninklijke uitoefening van de heerschappij: ko-
ningschap. Zo komt er beweging in de vastgelopen geschiedenis, want
God wil temidden van zijn mensen wonen en zo de aarde terugbreng-
en tot wat ze behoort te zijn: goed. Mensen maken hier wezenlijk deel
van uit, voorzover ze in vrijheid ‘navolgen’, zich laten gezeggen door
en zich geven aan die hemelse roeping. En van hieruit – als de mach-
teloze zich hierdoor weer weet op te richten uit de fatalistische scep-
sis van ‘wat kan ik het helpen, ze doen maar’ – is dit bedoeld als mo-
tivatie om het handelen grond te geven en de mensen in te schakelen
in die beweging van de Geest Gods om deze aarde te helen. 
Een reeks teksten en verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament3
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2. Het komen van en delen in de basileia, het koningschap (van God) is een cen-
traal thema in het Nieuwe Testament. Vgl. de programmatische uitspraken in
de evangeliën: Matteüs 4,17; Marcus 1,15; Lucas 4,43. Ook in de brieven van
Paulus is het een vast bestanddeel, zie o.a.: Romeinen 5,17; 2 Timoteüs 2,12;
Kolossenzen 1,13; 1 Tessalonicenzen 2,12; 2 Tessalonicenzen 1,5. In de Apoca-
lyps: 1,6-9; 3,21; 5,10; 20,4-6; 22,5. 

3. Vgl. Genesis 12,1-3 voor de roeping van Abram (herhaald op vele plaatsen 12,7;
13,14-17; 15,1-5; 17,1-22; 18,1; voor Jacob 32,22-33; voor Jozef 37; voor Mozes
Exodus 3; voor geheel Israël Exodus 19; voor Elia 1 Samuël 3; voor Elisa 2 Ko-
ningen 2; voor Jesaja Jesaja 1,1; 6,1-13; voor Jeremia Jeremia 1,1-10; voor Eze-
chiël Ezechiël 1; voor Daniël Daniël 7; verder: Hosea 1,1; Joël 1,1; Amos 1,1;
Obadja 1,1; Jona 1,1; Micha 1,1; Nahum 1,1; Habakuk 1,1; Sefanja 1,1; Hag-
gai 1,1; Zacharja 1,1; Maleachi 1,1. In het Nieuwe Testament gaat aan de ge-
boorte van Johannes de Doper en Jezus ook veel vooraf aan verschijningen van
engelen. Climax is wel Jezus’ doop in de Jordaan die bijna apocalyptisch van
aard is, Matteüs 3,13-17/ Marcus 1,9-13/ Lucas 3,21-22; Johannes 1,29-34.
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maakt dit hemels patroon zichtbaar. Johannes stond gewoon in de
profetische traditie. Wat bijzonder is, is dat hij door de opbouw van
zijn roepingsvisioen structureel de gemeenten4 hierbij betrekt, waar-
door die roeping niet alleen hemzelf betreft, maar de gehele gemeente. 
Het gaat niet steeds om profeten en om roepingsvisioenen in tech-
nische zin, maar om beslissende momenten in de levens van men-
sen die op cruciale momenten in de geschiedenis van God en zijn
volk een rol spelen. Bij de meeste profeten wordt de roeping ver-
woord in de formulering: de dabar (woord en daad) van JHWH ge-
schiedde tot. Overigens hebben mensen in heel veel dromen, ge-
zichten en audities, hoe dan ook, op de een of andere wijze iets van
de Aanwezigheid ervaren, die tegelijk basis voor hun leven en op-
roep tot een bepaald handelen in de lijn van die Aanwezigheid be-
tekende. Cirkelend om dit ene geheim, dat in het klassiek geworden
Zacharja 4,6 geschreven staat, en dat ook als motto voor de Apo-
calyps kan gelden: Niet door strijdkracht of geweld, maar door mijn
Geest, zegt JHWH-van-de-machten. Bij ‘roeping’ draait het om het
geheim dat God mensen tot hun bestemming ‘roept’.
Hier kan men zich Reve’s beroemde gedicht ‘Roeping’ te binnen
brengen, over ‘Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar /
verlamde oude mensen wast, in bed verschoont, / en eten voert’, maar 
nooit haar naam vermeld zal zien. Het is in de wereld als volgt ver-
deeld: ‘… elke ongewassen aap die met een bord: dat hij / vóór dit, of
tegen dat is, het verkeer verspert, / ziet savonds reeds zijn smoel op
de teevee. Reve besluit: ‘Toch goed dat er een God is.’5

Johannes vereenzelvigt zich op het ballingsoord Patmos6 als broe-
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4. Als ik in het verlengde hiervan spreek over de gemeente (namelijk van Christus),
bedoel ik niet de kerk als instituut met een officiëel ledenbestand, maar de kerk
in de allerbreedste zin van het woord: allen die Jezus willen volgen (binnen en
buiten de kerkelijke instituten).

5. Gerard Reve, Verzamelde Gedichten, Amsterdam 1987, p. 80.
6. Patmos was een ballingsoord van politieke overtreders: deportatio in insulam be-

tekende confiscatie van je bezit, verlies van je burgerrechten en werd alleen door
keizerlijk decreet uitgesproken; relegatio in insulam was een mindere straf met
behoud van rechten, die door een provinciaal gouverneur opgelegd kon worden.
Volgens Tertullianus, De Praescript. Haer. 36 betreft het dit laatste: Apostolus
Ioannes… in insulam relegatur. Volgens Eusebius is hij later door Nerva vrijge-
laten en teruggekeerd naar Epheze, Hist. Eccl. III. 20,9.
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der en deelgenoot in de verdrukking met hen die buiten spel gezet
zijn. Hij is balling net als eens Ezechiël en Daniël. De marginalen
mogen een hoofdrol spelen, want hij is tevens met hen deelgenoot
in het koninkrijk.
Verdrukking en koninkrijk, het zichtbare en onzichtbare (vgl. 1,7),
vormen de paradox van het leven in geloof in deze Heer, het mes-
siaans patroon van lijden en heerlijkheid7, bijeengehouden door de
hypomonè, volharding, draagkracht of standvastigheid in Jezus8.
Met zijn geschrift wil hij juist dat wonder bewerken, dat mensen in
Jezus hun kracht vinden. Door de overwinning van Jezus kosmisch
te schilderen in de komende visioenen, wordt de sluier weggerukt
waardoor alle traagheid, scepsis en cynisme door de zonnestralen
van de Opgestane verdampen.

In de Geest
Ik geschiedde in (de) Geest, zoals er letterlijk in de hebraïserende con-
structie staat, betekent dat Johannes in extase, trans of geestvervoe-
ring geraakte. Het gaat hierin om het geschieden van het Woord, dat
door de Geest meegedeeld wordt, en dat hier op de wijze van de ex-
tase plaatsvindt. Zo zie je de continuïteit met wat nog meer gaat ge-
schieden9. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Dit geschiedde op dag van de Kyrios, Heer, de eerste dag der week
waarop de christenen gewoon waren bijeen te komen om de op-
standing van Jezus te vieren. In Asia werd – contrasterend – iedere
eerste dag der maand als Dag van de Caesar (= in het Grieks: ky-
rios) gevierd. Wat Johannes daarna beschrijft over wat hem over-
komt, misschien wel tijdens het liturgisch bijeen zijn van de ge-
meente10, roept onmiddellijk weer Exodus 19 op, de gebeurtenis bij
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7. Vgl. Lucas 24,26 en Johannes 16,33.
8. Een woord met een rijke kleurschakering. Het Engelse patience drukt meer de lijd-

zaamheid uit, het vermogen leed te dragen, terwijl het Franse persévérance het
doorzetten, je tanden erin, uitdrukt. Ausdauer roept het beeld op van de tennis-
ser Boris Becker die het ook nooit opgeeft. Zie ook 2,2.3.19; 3,10; 13,10 en 14,12.
Volgens Charles is het the spiritual alchemy wich transmutes suffering into royal
dignity. 

9. Vgl. het geschieden in 4,2 en in de slagen vanaf 8,6 e.v. en 17,2.
10. Dat zou dan kunnen betekenen dat Johannes de Godsontmoeting van God-Mo-

zes-volk bij de Sinaï associërend vergelijkt met de Godsontmoeting tijdens de
eredienst van de gemeente van Christus. Misschien zoals Jesaja in Jesaja 6,1v.?
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de Sinaï. Misschien speelt ook het in Exodus 19,9 genoemde: zie, Ik
kom tot u in een donkere wolk, dat doet denken aan het beeld van
Apocalyps 1,7, nog een rol. In ieder geval is het gebeuren van Exo-
dus 19 theologisch structureel van belang: een nieuwe Godsver-
schijning, theophanie, staat te geschieden: Hij gaat geschiedenis ma-
ken! Zoals in Exodus 20 het geven van de Tien Woorden, als
onderdeel van het getrokken worden binnen de kring van het ver-
bond, volgt op de theophanie van Exodus 19, zo volgt voor Jo-
hannes op het Christus-visioen van 1,12-2011 het boek van de zeven
brieven met het nieuwe messiaanse ethos. Net als Mozes ontvangt
Johannes van God een opdracht hierin te bemiddelen: Mozes moet
eerst opklimmen om de op de berg nedergedaalde God te ontmoe-
ten die hem de Tien Woorden geeft, en vervolgens weer afdalen om
deze aan het volk over te brengen; Johannes wordt door de afge-
daalde Geest Gods gegrepen en krijgt de plechtige opdracht wat hij
ziet in een boek te schrijven12.

Een luide stem
De luide/grote stem of geluid van een trompet uit Exodus 19,16 wordt
hier samen genoemd met elementen uit het roepingsvisioen van Eze-
chiël 3,12: toen hief de Geest mij op en ik hoorde achter mij het ge-
luid/de stem van een groot gedruis/grote beving. In het visionair
schouwen lopen de beelden als in de droom voortdurend door el-
kaar heen. Johannes geeft geen prozaïsche citaten, maar laat op poë-
tische wijze zijn associaties eerder bloemlezend de geestelijke, he-
melse loop. Dat er in het ontvangen en op schrift stellen van visioenen
verwantschap is met de schepping van poëzie, illustreert het volgen-
de gedicht van Ida Gerhardt, waarmee ik niet de bedoeling heb een
verklaring te geven van het hemelse en goddelijke karakter13 van het
visioen. Voor mij als mens is en blijft dat onverklaarbaar. Dat ge-
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11. En weer: als integrerend onderdeel daarvan, want waar Christus genoemd wordt,
wordt Hij in verbondenheid met zijn gemeente genoemd, in het midden van de
kandelaren.

12. Vgl. ook wat helemaal aan het eind van de visioenen, ter inleiding op de grote
finale, staat, in Apocalyps 19,9, waar in 19,6 dezelfde begeleidende verschijnse-
len van een theophanie genoemd worden als hier!

13. Hoewel dit ook wat Ida Gerhardt betreft geen tegenstelling vormt, getuige de
gedichten ‘Aan allen’ en ‘Naschrift’, a.w., p. 229 en 252.
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heim wil gerespecteerd worden. Leven wordt niet begrepen, het wordt
verwacht14. Wel kun je vragen naar verheldering over hoe dit soort
verlichte inzichten aankomen in een mens en hoe dat voelt:

Ik ben zómaar met groot verlof geweest,
anderhalf etmaal op een paar uur na;
en tevens werd mij onverwacht verleend
een helderheid van horen en van zien
waaraan ook het geringste niet ontging,
al was het maar een varentje in de voeg
van een vervallen muur.- En tegelijk
was ik volkomen uit de tijd getild:
gisteren, morgen of vandaag- och kom!
Anderhalf etmaal ben ik omgegaan
– mijzelf ontkomen, eindelijk mijzelf -
dolend en dromend in een kleine stad,
waar àlles stem kreeg, àlles open ging.
Steeds wetend: zó kan het maar éénmaal zijn15.

Johannes identificeert zich hier zowel met wat Ezechiël, als met wat 
Mozes en het volk overkomt, en misschien ook nog met wat Jesa-
ja beleeft (vgl. Jesaja 30,8). Wat God toen deed, in de uittocht uit
Egypte en uit de ballingschap van Babylon, dat gebeurt nu door de
Geest weer en leidt tot een nog grotere – want het zijn ‘de laatste
dingen’ – kosmische en universele bevrijding. In die zin is het uniek
wat hij gaat beschrijven; anderzijds is het geheel ‘normaal’, volgens
de ‘normen’ en wegen van Gods handelen met mensen, in het Ou-
de Testament beschreven.
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14. Laatste zinsnede uit het gedicht De volgende dag, Guillaume van der Graft (1982),
opgenomen in In de waagschaal, nieuwe jaargang 15, 8 november 1997, p. 32.

15. Ida Gerhardt, a.w., p. 632. Deze woorden zijn voorin in de bundel Dromen en
dolen opgenomen in cursief. Hierdoor worden ze tot leidraad voor wat gaat ko-
men. In de toelichting op p. 645 schrijft ze: Het gedicht gaat over een wijze van
ervaren die de mens soms – bij hoge uitzondering – ten deel mag vallen: het be-
kende en vertrouwde opent zich voor hem. Het onthult zijn wonderen en verborgen
samenhangen en geeft nochtans zijn laatste geheimenis niet prijs. De andere tijds-
ervaring gedurende zulke momenten verwoordt ze in een refrein met de woor-
den van Gerrit Achterberg: de tijden kunnen gerust terug/ hun uren gaan en zon
en maan/ hun banen terug door dag en nacht.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 81



De beelden tuimelen over elkaar, zoals wanneer je een tijdenlang
volgepropte kast opentrekt. Het is overdonderend en groots; veel
van de vroegere openbaringen van God zijn geconcentreerd sa-
mengebald in de krachtige verschijning van de figuur die Johannes
mag schouwen, zodat het onmogelijk is alle elementen van de be-
schrijving in een figuratief kunstwerk te verbeelden. De geniale Al-
brecht Dürer, levend in een woelige tijd, heeft dit onmogelijke toch
gepoogd en heeft hierin veel navolging gevonden16. 

De zoon des mensen temidden van de zeven kandelaren 
De eerste impressie van Johannes is: de zoon des mensen temidden
van de zeven kandelaren17. Johannes ziet de hemelse Opgestane te-
midden van zijn mensen. Wat verder ook gezegd zal worden over
zijn toe-komstig kritisch komen – het moet verstaan worden vanuit
deze presentie bij zijn mensen! 
In Zacharja 4 is het ene volk Gods vertegenwoordigd door de ze-
ven-armige lampstandaard, bij Johannnes verschijnen de zeven ge-
meenten als afzonderlijke standaarden rondom de Heer. Waar bij
Zacharja direct na zijn roeping de ruiters en paarden uitgaan om de
aarde te doorkruisen (eerste visioen, Zacharja 1,7-17), daar plaatst
Johannes, voordat bij hem de paarden uitgaan (Apocalyps 6,1-8),
eerst nog een ander groot deel in sandwich-constructie (het gaat om
het beleg in het midden!) tussen, namelijk het geheel van 1,4 – 5,14.
De functie van de plaats van de in de vorm van een sandwich-con-
structie geschreven briefgroet – openingsvisioen – en het boek van
de zeven brieven aan de gemeenten, is de gemeente te betrekken bij
Gods werk op aarde. Dit stuk is doxologisch ingekaderd door 5,14
en 1,4-8. Alleen zo valt over deze grote daden Gods te spreken! De
doxologie (lofprijzing) is het begin van alle theologie. 
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16. Met alle respect moet ik zeggen dat ik me niet tot de door hem in een houtsne-
de afgebeelde mensenzoon aangetrokken voel. Deze mensenzoon heeft veel weg
van een bejaarde Robocop in wiens hand het missaal wat vreemd overkomt. La-
ten we dan maar liever Gezang 161 (LBK) zingen, dat de verbeelding op tedere
sporen brengt. Ik geef zelf verre de voorkeur aan de romaanse afbeeldingen van
deze glorieuze Christus, zoals die te vinden zijn op talrijke tympanen van ro-
maanse kerken. Een van de meest ontroerende vind ik die van de kerk van La
Lande-de-Fronsac (Gironde) uit de twaalfde eeuw. 

17. Vgl. Gezang 476:4 (LBK).
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De essentie van deze constructie is verwoord in de metafoor (even-
eens ontleend aan Zacharja) van 1,13, waarin Johannes beschrijft ie-
mand als een mensenzoon in het midden van de kandelaren te zien. In
Zacharja 4,1-14 wordt die ene kandelaar (symbool voor de eredienst,
de feestelijke ontmoeting van God en mensen) met zeven olielam-
pen en zeven lampetuiten eraan, geduid als de ogen van JHWH die
de hele aarde doorkruisen, Zacharja 4,10. En dit vormt de inzet van
de reeks visioenen van Zacharja, vergelijk het eerste, Zacharja 1,10.
Mysterieus wordt dat in het vierde visioen beschreven. Het valt al
op dat er voor dit visioen een bijzondere opwekking nodig is, Zachar-
ja 4,1-2. Na de beschrijving volgt er ook niet zonder meer een ver-
klaring door de engel: er moet doorgevraagd worden. Hier is een bij-
zondere bescherming van het geheim nodig. De verklaring zelf is ook
geheimzinnig. Op hogere wijze dan de zeven-armige kandelaar van
de tempel, wordt hier het kwadraat van licht gezien: zeven maal ze-
ven = negenenveertig, de heerlijkheid van de goddelijke verschijning
zoals die in de theofanie-traditie wordt beschreven: het licht als ge-
waad van God. Geheimzinnig spreken de zeven ogen: wij zien God
niet, maar worden wel door hem gezien. Hier is het van belang om
te zien dat in het hart van Zacharja’s visioenen God als het licht
schijnt en dat daar twee mensen bij betrokken worden om op de een
of andere wijze voor de verspreiding van dat licht zorg te dragen –
het blijft wel beeldspraak, waarin God en mensen op elkaar betrok-
ken zijn. Waar Zacharja over twee mensen met een speciale opdracht
spreekt (gezalfd is in het Grieks christos!), spreekt Johannes door zijn
ingevoegde grote sandwich-constructie van de Christus-gezalfde-te
midden van de zeven gemeenten, die opgenomen en gedragen door
Hem, geroepen zijn het licht te verbreiden, het Woord te horen en
te doen, de omkeer in hun leven gestalte te geven. Daar gaat het over
in de zeven brieven. Zoals bij Zacharja de beweging van God uit
naar de aarde vanuit het centrale middelste visioen plaats vindt, zo
doet Johannes exact hetzelfde, maar dan vanuit het eerste visioen.
Theologisch gaan beide uit van het centrale visioen waarin de ziener
op de een of andere wijze Gods heerlijkheid ziet18. 

Het portret van Jezus (Apocalyps 1,12-16) gaat vooral terug op de
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18. Zie ook Exodus 25,37, de kandelaren uit de tabernakel.
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beschrijving van de oude van dagen uit Daniël 7,9 en de engel van
10,5v. Hiermee wil een indruk gegeven zijn van één die de hemelse
glorie heeft en de gelijkenis met God zelf deelt. Het is van beteke-
nis dat Johannes precies de aanduiding van Daniël 7,13 gebruikt,
waarin God (na alle beestachtige figuren in Daniël 7,1-8) de heer-
schappij en de glorie en het koningschap geeft aan de vertegen-
woordiger van het ménsenvolk van de Allerhoogste, de mensen-
zoon: God wil zijn macht delen met mensen. 

Kleren maken de man 
Aan kleding lees je de identiteit af:
– het lange gewaad: kleding van de hogepriester (Exodus 28,4); 
– een gouden gordel hoog omgord: een koninklijk gewaad, in con-

trast met de lage positie van de werkman die zijn gordel rond de
heup droeg: Christus’ werk is gedaan;

– het witte haar: associaties met de tijdens de ouderdom verkregen
wijsheid; hij is de Rechter der wereld (Daniël 7,9);

– ogen als vuurvlammen: van de rechter die door alle schijn heen
ziet (Daniël 10,6);

– voeten als brons: staat stevig op zijn voeten (Daniël 10,6 en Eze-
chiël 1,4v);

– een geluid van vele wateren: ontzagwekkende kracht en majesteit,
als de stem Gods uit Ezechiël 43,2;

– zeven sterren in zijn hand: intiem beeld van zorg en bescherming
van de kerk;

– een tweesnijdend zwaard uit zijn mond: niet met geweld en over-
macht wint hij mensen, maar door zijn woord, dat kritische con-
frontatie oproept19. Zo spreken begin en einde van dit boek over
de Rechter: niet alleen de volken worden ‘gericht’, maar in de
eerste plaats wordt de gemeente onder het oordeel geplaatst.
Voordat onthuld wordt hoe de machten van het kwaad zich in
de structuren van de wereld en de mensen hebben vastgezet, moet
je eerst de confrontatie met het kwaad in jezelf aangaan. Het
kwaad mag niet op anderen geprojecteerd worden20; 
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19. Vgl. Daniël 7; vgl. ook Apocalyps 2,16 en 19,15, over de beschrijving van de
Rechter.

20. Vgl. Matteüs 7,1-5!
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– een schitterend aanschijn (of: gelaat): hij stort zijn licht over ons
uit. Een typisch beeld uit het Oude Testament. In de Aäroniti-
sche zegen wordt het beeld van de opgaande zon gebruikt om
voelbaar te maken hoe Gods goedheid over mensen dagelijks wil
opgaan (Numeri 6,22-2721).

Christus Triomfator
Als Christus Triomfator treedt Hij majesteitelijk huiveringwek-
kend, in kosmische afmetingen, uit de verborgenheid, maar toch zo
dat Hij het verlangen oproept22. Telkens worden andere aspecten
van deze glorieuze present gesteld in de profetische inleiding die
steeds aan het hoofd van ieder van de zeven brieven staat: zo
spreekt…Dit is uiting van Christus’ verlangen naar communicatie
met mensen. Wat Johannes van Hem aanschouwt, geeft hij als pro-
fetische boodschapper aan iedere gemeente pastoraal door. Hier
zien we de profeet als pastor.

Verpletterend is de impressie is voor Johannes23, maar de grote Goe-
de Pastor is hem intiem nabij en richt zijn mens vanuit de angst op24

en draagt hem ten tweede male op het aanschouwde op te schrij-
ven. Hij maakt zich bekend aan Johannes in woorden die tot nu toe
alleen God toekwamen: Ik ben de eerste en de laatste. Dit is een Ik
ben – woord, ego eimi (vgl. 1,8) en dat verwijst naar de godsnaam
JHWH, de Aanwezige, de naam die ook in het evangelie van Jo-
hannes een centrale rol speelt25.
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21. Vgl. het oude lied van vóór de vierde eeuw, Phoos hilaron, opgenomen in de bundel
Een plaats ontzegd, Baarn 1983, p. 19: O vrolijk levenslicht/ van ’t goddelijk gezicht/
dat straalt van eeuwigheden,/ gezegend zijt ge ons/ nu deze dag haar glans/ verliest
aan het verleden… Vgl. ook lied 36 uit Zingend Geloven 5, Zoetermeer 1995.

22. Zoals Rudolph Otto formuleerde in Das Heilige, Marburg 1936: het heilige is
een mysterium tremendum et fascinans. De romaanse afbeeldingen van Christus
verenigen beide elementen op indrukwekkende wijze. 

23. Vgl.voor zijn reactie ook Daniël 10,7v; Jozua 5,14; Jesaja 6,5; Ezechiël 1,28; 3,23;
Lucas 5,8.

24. Met de prachtige woorden van Jesaja 44,2 en 6. Hans Stolp heeft de Apocalyps
naverteld vanuit zijn eigen innerlijk leven met Johannes. Bijna altijd begon het
gesprek tussen Johannes en mij, daar bij de ikoon (n.l. in de grot op Patmos, JdH),
met de woorden: ‘Wees niet bang’. Hans Stolp. De ziener van Patmos, Baarn 1994,
p. 9.

25. Vgl. Johannes 6,35; 8,12; 10,7.9.11.14; 11,25; 14,6; 15,1.5.
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Schrijf dus op wat je gezien hebt
De drieslag uit Apocalyps 1,19 wordt nogal eens gelezen als in-
houdsopgave van het boek: wat je gezien hebt zou slaan op het Chris-
tus-visioen van 1,9-20, wat is op de situatie van de kerken in 2-3 be-
schreven, en wat zal zijn op de visioenen van 4-22. Het zuiver
onderscheiden van heden, verleden en toekomst is volgens onze mo-
derne wereldbeschouwing wel een logische wijze van denken, maar
het is niet de denkwijze van Johannes. In de Apocalyps gaat het over
die (voor ons) mysterieuze verwevenheid van de tijden: wat er in de
toekomst gaat gebeuren, ís er nu al en moeten wij daarom ook nu al
dominant laten zijn over ons bestaan in het heden26. Zoals het nu in
de hemel is, zo zal het op aarde geschieden. Johannes heeft in het
ontvangen Christus-visioen inzicht gekregen in heden en toekomst
in hun onderlinge verbondenheid. Want Christus is ten diepste ook
echt de levende en vertegenwoordigt alles wat God met echt leven in
heden, verleden en toekomst voorheeft. Het onbegrijpelijke ge-
schiedde: ik stierf, maar leef27. De nieuwe exodus is een uittocht uit
de dood, de laatste vijand is overwonnen28. De visioenen verbeelden
de consequenties hiervan. 
Het noemen van de sleutels van Dood en Dodenrijk (Grieks: Hades)
roept het verhaal van de godin Hecate op. Zij was een belangrijke
mythologische figuur in de hellenistische wereld van wie men ge-
loofde dat ze de sleutels van de poorten van de Hades had; toen-
tertijd was zij zeer populair in Asia en werd zij gevierd als univer-
seel soeverein van de kosmos. Johannes neemt stelling in en wijst
dit geloof af: alleen de Christus heeft die sleutels.

Zeven sterren
De zeven sterren hebben waarschijnlijk een heel complexe achter-
grond waarvan de beelden over en door elkaar heen lopen. Gedacht
kan worden aan de in die tijd in het astrologische volksgeloof zeer
invloedrijke zeven planeten, die als goden het lot van een mens be-
paalden: ook deze machten heersen niet zelfstandig, maar zijn
dienstbaar aan Hem, Hij heeft ze in handen. 
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26. Vandaar de vertaling van vers 19. Het eerste en moet explicatief gelezen wor-
den: namelijk.

27. Vgl. Gezang 259 (LBK).
28. Vgl. Romeinen 14,8-9 en 1 Korintiërs 15.
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Ook kunnen ze verwijzen naar het beeld van de zeven sterren 
op keizerlijke munten als teken van de politieke heerschappij 
van de casars: niet de keizer, maar de Christus heeft de macht er-
over29.
Zulke gegevens over de oorsprong van beelden zijn interessant,
maar niet doorslaggevend. Wie stil onder de indruk komt van het
majestueuze van sterren aan de hemel, ziet relativerend al het aard-
se in een ander licht. 

Tenslotte ontvangen we in het laatste vers, 1,20, een uitleg: de kan-
delaren zijn de gemeenten. Sterren zijn lichtgevend van zichzelf, ter-
wijl de kandelaar afhankelijk is van de olie. Zo wordt de verhou-
ding verbeeld tussen Christus, het licht en de gemeente die van zijn
licht afhankelijk is. Met een variatie op de beeldspraak uit Zachar-
ja, wordt de kerk als aardse werkelijkheid gesymboliseerd door de
zeven lampenstandaards en als hemelse werkelijkheid door de ze-
ven sterren; de kerk haalt haar leven en kracht uit de zeven lampen
of Geesten voor de troon30. Dit mysterie van de zeven engelen van
de zeven gemeenten heeft te maken met de correspondentie tussen
het hemelse en aardse (en tussen toekomst en heden) in het apoca-
lyptische denken. Dat straks de brieven gericht zijn aan de engel van
de gemeente in… drukt volgens Zuurmond uit, dat de gemeente aan-
gesproken wordt op haar eigenlijke gestalte en identiteit, zoals ze
geroepen is te zijn. Zo ís ze natuurlijk niet, ze komt veel tekort, maar
ze wordt er vanwege de nieuwe bestaanswijze in Christus wel op
aangesproken om zo te worden. In wezen zijn de kandelaren van
goud, vgl. 1,12: noblesse oblige. Vanuit die gemeenschappen schijnt
Gods licht in het duister.
Tegelijkertijd is de engel (net als de ster) de boodschapper: de he-
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29. A.P. van Schaik, De Openbaring van Johannes, Roermond 1971, p. 25. Van Un-
nik, a.w., p. 1213 oppert de mogelijkheid van het beeld uit Filippenzen 2,15. Dat
de sterren een magische goddelijke uitstraling hebben, laten afbeeldingen uit de
romaanse kunst zien, waarin de sterren gelijkgesteld worden met engelen (die
eveneens iets van de goddelijke wereld meedelen). Volgens gegevens uit de Tar-
gum zouden de sterren ook symbolen van de rechtvaardigen kunnen zijn, vgl.
Daniël 12,3. Zie ook Gezang 483 (LBK).

30. Vgl. Apocalyps 4,5 en 3,1. En vandaaruit laat zij haar licht schijnen, vgl. Mat-
teüs 5,14-16.
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melse communicator31, die op aarde de verwachting van het hemelse
levend houdt:

Verwachting spreidt zijn vleugelen over ons32
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31. Zowel het Griekse aggelos als het Hebreeuwse malak hebben de grondbetekenis
van boodschappen.

32. Ida Gerhardt, a.w., p. 634. Hoewel het beeld van gevleugelde engelen pas van
latere tijd is.
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5 Het boek voor de zeven gemeenten
Apocalyps 2,1 – 3,22

2,1 Aan de engel van de gemeente in Efeze,
schrijf:
Zo spreekt Hij 
die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt,
die wandelt temidden van de zeven gouden kandelaren:

2 Ik ken je werken, 
je moeitevolle inspanning en standvastigheid,
en dat je de kwaden niet kunt verdragen,
en je hebt degenen die zeggen dat ze apostelen zijn, 
maar het niet zijn, op de proef gesteld 
en je hebt hen leugenaars bevonden.

3 en je hebt standvastigheid 
en je hebt verdragen omwille van mijn naam, 
en je bent (het) niet moe geworden.

4 Maar Ik heb tegen je,
dat je je eerste liefde hebt verlaten.

5 Gedenk dan vanwaar je bent gevallen
en kom tot omkeer en doe je eerste werken.
Zo niet, dan kom Ik tot jou,
en zal je kandelaar van haar plaats verwijderen,
als je niet tot omkeer komt.

6 Maar dit heb je (vóór),
dat je de werken van de Nicolaïeten haat, die ook Ik haat.

7 Die oren heeft, hore wat de Geest tot de gemeenten spreekt.

Aan de overwinnaar:
Ik zal hem te eten geven van de boom van het leven, 
die in het paradijs van God staat.

2,8 En aan de engel van de gemeente in Smyrna, 
schrijf:
Zo spreekt de Eerste en de Laatste,
die dood was en levend is geworden:
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9 Ik ken je verdrukking en armoede,
maar je bent rijk,
ook (ken Ik) de laster van hen die zeggen dat zij Judeeërs zijn,
maar het niet zijn, maar (wel) een synagoge van de satan.

10 Vrees niet voor wat je lijden zult.
Zie, de duivel zal sommigen van jullie in de gevangenis werpen,
om jullie op de proef te stellen,
en jullie zullen een verdrukking hebben van tien dagen.
Weest getrouw tot in de dood 
en Ik zal je de kroon des levens geven.

11 Die oren heeft, hore wat de Geest tot de gemeenten spreekt.

Wie overwint zal niet geschaad worden door de tweede dood.

12 En aan de engel van de gemeente in Pergamum,
schrijf:
Zo spreekt Hij 
die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft:

13 Ik ken de plaats waar je woont,
(namelijk) waar de troon van de satan is,
en je houdt vast aan mijn naam
en hebt het geloof in Mij niet verloochend,
ook niet in de dagen dat Antipas, mijn trouwe getuige,
gedood werd bij jullie, waar de satan woont.

14 Maar Ik heb enkele kleine dingen tegen je,
dat je daar (mensen) hebt die vasthouden aan de leer van Balaäm,
die Balak aanraadde een valstrik te zetten voor de kinderen Israëls:
om afgodenvlees te eten en hoererij te bedrijven.

15 Zo heb ook jíj (mensen) die op gelijke wijze vasthouden 
aan de leer van de Nicolaïeten.

16 Kom dan tot omkeer.
Zo niet, dan kom Ik spoedig tot jou,
en zal strijd met hen voeren door het zwaard van mijn mond.

17 Die oren heeft, hore wat de Geest tot de gemeenten spreekt.

Aan de overwinnaar:
Ik zal hem geven van het verborgen manna
en Ik zal hem een witte steen geven,
en op de steen een nieuwe naam geschreven,
die niemand kent dan die hem ontvangt.
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18 En aan de engel van de gemeente in Tyatira, 
schrijf:
Zo spreekt de Zoon van God,
die ogen heeft als een vuurvlam
en voeten gelijk koperbrons:

19 Ik ken je werken,
je liefde en trouw en dienstbetoon, en je standvastigheid,
en (weet) dat je laatste werken méér zijn dan de eerste.

20 Maar Ik heb tegen je,
dat je de vrouw Izebel (haar gang) laat (gaan),
die van zichzelf zegt dat ze een profetes is,
en zij leert en misleidt mijn dienaars 
om hoererij te bedrijven en afgodenvlees te eten.

21 En Ik heb haar tijd gegeven om tot omkeer te komen,
maar zij wil niet tot omkeer komen van haar hoererij.

22 Zie, Ik werp haar te bed,
en degenen die in een grote verdrukking met haar overspel gepleegd
hebben,
als zij niet tot omkeer zullen komen van hun werken.

23 En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven.
En alle gemeenten zullen inzien 
dat IK het Ben die nieren en harten doorvors,
en Ik zal jullie een ieder naar je werken geven.

24 Maar aan jullie zeg Ik, de overigen in Tyatira, die die leer niet houden,
die ‘de diepten van satan’, zoals zij zeggen, niet hebben leren kennen:
Geen andere last zal Ik jullie opleggen

25 dan vast te houden wat jullie hebben totdat Ik zal komen.

26 En die overwint
en degene die mijn werken bewaart tot het einde toe,
aan hem zal Ik volmacht geven over de volken,

27 en hij zal hen weiden met een ijzeren scepter,
als lemen vaten zullen ze in elkaar geslagen worden;

28 zoals ook Ik (deze volmacht) van mijn Vader heb ontvangen,
zo zal Ik hem de morgenster geven.

29 Die oren heeft, hore wat de Geest tot de gemeenten spreekt.

3,1 En aan de engel van de gemeente in Sardes, 
schrijf:
Zo spreekt Hij die de zeven Geesten Gods heeft 
en de zeven sterren:
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Ik ken je werken,
dat je de naam hebt te leven,
maar je bent dood.

2 Word wakker en versterk het overige dat op het punt staat te sterven,
want Ik heb je werken niet vol bevonden voor mijn God.

3 Gedenk dan hoe je (het) ontvangen en gehoord hebt 
en bewaar (het) en kom tot omkeer.
als je niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief,
en je zult niet weten op welk uur Ik tot je zal komen.

4 Maar je hebt in Sardes enkele weinige namen
die hun gewaden niet bezoedeld hebben,
en zij zullen met mij in witte gewaden wandelen,
omdat zij (het) waardig zijn.

5 Wie overwint,
zal zó met witte gewaden bekleed worden,
en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens,
en Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en zijn engelen.

6 Die oren heeft, hore wat de Geest tot de gemeenten spreekt.

7 En aan de engel van de gemeente in Filadelfia, 
schrijf:
Zo spreekt de Heilige, de Waarachtige,
die de sleutel Davids heeft,
die opent en niemand zal sluiten,
en sluit en niemand opent:

8 Ik ken je werken, -
zie, Ik heb een geopende deur vóór je gegeven,
die niemand kan sluiten – :
je hebt kleine kracht
en je hebt mijn woord bewaard
en mijn naam niet verloochend.

9 Zie, Ik geef (mensen) uit de synagoge van de satan
die van zichzelf zeggen dat zij Judeeërs zijn,
en het niet zijn, maar liegen;
zie, Ik zal maken dat zij zullen komen
en zich zullen neerwerpen voor je voeten
en inzien dat Ík je liefgehad heb.

10 Omdat je het woord van mijn standvastigheid hebt bewaard,
zal ook Ik je bewaren in het uur van de beproeving,
die zal komen over de gehele bewoonde wereld,
om de bewoners van de aarde op de proef te stellen.
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11 Ik kom spoedig.
Houd vast wat je hebt, opdat niemand je kroon wegneemt.

12 Wie overwint,
Ik zal hem maken tot een pijler in de tempel van mijn God 
en daar zal hij nooit meer uit gaan,
en Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God
en de naam van de stad van mijn God,
van het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel van mijn God,
en mijn nieuwe naam.

13 Die oren heeft, hore wat de Geest tot de gemeenten spreekt.

14 En aan de engel van de gemeente in Laodicea, 
schrijf:
Zo spreekt
de Amen, de Trouwe en Waarachtige Getuige,
het Begin van de schepping Gods:

15 Ik ken je werken:
je bent noch koud, noch heet.
Was je maar koud of heet!

16 Zo dan, omdat je lauw bent en noch heet noch koud,
zal Ik je uit mijn mond spugen.

17 Omdat je zegt: 
‘Ik ben rijk en heb me rijk gemaakt en heb niets nodig’,
en je weet niet dat je ellendig en meelijwekkend 
en arm en blind en naakt bent.

18 Ik raad je aan van mij te kopen 
goud dat in het vuur gelouterd is om rijk te worden 
en witte gewaden om je mee te kleden,
opdat zo de schande van je naaktheid niet geopenbaard wordt,
en ogenzalf om je ogen te zalven, opdat je ziet.

19 Alwie Ík liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik.
Wees dan ijverig en kom tot omkeer.

20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.
Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent,
zal Ik bij hem binnengaan en Ik zal met hem maaltijd houden 
en hij met mij.

21 Wie overwint,
Ik zal hem geven met mij te zitten op mijn troon,
zoals ook Ik heb overwonnen en met mijn Vader zit op zijn troon.

22 Die oren heeft, hore wat de Geest tot de gemeenten spreekt.
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Het boek van de zeven brieven
Gewoonlijk spreken we over de zeven brieven, maar dat staat er niet.
Want Johannes zelf spreekt in 1,11 niet over zeven brieven, maar
over een boek, biblion1, dat uit zeven geschriften bestaat. Bovendien
hebben de zeven geschriften geen enkel kenmerk van de toen in
zwang zijnde briefindeling. Ze hebben ook nooit als losse ‘brieven’
een geïsoleerd bestaan geleid, hoewel dat in de uitleg wel vaak het
geval is. Ook is het opvallend dat de slotzin van ieder apart schrij-
ven gemeenten (meervoud) heeft. Dat wijst erop dat ze als één ge-
heel gezien moet worden, hetgeen door de uniforme compositie be-
vestigd wordt (zie verderop). Er is een treffende overeenkomst qua
vorm en inhoud met het profetisch spreken (zie bij 2: zo spreekt…). 
What’s in a word? De zeven brieven zijn niet zomaar zeven aan-
hangsels voordat het echte visionaire werk begint, maar ze vormen
een geïntegreerd onderdeel van het gehele boek van visioenen. De
opening neemt steeds titels van het roepingsvisioen op en het slot
grijpt vooruit op wat in Apocalyps 21-22 beschreven wordt als dat-
gene dat voltooid op de vernieuwde aarde gekomen is. Wat weer
eens benadrukt dat de Apocalyps het heden wil doorlichten vanuit
wat geschied is en wat ons nog toe-komt. Dit geheel van Apocalyps
2 en 3 vormt één profetisch boek, als een van de series van zeven,
waarvan er later nog drie komen (zeven zegels, zeven trompetten en
zeven schalen). Met andere woorden: in alle kosmische perspectie-
ven die gaan komen vanaf hoofdstuk 4, gaat het niet om een ver-
van-mijn-bed-show: de gemeenten (microniveau) worden hier zelf
profetisch-kritisch doorlicht vanuit het Christus-visioen dat straks
het grote gebeuren op wereldschaal (macroniveau) tegen het Licht
zal houden! Er is dus nog een reden voor het getal van zeven ge-
meenten: zo wordt dit deel in de opbouw van het gehele boek ver-
bonden met de komende drie series van zeven visioenen. Het getal
zeven, symbool van volheid, is bepalend voor de compositie van de
gehele Apocalyps2. Johannes wil dat we al die zeventallen van de
visioenen (in drie series) en van het boek met de zeven geschriften
op elkaar betrekken en met elkaar verbinden. Zoals de schilderijen
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1. Zoals ook in in 5,7 en 10,8 een boek een centrale rol speelt.
2. Bij Apocalyps 6 zullen we zien dat Johannes voor dat zevental geïnspireerd is

door Leviticus 26. Zie ook Van Schaik, a.w., p. 48 en 81-84.
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van een tentoonstelling zorgvuldig geselecteerd worden om een uit-
gebalanceerd samenspel te verkrijgen, zo willen de zeventallen van
de Apocalyps met elkaar in gesprek. De totaal-compositie in al haar
spanningen wil gehoord en gezien worden. 
De genoemde zeven gemeenten, die ook de zeven postdistricten van
de regio vormden, vertegenwoordigen de gehele kerk. Als Johannes
alle gemeenten had genoemd die hij goed kende, zouden het er waar-
schijnlijk veel meer dan zeven geworden zijn. Hij krijgt opdracht in
deze zeven de héle kerk profetisch aan te schrijven. 

Net als Jeremia
Echte profetische proclamaties voor de hele kerk zijn het. Vanuit
het verbond van God met zijn volk roepen de brieven tot trouw en
omkeer op, zoals op talloze plaatsen in de Tora en bij de profeten
van het Oude Testament gebeurt. De tekst van de brieven ligt heel
dichtbij het volgende gedeelte uit de profetie van Jeremia. Ik geef
het in een vrij letterlijke vertaling weer:
De dabar (daad-woord) die geschiedde vanuit DIE-GESCHIEDEN-DOET

tot Jeremia, zeggend:
zo zegt DIE-GESCHIEDEN-DOET, God van Israël, zeggend:
schrijf voor je alle debarim, die Ik tot je gesproken heb in een boek,
want, zie, de dagen komen- luidt het woord van DIE-GESCHIEDEN-DOET

dat Ik mijn volk Israël en Juda zeker zal doen terugkeren, zegt DIE-
GESCHIEDEN-DOET, en Ik zal hen doen terugkeren naar het land dat
Ik aan hun vaderen heb gegeven en zij zullen het beërven (Jeremia
30,1-3).
Niet alleen de formulering is van gelijke strekking als in de Apoca-
lyps, maar ook de inhoud. Er wordt gesproken van terugkeren; het
Hebreeuwse sjoeb, dat in de Septuaginta vertaald wordt met me-
tanoein, betekent: omkeren, terugkeren, en wordt als vaste term ge-
bruikt om de oriëntatie op God en het ware leven uit te drukken
(wèg van het kwaad). Als de mens de verbondsrelatie met God
schendt, wordt hij door de profeten opgeroepen tot metanoein3. Ge-
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3. Dit vormt ook de grondtoon van het begin van het evangelie, vgl. de profeet Jo-
hannes de Doper die met het oog op het komen van de heerschappij Gods de
mensen oproept tot omkeer, Marcus 1,4 (en vele andere teksten in het evange-
lie).
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denkend (Apocalyps 2,5; 3,3) hun oorsprong en bestemming, keren
ze om en terug. Ook dit woord gedenken is centraal in het Oude
Testament. Het wordt in de eerste plaats gebruikt over God die ge-
denkt (zachar): het present stellen van het verleden in het heden ter-
wille van de toekomst. Hierin gaat het besef schuil dat het verleden
en alles wat daarin gebeurd is, meeweegt en meespeelt in het heden,
ten goede of ten kwade: het is nooit weg. Het gedenken is een dy-
namisch begrip evenals omkeren. Niemand is ooit eens voor al ‘be-
keerd’ als statische toestand, het is een leven in een bepaalde rich-
ting die steeds weer bijsturing vraagt. Daarop wijst het beeld van
de kandelaar, die brandend gehouden moet worden4. Dat gebeurt
in Apocalyps 2-3, waar de Christus als surveillant de gemeenten te-
rugroept naar hun ware bestemming. Als contrast wordt later (maar
ook al in 2,21-23!) het ‘niet-omkeren’ als het harde punt gezien van
verharding van de mens: dat is het laatste, het einde van die weg is
de dood5. Die omkeer, zoals ik metanoia consequent vertaal, is ook
de inhoud van het boek dat Jeremia moet schrijven (zie boven).

De brieven 
Het brievenboek van Johannes heeft een streng gesloten uniformi-
teit met lichte variaties. Het heeft een koninklijke stijl, overeenko-
mend met de inhoud ervan die afkomstig is van de Koning van he-
mel en aarde. De structuur van het zevendelige boek is eenvoudig:
1. Opdracht de boodschap te schrijven aan de specifieke gemeente
te …
2. Profetische boodschapsformule waarin de Christus zich present
stelt. 
3. ‘Ik ken uw werken…, maar’ (met lof voor positieve zaken, be-
halve Sardes en Laodicea; en kritiek op negatieve, behalve Smyrna
en Filadelfia).
4. Conclusie met belofte aan overwinnaars over zegen in het Ko-
ninkrijk. 
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4. Vgl. Matteüs 25,1-13.
5. Vgl. Apocalyps 9,20v en 16,9.11. Ter plekke zullen we daar als achtergrond van

het in Exodus beschreven conflict tussen Mozes en Farao bij betrekken. Zie ook
Romeinen 2,4v waarin dezelfde intentie tot uitdrukking gebracht wordt: het gaat
er om dat mensen de rijkdom van Gods verbondstrouw ontvangen.
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5. Aansporing acht te geven op wat de Geest tot alle gemeenten te
zeggen heeft.

1. De opdracht de boodschap te schrijven 
Via de hemelse communicator brengt de majestueuze Christus een
profetische boodschap over. Hardop gelezen, geraak je – stel je voor
dat de naam van jouw kerk hier genoemd werd! – onder de indruk
van het gezag van de Christus, voortvloeiend uit de adembenemende
majesteit waarmee Hij in het roepingsvisioen verschenen is. Tege-
lijk boezemen de titels waarmee Hij ons aanspreekt groot vertrou-
wen in. De middeleeuwse iconografie is hier danig van onder de in-
druk geweest, getuige de vele afbeeldingen. 
Voor moderne en postmodern kritisch vragende mensen van na de
Verlichting6 zal het een grote opgave zijn dit majestueuze gezag op
zijn waarde te beoordelen en het niet als autoritair-onderdrukkend
te ervaren. Met gezag en macht is er veel misgegaan, ook met dit
gezag! We blijven kritisch en juist daarom zullen we de moed vin-
den onszelf onder kritiek te laten stellen, inzover we in alle vrijheid
ingezien en ervaren hebben, dat het hier niet de verwijtende toon
van de veelteveeleisende geweldenaar betreft voor wie het nooit goed
genoeg is. Maar Hij treedt op vanuit een ijverzuchtige liefde in be-
zorgdheid om de zijnen die door andere machten dreigen te worden
overvleugeld en in hun humaniteit te worden aangetast7. Zo spreekt
ook Psalm 1 over de twee wegen: de mens die eigenmachtig of uit
machteloosheid miskleunt en de mens die in afhankelijkheid van
God de weg van de Tora wil gaan: hij is als een boom, geplant aan
waterstromen… (Psalm 1,3). Die Psalm eindigt met waar Johannes
steeds mee begint: want JHWH ként de weg van de rechtvaardigen,
maar de weg van de kwaadaardigen vergaat (Psalm 1,6). Om niet op
die laatste weg, die nergens toe leidt, terecht te komen, kun je je
maar beter verlaten op Hem die jouw weg en werken kent. 
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6. Zie het gedicht Aufklärung van S.Vestdijk uit: Nagelaten Gedichten, Nijmegen
1986, p. 277.

7. Zo het eerste woord van de Tien Woorden, Exodus 20,2: het is de Bevrijder die
hier gaat spreken, omdat Hij de zijnen in vrijheid wil láten leven. In verband met
de vele verwijzingen naar Exodus 19 mag dat zeker gehoord worden.
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2. De profetische boodschaps-formule: zo spreekt 
Het creatieve woord van God dat alles in aanzijn riep en nu op-
nieuw alles wat vervreemd is van zijn roeping in beweging brengt
terug naar zijn oorspronkelijke bestemming, klinkt hier bevrijdend.
Het straalt gezag uit: zo spreekt…8. Het is boeiend om te zien hoe
deze titels naar hun inhoud pastoraal ingaan op wat er in de des-
betreffende gemeente leefde9.
– Efeze is het centrum van de provincie10, vertegenwoordigt het ge-
heel, is de leidende stad en komt het eerst aan bod. Christus presen-
teert zich aan haar daarom ook met die de zeven sterren in zijn hand
houdt (vgl. 1,16). Deze stad heeft een bijzondere verantwoordelijk-
heid; zij vervult een voorbeeldfunctie: als het centrum wegvalt, kan
de rest meegaan, vandaar het strenge gedenk dan vanwaar je bent ge-
vallen: terug naar de plek en het moment waar het mis ging, 2,5. Van-
daar dat ze op kernzaken wordt aangesproken: de profetische dwaal-
leer van de Nicolaïeten ( waarvan het voor ons niet meer duidelijk is
waarin die bestond) en het verzaken van de liefde. Voor Johannes is
liefde de hoofdzaak van het leven van de messiaanse gemeente.
– Smyrna heeft drie eeuwen verwoest gelegen nadat het in de zesde
eeuw vChr. door een aardbeving getroffen is. Vandaar: dood én le-
vend. Hier wist men uit het verleden wat dat betekende.
– Pergamum, de stad waar het keizerlijk gezag in de persoon en ad-
ministatie van de pro-consul zetelde, wordt aangesproken met het…
scherpe zwaard11.
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8. De zgn. bode-formule, waarin de profetische boodschapper namens God het
machtswoord overbrengt, ko amar JHWH (zo spreekt JHWH), wordt door de Sep-
tuaginta vertaald met tade legei kyrios, en dit is tevens de plechtige opening van
de zeven profetieën aan de gemeenten, met dit verschil dat in plaats van kyrios
een titel van Christus genoemd wordt, ontleend aan het roepingsvisioen. Van de
acht keer dat deze woordcombinatie tade legei in het Nieuwe Testament voor-
komt, treffen we er zeven aan in Apocalyps 2-3 (andere in Handelingen 21,11).
Ook maakt tade legei onderdeel uit van de hofstijl van Perzische koningen: hun
decreten zetten ermee in.

9. Het klassieke werk dat ingaat op de situatie van de locale gemeenten is van W.M.
Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia and their Place in the Plan
of the Apocalypse, London 1904. In zijn lijn is het bijgewerkt en actueel gemaakt
door C.J. Hemer, The Letters to the Seven Churches of Asia in their Local Set-
ting, Sheffield 1986. 

10. Hoewel er onzekerheid is of Efeze ook officiëel de hoofdstad was. Dat schijnt
toch Pergamum geweest te zijn, waar het keizerlijk gezag zetelde.

11. Een motief dat zeer veel voorkomt in Joodse geschriften.
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– Tyatira was befaamd vanwege haar koper- en metaalindustrie.
Een belangrijk kopersmedengilde zetelde daar. Het nergens anders
aangetroffen woord chalkolibanos, koperbrons waarschijnlijk, was
een keihard, goudglanzend gepolijst metaal, dat voor wapens ge-
bruikt werd.
– Sardes was toen een stad in verval. Haar glorie was vergaan. De
volheid van de Geest was nodig om van haar het stof te verjagen.
– Filadelfia wordt geprezen om haar trouw en haar missionaire ac-
tiviteiten12.
– Laodicea was een stad waar het bankwezen zetelde en een bloei-
ende wolindustrie gevestigd was; ze had een medische school, met
specialisatie in oogziekten. De beeldspraak gaat hier op in. Er zijn
overeenkomsten met de ketterij die in de brief aan de Kolossenzen
ter sprake gebracht wordt13.

3. ‘Ik ken uw werken … , maar’ 
Het gaat erom spannen wanneer we horen dat de hemelse brief-
schrijver ons kent. Het kan een angstig gevoel teweegbrengen, waar-
door we ons pantseren en zijn stem niet meer horen. Daarom is het
van belang te zoeken naar de toon van dit Ik ken. Want die is door-
slaggevend of we ons kwetsbaar opstellen om in alle openheid de
kritiek aan te kunnen horen. Wek mijn zachtheid weer. Geef mij te-
rug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En
het licht niet haat14. Het is de toon die ook in het tienvoudig refrein
Gij zult van de Tien Woorden klinkt. Geen moralisme, geen ‘ze mot-
ten weer wat van ons’, maar toekomstmuziek, belofte en perspec-
tief: zó zal het worden, het nieuwe, echt menselijke zál gaan gebeu-
ren. In deze zin bevat de Apocalyps toekomstvoorspelling. 

Johannes was de leerling dien Jezus liefhad. Het kennen – Ik ken uw
werken – is een woord met grote lading. In het evangelie naar Jo-
hannes 21,15-17 stamelt de uit het veld geslagen Petrus het tot drie
maal: Heer, jij weet/ kent. 
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12. Vgl. Jesaja 22,22; en het erop volgende vers 23 in verband met Apocalyps 3,12.
13. Kolossenzen 2,1 en 4,13-14 spreken over een relatie met Laodicea.
14. Lied 40 uit de bundel van Huub Oosterhuis, Liturgische Gezangen II, Hilversum

1985.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 99



Petrus die Jezus driemaal verloochend heeft en niet in staat is ge-
bleken Hem te volgen15, wordt door Johannes aan het eind van het
evangelie naar Johannes opnieuw ten tonele gevoerd, ná Pasen. Pa-
sen maakt ook voor hem alles nieuw. Corresponderend met zijn
drievoudig verraad wordt hij driemaal bevraagd op zijn liefde voor
Jezus en driemaal bevestigt hij deze. Pas nu, na die derde maal,
21,17, vermeldt de evangelist Petrus’ droefheid – en niet, zoals de
andere evangelisten direct na de verloochening. In die droefheid
wordt zijn liefde zichtbaar. Driemaal krijgt hij de opdracht hoeder
te zijn van Jezus’ kudde, afgesloten met een aankondiging van mar-
telaarschap en een volg Mij, 21,19- hetgeen herhaald wordt na zijn
vraag over het lot van de leerling dien Jezus liefhad, 21,22. De span-
ning loopt op in de drie vragen van Jezus. Petrus was op hoge toon
begonnen, had zich als de eerste gepresenteerd en werd de laatste.
Voor het eerst wordt Petrus in het evangelie van Johannes genoemd
in 1,43: Jij bent Simon, de zoon van Johannes, jij zult Kefas heten,
wat vertaald wordt met Petrus (=rots). Aan het eind komt de evan-
gelist terug op deze oorspronkelijke naam Simon, zoon van Johan-
nes: het gaat erom wie betrouwbaar is, hoe je betrouwbaar wordt,
waar kan op gebouwd worden? Alleen God-die-genadig-is (de be-
tekenis van de naam Johannes) blijkt rots te zijn, want Simon zelf
heeft dit niet gekund. Zijn naam behelst wel de belofte van Gods
genade – in de drievoudige vraag wordt uitgaande van de belofte
dat God genadig is, een oproep tot hem gedaan, zijn naam (en dus
de belofte Gods) waar te maken. Gezang 83 (LBK), O Heer blijf
toch niet vragen, verwoordt dat gevoel van Petrus – het is in ons nog
niet allemaal opgestaan, er is nog veel gevallens in ons, veel laags,
veel dubbels – willen wel/ willen niet, kunnen wel/ kunnen niet. Pet-
rus, de actieve, gaat voorop en ziet Johannes hem volgen (21,20) –
Petrus ging steeds voorop: Heer, ik zal u trouw blijven, ik zal u vol-
gen. Van Johannes wordt dat nergens gezegd: alleen maar dat hij
wórdt liefgehad (passief), en enigszins mysterieus de leerling dien Je-
zus liefhad genoemd in het evangelie en wordt in dit laatste hoofd-
stuk onthuld als Johannes, de apostel en auteur van het evangelie. 
Petrus heeft in de crisis zijn grenzen leren kennen. Hij wilde zo graag
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15. In Johannes 13,36-38 wordt er driemaal over volgen gesproken.
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‘hoeder’ zijn, zorgen voor mensen en liep daarin tegen zijn grenzen
aan. Kan iemand eigenlijk wel zeggen: ik heb u lief, Heer? Is niet
veel dat wij liefde noemen apenliefde, gebaseerd op eigenbelang? De
zekerheid ligt niet in het voelen. Mijn ik is als drijfzand. Zoals Wil-
lem Barnard schrijft16: 
Mijn ego is een holle ruimte waarin het spookt, een meer van Genne-
sareth waar storm brandingen opzweept, een nacht waarin tevergeefs
wordt gevist. Ik moet niet vissen in mijzelf en ik kan, zwalkend op de
binnenzee van de ziel, alleen maar uitbrengen: Heer, red mij, ik ver-
ga. 
Als God ons doorgrondt, waar blijven we dan? De zekerheid wordt
mij in de hand gelegd aan de oever als Hij mij roept: een zekerheid
van generzijds: Heer, Gíj weet dat ik U liefheb. Dat generzijds hangt
op mysterieuze wijze samen met de diepste ervaring van tot jezelf
komen en jezelf vinden. Tot kennis van God komen is ook tot je-
zelf komen17. 

DE NAAM

Een kind dat niet òplet
en met afwezige ogen, 
van de anderen afgebogen,
initialen zet.

Het zelf – ontwaard met schrik
en trots – geeft eindeloos seinen,
meldende zijn verschijnen
in code: dit ben ik.

Wolken gaan langs het raam.
Het klein gezicht trekt saam.–
Van de overzijde het sein:
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16. Stille Omgang, Brasschaat 1992, p. 320.
17. Een besef dat op wonderlijke wijze niet calvinistisch klinkt, maar wel op de eer-

ste pagina in de opening van de klassieke Institutie van Johannes Calvijn klinkt:
Dat de kennis van God en de kennis van onszelf ten nauwste aan elkander verbon-
den zijn en hoe zij onderling samenhangen. Geciteerd uit de vertaling van A. Si-
zoo, Delft 1949.
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‘Ik heb u bij de naam
geroepen. Gij zijt Mijn’18.

Petrus heeft, verkerend in de grensgebieden van zijn ego, ingezien
dat hij een stem van de overzijde nodig had om de basis van zijn le-
ven te ontdekken. Hier is hij niet meer haantje de voorste om te be-
weren dat hij Jezus inderdaad liefheeft. Hij valt terug op Hem. De
Opgestane zelf moet dat voor hem vaststellen (plaatsvervanging!).
De liefde rust niet in onze ziel, maar wordt in ons geboren van ge-
nerzijds: wie liefheeft is uit God geboren19. Petrus viel terug op dit
gij weet vanuit het besef dat Jezus hem liefhad en dat dat de basis
en bron is van zijn leven. Hij hoefde zichzelf niet meer te forceren,
deze rotsman, hij kon zacht worden en bouwen op een andere rots,
zich gewonnen geven aan deze liefde van de overzijde, zoals Gezang
83:7 (LBK).

o Heer, vraag altijd verder, uw liefde triomfeert. 
Huurlingen worden herder, het offerlam regeert,
o Heer, vraag altijd verder.

De waarheid van het Lam wordt ons als de mantel der liefde om-
geslagen20, ons hart wordt ondragelijk brandend in ons door een
aanwezigheid van liefde die onloochenbaar van buitenaf komt. Het
is de regering van het offerlam, dat niet met macht en geweld op
ons aankomt en dingen van ons vraagt die te veeleisend zijn; lang-
zaamaan aanvaarden we de vraag. Heel schuchter fluisteren we (vers
6) Ik heb U lief. Het in ons wankelende staat stevig ingeklemd tus-
sen het Gij weet – dat houdt onze liefde staande, doet onze liefde
opstaan (Pasen). Van daaruit klinkt de opdracht: hoed mijn scha-
pen, volg mij!21.
Psalm 139 begint met: Gij doorgrondt en kent mij, en na een lange
worsteling eindigt ze met: Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
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18. Ida Gerhardt, a.w., p. 339. 
19. In 1 Johannes 4 wordt dit geheim omschreven.
20. Willem Barnard, Huis, tuin en keuken, Haarlem 1966, p. 161.
21. Zie hierover ook de prachtige woorden van J.M. Hasselaar, Beluisterde Schrift-

woorden, ’s-Gravenhage 1988, p. 193-197.
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toets mij en ken mijn gedachten, zie, of niet mijn weg mij verkeerd
leidt, en wijs mij op de weg die eeuwigheisdwaarde heeft. 
Hier klinkt het Hebreeuwse jada, dat kennen in de zin van het ou-
derwetse bekennen betekent, gemeenschap hebben met, een relatie
hebben22.

Aan het begin van het boek in Apocalyps 2,1, wordt Hij die kent
genoemd: die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die wandelt
temidden van de zeven gouden kandelaren. Christus wordt beschre-
ven als Hij die de sterren, de machten in de wereld, in de greep houdt.
Van de gemeenten wordt dat zo niet gezegd, maar: Hij wandelt in
hun midden. Hierin wordt zorgzaam toezicht uitgedrukt, zoals de le-
raar die gezag had gewoon rustig door de klas wandelde, harmonie
uitstralend en bewarend, de altijd dreigende chaos met zijn stille au-
toriteit bedwingend. Zo wandelt Hij temidden van zijn mensen, zo-
als dat ook van God verhaald wordt in de hof van Eden. En weer
roept dit wandelen een wereld van verlangens op. Het herinnert aan
Leviticus 26,11-12: En Ik zal mijn tabernakel in uw midden zetten,
en Ik zal geen afkeer van u hebben, maar Ik zal in uw midden wan-
delen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn. Zoals we
straks bij het begin van de macro-kosmische oordelen (in Apoca-
lyps 6) het vervolg van deze tekst uit Leviticus 26 weer tegen zullen
komen (namelijk, wat er gebeurt als mensen dit niet willen), zo zegt
deze tekst aan het begin van de micro-kosmische oordelen waar het
in al dat oordelen nu eigenlijk om gaat. Dit is een van de hoofdlij-
nen waar de gehele bijbelse verkondiging op af stevent: Gods be-
doeling is dat Hij bij zijn mensen wil wonen. Deze hoge inzet is het
waard dat er eerst – om dat in vrijheid te verwezenlijken – nog wat
spaanders in het rond vliegen. Hiertoe is God begonnen met Israël
in Abraham, Mozes, en sinds Jezus met alle volken. Daarom is het
een kritisch kennen, zoals Psalm 139 duidelijk maakt23.
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22. Zoals de Statenvertaling vertaalt bijvoorbeeld in Genesis 4,1: En Adam bekende
Eva… en Exodus 2,25: En God zag de kinderen Israëls aan, en God kende (hen).

23. De Psalm die in Apocalyps 2,6 aangehaald wordt. De daar genoemde haat is
niet bedoeld om afkeurenswaardige wraakgevoelens te voeren, maar als be-
moediging: de fouten van de ander heb je goed gezien, probeer nu ook die van
jezelf onder ogen te zien! Vgl. Gezang 7 (LBK).
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In deze Ik ken-stukken gaat het steeds om schijn en werkelijkheid.
De werkelijkheid zoals de zeven gemeenten die ervaren, ziet er in
het licht van Christus toch anders uit. Dat kan pijnlijk zijn en je
confronteren met angsten en tekorten wanneer je het kwaad ook in
jezelf herkent. Op de titelpagina van de afdeling DAEMONEN van
haar bundel Het levend monogram schrijft Ida Gerhardt in cursief:

Over zwarte karresporen,
over greppels, over voren,
zweeft het witgepluisde zaad
van de nooit gerooide doren;
zweeft, gevleugeld, al mijn haat.
Eér het kiemt tussen het koren,
God, verlos mij van het kwaad!24

Om deze verlossing gaat het, opdat het licht de duisternis verdrijft
en een nieuwe wereld schept: als je goed om/ je heen kijkt/ zie je dat
alles/ gekleurd is25. 
Het zijn slechts enkele onderwerpen die in de middenstukken van
de zeven profetische boodschappen worden aangesneden, maar ze
behoren tot de essentie van de messiaanse levenswijze26 die een voor-
proefje is van wat de Geest tenslotte tot stand brengt in de voltooiing
van het Koninkrijk Gods. Daarom moet er nú reeds naar die Geest
gehoord worden. In vijf gevallen wordt ervan gezegd: Ik ken je wer-
ken. 

4. Belofte aan wie overwint 
In dezelfde profetische lijn moet ook het overwinnen verstaan wor-
den, dat steeds aan het eind van ieder schrijven genoemd wordt, in
een cryptische, hebraïserende vorm. Het Koninkrijk kómt wel (vgl.
21,7!), maar nu is er nog conflict en strijd. De belofte drukt de harts-
tocht uit van de coach die probeert alles uit zijn team te halen wat
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24. Ida Gerhardt, a.w., p. 243.
25. ‘De ontdekking’, K. Schippers, tevens titel van de verzamelbundel Als je goed

om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is, onder redactie van Tine van Buul en
Bianca Stigter, Amsterdam 1991.

26. Het Nieuwe Testament noemt die in navolging van de Wijsheidstraditie: wer-
ken, vgl. 1 Tessalonicenzen 1,3, je handel en wandel.
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er in zit, om het tot winnen te brengen. In ieder van de zeven ge-
vallen wordt een belofte gedaan ten aanzien van de toekomst, met
als climax de laatste in 3,2127. Overwinnen is een gebruikelijke term
uit de apocalyptiek, die we nog zeventien maal zullen tegenkomen
in dit boek28. De paradox wordt hierin weer tot uitdrukking ge-
bracht: zijn zij die overwinnaars lijken, zij die het helemaal máken
in de wereld, inderdaad overwinnaars? Een van de pretenties van
de keizer was dat hij altijd overwon (semper victor, altijd overwin-
naar). Het blijft cryptisch, want hier is zeker nog niet duidelijk wát
dat overwinnen behelst. De beloften luiden als volgt:

2,7 Efeze: eten van de boom des levens in het paradijs29

2,10 Smyrna: ontsnappen aan de tweede dood30

2,17 Pergamum: verborgen manna31, een witte steen32 met een nieuwe
naam33

2,26 Tyatira: heersen met Christus over de volken34 en de morgenster35

3,5 Sardes: witte kleren36, naam in boek des levens en bewaring in oordeel
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27. Vgl. Romeinen 8,37; 1 Johannes 2,13-17; 4,4; 5,4.
28. In het Nieuwe Testament komt ze bijna alleen bij Johannes voor. In 1 Johan-

nes komt ze zevenmaal voor en éénmaal in het evangelie naar Johannes; zie ook
4 Ezra 7, 127.

29. In de apocalyptiek wordt de eindtijd vaak voorgesteld als de herstelde oertijd
van het paradijs. ‘Paradijs’ is een woord uit het Perzisch, paira-daiza, dat tuin,
ommuurd park betekent. De Septuaginta noemt dat in Genesis 2,8. Vgl. Gezang
202 (LBK). Het is een oude verbinding in de iconografie: de levensboom met het
kruis van Jezus als voltooiing daarin. Vgl. Gezang 184 (LBK).

30. Een technische term uit de apocalyptiek, vgl. 20,14v.
31. In de messiaanse tijd zal de messias manna uit de hemel laten komen. Vgl. ook

Johannes 6,31 en Exodus 16,32v.
32. Bij vrijspraak ontving je een witte, bij veroordeling een zwarte steen. Ook kan

bedoeld zijn een soort toegangsbewijs voor een publiek festival.
33. Deze belofte van een nieuwe naam heeft veel dichters geïnspireerd. Vgl. Ach-

terberg, a.w., p. 600; Ida Gerhardt, a.w., p. 535 en p. 339. De kunstenaar Chris-
tian Boltanski, geobsedeerd door de dood, houdt zich in zijn gehele oeuvre be-
zig met het gedenken van de namen. In De Pont te Tilburg heeft hij in zijn
installatie Passie/ Passion (december ‘96- april ‘97) een zestig meter lange muur
en drieëneenhalve meter hoge muur van blikken opgetrokken, waar je langs loopt
als was het langs een kruiswegstatie. Op ruim drieduizend blikken staan de na-
men van de werkers die in die voormalige textielfabriek gewerkt hebben en zon-
der dit monument nameloos de geschiedenis in zouden gegaan zijn.

34. Beeldspraak ontleend aan Psalm 2.
35. Polemiek met de militaire wereld, die tempels wijdde aan Venus, symbool van

soevereiniteit en overwinning, en haar in het vaandel droeg.
36. Sardes was beroemd vanwege het verven van wol. Voor het levensboek, vgl. Exo-

dus 32,32; Psalm 139,16.
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3,12 Filadelfia: een zuil zijn in Gods tempel, de naam Gods dragen
3,21 Laodicea: een plaats hebben met Christus op zijn troon (climax)

5. Horen naar wat de Geest te zeggen heeft 
Samen met de zaligspreking van de hoorder in 1,3 en 22,7 wordt
hier uitdrukkelijk verwoord wat alle volgende visioenen willen be-
werken: dat mensen hoorder worden, saam-horig worden, om mee
te gaan op de weg van vrijheid en rechtvaardigheid. De enige ge-
loofsbelijdenis (als je het al zo mag noemen) die het Oude Testa-
ment bevat, het zogenaamde Sjema (= hoor, Israël, Deuteronomi-
um 6,4-9) wordt hier uitgebreid tot een íeder die maar horen wíl!
Het betreft een uitdrukking die veel in de evangeliën voorkomt37.
Zoals de titels aan het hoofd van de brieven teruggrepen op het
Christus-visioen, zo wijzen de beloften aan het einde ervan vooruit
naar wat in het Koninkrijk in volheid staat te gebeuren, naar wat
in de finale beschreven wordt (Apocalyps 21-22).

Wanneer we dit refrein, die oren heeft, hore wat de Geest tot de ge-
meenten spreekt, voor de zevende en laatste keer gehoord hebben38,
en wanneer we evenzovele keren gehoord hebben over overwinnen39,
zullen de oren gespitst zijn van spanning wát en wíe er nu precies
overwonnen moet worden. Dat Christus de Overwinnaar40 is, in
wiens overwinning hun strijd er minder angstig uitziet, goed, dat
hebben we gehoord, maar wát staat ons te wachten? Begint er iets
te dagen? Het gehele verdere boek onthult wat die strijd inhoudt. 

Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
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37. Vgl. o.a. Marcus 4,9; Johannes 5,22-30; 10,1-6; 14,26; 16,13. De brede intentie
wordt mooi bezongen in Gezang 62 (LBK).

38. Met de climax in Laodicea, 3,21, terwijl deze gemeente bepaald niet als de meest
geprezen gemeente genoemd wordt!

39. Vgl. het gedicht Biografisch II van Ida Gerhardt, a.w., p. 513, waarin de strijd
heftig en de spanning te snijden is: toen het winnen was of verliezen, als de mach-
tigen samenspannen. Het eindigt vastberaden: … Moed komt uit een afgrond van-
daan./ Toen ik ging, met mijn kraag opgezet,/ wìst ik: ik zal ze verslaan.

40. Vgl. Johannes 16,33.
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scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleuglen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid 41
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41. Het eerste couplet van Gezang 280 (LBK).

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 107



6 Het visioen van de troon van God
Apocalyps 4,1 – 5,14 

4,1 Na deze dingen zag ik, en zie: 
in de hemel was een deur geopend!

En de eerste stem
– die ik als een trompet tot mij had horen spreken – zei:

‘Klim hierheen op,
en ik zal je tonen wat na deze dingen moet geschieden’.

2 Terstond geraakte ik in geestvervoering1.
En zie: een troon stond in de hemel,
en op de troon een Gezetene.

3 En de Gezetene (is) van aanzien gelijkend op diamant en sardius.
En een regenboog rondom de troon van aanzien gelijkend op sma-
ragd.

4 En rondom de troon vierentwintig tronen,
en op de tronen zijn vierentwintig oudsten gezeten,
gekleed in witte gewaden en met gouden kronen op hun hoofden.

5 En van de troon uít gaan bliksemstralen, (donder-) stemmen en don-
derslagen. 
En zeven vuurfakkels brandende vóór de troon,
– dat zijn de zeven Geesten Gods.

6 En vóór de troon een zee als van glas, gelijkend op kristal.
En temidden van de troon en rondom de troon,
vier levende wezens vol ogen voor en achter.

7 En het eerste levende wezen gelijkend op een leeuw,
en het tweede levende wezen gelijkend op een jonge stier,
en het derde levende wezen heeft het gelaat als van een mens,
en het vierde levende wezen gelijkend op een vliegende adelaar.

8 En (ik zag) de vier levende wezens,
ieder van hen met zes vleugels,
rondom en van binnen vol met ogen.
En zonder rust roepen zij dag en nacht:

‘Heilig, heilig, heilig de Heer God,
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1. Letterlijk: geschiedde ik in (de) Geest.
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de Heerser over alles,
die Was en die Is en die Komende is’.

9 En telkens wanneer de levende wezens 
glorie en eer en dankzegging geven aan de op de troon Gezetene,
die leeft tot in de eeuwen der eeuwen,

10 vallen de vierentwintig oudsten neer vóór de op de troon Gezetene
en aanbidden die leeft tot in de eeuwen der eeuwen,
en zij werpen hun kronen vóór de troon terneer, roepend:

11 ‘Waardig zijt Gij,
onze Heer en God,
om te ontvangen 
de glorie en de eer en de kracht,
want Gíj hebt het al geschapen
en door uw wil was het en werd het geschapen’.

Adembenemend. Het is somber en duister. Het wolkendek drukt
loodzwaar op de aarde. Opeens buigen de wolken eerbiedig uiteen
en maken plaats voor het overweldigende verwarmende licht van
de Zonne der Gerechtigheid2. Er zijn geen woorden of vormen om
zijn wezen te beschrijven dan: een Gezetene3 in het licht. De afglans
daarvan op de wezens rondom Hem spreekt boekdelen. De geo-
pende hemel geeft zicht op de troon die van alle kanten beschreven
wordt; alles is en komt in beweging vanuit Gods troon, zijn macht.
De eeuwen door zijn miljoenen kerkgangers onder magnifieke ro-
maanse tympanen, waarop deze tronende is verbeeld, de kerken bin-
nen gegaan. Die tympanen zijn van een voorname goddelijke ver-
hevenheid die tegelijkjuist daarin in en in menselijk aandoet. God
en mens zijn geen concurrenten.
Met dit visioen treedt een scènewisseling op met het grootst moge-
lijke dramatische contrast: onze blik wordt gericht van de aarde,
met al haar tekorten en gebreken zoals die in de zeven gemeenten
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2. Vgl. Gezang 313 (LBK). Zie ook: Een plaats ontzegd, 17; Zingende Gezegend,
Zoetermeer 1995, lied 143.

3. Iedere verdere bepaling bij gezetene doet afbreuk aan het anders zijn van deze
tronende en is te menselijk. Door deze vertaling wordt ook terecht het geslacht
buiten beschouwing gelaten. De blik wordt direct gericht op het licht dat van
deze figuur afstraalt. Het zou anders teveel het verhaal van Goudhaartje op-
roepen die op de stoel van de grote beer zit op. Chouraqui laat het prachtig klin-
ken in het Frans: Et voici, un trône se trouve là, au ciel, et sur le trône, un Assis.
Uit: La Bible, traduite et présentée par André Chouraqui, 1989.
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in alle openheid en eerlijkheid blootgelegd zijn, naar de hemel: een
sfeer van volmaakte harmonie, vrede en gerechtigheid, zonder ang-
sten en vragen. Een serene rust, maar zinderend van energie, ver-
pletterend in schoonheid, een feest van echte ontmoeting, ontzag en
respect. Centrifugaal zijn de krachten die uitgaan van Hem die op
de troon gezeten, centripetaal is alles en zijn allen gericht op de Ge-
zetene die overmachtig in soevereiniteit het al beheerst.

een hemel die niet zo staart
maar die mij ziet4

Híer gebeurt het en vanuit deze krachtstroomcentrale gaat het ook
op aarde gebeuren. Het verbindingswoordje en rijgt de stroom ge-
beurtenissen van nu af aan aan elkaar5. Het steeds genoemde en zie
is evenmin een stoplap, maar drukt urgentie en plechtigheid uit. Niet
pas helemaal aan het eind komt God in actie, maar al aan het be-
gin: Hij, de alfa en de omega (1,8 én 22,13!) die al het gebeuren in
de geschiedenis omvat. Dé theologische vraag van deze hoofdstuk-
ken die de spil van de hele Apocalyps vormen, is de machtsvraag:
wie heeft het in de wereld voor het zeggen? 
Wel even wat anders dan al die belachelijke karikaturen van de he-
mel: Op ’n wolkie – In ’n hempie – Met ’n harpie, – Heb ik daar m’n
hele leven – Voor gewerkt/ gekerkt6. Of: De hemel is een grote hel, -
De hemel is een ramp: – Saai en doods, – Het lijkt er wel – Een hu-
manistisch kennismakingskamp!… En op den duur komt je dat zwe-
ven – Echt mijlenver je keelgat uit! – Dan wil je wel weer eens een
keertje wat beleven, – Dan moet je d’r gewoonweg tussenuit!…7
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4. Fragment uit Gedichten voor Didymus van Van der Graft, Mythologisch, Baarn
1997, p. 410.

5. In de vertaling heb ik het woordje steeds weergegeven, terwijl de meeste verta-
lingen het weglaten uit begrijpelijke, esthetische motieven. Hetzelfde geldt voor
de vertaling van de tijden van het werkwoord: ook daar heb ik steeds letterlijk
de Griekse tekst gevolgd zonder te harmoniseren.

6. Uit: Teleurstelling, Seth Gaaikema, geciteerd uit Is God thuis?, Kick van der Veer,
Amsterdam 1997, p. 249-250.

7. Een fragment uit het gedicht Als je in de hemel heel goed leeft… van Jeroen van
Merwijk, geciteerd uit dezelfde verzamelbundel, zie vorige noot, p. 251.
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De hemelse t(r)oonkamer
In alle eenvoud verteld, krijgt Johannes een blik in de hemel8: er
moet een gat in de gesloten koepel zijn, wil je erdoor kunnen kijken
en kunnen begrijpen wat ten diepste op aarde plaatsvindt: een open
deur9, nieuwe mogelijkheden in een vastgelopen situatie10. Zoals je
in de apocalyptiek vaak tegenkomt, worden het opklimmen, de open
deur en uiteindelijk de hemelse t(r)oonkamer uitvoerig beschreven11.
Wat Johannes echter aanschouwt, heeft beduidend soberder trek-
ken. Niet aan het einde van een lange, zware tocht, die uitvoerig en
gedetailleerd beschreven is, maar als beginpunt van alles wat hem
verder nog getoond wordt, schouwt hij de Gezetene op de troon,
gehuld in puur licht. Alle aandacht gaat niet naar de reis, maar in
grote concentratie naar het liturgische gebeuren rondom de troon
– daar broeit iets dat niet verborgen kan blijven. Wat daar in de he-
melse toonkamer gebeurt, zal ook op aarde gerealiseerd worden.

Verbondscontext
De ‘hemelreis’ als vast apocalyptisch bestanddeel wordt hier in de
woorden van Exodus 19 weergegeven12. Hiermee passeert het ver-
haal van Mozes die geroepen wordt de Sinaï te beklimmen om te
bemiddelen in het verbond tussen God en het volk de revue. Deze
verbonds-context moet als achtergrond gezien worden van het vi-
sioen: het dient om de gebroken relatie tussen God en mensen te
herstellen. Zo wordt de zin van dit visioen duidelijk. Het is niet ge-
geven aan nieuwsgierigen om hun vrijblijvende, papparazzi-achtige
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8. In de finale gaat de hemel helemaal open, 19,11. Vgl. ook Handelingen 7,56,
waar Stefanus eenzelfde ervaring krijgt als eerder Jezus bij zijn doop.

9. Zoals er ook veel ingrepen Gods achter gesloten deuren geweest zijn, vgl. 2 Ko-
ningen 4,4; Marcus 5,37. De open deur tref je bijvoorbeeld ook aan in 1 Henoch
14,15; 3 Maccabeeën 6,18; Testament van Levi 5,1.

10. Vgl. voor deze betekenis van de metafoor: Apocalyps 3,8 ; 1 Korintiërs 16,9 en
Psalm 78,23. 

11. Een aantal Joodse apocalypsen geeft gedetailleerd verslag van de opbouw van
de verschillende hemelen die de visionair moet doorkruisen alvorens bij de troon
aan te komen. Het Testament van Levi 2,7-7,10 noemt er minstens drie; 2 He-
noch 1-22 vermeldt er tien. Bij Johannes valt op op welke grote plaats de vier-
entwintig oudsten krijgen.

12. Weer een verwijzing naar dat gebeuren aan de voet van de Sinaï, Exodus 19, 24.
Vgl. ook Apocalyps 4,5 dat naar Exodus 19,16 verwijst. Tot Apocalyps 10,1
blijft de hemel zijn positie, daarna verandert zijn gezichtspunt.
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speuren naar inside-information over de hemel te bevredigen. In de-
ze Story gaat het om andere dingen. Dat dit visioen als een verbond
verbeeld wordt, geeft aan, dat wat hier hoog in de hemel geschiedt,
met ons en onze wereld te maken heeft.
De regenboog die als een nimbus over de troon spant13, wijst daar
ook op. Het visioen van Ezechiël 1,28 besluit met de glans die af-
straalt van de glorie Gods, beschreven als een regenboog. Dat
plaatst dit hele gebeuren in het kader van die andere gebeurtenis
waar de regenboog een centrale rol in speelde: de zondvloed (Gene-
sis 6-9). Toen de aarde door het ongebreidelde chaotische kwaad
van de mens bijna was vergaan, werd deze door God gespaard. Als
signaal dat het God enkel en alleen te doen is om het leven op aar-
de te bewaren, om het te laten bloeien, richtte God een verbond op
met de mens, opdat de aarde niet weer verdorven zou worden, Ge-
nesis 9, 8-17. Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat
Ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van
alle vlees dat op aarde is. De hemel omspant in al haar schoonheid
moederlijk koesterend de aarde. Gods erbarmen is inzet en dragende
grond van alles wat gaat gebeuren op de aarde onder de hemel. 

Een mozaïek van teksten vormt de achtergrond van dit visioen14.
In plaats van te proberen ieder detail te verklaren, moet je eerst een
globale indruk van het totaal van de compositie verwerven om recht
te doen aan haar krachtige retoriek.

Geen tempel maar transparante edelstenen
Niet als tempel, zoals je zou verwachten, wordt de hemel beschre-
ven. Zoals er verrassenderwijs in het nieuwe Jeruzalem eveneens een
tempel ontbreekt, 21,22! Op een oosterse of Romeinse koninklijke
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13. Net zoals de monumentale regenboog van de muurschildering van Joris Geurts
hoog boven de huizen uit torent op de zijmuur van de Apeldoornse Loolaan-
flat. 

14. Jesaja 6 en Ezechiël 1 (een tekst die ook het belangrijkste uitgangspunt is van
de Joodse Merkaba-mystiek) zijn fundamenteel voor de inhoudelijke bepaling.
Verschillende aspecten uit Jesaja 6; Ezechiël 1,26-28; Daniël 7,9; 1 Koningen
22,19; 1 Henoch 39 en 2 Henoch 20-22 integreert Johannes tot iets groots. Het
lezen van deze teksten is belangrijk om het beeld dat Johannes zag beter te vat-
ten in sfeer en achtergrond (n.l. die van crisis en conflict); bovendien zie je dan
dat datgene wat Johannes zag in bepaalde zin niet uitzonderlijk was.
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troonzaal lijkt de hemel. De gepolijste vloer strekt zich uit voor de
troon als een zee van diamant, jaspis, de majestueuze koninginnes-
teen, van een groene transparantie. Het mooiste dat je je kunt voor-
stellen weerspiegelt de majesteit van de Gezetene op de troon. Ook
het van God afkomstige nieuwe Jeruzalem is van diamant15. De Eeu-
wige wil het mooiste van zichzelf meedelen aan zijn mensen. 
De sardius is roodachtig transparant met bruine vlekjes ijzer; de
smaragd doorzichtig groen. Een zee als van glas roept iets op als van
een heldere (berg)kristallen vloer16. De Eeuwige hult zich niet in bik-
kelharde afstotende en afwerende pantsers, maar nodigt uit tot
doorzicht, opdat het ware wezen van de werkelijkheid ons helder
voor ogen komt te staan en alle leugens worden ontmaskerd. De
transparantie van het paradijselijke leven: en zij beiden waren
naakt.., maar zij schaamden zich voor elkander niet (Genesis 2,25).

Vierentwintig tronen
Een manier van uitleg van ‘dit betekent dat’ doet de beeldende re-
toriek tekort. Overweldigd door het licht Gods tast Johannes in de
bundel der Schriften om woorden te geven aan wat hij ziet. Daar-
om lopen de voorstellingen door elkaar heen. 
De voorstelling van de vierentwintig tronen met de vierentwintig
oudsten17 rondom de troon, 4,4, is hier een duidelijk voorbeeld van.
De camera zoomt er in een langzame zwenking op in. De volgende
achtergronden kunnen meeresoneren:
– De oudsten als vertegenwoordigers van het volk Gods, die gezien
hun witte gewaden vernieuwde, verheerlijkte mensen zijn, bestaan-
de uit de twaalf stammen, de aartsvaders van Israël en de twaalf
apostelen, die als koningen priesterlijke dienst doen als voorlopers
van allen, zoals in Apocalyps 21-22 beschreven wordt: dezen zíjn er
al, al de anderen zullen er komen. 
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15. Apocalyps 21,11.18.19. En dat wordt steeds als eerste van alle beschrijvingen ge-
noemd!

16. In het antieke wereldbeeld bestonden er ook wateren boven het firmament waar
Gods troon op gevestigd was. Vgl. Genesis 1,7; Psalm 104,3; 148,4; Apocalyps
15,6. 

17. Een voorstelling die in geen Joodse apocalyps aangetroffen wordt. Prachtig is
de waterverftekening hiervan van William Blake uit 1803-1805, in Tate Galery,
Londen.
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In twee gedichten beschrijft Ida Gerhardt18 teder de eerbied voor het
geheim van het leven dat, oplichtend in geboorte en sterven, veran-
kerd is in God. Zo iets zou in de notie van de oudsten ook bedoeld
kunnen zijn: God die zijn mensen als eerbiedwaardigen19 ook na de
dood integer bewaart onder zijn hoede, in zijn schoot. Niets van zijn
werk laat Hij, de Alfa en Omega, verloren gaan. De ouderen wor-
den niet in een hemels asiel opgeborgen, maar op tronen gezet, dicht
bij Hem. Gekroond met eer zijn ze volop actief in de liturgie, 4,10.
Deze voorstelling van de oudsten als vertegenwoordigers van het
volk Gods lijkt mij op de voorgrond te staan, gezien 21,11-14 waar
de twaalf vertegenwoordigers van Israël en de kerk genoemd wor-
den. De kerkelijke en iconografische traditie heeft dit ook altijd zo
verstaan. Maar het een sluit het ander niet uit. 

– De oosterse voorstelling van de hemelse hofraad Gods, waarin de
godheid zoals een aards heerser omgeven wordt door dienaren20. 
– Het getal vierentwintig, twee maal twaalf, dat als verdubbeld rond
getal de volledigheid van het volk Gods uitdrukt21, kan verband
houden met de vierentwintig priesterklassen in de tempel, maar ook
met astrologische voorstellingen uit Babylon van vierentwintig ster-
rengoden van de Dierenriem. Dat zou een polemiek met die tradi-
tie kunnen betekenen: ook die staan in dienst van God! 
Waar en in hoeverre er hier mythische elementen meeklinken, het-
geen niet verwonderlijk is wanneer iemand zich in visionaire toe-
stand bevindt, waarin materiaal uit het onderbewustzijn rijkelijk op-
borrelt, theologisch wordt dit allemaal onderworpen aan de ene
Heerser-over-het-al: de enige macht die tenslotte bepaalt wat er gaat
gebeuren. Ten overvloede: God heerst niet in deterministische zin,
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18. Over de eerbied I en Over de eerbied II, a.w., p. 584-585. Zie ook Christs Romans,
Chanoine Denis Grivot, Pierre-qui-Vire 1988, p. 79-82.

19. Zo vertaalt en interpreteert Hans Stolp het, a.w.
20. Jesaja 24,23; 1 Koningen 22,19; Job 1,6; de 24 priesterklassen, 1 Kronieken 24,4-

19. Ten opzichte van deze in het Oosten vanzelfsprekende voorstelling is de
Schrift echter zeer gereserveerd omdat de God van Israël nu eenmaal niet is als
de andere heerser-goden. 

21. Zie voor het verschil tussen het getal als cijfer en als symbool, C. Rijnsdorp, Ge-
fascineerd door het laatste bijbelboek, Baarn 1975, p. 96-98. Of met de woorden
van Grivot: Chez les Anciens, on ne plaisantait pas avec les Nombres, on chantait
aves les Nombres, a.w., p.79.
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want het gaat er in dit alles om hoe die Ene vanuit de hemel ook op
aarde zal heersen met en in zijn mensen.

Kijk en huiver
Wat Johannes ziet door de open deur in de hemel, is huivering-
wekkend. De traditionele begeleidingstekenen van de theophanie,
zoals die van de Sinaï in Exodus 19,16v, doen zich hier voor22: blik-
semstralen, (donder-) stemmen en donderslagen. 
De zeven vuurfakkels, met de mythische achtergrond van de mach-
tige zeven planeten, worden geduid als de zeven Geesten Gods uit
Zacharja 4,10: het alles doordringende en niet te bedwingen vuur
brandt dáár om straks de aarde te doorkruisen. Geen God die in
zichzelf rust, maar een door liefde gedreven vurige minnaar op weg
naar zijn geliefde. 

Vier wezens, vier evangelisten?
Vier levende wezens luidt het letterlijk in zowel de Griekse als He-
breeuwse oorsprong: levenden, wezens23. Twee visioenen, uit Jesaja
en Ezechiël, lopen hier in elkaar over24. Maar Ezechiël noemt we-
zens met vier gezichten, Johannes ziet vier wezens. De vier troon-
dragers zijn bij hem levenden in de hemelse hof. 
Een hele oude kerkelijke traditie sinds Irenaeus25, heeft deze vier
geïnterpreteerd als de vier evangelisten: Matteüs wordt verbeeld
door het dier met het menselijk gezicht, Lucas door de krachtige
stier, Johannes door de adelaar en Marcus door de koninklijke
leeuw. De gedachte is prachtig: God die niet alleen is, maar bege-
leid wordt door zijn getuigen, de vier evangelisten, die de vier hoe-
ken van de wereld ingaan. Op vele tympanen is dit verbeeld en bij-
na tot standaard geworden: waar de troon Gods afgebeeld wordt,
is deze omringd door deze vier symbolische dieren. Alleen al daar-
om zouden we deze uitleg, die in de tekst van Johannes weliswaar
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22. Vgl. Apocalyps 8,5; 11,19 en 16,18 en Ezechiël 1,13; Psalm 18,9v geeft het ver-
band aan tussen storm en macht Gods – deze associatie is hier bedoeld: de ab-
solute dominantie van de werkelijkheid van de hemel over die van de aarde.

23. Chouraqui vertaalt Vivants (met een hoofdletter).
24. Ezechiël 1,5.10.18 en Jesaja 6,2-3.
25. Adversus Haereses III,11,8 (eind tweede eeuw).
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weinig grond heeft, niet willen missen26. De vier wezens ‘dieren’ noe-
men en benoemen als de vier evangelisten is echter wel een inper-
king van de gedachtegang: het gaat om een vertegenwoordiging bij
de troon Gods van al wat lééft, van de gehele schepping (gesymbo-
liseerd in het aardse getal vier). Alle leven, want Gods aarde en haar
volheid bestaat niet alleen uit mensen: ook de dieren, flora en fau-
na, wat wij tegenwoordig de natuur, het milieu noemen, de gehele
bezielde schepping is vertegenwoordigd in de troon, alles is onder
Gods hoede veilig en teder bewaard en doet mee in de lofzegging.
God draagt al wat leeft dus op zijn hart! Is er meer nodig om de
huidige ecologische vraagstukken met zorg en urgentie aan te pak-
ken? Dit is wat anders dan alleen economische motieven. Het be-
slissende moment is nabij!

De vier levende wezens hebben waarschijnlijk een hele mythologi-
sche voorgeschiedenis in de astrologie van Babylon, zoals de vier
tekenen van de dierenriem, vier sterrenbeelden die het firmament
dragen, hetgeen verder verband houdt met de vier seizoenen en de
vier winden. Het gaat er om wat dit alles oproept aan beelden: de
fundamenten van de wereld, de basis van het kosmische geheel, de
machten die het leven besturen – die alle zijn geketend aan de troon
Gods27. Dat zij vol ogen zijn, wijst op hun betrokkenheid op het le-
ven beneden. Moge gelden: gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Hoe ik me dit alles ‘concreet’ moet voorstellen? Ik weet het niet en
vraag me af of dat moet. Kon ik het maar zoals kinderen dat kun-
nen. Het gaat ons menselijk voorstellingsvermogen te boven. Ik kan
alleen die verhalen en beschrijvingen die de achtergrond hiervan
vormen tot me door laten dringen in het besef dat mijn aardse waar-
neming van de werkelijkheid beperkt is en dat er ‘meer’ is tussen
hemel en aarde dan ik mij kan voorstellen. Verder geeft de tekst ge-
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26. Si non e vero, e bene trovato…
27. De Midrasj op het Hooglied, geciteerd uit Kommentar zum Neuen Testament aus

Talmud und Midrasch III, van H. Strack en P. Billerbeck, München 1975, p.799,
geeft de woorden van rabbi Abahu weer: Vier machtigen (hogen) zijn er. De
machtige onder de vogels is de adelaar, onder de huisdieren het rund, onder de wil-
de dieren de leeuw, de machtigste onder allen is de mens, en hen allen heeft God
genomen en aan zijn troon bevestigd.
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noeg richting aan, je wordt niet zomaar aan je vrome fantasie over-
geleverd. De mozaïek-achtige beeldspraak wil de suggestie sturen
en de verbeelding wakker roepen. 

De ark
Zoals gezegd is dit stuk gemodelleerd naar visioenen van Jesaja en
Ezechiël. Maar er is nog een traditie, die structureel heel belangrijk
is en verdere oriëntatie biedt: die van de ark van het verbond28, als
zichtbare representatie van de hemelse troon Gods29. 
Mozes geeft beeldhouwers de opdracht op het deksel van de ark,
het verzoendeksel genoemd, twee gouden cherubim (engelgestalten)
te graveren. Met de beelden van Ezechiël en Jesaja zijn dat voor Jo-
hannes levende wezens geworden, die – en daar gaat het om – inte-
graal onderdeel van de troon vormen, dus onlosmakelijk met God
verbonden zijn. Kom je aan hen, dan kom je aan Hem! Daarom
zijn ze er ook middenin en rondom: het zijn geen statische, maar
hoogst dynamische, want: levende wezens. Hiermee beschrijft Jo-
hannes de vaste relatie van God met die wezens. Zoals hier de troon
omgeven is door bliksemstralen, (donder-) stemmen en dondersla-
gen, zo worden deze in 11,19 uitdrukkelijk in verband met de ark
genoemd. 
Dat de troon Gods gekarakteriseerd wordt als ark van het verbond,
is theologisch van belang. Want troon heeft met macht te maken.
‘God’ en ‘macht’ met elkaar verbinden is gevaarlijk. Doordat het
beeld van de verbondsark óver het beeld van de troon heen ge-
schoven is, heeft de troon, en daarmee Gods macht, een belangrij-
ke theologische kwalificatie gekregen: het is de macht die God aan-
wendt om zijn verbond met mensen te realiseren, opdat het leven
opgericht wordt. Een verbond wil altijd zeggen dat er een relatie is
van twee partners die in vrijheid voor elkaar kiezen. Gods macht is
verre van gewelddadig. In dezelfde lijn zal later de notie van het Lam
op de troon de macht van God kwalificeren. Zo wordt ervoor ge-
waakt dat de Naam ijdel gebruikt wordt, ingezet voor activiteiten
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28. Het volgende ontleen ik aan Living Creatures in the midst of the Throne. Ano-
ther look at Revelation 4.6 van Robert G. Hall, New Testament Studies, volume
36, p. 609-613.

29. Vgl. Jeremia 3,16-17; 2 Samuël 6,2; Psalm 80,1; 99,1.
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of ideologieën waar God niets mee te maken heeft. De rapen Gods
zijn goed gaar wanneer mensen zich vergrijpen aan Hem30.

Lof
De levende wezens zingen hun lied. In 4,8 wordt de eerste doxolo-
gie (lofprijzing) in de hemel vermeld31. Wanneer de wereld is ver-
gaan, wanneer het leven ons geen reden tot zingen geeft, dan kun-
nen we ons oor te luisteren leggen bij die open deur in de hemel.
Want daar gaat het lied door. Immers, het lied heeft het eeuwige le-
ven, wanneer verder alles is stom en van steen32. En de vogelen ver-
volgden / het lied dat lang geleden was gestaakt / zó ongemerkt, dat
wij vergaten / hoe het tot zwijgen was geraakt33.

Een tweede lofprijzing staat in 4,1134. Het is een continue lofzang,
met woorden uit Jesaja 6,3 met een wijziging op een belangrijk punt:
in plaats van de hele aarde is vol van zijn glorie, staat er: die was en
is en zal komen – de Heer van de schepping is ook de Heer van de
geschiedenis, die gestempeld, ja, gemaakt wordt door zijn komen.
De aard van dat komen en de consequenties ervan voor de wereld
vormen de inhoud van de rest van het boek. Dat het nu genoemd
wordt, suggereert dat het de innerlijke noodzakelijkheid is van de
trouw die de God van de schepping ertoe aanzet alle nodige stap-
pen te ondernemen om zijn doel voor zijn schepselen te vervullen,
dat bestaat uit louter goedheid.
Net als in een hellenistisch-oosterse hofceremonie bieden de vier-
entwintig oudsten hun kronen aan en vallen neer in aanbidding, als
teken van overgave. Wel even wat anders dan het onappetijtelijke
beeld van een hemel vol engelen die als zoetsappige, geslachtsloze
dikkertjes zinloos door het luchtruim zweven. Het gaat om de
machtsvraag, niet om kerstboomversiering of metafysische specu-
laties. De levende wezens bezingen wie werkelijk de beschikking
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30. Zie de verhalen vol ironische humor over het buit maken van de ark Gods uit 1
Samuël 4-6 en 2 Samuël 6. Wie God voor zijn karretje spant, valt zich een buil.

31. Vgl. Gezang 457 (LBK).
32. Woorden uit Het einde van Lucebert, uit: Triangel in de jungle, Den Haag 1958.
33. Laatste strofe van het gedicht Herschepping van Achterberg, a.w., p. 30. 
34. Gezang 443 (LBK) en de evangelie-acclamatie uit Gezangen voor Liturgie, Baarn

1996, lied 269.
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over het leven toekomt: niet de koningen en groten der aarde, maar
alleen de levende God. Wie dat lied meezingt op aarde, hoeft zich
niet meer af te vragen of liturgie wel maatschappelijk relevant is.
In de tweede doxologie, het crescendo in de hemel, voegen de oud-
sten zich bij de levende wezens in lofprijzing: de hele schepping. Het
vormt de absolute climax. Zoals het nu in de hemel toegaat, zo nog
niet op de aarde35: wie volgt?

Polemiek en inspiratie
De titel onze Heer en God is bedoeld als polemiek tegen de zo ge-
noemde keizer Domitianus. Steeds in de geschiedenis wordt het de
noodlottige val van machtigen, dat ze in hun verwatenheid hun
grenzen zo verleggen dat ze menen over leven en dood te kunnen
beschikken36. Niet de caesar die steeds neemt, maar de andere ky-
rios is het waard de glorie te ontvangen. De aanroeping wordt ge-
daan in de hoop dat dit zich ook op aarde doorzet, opdat allen gaan
inzien dat het leven uit God voortkomt en alleen in Hem zijn be-
staan, zin en bestemming heeft. Dit is de grond van de niet-nood-
zakelijkheid van het leven, waardoor het juist in de vrijheid gesteld
is. Maar zover is het nog niet, dat de hele aardse schepping zich
hierachter schaart. Deze hemelse liturgie is de stuwkracht achter de
vernieuwing van de wereld. De Geest blaast de tanende kracht van
de liturgische vlam op aarde aan. Liturgie is hier de bron van ver-
nieuwing van de wereld. We zullen zien dat de lamp Gods nog niet
uitgegaan is37 en dat er steeds toch weer ergens de lof Gods gezon-
gen wordt. 

Het nieuwe en de vernieuwing van alle leven, die God voor ogen
staan, beginnen met zingen. Niet: wachten tot je het voelt of ziet,
want het is allemaal voor het verstand zo onvoorstelbaar, maar: ga
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35. Vgl. Apocalyps 9,20; 16,9.11.21.
36. In de profetische boeken 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen staat deze proble-

matiek centraal in alle strijd om het koningschap in Israël en de conflicten met
buitenlandse mogendheden. Zie bijvoorbeeld 2 Koningen 5,7, waar de koning
van Israël vraagt: Ben ik een god, dat ik zou kunnen doden en levend maken? In
al deze conflicten wordt duidelijk gemaakt wie de God van Israël is.

37. Vgl. 1 Samuël 3,3 waar deze uitdrukking wijst op het ontbreken van een profeet
die als de mond Gods optreedt.
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mee, geef je gewonnen aan wat in de open hemel waargenomen
wordt, het licht in hoge koepeling, het licht dat ons bande in aandacht
die zich overneigt, met als uitvloeisel:

hoe zacht neemt gij het hart gevangen
en richt het tot zijn stille zin -
de blik zwerft uit, een stout verlangen
spant reeds zijn kracht en zoekt de lange
horizon af; nieuw werk gaat in38.

5,1 En ik zag in de rechterhand van de Gezetene op de troon
een boekrol van binnen en van buiten beschreven,
verzegeld met met zeven zegels.

2 En ik zag een sterke engel, met luider stem uitroepend:
‘Wie is waardig de boekrol te openen
en zijn zegels te verbreken?’

3 En niemand was bij machte,
noch in de hemel, noch op aarde, noch onder de aarde,
om de boekrol te openen of in te zien.

4 En ik weende zeer, 
omdat niemand waardig bevonden werd 
de boekrol te openen of haar in te zien.

5 En één van de oudsten zegt tot mij:
‘Ween niet,
zie, overwonnen heeft de leeuw,
uit de stam van Juda, de wortel van David,
om de boekrol te openen en haar zeven zegels (te verbreken)’.

6 En zie! Ik zag in het midden van de troon 
en van de vier levende wezens
en in het midden van de oudsten:
een Lam staat (daar) als geslacht,
met zeven horens en zeven ogen;
dat zijn de zeven Geesten Gods uitgezonden over de hele aarde.

7 En Het kwam en ontving (de boekrol) 
uit de rechterhand van de op de troon Gezetene.

8 En toen Het de boekrol genomen had,
vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten 
vóór het Lam neer,

120

38. Vierde strofe uit het gedicht Wandeling in Vlaanderen, Ida Gerhardt, a.w., 
p. 8-9.
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ieder met een citer en gouden schalen vol reukwerk,
– dat zijn gebeden van de heiligen –.

9 En zij zingen een nieuw lied, met de woorden:
‘Waardig zijt Gij 
de boekrol in ontvangst te nemen
en haar zegels te openen,
want Gij zijt geslacht
en hebt vrijgekocht voor God met uw bloed,
mensen uit alle stammen en talen en volken en naties.

10 En Gij hebt hen gemaakt voor onze God,
tot een koningschap en tot priesters,
en zij zullen als koningen heersen op aarde’.

11 En ik zag, 
en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon
en van de levende wezens en van de oudsten,
en hun aantal was tienduizenden tienduizendtallen
en duizenden duizendtallen,

12 roepende met luider stem:
‘Waardig is het Lam dat geslacht is,
om te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid
en de sterkte en de eer en de glorie en de lof!’

13 En ieder schepsel in de hemel en op de aarde,
en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is,
hoorde ik zeggen:

‘De op de troon Gezetene en het Lam,
de lof en de eer en de glorie en de kracht,
tot in de eeuwen der eeuwen!’

14 En de vier dieren zeiden:
‘Amen!’

En de oudsten vielen in aanbidding neer.

Wanneer de lofzang op God gezongen wordt, niet slechts tot be-
vrediging van het vroom gemoed, dat daar zo rustig van wordt (the-
rapeutisch ook belangrijk, maar… ), maar echt op God als erken-
ning van zijn verhevenheid, dan begint het. De vragen komen als
we zingen: want Gij hebt het al geschapen. De vraag naar de ver-
dwaalde geschiedenis: waarom die er niet uitziet, niet een weerspie-
geling is van het feit dat het Gods wil was dat het al geschapen werd?
Is de wereld van God? 
Johannes ziet in de rechterhand van de Gezetene op de troon een boek-
rol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels39.
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Hij ziet een biblion, boek of boekrol, zoals ook Ezechiël en Jesaja
die zagen40. Het komt er op aan de juiste punten van vergelijking
met deze twee bronnen te onderscheiden. Het gaat er niet zozeer om
wat de preciese inhoud van de boekrol is, maar om het feit dat de
gehele boekrol verzegeld41 is, afgesloten, hetgeen in de apocalyptiek
wijst op het feit dat de geheimen Gods verborgen bewaard blijven
in de hemel42. Zevenvoudig verzegeld, dat duidt op totale verbor-
genheid en ontoegankelijkheid voor de mens. Het boek is helemaal
vol geschreven, alles staat erin, de hele wereldgeschiedenis van ver-
leden en toekomst43: het is een profetie over hetgeen na deze dingen
moet geschieden. De toekomst wordt opengelegd. De goddelijke vi-
sie omtrent de ware aard van het gebeuren op aarde wordt ontslo-
ten; en het oordeel hierover wordt ten uitvoer gebracht, telkens bij
het verbreken van een zegel.

Voordat we daar met onze moderne ideeën mee aan de haal gaan,
moeten we de aard van deze teksten in onze interpretatie betrek-
ken. Het zijn geen rationeel-logisch opgebouwde en zorgvuldig be-
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39. Vgl. Zingende Gezegend, lied 98; Gezang 487 (LBK).
40. Hetzelfde woord als in 1,11. Er zijn veel theorieën over dit biblion: het zou een

papyrusoorkonde zijn, een fraudebestendig, aan beide kanten (binnen en bui-
ten) beschreven en verzegeld contract; een testament. De ingewikkelde discus-
sies over de aard van het boek doen enerzijds geen recht aan het visionaire ka-
rakter van de tekst, waarvoor onze normale logica niet hoeft op te gaan,
anderzijds houden ze geen rekening met het feit dat Johannes hier duidelijk zin-
speelt op twee teksten uit de profeten. Ik vertaal hier biblion met boekrol in plaats
van boek omdat dat beter overeenkomt met het verzegelen, hetgeen bij een co-
dex minder waarschijnlijk is, en – doorslaggevend – omdat het bij Ezechiël ook
om een boekrol gaat. Ezechiël 2,9-10: Toen zag ik en zie, een hand was naar mij
uitgestrekt; en zie, daarin was een boekrol. En Hij rolde ze voor mij open; zij was
beschreven aan de voorzijde en aan de achterzijde: daarop waren klaagliederen ge-
schreven, gezucht en gejammer. Voor gejammer leest de Septuaginta hier wee, dat
later in de Apocalyps ook nog voorkomt: 8,13; 9,12; 11,14; 12,12; 18,10.16.19.

41. Zoals in Jesaja 29,11 eveneens sprake is van verzegeling: Zo werd het gezicht van
dit alles voor u als de woorden van een verzegeld boek, dat men aan iemand geeft,
die lezen kan, terwijl men zegt: lees dit maar eens; maar hij antwoordt: ik kan niet,
want het is verzegeld.

42. Vgl. Daniël 8,26; 12,4.8-9; Ode van Salomo 23, 5.8-9.
43. Zie voor een vergelijkbare voorstelling ook Psalm 139,16; Daniël 10,21. En een

greep uit de apocalyptische literatuur: 1 Henoch 47,3; 81,1-2; 93,1-1; 106,19;
107,1. Wat Exodus 5,9-10; 26,30 noemt over het hemels model van de naar dit
voorbeeld te bouwen tabernakel, stamt uit dezelfde gedachtensfeer.
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redeneerde stellingen of geloofsbelijdenissen, maar apocalyptische
voorstellingen die we hier aantreffen, met mythologische achter-
gronden uit het oude Oosten. Volgens de oosterse mythologie heeft
de hoogste god beschikking over boeken waarin het lot van de we-
reld is beschreven. Bij de rituele troonsbestijging worden deze aan
de koning gegeven als teken dat hij nu macht over de wereld heeft:
recht om te oordelen en een vonnis te vellen. 
Dit soort voorstellingen zijn niet zomaar door Johannes als mythen
overgenomen, want daarmee zou hij zich op het gevaarlijke pad van
de speculatie begeven hebben. In alle soberheid wil Johannes ze op-
nemen en als achtergrondkleuren gebruiken, zoals in een schilderij
gebeurt om juist het gebeuren op de voorgrond uit te lichten. Hij
past ze in zijn kader, en neemt daarmee de vragen en angsten en ver-
langens die hierachter zitten serieus. Niet voor niets is de mensheid
altijd bezig met de toekomst. Maar het bepalende kader wordt wel
door de profeten van Israël gevormd: zij wijzen de weg die hun door
God gewezen is. Zo volgen nu niet allerlei beschouwingen over dat
‘verborgen raadsbesluit Gods’. Sommigen zoeken naarstig naar die
preciese inhoud, die zich dan na het zevende zegel zou prijsgeven, in
8,1v, of 12,1v. De inhoud geeft de boekrol prijs in het verbreken van
de zegels – meer moet je er niet van willen maken. Het gaat om ge-
heimen en wij weten niet hoe het nu precies zit met dat ‘raadsbesluit
Gods’. Als lezer kun je gewoon het proces van het openen van de
zegels volgen, dan wordt wel duidelijk wat er met je gebeurt. 

Wie is waardig?
Geheel in de lijn van Apocalyps 1-3, dat gedomineerd wordt door
het visioen van de Christus, richt de camera zich van het verzegel-
de boek af in close-up op degene die het gaat openen! Zo bedwingt
Johannes de apocalyptische speculaties – waar hij wel op ingaat –
vanuit het hart van het christelijk geloof in het Lam als geslacht.
Maar eerst stijgt de spanning nog. Wanhopig roept de engel met
grote/ luide stem44. Daarmee neemt die boodschapper alle menselij-
ke vragen van alle eeuwen omtrent het verschrikkelijke raadsel der
geschiedenis op en brengt die vraag daar waar je mag verwachten
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44. Net zoals Jezus Lazarus uit zijn doodsslaap wekt in Johannes 11,43.
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dat ze beantwoord kan worden: in de hemel, bij de troon. Maar er
klinkt groot geween, want geen enkel wezen is waardig45 om de boek-
rol te openen. En alles hangt ervan af of het hermetisch gesloten
boek geopend kan worden.
Waardig is het sleutelwoord en het leidend motief van dit gebeu-
ren46. Er staat niet bij machte of iets dergelijks, maar waardig. Het
woord wordt gebruikt in een aantal esoterische hellenistische ge-
schriften die spreken over geheime goddelijke instructies of gaven.
Het geeft aan dat die geheime boeken, instructies of gaven niet in
ieders handen mogen vallen, maar alleen in die van hen die waar-
dig zijn. Die waardigheid wordt zeer streng beproefd en getest. In
leven en werken moet zichtbaar geworden zijn, dat de goddelijke
gave wel degelijk aan diegene die waardig is, toevertrouwd kan wor-
den. Het heeft niets met status van doen, maar is een juiste inner-
lijke houding, gebleken uit daden, die iemand hiertoe kwalificeren.
Vooral lijden wordt genoemd als belangrijkste test: een rechtvaar-
dige laat zich door het lijden niet scheiden van God47.
Niemand kon de test doorstaan, niemand voldeed aan de vereisten:
geen profeten of wijzen, geen ingewijden in de mysteriën. Alle men-
selijke kunde, inzicht en zelfs religiositeit worden bikkelhard onder
kritiek gesteld. Dit betekent het einde van alle menselijke pogingen
de geheimen van hemel en aarde te doorvorsen. Voor de eigenlijke
vragen komt er maar één in aanmerking: zie48… een lam. Dit is ui-
terst confronterend en roept veel verzet en weerstand op bij men-
sen die heer en meester denken te zijn over hun leven. Ontwapenend
klinkt het daarentegen in het gedicht Vragenderwijs.
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45. De betekenis van aksios, waardig in dit verband is niet eenvoudig. In een gron-
dig artikel heeft W.C. van Unnik de betekenis mede op grond van een aantal
hellenistische teksten vastgesteld. Zijn conclusies neem ik in het volgende mee.
Het artikel betreft: ‘Worthy is the Lamb’, uit de feestbundel Mélanges Bibliques
en hommage au R.P. Béda Rigaux, Gembloux 1970, p. 445-461.

46. Het lied van 5,9-10 is uitgangspunt van het Te Deum, vgl. ook Gezang 399, 281
en 110 (LBK).

47. Van Unnik, a.w., p. 458 citeert als voorbeeld hiervan Wijsheid van Salomo 3,1v.
Aksios is een leidend motief in dit wijsheidsboek. Dit verband tussen de wijs-
heidsliteratuur en de apocalyptiek is opnieuw een aanwijzing dat de apocalyp-
tiek niet zo’n geïsoleerd verschijnsel is als meestal wordt aangenomen.Vgl. be-
proeving van Jezus in de woestijn, Matteüs 4, 1-11.

48. In de meeste vertalingen wordt zie weggelaten, maar de Alexandrinus noemt het
wel, zakelijk met recht. Zo ook de Statenvertaling en de Lutherse vertaling.
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Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis

ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen

ik vroeg aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf geen antwoord

als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan

wat is er dan
er is alleen een visserman

die draagt het water
onder zijn voeten 
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel49.

Verrassenderwijs wordt opeens in 5,5 zonder verdere toelichting ge-
sproken over de leeuw uit de stam van Juda50, de wortel van David51!
– hetgeen er op duidt dat dit voor de vroege kerk zozeer tot de kern
van de geloofstraditie behoorde dat de goede verstaander aan een
half woord genoeg had. 
Zie, overwonnen heeft de leeuw. Hier klinkt weer dat zo geheimzin-
nig klinkende woord: overwinnen, zoals altijd absoluut gebruikt. Net
als in 3,21 wordt hier gezegd: hij hééft overwonnen, eens voor al, op-
dat en zodat Hij kan openen.
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49. Van der Graft, Mythologisch, Baarn 1997, p. 149.
50. Getuige het Testament van Juda 24,5 werd deze tekst uit Genesis 49,9 al in de

eerste eeuw vChr. messiaans geïnterpreteerd.
51. Uit Jesaja 11,1.10. Ook in Romeinen 15,12 op Christus toegepast. Vgl. ook Apo-

calyps 22,16.
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De leeuw en het lam 
Johannes hóórde de oudste spreken over de leeuw, en wat hij zág
was het lam52. Om deze paradox draait het in de Apocalyps. Dit is
het geheim, het Messiasgeheim, waartoe we verleid worden het te
doorgronden door het Lam na te volgen. Daarbij vergeleken is al-
le complexiteit van beeldtaal en opbouw peanuts. 
Dat is christelijk geloof: de paradox dat de Leeuw, de machtige die
Gods oordelen kan gaan uitvoeren om de wereld nieuw te maken,
het Lam is, geslacht, gestorven en opgestaan. De overwinnaar is
hier geen machtige koning in volle glorie, maar wel een fier lam-als-
geslacht, dat voorgaat in de strijd (7,17), dat beesten overwint
(17,14) en dat een bruiloft viert (19,7). Die nuance van fierheid zit
ook in het woord lam, arnion, zelf: bokje, belhamel, die de kudde
leidt, waar stootkracht vanuit gaat, een krachtig dier. Verder bete-
kent dit woord in het Grieks gewoon: schaap, ram, lam. Arnion
wordt in de Apocalyps negenentwintig keer gebruikt ter aanduiding
van de gekruisigde Christus, het lam dat de littekens van de slacht-
snede meedraagt. Dit lam contrasteert poëtisch met het in latere
hoofdstukken genoemde thèrion, beest. Wat onomstootbaar is: het
Griekse woord roept niets zoets of softs op. Helaas is dat in de la-
tere kerkelijke traditie er soms wel ingeslopen.

In de Septuaginta heeft arnion op alle vier de plaatsen waar het voorkomt
de betekenis van lam, Psalm 114,4.6; Jeremia 11,19; 27,45. Ook in het Jood-
se spraakgebruik heeft het de betekenis van lam, vgl. het artikel van J. Je-
remias in Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament I, Stuttgart 1933,
p. 342v. In Joodse apocalyptische tradities zoals 1 Henoch 89-90 wordt het
volk Israël als schapen en enkele leiders als rammen (schapen met horens
, 90,9-13) verbeeld. Arnion komt alleen in de Apocalyps en in Johannes
21,15 voor. De andere teksten die over het lam spreken hebben het Griek-
se amnos: Johannes 1,29.36; 1 Petrus 1,19 en Handelingen 8,32 (dat Jesaja
53,7 toepast op Christus, het Paaslam, vgl. J. Comblin, Le Christ dans l’A-
pocalypse, Paris 1965, p. 17-34). De beide Griekse woorden zijn synonie-
men. Het zou kunnen dat hier arnion gebruikt is in plaats van amnos, om-
dat dat in het Aramees vertaald thalja is, dat de bijbetekenis heeft van pais,
kind en knecht, en zo verwijst naar de liederen van de knecht des Heren uit
Deuterojesaja. Het kan ook zijn vanwege de wat krachtigere associatie: bok-
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52. De bijbel van Moutiers-Graval (Tours, negende eeuw) geeft op haar titelblad
aan de ene kant van de troon een leeuw, aan de andere kant een lam weer.
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je. Het zou kunnen dat amnos hier vermeden is in verband met de te na-
drukkelijke connotatie van slachtlam in de offercultus. Een vertaling met
Lam lijkt mij onopgeefbaar vanwege de diep gewortelde gevoelswaarde en
de lange traditie ervan. Vgl. hierover: T. Holz, Die Christologie der Apo-
kalypse des Johannes, Berlin 1971, p. 39-47.

De iconografie kent vele lammeren op centrale plaatsen van af-
beeldingen. Er zijn relatief vele afbeeldingen van de aanbidding van
het lam, waarvan de bekendste is het magnifieke altaarstuk van de
St. Bavo in Ghent van Jan van Eyck (vijftiende eeuw). Ook neemt
het lam in heel veel algemene voorstellingen van de Apocalyps of
het laatste oordeel een centrale plaats in53. De overwinning van het
Lam is een overwinning op de wijze van het kruis: kracht die over-
wint door zichzelf te offeren. Daarom was het Lam het waardig en
daarom gaat ook de verdere weg van het openen van de zeven ze-
gels op deze wijze. Niet door strijdkracht of geweld, maar door mijn
Geest (Zacharja 4,6)! Het behoudt de tekenen van zijn dood. Nu het
weer leeft en deze grootse taak volbrengt, is het niet als de revolu-
tionair die de onderdrukkende machthebber verjaagd heeft om ver-
volgens, hoog in het zadel gezeten, opnieuw tot een tiran te wor-
den. De revolutie die haar eigen kinderen opvreet. De Apocalyps is
in zoverre een boek dat toekomstvoorspellingen doet, dat het een
paradigma54 van de geschiedenis verkondigt. Het ontvouwt een pa-
troon van hoe het altijd toegaat met macht en machtigen. 
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53. Vgl. de talloze tympanen met een lam boven in de afbeelding: de Saint-Michel
d’Aiquilhe in Le Puy, de Sainte-Marie in Oloron, de Sainte-Marie in Ripoll, de
Saint Fortunat in Charlieu. Zie verder bijvoorbeeld het lam temidden van de
sterren in het mozaïek van het koepelgewelf boven het altaar van de S.Vitale in
Ravenna; het titelblad van de Apocalyps in de bijbel van S. Paolo fuori le mu-
ra (St. Denis, negende eeuw) toont als centrale figuur het lam met het boek; het
lam boven in de koepel van de S. Prassede van Rome (negende eeuw), en van
de Notre Dame-La-Grande van Poitiers; het lam midden in de troon Gods van
het miniatuur van de Beatus van S.Isidoro van León (elfde eeuw); in de absis
van de crypt van de cathedraal van Anagni; in de absis van de kerk van Rig-
nano Flaminio; in de koepel van de doopkapel van het Lateraan; in de koepel
van de absis van de Saint-Georges van Prüfening en de cathedraal van Braun-
schweig.

54. Letterlijk: het steeds gelijkblijvende schema van de vervoeging of verbuiging van
een werkwoord.
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Jesu sera en agonie jusqu’au fin du monde55

Vanuit het hart van het geloof, de dood en opstanding van Jezus,
wordt het fatale paradigma van de geschiedenis die vastloopt in ge-
weld, onderdrukking en onrecht ondermijnd en de geweldsspiraal
doorbroken. Hier is iemand die dat kan. Hij blijft de gevolgen van
zijn lijden meedragen56 en via deze weg zal Hij Gods heerschappij re-
aliseren. Dit is het mysterie van het beeld van het Lam in het mid-
den van de troon57. Van dit Lam wordt een aantal dingen gezegd.
Zoals steeds wordt het belangrijkste het eerste genoemd in het oor-
spronkelijke Grieks:
– Hij heeft overwonnen, noemt de oudste als eerste. Wat Johannes
ziet en het eerste noemt, is: het staat. Het is klaar voor actie, die
volgt op de machtsoverdracht.
– Dat in het midden van de troon, in het centrum van de macht Gods,
een Lam staat – wie kan dat bedenken? En bovendien staat het ook
nog – onlosmakelijk met hen verbonden – in het midden van de le-
vende wezens en de oudsten: de hele schepping Gods. Zo is de brug
tussen hemel en aarde geslagen. Het Lam staat, het perfectum geeft
het resultaat van de handeling aan. Het is verrezen uit de slachting.
Johannes roept de woorden uit Jesaja 53,7 op en daarmee het beeld
van de lijdende Knecht des Heren.
– Dit Lam heeft zeven horens, symbolen van kracht en koninklijke
macht58, en zeven ogen, want Hij heeft oog voor de vernederden en
de onaanzienlijken. Een combinatie van twee eigenschappen, de
juiste visie en de macht om die ten uitvoer te brengen, die niet bij
iedere machthebber te vinden zijn. In de iconografie zijn de ogen
een steeds terugkerend beeld59. In de Zes Christusverzen van J.H.
Leopold staan ook de ogen (oogleven) centraal:
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55. Vertaald: Jezus zal in doodsstrijd zijn tot aan het einde der wereld. Blaise Pas-
cal, Pensées (editie: Léon Brunschvicq, Paris 1897, p. 198. Prachtig verwerkt in
de Gezangen 176 en 180 (LBK) en verbeeld door de schilder Georges Rouault
in de serie Miserere.

56. Vgl. ook Johannes 20,20.
57. Vgl. het paneel van de ‘Meester van de troonsbestijging van de Maagd’ en het

paneel van de ‘Meester van het visioen van Johannes’, beide uit Keulen (vijf-
tiende eeuw). In het evangelie van Johannes wordt grote nadruk gelegd op de
eenheid van Jezus met God, Johannes 10,30.38; 13; 14; 17. Daarin gaat het om
hetzelfde als hier bedoeld.

58. Vgl. Deuteronomium 33,17 en Jeremia 11,19.
59. Het lam in de Apocalyps van St. Sever is omgeven door een cirkel van ogen. Zo

ook in de Beatus van S. Isidoro van León.
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… en oogen waren in dit bleek aanschijn
van zoo een blinkend wezen, dat zij geleken
op donker water, op twee verre beken,
twee zomerbeken, waarin overvloed
een diepe weelde opwellen doet;
uit het donkere onder is vol opbloeien
van vocht en dan een uitgaan, een lang vervloeien
in een strak gebogen glans vlietend uit
en daar is geen windbewegen, geen geluid.-
Zoo dit oogleven, het stille, vele
in rond het doode, het eene, geheele
denkleven, eêle rijkdom van een ziel gouden
in blanken arbeid, klein ingehouden
een streelend peinsbegeeren op één ding gericht
een trillend willen, dat huivert achter dit aangezicht.
Wel een vreemde, zoo een angstige hemeling
daar de rustende, de zeer vereerlijke,
de klam zweetende, de nu deerlijke
die onder lag, de verworpeling? –
Hemeling?

Er is in donkerte een flauw afschijnen
van een gezicht mat-zijen, zacht-zijen
en daarin vochte oogen zoet kwijnen
in een gezicht mat-zijen, zacht-zijen…60

Offer
De waardigheid die het Lam toegekend wordt, wordt gemotiveerd
vanuit datgene wat het Lam gedaan hééft en ís: 
want Gij zijt geslacht 
en hebt vrijgekocht voor God met uw bloed,
mensen uit alle stammen en talen en volken en naties, 5,961.

Weer klinkt hier Exodus mee: Jezus als het Paaslam, door wiens
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60. Fragmenten uit: Verzen. Eerste Bundel, Rotterdam 1926 (derde druk), p. 6-10.
61. Vgl. Apocalyps 1,5-6; Johannes 1,29; 1 Petrus 1,19.
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bloed de nieuwe uittocht plaatsvindt – om hen te maken tot een ko-
ninkrijk en tot priesters (vgl. Exodus 19,6). Zo is Hij die staat, op-
gericht is uit de vernedering en de dood, klaar om anderen evenzo
op te richten tot ware humaniteit, de koninklijke menselijkheid die
bij de schepping Gods hoort. Geen verdeel en heers-politiek, maar
een die wil delen in het heersen. 
Het beeld van de Christus als het Lam drukt ook deze verbonden-
heid met de slachtoffers aan. In de iconografie tref je naast het beeld
van het Lam ook dat van de zeven (of meer) lammeren aan, waar-
mee het volk Gods verbeeld wordt62. Zo wordt de verbondenheid
wel heel intiem uitgedrukt. Op de bovendorpel van de deur aan de
zuidzijde van het kerkje van Gueyze (Gascogne) wordt een onge-
stoord grazend lam afgebeeld, belaagd door zes wolven… 

Gebeden der heiligen
Dit ongeëvenaarde gebeuren roept de lofzegging van de hele he-
melse schepping op. Tegelijkertijd nemen ze de gebeden der heili-
gen63, mee (vgl. Psalm 141,2). Het vragen en zuchten van de gelo-
vigen op aarde (zie ook 6,10) wordt gehoord in de hemel en dat blijft
niet zonder uitwerking. Het is een nieuw lied, want er is iets nieuws
gebeurd dat een nieuwe stand van zaken op aarde tot gevolg zal
hebben64. Nieuw werk gaat in. De commercie heeft het woord nieuw
in haar afstompende reclameleuzen uitgehold. Overal prijkt het eti-
ket nieuw op. Weer meer van het oude in andere verpakking (en
meestal ook tegen een hogere prijs). Wat hier gezien en gehoord is
door Johannes is echt nieuw. Het duizelt hem en hij raakt de tel een
beetje kwijt van al die duizendtallen (vgl. Daniël 7,10), want de be-
tovering is verbroken. Door deze blik in de hemel hebben de im-
ponerende machten hun klemmende greep op hem verloren. On-
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62. Het fries in de absis van de SS. Cosma e Damiano te Rome (zesde eeuw) heeft
een afbeelding van het Lam en de lammeren. Zo ook de fresco’s in de absis van
de kerk van Castel S. Elia bij Nepi (elfde eeuw). Daar haasten de witte lamme-
ren zich naar de Levensbron, symbool van het doopvont, zoals ook de dopelin-
gen zich in witte kleren hullen. Zie ook de sarcofagen van de Traditio Legis uit
Arles en van de Saint-Ambroise te Milaan. 

63. Heilige betekent in het Nieuwe Testament gelovige. Het heeft geen morele klank
zoals in de uitdrukking een heilig boontje.

64. Vgl. vele Psalmen, o.a. 95, 96; 98, 149. 
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wennig staat hij in een nieuwe ruimte en ziet hij een nieuwe aarde
komen.

hoe zacht neemt gij het hart gevangen
en richt het tot zijn stille zin –
de blik zwerft uit, een stout verlangen
spant reeds zijn kracht en zoekt de lange
horizon af; nieuw werk gaat in65.
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65. Ida Gerhardt, a.w., p. 8-9.
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7 Excurs: De tien slagen uit Exodus

Voordat we het verhaal van de Apocalyps vervolgen met de drie se-
ries van zeven zegels, trompetten en schalen, staan we uitvoerig stil
bij het verhaal dat de structurerende achtergrond vormt van dit deel
van de Apocalyps en waar Johannes steeds op zinspeelt: de gesti-
leerd vertelde geschiedenis van de tien Egyptische slagen uit Exo-
dus. Ze zijn beter bekend onder de naam de tien plagen, maar de
vertaling met slagen doet meer recht aan het Hebreeuwse nèga dan
plagen: het gaat om het actief toebrengen van een slag. Met plagen
kun je verkeerde associaties oproepen (sarren, pesten)1.
Een Joodse traditie plaatst het verhaal van de tien slagen in het bre-
de kader van de Tien Verbondswoorden (’Tien Geboden’). Pesikta
Rabbati (zesde, zevende eeuw):
De Tien Woorden zijn gezegd tegenover de tien uitspraken waarmee
de wereld werd geschapen… De Tien Woorden zijn gezegd tegenover
de tien slagen die de Heilige over de Egyptenaren bracht.
Deze opmerking van de Pesikta is heel waardevol voor het verstaan
van de slagen: ze hebben blijkbaar als tegenover te maken met zo-
wel schepping als verbond. De slagen moeten dus geïnterpreteerd
worden binnen dit gegeven kader van ‘schepping’ en ‘verbond’ die
beide Gods liefdevolle bemoeienis met de aardse werkelijkheid uit-
drukken. Ook in de Apocalyps staan de slagen in dit kader: in de
finale van Apocalyps 21-22 worden beelden van de hér-schepping
getoond, en de notie van ‘verbond’ speelt vanaf het begin op aller-
lei wijzen een fundamentele rol. Alles draait dan om de weg die de
mens gaat: ‘de weg van de schepping’, dat wil zeggen: gehoor geven
aan Gods opdracht zorg voor de aarde te dragen, het goede leven
te koesteren en te genieten en op verantwoordelijke wijze te behoe-
den voor het kwaad. Tegenover deze weg is er de weg van ‘chaos’:
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1. Zo vertaalt Schuman het in: N.A. Schuman, Voortvarend en vierend, Delft 1985,
p. 27v. Enkele teksten uit dit hoofdstuk geef ik in weer in eigen vertaling die in
genegenheid aanleunt tegen die van mijn vriend Pieter Oussoren, De stem uit het
vuur, Zoetermeer 1993.
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niet willen horen naar de aanwijzingen Gods in deze en de aarde
overlaten aan de machten die haar slechts als object willen gebrui-
ken en uitbuiten. Daarom is het ‘horen’ naar God zo wezenlijk.

Horen
Reeds in Exodus 3,18, direct volgend op de openbaring van de
Naam JHWH (n.l. dat Hij er zal zijn voor zijn verdrukten, dat er
beweging gaat komen in de vastgelopen geschiedenis van ontmen-
selijking) wordt er gesproken over: zij zullen horen, ‘zij’, namelijk
Israël én Egypte! Van Egypte wordt hier al gezegd dat ze niet zul-
len horen, zie 4,21v. 
In de episode van Mozes’ tweede bezoek (na het roepingsvisioen)
aan Jethro, 4,18-26, wordt de uitspraak gedaan die steeds weer lei-
draad is in de tien slagen: 4,21:
Dan zegt de AANWEZIGE tot Mozes:
‘Je bent gegáán om terug te keren naar Egypte, – zie toe:
alle wonderen die Ik in jouw hand gelegd heb zul je doen voor het aan-
schijn van Farao;
maar Ik zal zijn hart sterk laten en hij zal het volk niet heenzenden…’

Maar van Israël wordt gezegd, 4,28-31:
Dan gáát Mozes, en Aäron ook;
ze verzamelen alle oudsten van de kinderen Israëls.
Aäron verwoordt al de woorden waarmee de AANWEZIGE het woord
tot Mozes gericht heeft;
en hij doet de tekenen voor de ogen van het volk.
Dan gelooft het volk en ze horen,
omdat de AANWEZIGE zich heeft bekommerd om de kinderen Israëls,
en omdat Hij hun verdrukking gezien heeft;
ze knielen en buigen zich (vgl. het contrast in 11,8). 

Hier is iets gebeurd: nadat Mozes in beweging gekomen was, heeft
hij nu het volk zover gekregen dat ze hem vertrouwen en in hem de
AANWEZIGE, die hem gezonden heeft. Het proces dat nu volgt is on-
omkeerbaar: zolang mensen zich stil en gelaten voegen in het sys-
teem dat hen een plek geeft, en ze daarin ‘functioneren’, want ‘le-
ven’ kun je dat natuurlijk niet noemen, is er ‘niets’ aan de hand
(vanuit het perspectief van de machthebbers). Wanneer eenmaal
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door een andere ‘macht’, de AANWEZIGE die opkomt voor hen, de
vraag naar de legitimatie2 van de onderdrukkende macht gesteld
wordt, ontstaat er een conflict.

Bevrijding
Wat gaat geschieden doelt op bevrijding en uittocht uit de slavernij.
In 12,31-32 geeft Farao zelf bevel dat de Israëlieten zijn machtsge-
bied te verlaten. Daarna bedreigt hij hen in een laatste finale akte
opnieuw, totdat God hen definitief redt bij de Schelfzee in Exodus
14. Het doet denken aan een thriller waarin het dood gewaande mon-
ster nog één keer dreigend achter de rug van zijn slachtoffer opdoemt. 
Exodus 6,28-7,7 geeft de woorden van de AANWEZIGE weer als pro-
grammatische voorbereiding op het verhaal van de Tien Slagen3:
Het geschiedt op de dag dat de AANWEZIGE tot Mozes sprak in het
land Egypte,
dat de AANWEZIGE tot Mozes spreekt, zeggend:
‘IK (ben) de AANWEZIGE: 
spreek tot Farao, koning van Egypte, alles wat Ik tot jou spreek’.
En Mozes spreekt tot het aanschijn van de AANWEZIGE:
‘Zie hier, ik, onbesnedene van lippen, hoe zal Farao naar mij horen?’
En de AANWEZIGE zegt tot Mozes:
‘Zie, Ik geef jou als God voor Farao
en Aäron, je broer, zal er zijn4 als jouw profeet.
Jij, jij zult alles spreken dat Ik jou gebied
en Aäron, je broer, hij zal spreken tot Farao,
dat hij de kinderen Israëls uit zijn land zal heenzenden.
Maar Ik, Ik zal het hart van Farao verharden
en Ik zal mijn tekenen en wonderen vermeerderen in het land Egypte.
Hij zal niet naar jullie horen, Farao,
en Ik zal mijn hand geven op Egypte en uit doen gaan mijn leger-
scharen, 
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2. Ook JHWH heeft zich ten aanzien van Mozes moeten ‘legitimeren’ en ook Mo-
zes ten aanzien van het volk (zie Exodus 3-4).

3. Voor het vervolg, zie het artikel van Jürgen Kegler, Zu Komposition und Theo-
logie der Plagenerzählungen, p. 54-74, uit: Die Hebräische Bibel und ihre zweifa-
che Nachgeschichte, Neukirchen 1989; en de commentaar op Exodus van B.S.
Childs.

4. Letterlijk: zal geschieden, geschiedenis maken als.
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mijn volk, de kinderen Israëls, uit het land Egypte in grote gerichten.
En Egypte zal weten, dat IK de AANWEZIGE (ben)5

als Ik mijn hand uitstrek over Egypte
en Ik zal de kinderen Israëls doen uitgaan uit hun midden’.
Mozes en Aäron doen zoals de AANWEZIGE hen geboden had,
zo hebben ze gedaan.
Mozes was een man van 80 jaar en Aäron 83 jaar toen zij tot Farao
spraken.

Geen straf maar een rechtsgeding
Nog voordat het verhaal erover verteld is, weet de lezer het einde
al: de uittocht zal geschieden, ondanks alle tegenstand en weigering
van de machten, zoals ook al in 3,19-22 gezegd wordt. Ook daar
worden de slagen geduid als ‘wonderen’, of liever in de letterlijke
vertaling van dat woord: dingen waarmee Ik u versteld/verwonderd
doe staan. 
Deze inleiding van het verhaal, die als Godsspraak alles wat komen
gaat programmeert (en alzo uiting is van de alomvattende macht
van God – die juist in hetgeen komen gaat ter discussie staat: Fa-
rao wil niet buigen!), reikt de leessleutel aan om het komende ge-
beuren van de tien slagen te interpreteren. De slagen zijn geen ge-
welddagigheden van God als reactie op het geweld van Egypte. Als
dat wel het geval was, zou dat betekenen dat ook God gevangen
zou zijn binnen de bekende heilloze geweldsspriraal. Zoals je in een
kinderbijbel dit verhaal aan kunt treffen onder het kopje: de straf
Gods over de boze koning en zijn boze knechten. Hiermee word je op
het verkeerde (moralistische) been gezet. 
De slagen zijn ‘tekenen en wonderen’. Hierover is al eerder gespro-
ken in Exodus. Niet te snel moet je je vastleggen op de preciese be-
tekenis daarvan. Daarvoor moet je juist het hele Exodusverhaal le-
zen vanaf het begin. Juist daar, in Exodus 3, het roepingsvisioen
van Mozes wordt de aanzet gegeven: het wonder dat God hoort
naar de ellende van zijn volk en dat Hij gaat ingrijpen als de AAN-
WEZIGE: die er is voor zijn verdrukten om hen in de vrijheid te stel-
len. Daar bij de senè (braamstruik) – als heenwijzing naar het ge-
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5. Letterlijk: geschied.
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beuren waar het naar toe moet, de Sinaï, waar in vrijheid een ver-
bond gesloten wordt in tien (verbonds-)woorden die het volk in zijn
vrijheid willen behouden! – begint het met ‘tekenen en wonderen’.
En allen, Israël én Egypte, moeten dat terwille van hun heil horen
en zien. In Exodus 4 en 5 gaat het om die machtsstrijd.
Zo vormen de tien scheppingswoorden uit Genesis 1-2,4 een machts-
strijd van God om het goede leven te schenken en te waarborgen
temidden van alle bedreigende machten: een scheppingsgevecht in
tien ronden om de goede aarde en de menselijkheid tegen alle cha-
os in. De tien woorden van het verbond uit Exodus 20 vormen een
machtsstrijd om het bevrijde leven te bewaren. Exodus 5,1-2: 
Daarna kwamen ze aan, Mozes en Aäron en zeiden ze tot Farao:
zo heeft gezegd de AANWEZIGE6, Israëls God:
laat mijn gemeente los, – dat ze voor mij feestvieren in de woestijn!
Dan zegt Farao: 
Wie is ‘de AANWEZIGE’ dat ik moet horen naar zijn stem om Israël
los te laten?
Nooit gekend! – ‘de AANWEZIGE’! en ook laat ik Israël niet los.
Van hieruit moet het verhaal van de slagen gelezen worden. Je mag
het niet los van het gehele verhaal van uittocht en verbondssluiting
lezen: het is een rechtsgeding tussen God en de goden die de schep-
ping bedreigen met als inzet wie het recht heeft om over mensen en
de aarde te heersen7. Wie dit verhaal hoort, gaat zich afvragen wie
in zijn of haar wereld ‘farao’ speelt en of dat terecht is. 

Feestvieren in de woestijn
In eerste instantie wordt als doel van de uittocht genoemd: feest-
vieren in de woestijn. Het verhaal begint met te vertellen dat Mozes
in diezelfde woestijn God had gezien in de brandende braamstruik
die niet verteerde: ‘Mozes, Ik ben er voor jou en als Ik jouw totale
toewijding vraag, brand Ik jou niet op en richt Ik jou niet af (zoals
Farao). Maar Ik richt je op en vuur je aan terwille van de gerech-
tigheid!’ Dat is essentie van dit verhaal: God maakt zich bekend als
de ontfermer die het leed, de verdrukking van zijn mensen hoort en
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6. Of: DIE-GESCHIEDENIS-MAAKT.
7. Zo N.A. Schuman, Voortvarend en vierend, Delft 1985, p. 35-38.
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ziet en die tot hen afdaalt – er geschiedt beweging, bevrijding, een
langzaam, pijnlijk proces dat tegenstand en verzet oproept en mo-
biliseert. Maar het blijft gaan om ‘feestvieren in de woestijn’: los
van de anti-macht komen om het leven te vieren. Op het eerste ge-
zicht een vreemde motivering: feestvieren in de woestijn. Vraagt Mo-
zes een paar vrije dagen voor religieuze verplichtingen? Het is ook
geen smoes om er stiekem voorgoed vandoor te gaan, maar het slaat
de spijker op zijn kop: het gaat er om dat dit volk de vrijheid vindt
in de dienstbaarheid aan de AANWEZIGE – die de naamloze8 Farao
niet kent: ‘zegt me niets, zijn naam’. Door deze Naam krijgt Israël
zelf een naam. De juiste viering van de liturgie is levensbedreigend
voor een totalitair systeem. Want de mens totaal opeisen mag niets
en niemand. Dit volk is geroepen tot feestvieren voor de AANWEZI-
GE: tegenover de dwangarbeid van hun vroegere ‘leven’. Niet sjou-
wen, maar ontspannen; niet meer zuchten, maar opademen; niet
meer kromliggen, maar opgericht worden; niet meer leven om te
werken, maar werken in dienst van het leven; het leven geen cata-
strofe, maar feest; geen last, maar lust; geen slaaf van wat dan ook,
maar vrij in dienst van de AANWEZIGE. Daar is de AANWEZIGE op
uit – en om dit alles gaat het ook in het verhaal van de schepping
en de tien woorden. ‘Laat mijn volk gaan’ is het motto van Mozes
namens God. Dat motto klinkt ook in de Apocalyps, waar het gaat
om een nieuwe uittocht en een nieuwe schepping. 

Keuzevrijheid en verantwoordelijkheid
Het is een machtsconflict. Voorafgaand aan de tien slagen in 7,9-13
volgt de confrontatie met de staf en de slang, beter gezegd het mon-
ster of de draak. Aäron gooit als teken van macht zijn staf neer voor
Farao. De staf verandert in een draak. De magiërs doen vervolgens
hetzelfde, maar hun draak wordt verslonden (in tegenstelling tot de
brandende struik die niet verteerd werd!). Het kwaad moet weg, de-
finitief en totaal. God staat boven de machten – opdat er ruimte is
voor ommekeer. Maar het hart van Farao blijft sterk – hij negeert
het teken van Gods macht –, van de God die Hij immers niet ken-
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8. Namen zijn in dit boek Sjemot van groot belang. Far-o is in het Egyptisch geen
eigennaam, maar een functie-aanduiding: groot-huis. Voor Hebreeuwse oren be-
tekent het echter zowel Beteugelde als Teugelloze.
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de of wilde kennen, want hijzelf belichaamt de macht. De slagen
zijn het antwoord van de God van Israël op deze ontkenning van
Farao. Ze hebben tot doel om hem tot andere gedachten te bren-
gen. Ze gaan dan ook gepaard met de tien keer luidende recht-
vaardiging: opdat ze weten dat Ik de AANWEZIGE ben. Omdat men
niet kon en wilde geloven dat God buiten het kwaad stond dat men-
sen aanrichten, maar evenmin dat Hij machteloos de realiteit onder
ogen moest zien van mensen die volharden in het kwaad, interpre-
teerde men achteraf: het is Gods straf dat die mensen met hun kwaad
ten onder gaan; niet in die zin – en daar gaat het vaak fout – dat
God dit zo wilde en dat Farao geen keus had, dat de kaarten ge-
schud waren, maar in die zin dat God de mens de keuzevrijheid wel
degelijk geeft en de mens niet met geweld dwingt. Hij staat boven
het kwaad. Aan de wortel van de traditie ligt het gevoel van mys-
terie van Farao’s verzet: hoe kan een mens zich zo in het kwaad
vastbijten? 
De menselijke keuzevrijheid én verantwoordelijkheid zijn pijlers van
de Tora9. Farao krijgt alle kans uit vrije wil tot inkeer te komen.
En wanneer een mens begonnen is met een keuze voor het kwaad,
kan hij nog omkeren, op het moment dat hij inziet de verkeerde
keuze te hebben gemaakt. Kiest hij echter steeds opnieuw voor het-
zelfde kwaad, dan wordt de ommekeer moeilijker en moeilijker. Tot-
dat de ommekeer op het laatste onmogelijk wordt, en dat is de con-
sequentie (de ‘straf’) waar zijn eigen handelen toe leidt. Vandaar
klinkt vanaf de zesde slag: God verhardde…
God gaat een krachtmeting aan met Farao en zijn imperium in tien
ronden. Zijn verstokking (Statenvertaling) overvalt God niet. Hij
verhardt daarin zijn hart dat Hij hem helemaal, en tot het einde toe
vasthoudend aan zijn eigen macht, zichzelf laat zijn. Het oudtesta-
mentische denken probeert elk verschijnsel in relatie te houden tot
God. Wij zijn daar nu gereserveerder en terughoudender in en druk-
ken ons niet meer in dit soort termen uit. Bedoeld wordt: er is geen
gelijkwaardige kwade macht tegenover de Eeuwige. Die halsstar-
righeid gaat niet buiten God om, het is kennelijk de bedoeling dat
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9. Vgl. Deuteronomium 30,15: Zie, heden leg ik jullie voor: het leven en het goede…
kies dan het leven, opdat je leeft, door de Here uw God lief te hebben, naar zijn
stem te luisteren en Hem aan te hangen…
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Farao zich in het demonische bloot geeft als keiharde tegenmacht.
Zo komt de tegenstelling met Gods wil en macht duidelijker uit, en
kunnen mensen positie innemen bij de vraag aan wie ze hun loya-
liteit willen geven. Als er geen recht gedaan wordt, verwordt de aar-
de tot chaos en is het donker sterker dan het licht.

Tekenen
De slagen zijn tekenen en leiden tot rebellie. De rampen over Egyp-
te zijn enerzijds heel natuurlijk, anderzijds hebben ze een meer-
waarde voor degenen die het ‘teken’ herkennen: sterkte, omvang en
tijdstip zijn zo buitengewoon, dat gezegd wordt dat God erachter
zit. Zoals de brand in een braamstruik gewoon én buitengewoon
was en iets liet zien van wie God is: de Aanwezige voor mij en ons,
zo be-tekenen deze wonderlijke slagen ook iets dat met God van
doen heeft. Dit laat zien hoe bevrijding werkt. Je moet de kracht
van tegenstand niet onderschatten. Niet in één klap verwerkelijkt
de vrijheid zich. Soms lijkt God weerloos, zijn aandeel blijft twee-
duidig, kwetsbaar en niet voor iedereen herkenbaar.
Farao zal niet luisteren naar God – de andere macht. Dit belem-
mert Gods plan evenwel niet: het proces van bevrijding gaat door
en dat confronteert Farao met de consequenties van zijn eigen da-
den. De slagen zijn oordeelstekenen die Farao’s autonomie aantas-
ten: nu zie en voel je zelf wat er gebeurt. De goden en machten van
Egypte worden ontmaskerd. De Nijl, de goddelijke stroom die
Egyptes land bevrucht en waarover Farao als god beschikte, valt
hem uit handen; zijn magiërs kunnen het alleen maar erger maken!
Aan de Nijl dankt Egypte zijn leven, zijn vruchtbaarheid; deze ri-
vier vormt de levensader van haar economie (vgl. in onze tijd de
olie). Wat goddelijk vereerd werd, wordt nu een bedreiging: de Nijl
wordt een stinkende rotte ader van de dood. Egyptes bestaansbron
gaat eraan. De slagen veranderen de machtige, zeer geordende, maar
onderdrukkende Egyptische samenleving in een chaos. De econo-
mie wordt vernietigd. Farao als zoon van Re, de zonnegod, staat
aan de top van de piramide: het gaat om dit hele systeem waarin
goden, mensen en natuur in een eeuwige kringloop verenigd zijn.
Daarin breekt God in met de oproep uit te gaan en geschiedenis te
maken. De kosmische orde wordt ontluisterd, ontmythologiseerd,
ontgoddelijkt. Alles wat Egypte aanbad als god, als macht, keert
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zich tegen hen, keert zich tenslotte tegen de menselijkheid, tegen het
leven, de harmonie tussen mens, dier en aarde. Hier voltrekt zich
een omkering van alle waarden: wie als goden vereerd worden, Nijl
en kikkers, worden tot slag. 
Een ongehoorde rebellie is het gevolg van het open gaan van de
ogen. Een rebel begint niet zelf de strijd, maar staat op tegen het
aangedane geweld, tegen de drukkende ‘kosmische orde’ waarin
machten werden beschouwd als natuurgegevens, onaantastbaar,
onwrikbaar en onvermurwbaar, zoals de zwaartekracht. Voor ons
misschien invoelbaar als we de macht en vanzelfsprekendheid van
de economie, het geld, en het dogma van de ‘noodzakelijke groei’
terwille van de internationale concurrentiepositie bezien. Het land
van de zonnegod wordt land van duisternis10. In dit licht willen ook
de series van slagen uit de Apocalyps gezien worden.

Angstland
De geschiedenis van de tien slagen speelt zich af in het land Egyp-
te, dat vertaald: Angstland, Benauwenisoord, heet, maar de slagen
gebeuren in feite hier en nu ‘op aarde’. Het gaat om de strijd met
machten die de menselijkheid en daarmee de eer Gods aantasten,
het leven onmogelijk maken en de schepping onteren in een anti-
schepping die de schepping tot chaos maakt. Maar dat is niet het
gevolg van de grillen van een wrede God, maar van hetgeen men-
sen zelf hebben opgeroepen; waartoe het wel leiden móet. Het is
dubbel: het zijn ‘gerichten’, rechtshandelingen van God tegen het
onrecht, maar tegelijk vruchten van het eigen goddeloos handelen,
uitkomend in de arrogantie van de macht, die zich nu tegen zich-
zelf keert. Hierin manifesteert zich Israëls God als God van orde,
recht en barmhartigheid: ze zullen het weten! Het kwaad toont in
die tien slagen zijn ware aard; er komt pas bevrijding als dit ont-
maskerd en overwonnen is. Ook God toont hier zijn ware gezicht:
die eindeloos ver gaat met mensen om zijn ontferming te tonen. 
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10. In Romeinen 9,17-24 wordt Farao als illustratie gebruikt om de ongehoor-
zaamheid van een deel van Israël te begrijpen. Verharding is geen willekeur –
Gods ontferming is grond van alles : er is altijd een opening naar de ontferming
van God toe.
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Verharding
Alle negen slagen eindigen met een heenwijzing naar de verharding
van Farao. Hier moet je denken aan een immanent proces van da-
den die hun eigen gevolgen als een kiem in zich dragen – ‘kwaad
straft zichzelf’, zouden wij zeggen. Exodus zegt: ‘God straft het
kwaad’. Daarin ligt besloten dat dat ook een immanent proces is,
een aardse wetmatigheid. Die twee zijn aspecten van één werkelijk-
heid die wij niet meer als eenheid beleven (hemel en aarde), maar
strikt (logisch) onderscheiden: of God doet het of het gebeurt ‘van-
zelf’, vanuit een natuurlijke wetmatigheid. Hetzelfde geldt voor de
terminologie: God verhardt zijn hart – Farao verhardt zichzelf.
Zoals Farao het kwaad deed door de zonen van Israël te doden, zo
haalt dat kwaad hemzelf in zodat zijn eigen eerstgeboren zoon komt
te sterven, 12,29. Er staat wel God sloeg…, maar hij heeft dat wel
aan zichzelf te danken, hij heeft door te doden zelf de dood in zijn
leven gehaald en die dood overweldigt hem nu zelf als macht die hij
niet meer in de greep heeft. God wilde hem met en door Zijn macht
daaruit verlossen. Daarom werden de ‘wonderen en tekenen’ ge-
daan die Farao van die machten moesten overtuigen zodat hij zich
kon laten bevrijden. Daarom staat er direct na het falen van de ge-
leerden van Egypte – die dus voor Gods macht niet staande kon-
den blijven – dat Gód hem verhardde: hier gaat Farao over een
grens, een point of no return. Daarom zet de zevende slag ook zo
ongekend fel in, 9,14-16! Het had al afgelopen kunnen zijn met Fa-
rao, 9,15, maar opnieuw krijgt hij ruimte tot omkeer. Als hij daar
geen gebruik van maakt, maar zich opnieuw verhardt, 9,34, dan
opent en sluit de achtste slag met dezelfde woorden als de zesde: n.l.
dat Gód zijn hart hard maakt. Bedoeld wordt te zeggen dat hij een
grens is overgegaan. Een grens die zelfs God eerbiedigt – zelfs God,
om maar zo te zeggen, kan hem niet op andere gedachten brengen,
maar hij moet de gevolgen ervan wel dragen. En daarvoor wordt
hij nu gewaarschuwd. Achter die grens is slechts duisternis (de ne-
gende slag) en dood (tiende slag).

Gespaard
Het draait alles om een uitgespaard midden: dat ene ‘teken en won-
der’ dat in de Naam de AANWEZIGE gevat is, dat Hij er is voor zijn
mensen, dat Hij uit is op hun vrijheid en leven – daartoe moeten ze
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horen naar Hem, de weg gaan die de Eeuwige wijst, zoals in de Tien
Woorden. De tien slagen zijn dus ‘tekenen en wonderen’, een meer-
duidig gebeuren, waarin de lezer daaromheen cirkelend betrokken
moet raken. Niet alleen in die zin dat je het moet begrijpen, maar
meer dat je in het verhaal gegrepen moet worden en losgemaakt ook
gaat ‘horen en doen’ zoals de AANWEZIGE gesproken heeft. Dat be-
tekent een kritische confrontatie met alles in je dat tegen ‘de weg
van de schepping’ in gaat. Hetzelfde is het geval met de oordelen
Gods in de Apocalyps!11 Omdat het onmogelijk is rechtstreeks over
deze goddelijke zaken te spreken, vertelt Exodus dit alles niet zoals
onze geschiedenisboeken dat zouden doen, maar in een hoogst ge-
stileerd verhaal waarin de achterkant van het gebeuren belicht
wordt, en doet de Apocalyps hetzelfde in beelden en symbolen.
Daarom ook wordt het universum niet helder uiteengezet, de gang
van zaken uitgestippeld, het wereldraadsel doorgelicht […]. Die ‘on-
rechstreeksheid’ is wezenlijk voor het Joodse én voor het christelijke,
voor het ‘schriftuurlijke’ geloof12.
Daarom dus, voordat de overige tien ‘tekenen en wonderen’ verteld
worden, gaat daar programmatisch één wonder aan vooraf, dat
weer sleutel wordt voor de overige. Dat is het staf-wonder in Exo-
dus 7,8-1313. Na afloop van de tien slagen gebeurt er weer een staf-
wonder: de doortocht door de Schelfzee, 14,26-31. (Hierop volgt
het lied van Mozes en het lied van Mirjam, 15,1-21.)
Vooral is belangrijk dat in de slotregel, 7,13, over de verharding van
Farao gesproken wordt: dit bereidt de overeenkomstige structuur
van de slagen voor: de eerste slag neemt het motief van de verhar-
ding van Farao uit de godsrede (6,28-7,7) op. Hier wordt niet ge-
zegd dat God zijn hart verhard heeft. Dat wordt pas zo gezegd wan-
neer in de zesde slag de geleerden van Egypte het definitief moeten
afleggen, 9,11-12. Terwijl zij aan het eind van de derde slag het ‘te-
ken en wonder’ herkennen: dat is de vinger Gods, 8,15. Aan het be-
gin van de eerste slag wordt de feitelijkheid van de verharding ge-
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11. In Apocalyps 1,1 worden de visioenen ontvangen op de wijze van sèmainoo, door
tekenen bekend maken. Vgl. ook Apocalyps 12,1.3; 13,13-14; 15,1; 16,14; 19, 20.

12. Om een uitgespaard midden is een term van Willem Barnard, Stille Omgang, Bras-
schaat 1992, Het citaat is van p. 1195.

13. Wat inhoud en opbouw betreft vertoont deze pericoop veel analogieën met de
slagen zelf.
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constateerd met het daaruit voortvloeiende gevolg: de weigering het
volk heen te zenden. Daarmee wordt het feit van het verharde hart
van Farao als de beslissende hindernis voor de uittocht onderstreept
en tot grond van de slagen gemaakt: de slagen zijn een poging om
Farao te confronteren met zijn eigen geweld dat ten gevolge van zijn
verharding blijft bestaan. Het wordt hem in de slagen teruggegeven,
net als in de oordelen in de Apocalyps het geval is.

Gestileerde opbouw
De compositie van het verhaal van de tien slagen is zonder meer mo-
numentaal te noemen. De geschiedenis is gegroepeerd in drie groe-
pen van drie en een laatste die de climax vormt: 1+2+3, 4+5+6,
7+8+9, en 10.
Wat betreft hun uitwerking zit er een sterke climax in de slagen. In
een vierslag wordt de stijgende druk op Egypte verteld:

1. Het leven wordt moeilijker en zwaarder (1, 2, 3)
2. Beschadiging van het leven (4, 5, 6)
3. Bedreiging van het leven (7, 8, 9)
4. Doden van het leven (10)

Steeds is sprake van drie slagen die naar hun verschillende stadia
van uitwerking verdeeld zijn: drie over het leven wordt moeilijker en
zwaarder, drie over de beschadiging van het leven, drie over de be-
dreiging van het leven zelf. De tiende slag is hoogtepunt en afslui-
ting (zoals de Farao begon met de zonen van de Israëlieten te do-
den, 1,15-21). In slag 1 en 10 gaat het beide om bloed, de eerste is
niet levensgevaarlijk (slechts vissen sterven), de laatste wel.
Zo bestaat er een symmetrische ordening van de slagen, een inner-
lijke climax in bedreiging en een groepering in drieën die de laatste
slag tot een buitengewone maakt.
Zoals ook in inleiding en ouverture, zo is ook de vorm van de sla-
gen zeer door de inhoud bepaald: grote nadruk ligt op Gods woord
dat gedaan wordt, dat geschiedenis maakt en leven doet. Tot troost
en bemoediging van de onder de grote machten zuchtende ver-
drukten wordt erin gehamerd: het is schijn dat die machten de baas
zijn en het laatste woord hebben. God heeft het laatste woord – zo-
als Hij wil en zegt, zo gebeurt. Van Mozes en Aäron wordt dus keer
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op keer exact gezegd: zoals God hen beval, zo doen ze. Dit in te-
genstelling tot Farao, uiteraard. 
De algemene structuur van de slagen is zeer strak: godsspraak –
aankondiging – godsspraak – tenuitvoer brengen. Precies gezien,
zitten er kleine variaties in, weer met de indeling in drie groepen ver-
bonden: steeds heeft de laatste slag van de drie (3, 6, 9) alleen gods-
rede – tenuitvoer brengen: daar zit als het ware geen ruimte meer
tussen voor Farao; onvoorwaardelijk gebeurt het, want in de twee
(van de groep van drie) voorafgaande slagen heeft hij ook niet wil-
len horen naar de tekenen. 
In de eerste groep van drie wordt het refrein van net zo doen de ge-
leerden van Egypte (7,22 en 8,3) afgesloten met: maar ze hebben het
niet gekund (8,14). En aan het eind van de tweede groep van drie
(9,11), verdwijnen ze definitief van het toneel. 
Steeds volgt na de godsspraak datgene wat die godsspraak vanuit
de hemel op aarde uitwerkt: tot nu toe was dat dat Mozes of Aä-
ron ook deed wat God zei. Wat in 11,3 bij de tiende slag direct volgt
op de godsspraak, is heel bijzonder, en de climax van alle dynamiek
van het bevrijdend spreken Gods: er is iets gebeurd bij de Egypte-
naren, het Woord Gods heeft hen geraakt, want er wordt genade
gegeven en in het handelen van Mozes heeft men blijkbaar iets op-
gevat van de ‘tekenen en wonderen’ van God. Iedereen, behalve de
machthebber zelf – die er daarom zelf de oorzaak van is dat zijn
land de dood ingaat.

De AANWEZIGE leren kennen
Wat betreft de theologie van de slagen: de hele opbouw maakt dui-
delijk dat alles draait om het kennen van de AANWEZIGE (in rela-
tionele zin, want het loopt uit op het ‘verbond’). In 7,5 wordt het
programmatisch geformuleerd: En Egypte zal weten, dat IK de AAN-
WEZIGE (ben) als Ik mijn hand uitstrek over Egypte en Ik zal de kin-
deren Israëls doen uitgaan uit hun midden.
Het uitstrekken van de hand Gods, dat in het vervolg zodanig op-
genomen wordt dat Mozes of Aäron in opdracht van God dit sym-
bolisch voltrekken, heeft het aspect in zich van macht en heer-
schappij. Het doel hiervan is zonder meer dat Egypte gaat inzien
wie de AANWEZIGE is en dat de AANWEZIGE de macht heeft. Dit
‘kennen van de AANWEZIGE’ wordt in de slagen steeds gevarieerd:
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– in de eerste, 7,17, moet het door de staf bewerkte wonder het ken-
nen van God bewerken.
– in de tweede, 8,6, moet de voorbede leiden tot het kennen van de
onvergelijkelijkheid van de AANWEZIGE.
– in de vierde, 8,18, moet het leiden tot het inzicht of erkenning dat
de AANWEZIGE midden in het land is.
– in de zevende, 9,14-16, wordt het motief zeer uitgebreid verteld.
De slagen moeten Farao de kracht of macht van de AANWEZIGE doen
zien. Daarom worden ze gespaard. Tegelijk wordt een tweede ni-
veau van kennen/erkennen uitgesproken: de wonderen moeten ver-
teld worden op de hele aarde (getuigen). Het hoogtepunt wordt be-
reikt in 9,29: Farao moet erkennen dat het land/de aarde aan de
AANWEZIGE behoort.
– in de achtste slag wordt dit argument van de traditie ten opzichte
van de Israëlieten toegepast: de verstokking van Farao heeft een
dubbel doel: ze maakt tekenen en wonderen voor de Egyptenaren
mogelijk én moet bewerken dat toekomstige generaties daarvan ver-
teld wordt, opdat jullie erkennen dat Ik de AANWEZIGE (ben), 10,2.
Zelfs het verzet en de weerstand tegen God wordt ten goede ge-
keerd. Hij staat overal boven.

Zo is het hoofddoel van de slagen: het kennen van de AANWEZIGE

door Egyptenaren en Israëlieten. Dit kennen houdt een relatie in ge-
kenmerkt door vrijheid, en leidt tot uittocht uit de slavernij, door-
tocht door de woestijn en intocht in het beloofde land. Beelden voor
vernieuwing van mens en wereld, die tot hun recht en bestemming
komen.
Het verhaal van de slagen is een verhaal dat met opzet zo vorm ge-
geven is dat het steeds weer verteld kan worden. Israël wil het mach-
tige en wonderlijke handelen van de AANWEZIGE verhalen vanuit de
ervaring dat God haar beschermt en de machten de baas is. Dit ver-
haal schept ruimte voor de machtsvraag. Vrijheid begint te dagen.
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8 Het verbreken van de zeven zegels
Apocalyps 6,1-17

6,1 En ik zag, 
toen het Lam het eerste van de zeven zegels opende,
en ik hoorde het eerste van de vier levende wezens roepen
met een stem als van een donderslag:

‘Kom!’
2 En ik zag, en zie: 

een wit paard,
en die daarop gezeten was, had een boog.
En hem werd een kroon gegeven
en hij trok uit als overwinnaar om te overwinnen.

3 En toen Hij het tweede zegel opende,
hoorde ik het tweede levende wezen roepen:

‘Kom!’
4 En een ander paard, vuurrood, trok uit.

En aan degene die erop gezeten was, 
werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen,
zodat men elkaar zou afslachten
en hem werd een groot zwaard gegeven.

5 En toen Hij het derde zegel opende,
hoorde ik het derde levende wezen zeggen:

‘Kom!’
En ik zag, en zie:
een zwart paard,
en die daarop gezeten was, had een weegschaal in zijn hand.

6 En ik hoorde (iets) als een stem 
te midden van de vier levende wezens zeggen:

‘een (dag)maat tarwe voor een dagloon,
en breng geen schade toe aan de olie en de wijn’.

7 En toen Hij het vierde zegel opende,
hoorde ik de stem van het vierde levende wezen roepen:

‘Kom!’
8 En ik zag, en zie:

een vaal paard,
en die daarop gezeten was, 
diens naam was: ‘de Dood’,
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en de Hades, – het dodenrijk, volgde hem
en hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde
om te doden met het zwaard en met de honger en de pest 
en door de wilde dieren van de aarde.

9 En toen Hij het vijfde zegel opende,
zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht zijn 
vanwege het woord Gods en het getuigenis dat zij hadden.

10 En zij schreeuwden met luider stem, zeggend:
‘Hoe lang nog, Heerser,
Heilige en Waarachtige,
voordat Gij oordeelt en ons bloed wreekt

aan hen die op de aarde wonen?’
11 En aan ieder van hen werd een wit gewaad gegeven.

En aan hen werd gezegd nog een korte tijd te rusten,
totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienaren en broeders,
die gedood zouden worden evenals zijzelf.

12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende:
er geschiedde een grote aardbeving 
en het geschiedde dat de zon zwart werd als een haren rouw-
kleed
en het geschiedde dat de gehele maan werd als bloed.

13 En de sterren van de hemel vielen op de aarde,
zoals een vijgeboom zijn onrijpe vruchten afwerpt
wanneer hij door een sterke wind geschud wordt.

14 En de hemel week terug zoals een boekrol die wordt opgerold
en bergen en eilanden werden alle van hun plaats gerukt.

15 En de koningen van de aarde en de grootheden
en de bevelhebbers over duizend man en de rijken en de sterken,
en iedere slaaf en vrije, 
zij verborgen zich in de spelonken en de rotsen van de bergen.

16 En zij zeiden tot de bergen en de rotsen:
‘valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht 
van de op de troon Gezetene
en voor de toorn van het Lam,

17 want de grote dag van hun toorn is gekomen,
en wie kan standhouden?’

Het Lam opent de zegels. En het gaat geschieden: de vier levende
wezens geven vier paarden het startsein te ‘komen’. Maar wat komt,
brengt ons in verwarring: er ‘komt’ alleen maar ellende en narig-
heid. Híj zou toch komen, die ons liefheeft (1,4-8), en daarmee zou
alles toch terecht komen? Hoe dan nu die paarden beladen met
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rampspoed? We maken even pas op de plaats om de gedachtegang
van Johannes te verstaan1.

Het Lam en de paarden van rampspoed
Waar komt de ellende vandaan? Waar ligt de oorsprong van het
kwaad? Het is weer de manier van uitdrukken die ons parten speelt
net als bij de slagen van Egypte. Zoals wij moeite hebben om het
concept van het ‘hemelse duplicaat’ (zie de Inleiding, hoofdstuk 1)
van dingen op aarde te vatten, omdat onze wereldbeschouwing zo
totaal anders in elkaar zit, zo hebben wij moeite met het juist ver-
staan van de rampen die hier ‘komen’. Dat het het Lam is dat de
paarden die rampspoed brengen de wereld in stuurt, is een profe-
tisch-apocalyptische wijze van zeggen, waarmee twee dingen in één
beeld worden uitgedrukt: 
1. In de eerste plaats is alles in Gods hand. De kwade machten zijn
niet sterker dan God en wij hoeven dus niet bang te zijn dat het
Hem uit de hand loopt. Wij zouden dat nu anders zeggen, maar
toen drukte men zich in alle eenvoud zo uit. Dat is ook de beteke-
nis van de veel voorkomende uitdrukking werd gegeven (o.a. in
6,2.4.8). Bedoeld wordt: door God. Weer: als uitdrukking daarvan
dat zelfs het kwaad niet boven Hem uitgaat, maar dat Hij het de
baas is. Maar het zijn wel ménsen die dit elkaar aandoen, het gaat
om menselijke processen, waar mensen verantwoordelijk voor zijn.
Wij zeggen: kwaad straft zichzelf. En bedoelen daarmee dat het
kwaad iets in zich heeft en met zich meebrengt dat destructief is en
vroeg of laat ‘vanzelf’ stukloopt. Wij zeggen dat wij het kwaad over
onszelf uitroepen: ‘boontje komt om zijn loontje’, de antieken dat
de goden boontje zijn loontje geven. Dat ‘vanzelf’ wordt aan de go-
den toegeschreven. Ze drukken daarmee hun geloof uit in goden die
de rechtvaardige orde in de wereld handhaven. De profeten van Is-
raël benadrukken dat ‘hun’ God niet in het verlengde van dit soort
natuurwetten staat: Hij kan dat proces onderbreken. Hij kan de fa-
tale kringloop van het kwaad dat weer ander kwaad uitlokt (de ge-
weldsspiraal) doorbreken. Daarom roepen de profeten mensen op
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1. Beide excursen die dit hoofdstuk flankeren en dit hoofdstuk zelf zijn omtrek-
kende bewegingen om in de buurt te komen van de betekenis van de series sla-
gen van de Apocalyps.
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tot omkeer, dat ze zich niet door het kwaad zullen laten meeslepen.
En God geeft daartoe de vrijheid en ruimte.
2. In de tweede plaats wordt dit menselijk patroon openbaar ge-
maakt, ontmanteld, én wordt ervoor gewaarschuwd met goddelijk
gezag: ‘Kijk uit, het loopt fout, zo gaat alles stuk’. De paarden die
komen, brengen niet iets wat er op aarde nog niet was, maar bren-
gen aan het licht wat de gevolgen zijn van het heersen van de mach-
tigen der aarde. Hoofdstuk 9 gaat hier uitvoeriger op in. 
Deze beide punten, Gods macht en zijn oordeel, zijn onmogelijk
verstandelijk in één systeem bij elkaar te houden; vandaar de ‘on-
rechtstreekse’ symbolische beeldtaal waarin het verband van beide
als een diep geheim Gods gekoestert wordt2.

De almachtige

Dat Hij dit ene deed broeders:
Zijn volk wegroepen uit Egypte, almachtig, met een stem, een tien-
malige,
zodat er een nacht kwam anders dan alle andere,
dát geloof ik.

Dat Hij dat andere deed, aan dat ene gelijk:
Zijn zoon, een worm, geen man, een gekruisigde,
onmachtig, een gestorvene, machteloos,
uitgeroepen uit de dood,
dát geloof ik.
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2. Met de woorden van die andere balling die zoveel visie had:
Gott begegnet uns nicht mehr als Du, 
sondern auch ‘vermummt’ im ‘Es’ 
und in meiner Frage geht es also im Grunde darum, 
wie wir in diesem ‘Es’ (‘Schicksal’) das ‘Du’ finden, 
oder, mit anderen Worten: 
wie aus dem ‘Schicksal’ wirklich ‘Führung’ wird.
Citaat uit: Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, München 1951, p.
113. De brief waarin dit staat dateert van 21.2.44! Vanwege zijn rol in het poli-
tieke verzet tegen de nazi’s werd hij op 5 april 1943 gearresteerd en gevangen ge-
zet in Berlijn. Op 9 april 1945 werd Bonhoeffer in het concentratiekamp van
Flossenbürg vermoord.
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Dat God de verwekker is van polio, tuberculose, carcinoom,
oorzaak van ongeluk:
een dijk die doorbreekt, een oorlog die uitbreekt,
een jonge moeder die sterft en een kind dat verdrinkt,
nooit zal ik zeggen: dát geloof ik.

Geen noodlot is onze God, geen idee, geen systeem,
geen man die het allemaal uitstippelt,
nee, gelukkig niet.
Er zijn dingen die niet (ik predik), die nooit uit de handen komen
van God onze Vader.
Maar dat al wat er gebeurt en zijn tranen heeft,
wacht, op Hem, tótdat Hij komt, dát is waar3.

Gods komst zuivert
Omdat het Lam waardig was, ontving het de boekrol met de zeven
zegelen. Het troonvisioen van Apocalyps 4-5 vormt het fundament,
de uitvalsbasis van alles wat er gaat geschieden na deze.
Zoals het Christus-visioen van 1,10-20 uitgangspunt was voor de
profetische oordelen in het boek aan de zeven gemeenten (Apoca-
lyps 2-3), zo is 4-5 de motor achter het zich nu ontvouwende dra-
ma vanaf hoofdstuk 6. Het verbreken van de zegels brengt alles in
beweging. Het Lam opent een voor een de zegels en de paarden ruk-
ken uit: de onthulling van de geschiedenis gaat beginnen en de pa-
tronen achter al het aards gebeuren worden openbaar gemaakt. Let
wel, vanuit de concrete situatie die Johannes in zijn dagen voor ogen
had: die van de almacht van het schitterende Romeinse Rijk. Jo-
hannes krijgt daar vanuit hemels perspectief een andere kijk op. Het
gaat om het komen Gods dat de wereld zuivert van het kwaad, ont-
rukt aan de machten die het vernietigen. Die grote lijn moeten we
goed vasthouden, want het apocalyptisch idioom is hier van zo’n
aard, dat wij moderne mensen geneigd zijn tegenovergestelde con-
clusies te trekken uit dit gebeuren, omdat ‘het er’ – volgens onze
vooronderstellingen en logica – ‘toch zo staat’ dat God de rampen
over de aarde uitroept. Dit heeft, zoals al gezegd, veel misverstand
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3. Geert Boogaard, Brood en Wijn, Nijkerk 1975, p. 48-49.
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en ellende veroorzaakt. Nooit is het God die een ramp veroorzaakt,
wil of toelaat! 

Vier paarden
Met het beeld van de vier paarden roept Johannes ons naar de vi-
sioenen van Zacharja 1,8v en 6,8 toe, waarin het gaat om het her-
stel en de heling van de aarde. Doordat elementen hieruit opgeno-
men zijn in de nieuwe compositie van de Apocalyps veranderen deze
daardoor van betekenis. Hoe en in welke mate Zacharja van invloed
was voor de betekenis van de paarden uit de Apocalyps is niet exact
te bepalen (hetzelfde geldt voor Exodus). De beelden zijn meerdui-
dig en de achtergronden moeten naast elkaar in samenspraak ge-
hoord worden. 

Oorlogspaard?
Van dit eerste, witte, paard is de uitleg omstreden. Veel uitleggers
willen dit net zoals de andere drie zien als een paard dat de ver-
woesting door oorlogsagressie symboliseert. Dan klopt het plaatje
van de vier verwoestende paarden mooi. Maar dit soort logica lijkt
mij niet zo relevant. Het is een visioen, en de beelden lopen door el-
kaar. Wat betreft de historische achtergrond zou het overigens wel
goed kunnen. Misschien hebben hier de witte paarden van de vij-
andelijke Parthen4 aanleiding gegeven tot het beeld. Het is belang-
rijk met mogelijke historische verwijzingen in de Apocalyps reke-
ning te houden, omdat ze aanleiding geven tot het gekozen beeld
(in dit geval de paarden van de Parthen). Maar de betekenis van het
beeld eindigt niet bij dat historische gebeuren. Want daarbovenuit
gaat het om een patroon in de geschiedenis: zoals het daar en toen
ging, zo gaat het altijd overal.

Overwinningspaard van Christus?
De andere uitleg is juist tegenovergesteld: het zou hetzelfde witte
paard als in Apocalyps 19,11 zijn: dat van Christus. Ook hier zijn
goede argumenten voor. Om het plaatje te laten kloppen, laat men
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4. Verwezen wordt naar voor de Romeinen altijd dreigende Parthen in het Oosten.
In 62 had hun koning Vologäses een overwinning behaald. Van de Parthen is
bekend dat zij met bogen streden en ook witte paarden hadden.
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de bekende trits van zwaard-honger-pest hieraan ten grondslag lig-
gen, vgl. bijvoorbeeld Jeremia5. De climax van het zesde zegel zin-
speelt op deze zelfde teksten. Johannes maakt er dan een viertal van.
Een reden daarvoor kan liggen in het feit dat ook de twee andere
series van zeven plagen geordend zijn in eerst een viertal en dan een
drietal6 (het eerste paard zou inhoudelijk er niets aan toevoegen in
de uitleg als oorlogspaard!). Maar wat inhoudelijk belangrijker is:
de vier paarden willen de visioenen van de paarden van Zacharja in
de herinnering brengen7. En daar hebben de eerste paarden een soort
patrouille-functie: de hele aarde doorkruisen om de stand van za-
ken te rapporteren aan de hemel. Zou in die lijn dit witte paard te
maken kunnen hebben met de verkondiging van het evangelie en
van Christus zelf?8

Wit is een kleur die uitsluitend voor de rechtvaardigen gebruikt
wordt. In Apocalyps 19,11, als de overwinning behaald is, wordt
Christus op een wit paard gezien. Wanneer in dit eerste zegel als
eerste eveneens iets van Christus of het evangelie gesymboliseerd
wordt, zou het eerste en laatste paard een omkadering vormen van
het geheel door Christus, de alfa en de omega – net als in het eer-
ste visioen van Zacharja 1,8-17 en het laatste van 6,1-8 paarden en
ruiters genoemd worden die de overige visioenen omkaderen9. De
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5. Jeremia 14,12; 15,2. Bovendien in Apocalyps 13,9; 21,7.
6. Een patroon dat ook in de serie van de zeven trompetten voorkomt.
7. Het aantal van vier ligt bij Zacharja een beetje door elkaar. Het eerste visioen

van Zacharja 1,8 spreekt alleen over een meervoud van paarden: Vannacht zag
ik, en zie: een man, rijdend op een roodbruin paard, en hij stond tussen de mirten
in de (water-) diepte, en bij hem paarden, roodbruine, voskleurige en witte! Ter-
wijl het laatste visioen van Zacharja 6,1-3 spreekt over vier strijdwagens met
paarden ervoor: Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en ik zag, en zie: vier strijdwa-
gens treden te voorschijn van tussen de twee bergen, – en de bergen zijn bergen van
koper. Voor de eerste wagen (staan) roodbruine paarden, voor de tweede wagen
zwarte paarden, voor de derde wagen witte paarden, en voor de vierde wagen ge-
vlekte paarden, sterke! Elementen van beide beelden spelen een rol bij Johannes.

8. Het komt dan overeen met wat de apocalyptische redes van de evangeliën zeg-
gen: dat eerst het evangelie gepredikt moet worden, vgl. Marcus 13,10 e.a.

9. In het laatste visioen zijn het geen rijpaarden die (parallel met de paarden van
het eerste visioen) opdraven. In Zacharja 1,11 constateerden de paarden een
schijn van rust: alles blijft zoals het is en onderdrukking en ongerechtigheid blijft
rustig bestaan, zonder dat iemand zich er druk over maakt. Als in Zacharja 6,8
de naar gerechtigheid hunkerende paarden thuis komen van het doorkruisen van
de aarde, hebben ze Gods Geest tot rust gebracht. En dat is echte rust, als van 
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boog kan hiermee in verband staan: van ‘de knecht des Heren’ wordt
gezegd: Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard; in de schaduw
zijner hand verborg Hij mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl, in de
koker stak hij mij. Dat eerste, mond als een scherp zwaard, is al twee
keer genoemd10, en wordt in de climax van het witte paard van
Christus in 19,15 ook genoemd. Het is geheel naar de geest en be-
weging van dit zegel-visioen waarschuwend van aard. De paarden
hebben iets van boodschappers die uitgaan naar de vier kanten van
de aarde om vanuit het perspectief van het Lam achter de coulissen
van de geschiedenis te kijken en die te onthullen om uiteindelijk die
geschiedenis in gerechtigheid te voltooien11.
Het blijft opmerkelijk dat van dit eerste paard gezegd wordt dat het
uittrekt als overwinnaar om te overwinnen. We hebben gezien hoe
het thema van de overwinning, evenals hier op cryptische wijze, een
sleutelpositie innam in het boek aan de zeven gemeenten. Het eer-
ste wat van het Lam gezegd werd, was dat Hij overwonnen heeft,
Apocalyps 5,5. Het zal gaan spannen met die overwinning op áár-
de. Voordat nu over alle rampspoed gesproken wordt, die een over-
winning van het Lam er niet waarschijnlijker op maakt, wordt ter
geruststelling en ter inspiratie aan het begin van de hele serie vol
rampspoed gezegd: wat er ook komt, dit paard ís overwinnaar en
zal overwinnen. Vaag en suggestief, want het moet allemaal nog
onthuld worden, er zijn nog veel zegels te gaan. Ik zou in de lijn van
deze uitleg niet zozeer zeggen: het witte paard ís Christus of ís de
evangelieverkondiging. Dat is teveel, het is een visioen, maar het
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de zevende dag waarop God zag dat het goed was en rustte van zijn werken. Als
de Geest er is, die met wagens vol de wereld in gedragen is, breekt de eindtijd
aan. In Zacharja 6,9-15 wordt dan ook gezegd, in de verwachting dat dit kos-
mische en eschatologische betekenis zal hebben: maak maar een begin met het
kronen van een priester. Want wie zou de dag van de kleine dingen willen ver-
achten?, Zacharja 4,10.

10. Apocalyps 1,16; 2,12. Een zwaard als symbool voor het woord was blijkbaar een
hele bekende toepassing in de jonge kerk, vgl. Efeze 6,17; Hebreeën 4,12. De ico-
nografie geeft talloze voorbeelden waarin Christus met een zwaard in de mond
is afgebeeld; het behoort tot de vaste kenmerken van de afbeelding van de Chris-
tus. Zie ook voor het beeld van de boog: Psalm 45,6; 38,3; Job 6,4.

11. Dat is de lijn van de visioenen van Zacharja. De strijdwagens en de paarden uit
het laatste visioen, Zacharja 6,1-15, zijn de transporteurs van Gods Geest die in
de hele wereld ingrijpt om deze tot ‘rust’ te brengen, tot haar sabbatsrust.
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roept die associaties met de kracht van het evangelie en de latere
Witte Ruiter wel op, en schept daarmee verwachting.

Menselijke macht
Ook een derde mogelijkheid valt te overwegen valt zonder dat je per
se moet kiezen. De argumenten van beide vorige uitleggingen mee-
genomen, is mijns inziens de derde mogelijkheid dat dit eerste wit-
te paard de mens symboliseert met al zijn mogelijkheden en ambi-
ties. In de zin van Psalm 8,6: hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt,
en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over
de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd. Maar
die mens heeft zich verzelfstandigd in zijn macht die hem door God
is verleend, en dan gaat het fout met macht. De macht maakt zich
van hém meester waardoor hij zich vergaloppeert en draaft door de
porseleinkast van de aarde. Het heeft er soms de schijn van dat we
alles kunnen. Alles moet kunnen!? Alles moet méér? Is dat nog vrij-
heid? We merken opeens dat wat we in gang hebben gezet nauwe-
lijks meer te beteugelen is. Je kunt in het groot denken aan de macht
die economische ‘wetten’ als concurrentiepositie en groei van het
BNP uitoefenen op onze samenleving. In het klein aan de schade
die de stress van de ‘paardenrennen’ van het dagelijks leven aan-
richt. De versnelling van het bestaan, waardoor er weer een roep
om onthaasting hoorbaar wordt, richt schade aan. De gekleurde
mythische paarden die volgen maken duidelijk dat vanuit deze ont-
spoorde ambitie alleen maar ellende komt. Blijkbaar kan de mens
zonder in de relatie tot God te blijven de machten niet beheersen.
Hij raakt uit het lid.
De andere paarden komen voort uit dit paard12. Zo is dit waar-
schuwend bedoeld: kijk maar wat er gebeurt – het eind van het lied-
je van deze ontsporing van macht en ambitie is dood en verderf.
Het tegengestelde hiervan wordt in Apocalyps 8,1 beschreven.
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12. De afbeelding van het eerste paard op de tapijten van Angers drukt in de ver-
beten trek op het gelaat van de ruiter iets dergelijks uit. Het eerste paard steekt
sterk af tegen de volgende drie. Dat zou goed kunnen in verband met de ge-
noemde trits.
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Hoog te paard
Dat dit eerste paard zowel de macht van dood en verderf als die van
het leven en het evangelie kan symboliseren, brengt tot de kern van
dit beeld: de mens is door God geroepen de aarde te bewerken en
bewaren13, en daartoe heeft hij of zij macht gekregen, een grote ma-
te van vrijheid in verantwoordelijkheid (levend in de relatie met God
en gebod). De Schrift vertelt in Genesis het verhaal van hoe dat mis
liep. Zodra de mens zich niet meer in relatie tot zijn God zag (mens
op de aarde, onder de hemel) liep dit fout – met als climax de zoge-
naamde torenbouw in Babel (Genesis 11). Daar wilde de mens zich
een naam maken. Hierin zit dezelfde omkeer als in het beeld van het
eerste paard. Hoog te paard rijdt onrecht langs de wegen14. De mens
had van God een naam gekregen. Dat wil zeggen: vanuit God had
hij zijn identiteit en wezen – zijn bron lag in God. Zichzelf een naam
maken (vgl. het roemen boven) loopt uit op een ontsporing in de
richting van het onmenselijke titanische15, waarin hij de door hem
ontketende machten niet meer de baas is, maar zij hem. Hetzelfde
is het geval bij het eerste paard: kroon en boog zijn tekenen van
macht, door God verleend. Maar zie wat de mens er mee doet! Het
wit blijft niet, maar wordt rood, vaal en zwart: de mens hoog te
paard eist slachtoffers. Als die spiegel voorgehouden wordt, dringt
zich de vraag op: wil je dat? Wie te hoog te paard zit, stoot zijn
hoofd. Hij die geboren is in een krib bij de os en de ezel, Hij zal niet
hoog te paard zitten. Daarom druist het tegen alles in wanneer in
de uitleg van de paarden God ook nog eens als uitvinder en uit-
voerder van die ‘plagen’ gezien wordt!

Heft poorten, uw hoofden omhoog
en verheft ze, gij aloude ingangen,
opdat de Koning der ere inga –
en ieder hield zijn adem in
(men verwachtte iets geweldigs) –
toen kwam er een stille joodse man
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13. Genesis 2,15; Psalm 8.
14. Uit een lied over deze paarden van Huub Oosterhuis in zijn verzamelbundel Ge-

zongen Liedboek, p. 120.
15. Vgl. Titaantjes van Nescio.
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op een ezeltje langs,
en dat was ‘m16. 

Contrast
Zo is er nog steeds een omkaderd verband van het eerste paard hier
met het laatste uit Apocalyps 19,11: maar dan als tegenpolen, twee
tegengestelde wegen! Het laatste laat zien hoe het mens-zijn bedoeld
is, het eerste waar het misgaat. Tegelijk draagt dit eerste paard al
verborgen trekken van het komende Beest (vgl. 13,2.7.12), dat zijn
macht om te overwinnen ontvangt van de Draak. Dan is het een
beeld van het uiterste contrast: de mens, door God bekleed met
macht om de aarde en de geschiedenis tot iets moois te maken, leeft
niet meer voor het aangezicht Gods, puttend uit die Bron, en kan
zo de prooi worden van duistere machten die de vernietiging van
alle goeds op aarde in zich dragen. In scherpe zwart-wit-lijnen schil-
dert Johannes dit contrast tussen hemel en aarde. Zwart-wit, zoals
het leven natuurlijk maar zelden is, maar wel om volkomen helder
te maken waar bepaalde ontwikkelingen toe kúnnen leiden. In con-
trast met deze beelden van de mens die geschapen is naar het beeld
Gods, maar kan gaan lijken op het beest, staat daar steeds het Lam
– nodigend je met hem te identificeren en de juiste keuze te maken:
het Lam volgen waar het ook maar gaat. 
Want honger, dood en epidemieën zijn er niet zo maar; het zijn de
gevolgen van verkeerd menselijk handelen: bepaalde leefwijzen van
mensen leiden tot ellende. Dit is een algemene uitspraak die niet
misverstaan moet worden. Het gaat fout als je probeert daar een
systeem van te maken, waarin je alle concrete gebeurtenissen her-
leidt tot individuele oorzaken. Het gaat om de grote verbanden.
Aanzie al die ellende, hoe wij zijn opgejaagd… Laat… het Lam alom
regeren, de aarde aarde zijn17

De andere paarden
De andere paarden vanaf 6,4 openbaren de ware aard van het zo
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16. Van J.B. Charles, Gedichten 1944-1982, naar aanleiding van heft poorten uw hoof-
den op uit Psalm 24 en het verhaal van Jezus’ intocht uit Jeruzalem, Matteüs
21,1-11; Marcus 11,1-10; Lucas 19,28-40; Johannes 12,12-19. 

17. Fragment uit Gezang 129:4 (LBK).
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schitterend ogende Romeinse Rijk – en daarmee van totalitaire we-
reldmachten in het algemeen als patroon van hoe het fout kan gaan
met macht. Een voor een draven de paarden op: 
– Het rode paard: de Pax Romana van Augustus zal verdwijnen en
het Rijk zal door burgeroorlogen worden verteerd. De waanzin en
het bedrog van de oorlog zullen heersen. Mensen worden tegen el-
kaar opgehitst. Zie door de conflicten heen wie er belang bij heeft.
Wie geweld gebruikt, laat zich in dienst nemen door iets dat alleen
maar de dood wil – zoals straks zal blijken. Wil je daaraan mee-
werken?
– Het zwarte paard: de inflatie zal vooral de armen treffen met hon-
ger; met een weegschaal moet het schaarse voedsel afgewogen wor-
den; vanwege inflatie zijn er gigantisch hoge prijzen: een dagloon
(een denarie) moet je neertellen voor een maat tarwe als voedsel
voor één dag. Dan moet het rantsoen aangevuld worden met gerst,
dat slechts tegen woekerprijzen te verkrijgen is. Er is wel zorg voor
de luxe-artikelen van olie en wijn18 in tijden van hongersnood: de
elite zorgt goed voor zichzelf. 
– Het vale paard: pest en dood volgen snel als gevolg van oorlog en
hongersnood19. Er is ook een ‘nieuwe pest’:

Nooit is er zo geleden,
zelfs niet tijdens de pest,
als in de eeuw van heden,
sedert het Westen

zich over de aarde
heeft uitgestrekt…20
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18. Achtergrond zou kunnen zijn het edict van Domitianus uit 92 om geen nieuwe
wijngaarden meer in Italië te beginnen en om de helft van de bestaande in de
provincies te elimineren, om de economie gezond te krijgen. Hij heeft het moe-
ten intrekken omdat er teveel verzet kwam.

19. De waterverftekening hiervan van William Blake uit 1800 (Fitzwilliam Museum
te Cambridge) laat die snelheid goed uitkomen.

20. Eerste regels van het gedicht De nieuwe pest van Van der Graft, Mythologisch,
Baarn 1997, p. 393. De laatste regels luiden: ik weet geen raad. / Europa dat ik
liefheb dat ik haat.
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Een sociaal-politieke kritiek op de keizerlijke regering als oorzaak
van alle lijden. Het Imperium Romanum van de andere kant van
het gelijk bezien. Dit kan niet goed gaan. 
Door deze onthullende beelden, die in eerste instantie situaties ten
tijde van Johannes oproepen, maar ten diepste een profetisch mo-
del geven van hoe het in het algemeen in de wereld toegaat wan-
neer een totalitaire macht zijn gang kan gaan, wil de Apocalyps
bewerken dat de hier getekende weg afschrikwekkend gaat wor-
den en dat je aangetrokken wordt door de andere weg, die van het
Lam.

Het vijfde zegel
Het vijfde zegel, 6,9, introduceert een geheel andere scène: hoe zit
het met de slachtoffers na al dat geweld van die paarden? Omdat
het het Lam is dat de zegels opent, met de wond van zijn slachting
in zijn hals, wordt dat roepen van hen die geslacht zijn gehóórd en
zal er een uittocht volgen21. Het Lam staat niet toe dat slachtoffers
slechts gezien worden als in te calculeren onvermijdelijke bedrijfs-
ongevallen van een overigens geslaagde onderneming. Nee: dan
deugt die hele ‘onderneming’ dus niet! Die im Dunkeln sieht man
nicht (Brecht). Maar Hij wel! Daarom is het Lam waardig. De slacht-
offers22 bevinden zich op een ereplaats, onder het waakzame oog
Gods, zo dicht mogelijk bij Hem23.
‘Hoe lang?’ Hier wordt geschreeuwd om de loop van het recht. Het
gaat om de waarheid van de zaak waarvoor zij hun levens gaven:
de zaak van Christus die de zaak van de wereld en de humaniteit
tot de zijne heeft gemaakt. Het is de eeuwenoude vraag naar het lij-
den. Zoals zo vaak in de Psalmen ad matai geroepen wordt: ‘hoe
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21. Zoals ook de uittocht uit Egypte ermee begon, dat God het roepen van slacht-
offers hoorde, Exodus 2,23-25.

22. Te denken valt aan de vervolging van christenen onder Nero in 64 in Rome.
23. Vgl. Rabbi Akiba, Aboth RN 26.7 : Hij die begraven is in andere landen (dan

Babylonië en Palestina) is als ware hij begraven in Babylonië; en wie in Babylo-
nie begraven is, is als ware hij begraven in het land van Israël; en wie in het land
van Israël begraven is, is als ware hij begraven onder het altaar, want het hele land
Israël is toegeëigend voor het altaar; hij die begraven is onder het altaar, is als wa-
re hij begraven onder de troon der heerlijkheid. Onder de troon der heerlijkheid
zijn, is in de presentie zijn van de op de troon Gezetene. Geciteerd uit Billerbeck
III, p. 803.
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lang?’24. De aanvechting is of het kwaad zomaar door kan gaan met
slachtoffers maken. Ten diepste wordt hun vraag pas beantwoord
bij de openbaring van Christus in zijn Koninkrijk, wanneer open-
baar wordt wat leugen en waarheid is, en het oordeel over het kwaad
geveld wordt. Daarom zingen wij nú:

Hoor de bittere gebeden om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden, hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden, wat zij lijdt en duldt en draagt.

Houd wat Gij hebt ondernomen, klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindlijk komen, die uw hart voor ons bewaart25.

Hun roep is gehoord, maar niet onmiddellijk beantwoord. In plaats
daarvan krijgen ze als voorlopige vergelding en eerbetoon een wit
gewaad en wordt gevraagd te wachten26. Het bevestigt dat die roep
gehoord is. Dit motief loopt door alle oordelen heen: als het kwaad
geoordeeld wordt, hoe zit het dan met de slachtoffers?27 Niet uit
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24. Vgl. Psalm 79,5; 80,5; 82,2; 94,3. Vgl. Lucas 18,1-8. De visioenen van Zacharja
komen vanuit deze zelfde klacht en aanvechting op. Want het lijkt alsof er niets
gebeurt, alles ligt onder een schijn van ‘het is wel goed zo’; gebeurt er vanuit
God nog iets op aarde, of zijn de tegenkrachten te groot? Hartstochtelijk wordt
verkondigd: God komt, er gaat iets gebeuren! Zo strekken de visioenen zich dan
vanuit deze vraag uit naar het licht: ‘JHWH-van-de-machten, hoe lang nog zult
(zelfs) Gij u niet-ontfermen over Jeruzalem en de steden van Juda…’, Zacharja
1,12.1. Er is in deze visioenen een beweging van de klacht (hoe lang nog?, 1,12)
naar de kandelaar, het overweldigende licht van God in het middelste visioen
van de kandelaar (Zacharja 4,1-14), uitlopend in het laatste visioen (Zacharja
6,1-15) waar Gods ingreep in de wereld door zijn Geest metterdaad wordt uit-
gevoerd. Johannes laat alles zich ontvouwen vanuit wat bij hem als dergelijk ‘vi-
sioen van licht’ functioneert, n.l. de grote ‘sandwich’-constructie van Apocalyps
1,4-5,14, waarin in zijn roepingsvisioen Christus in glorie gezien wordt en waar-
in tenslotte in Apocalyps 4-5 een visioen van de troon Gods en alles wat zich
daar in de hemel afspeelt, gegeven wordt. Als dat zich ontvouwt, en de eerste
zegels worden verbroken, loopt dat uit op de grote vraag die ook in Zacharja
klinkt, hoe lang nog?

25. Rechter in het licht verheven, Gezang 280:2,3 (LBK). Zie ook Gezang 294:4; 303:3
(LBK). Verder ook Gezongen Liedboek, Kampen 1993, lied 77, 188, 286, 290 en
333.

26. Zie Gezang 283:6 (LBK). In 6,16; 7,1-17; 8,3-5; 14,7; 16,5-7; 18,20 en 19,2.11
wordt hier op terug gekomen.
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leedvermaak, maar vanuit de aanvechting of het herstel wel zal ko-
men en het recht zijn loop zal hebben in de bestraffing van onrecht.

Waar blijft het overlang 
beloofde land van God,
waar liefd’ en lofgezang 
verdrijven leed en dood?28

Het zesde zegel
Het zesde zegel, 6,12, leidt tot cataclysmische, revolutionaire ge-
beurtenissen van kosmische proporties, beschreven als ‘de dag des
Heren’29, het ultieme moment dat God handelend optreedt. Het is
eerder hyperbolisch dan beschrijvend en verwijzend naar histori-
sche gebeurtenissen, zoals bij de eerste vier. Het lijkt het einde van
alles, zoals wij na een diep schokkende ervaring ons niet kunnen
voorstellen dat het leven ‘gewoon’ doorgaat. 
De vroege christenen geloofden op grond van de sterke ervaring van
Gods nabijheid dat de ‘laatste dagen’ aangebroken waren met de
opstanding van Christus. Het kwaad en het leed kúnnen nu niet
meer blijven bestaan, maar verzetten zich wel hevig. De toen ge-
bruikelijke voorstelling van zaken was dat die laatste periode van
de wereldgeschiedenis voorafgegaan zou worden door wereldwijde
rampen. Een wereld die het kwaad laat bestaan, roept kosmische
rampen over zich heen: de wereld valt vanzelf uit elkaar. Vanuit de
hemel ziet het er op aarde allemaal nog vreselijker uit. De contras-
ten worden haarscherp en ondraaglijk. Wie er middenin zit, is er
misschien aan gewend: een mens heeft een afgrijselijk aanpassings-
vermogen. Maar het is allemaal niet normaal wat er gebeurt aan el-
lende op de wereld. Wie vanuit de hemel, dat wil zeggen: vanuit het
standpunt van het Lam-als-geslacht, de aarde in het rond beziet, die
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27. In de twaalfdelige serie schilderijen van Noortje Geurts, getiteld ‘Apocalyps’,
komt dit beeld van het ten hemel schreien van de slachtoffers als een soort ref-
rein driemaal voor.

28. Gezang 294:2 (LBK). Zie ook Gezang 280:2 (LBK).
29. Het Oude Testament geeft hele series associaties en verwijzingen. De gebruikte

beelden zijn beschrijvingen van de ‘dag des Heren’: Joël 2,10; Jesaja 13,9; 2,10;
34,4; Ezechiël 32,7; Hosea 10,8. Aardbeving als beeld van het einde, Amos 8,8;
Eziël 38,19.
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kan de status quo daar niet meer verdragen. Je krijgt daar geen ant-
woorden op je vragen, maar ze worden wel gehoord en er wordt wel
voor je gezorgd.
Het ervaren van lijden is een teken dat het snel zal gebeuren. Het
Lam laat dan zijn kracht zien in zijn toorn, ‘dies irae, dies illa’30.
Van hoog tot laag wil men vluchten en zich verbergen voor dit in
hun ogen vreselijke… Lam. Dit zal het einde zijn.

…
Gij, die Koning zijt, dit en dat, wat niet al,
ja ja, kom er eens om,
Gij weet waarom het is, ik niet.
Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?31

Volharding
De verzoeking om in chaotische tijden een overzichtelijk ontwerp
van de geschiedenis en de toekomst te hebben als houvast, heeft ook
deze mens weerstaan. Het gaat niet om een geschiedfilosofie in de
Apocalyps, maar om de vraag naar de volharding en standvastig-
heid (de hypomone): hoe het leven in de chaos vol te houden. Het
gaat niet aan om het raadsel der geschiedenis op te lossen, maar om
een weg te vinden erdoorheen en die weg samen te gaan. De laatste
strofe van het gedicht Dies illa van Van der Graft luidt:

Tinka, wanneer ik lees wat staat geschreven
in ’t boek en hier – doet hij het wel gestand?
Of zullen wij dromender moeten leven,
verdrevener, minder met hand en tand?32

Johannes heeft getuigd dat het Lam waardig bevonden is om de ze-
gelen van de boekrol der geschiedenis te verbreken. De visioenen
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30. Zie de prachtige vertaling van J.W. Schulte Nordholt in Gezang 278 (LBK). De
Latijnse tekst is opgenomen in Zingt Jubilate, Brugge z.j., p. 186. 

31. Laatste strofe uit het gedicht dat Gerard Reve maakte bij de dood van een acht-
tienjarige jongen. Het is getiteld: Graf te Blauwhuis, uit de bundel Verzamelde
Gedichten, p. 59.

32. Uit de bundel Mythologisch, p. 52-53.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 161



die hij daarbij te zien kreeg, zijn ongecensureerd en schokkend. Het
apocalyptische materiaal dat naar boven komt, moet behoedzaam
en naar zijn symbolische en metaforische aard geduid worden. 
Johannes zelf laat zich meenemen in het zeilschip van de apocalyp-
tiek, dat door de stormen der geschiedenis voortgeblazen wordt –
in het vertrouwen dat het roer en het zwaard van de profeten van
het Oude Testament het schip voldoende diepte en richting geven
om behouden aan te komen in de haven van de nieuwe aarde. God
heeft ons geen kalme reis beloofd…

Wie kan standhouden?, roept Johannes met de profeten Maleachi
(3,2) en Nahum (1,6).

162
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9 Excurs: Vergelding en gerechtigheid Gods

Omdat aan de Apocalyps zo’n andere wereldbeschouwing ten
grondslag ligt dan onze moderne, is het zinnig op dit moment stil
te staan bij enkele grondnoties van het bijbels denken, om te pro-
beren misverstanden aangaande de ‘God der wrake’ uit de weg te
ruimen en het bijbels idioom te verstaan. 
Telkens wanneer teksten uit het Nieuwe Testament vanuit een an-
dere verstaanshorizon dan die van het Oude Testament gelezen
worden, gaat het fout en dringen zich invloeden op, die het gods-
beeld heidens vervormen. In alle ‘plagen’ die de bijbel beschrijft,
zien velen het bewijs dat de God van Israël en van Jezus Christus
er een sadistisch genoegen in stelt mensen te kwellen met helse
straffen. Ruime keuze te over, helaas, om dit vanuit de literatuur
te illustreren. Nu maar eens niet Maarten ’t Hart, die de laaghar-
tige en mensenhatende god aanklaagt omdat hij allerlei vreselijke
ziektes voor de mensen heeft uitgevonden, of Karel van het Reve
met zijn ongelooflijke slechtheid van het Opperwezen, maar een uit-
spraak van de hoofdpersoon, Albert Egberts, uit de meesterlijke
serie van A.F.Th. van der Heijden: In een bevlogen – of liever ge-
zegd ontvlogen – moment had Albert God gedefinieerd als Hij Die
Zijn Poot Dwars Zet, als de Totale Wrijving In De Wereld, als een
verzamelnaam voor alles wat, tot zijn grote verdriet, sterker was dan
de mens. Een God voor Wie men tot diep in het stof zijn hoofd boog,
niet uit eerbied of nederigheid, maar omdat Zijn voet in ’s mensen
nek stond, als de voet van een jager in de nek van een gevelde beer.
De mens was het kleedje voor Gods open haard, met de grimmi-
ge kop er nog aan vast, en de rest was gedegradeerd tot voetveeg.
Van die God was ook de Tijd een aspect, een grote wijzer scherp als
een valbijl, met uiterste precisie op weg naar diezelfde nek, waar al
een gaaf potloodstreepje in stond. Daar hielp geen moedertjelief aan,
en ook geen leven in de breedte1. Het is nog teveel gezegd dat hier
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1. Het Hof van Barmhartigheid. De Tandeloze Tijd 3 Eerste Boek, p. 525-526.
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een afgrijselijke karikatuur van God gemaakt is: dit is verre van
Hem! 

Gelijk om gelijk 
Om de oudtestamentische achtergrond van Johannes’ denken inza-
ke vergelding en gerechtigheid te verduidelijken, maak ik dankbaar
gebruik van het proefschrift van N.A. Schuman, Gelijk om gelijk2.
Schuman zet in met de conclusies van de baanbrekende studie van
Klaus Koch, die zich hevig afvraagt of het Oude Testament, zoals
veelal als vanzelfsprekend wordt aangenomen, een dogma over de
vergelding kent. Volgens hem is dat niet het geval. Het begrip waar
alles in deze discussie om draait, is de gerechtigheid Gods. Hoe dat
te verstaan? Koch verwerpt op bijbelse gronden de traditionele uit-
leg van die gerechtigheid Gods met als inhoud, dat God een rech-
ter is die naar werken vergeldt, belonend of bestraffend. Schuman
wijst ook op het karikaturale beeld van de ‘God der wrake’, die als
Big Brother, de grote accountant en rechter van iedereen en alles re-
kenschap vraagt om ieder naar werken te belonen met de streng-
heid van zijn gerechtigheid. Nee, mensen roepen zelf met hun da-
den de gevolgen ervan op, tot hun voordeel of nadeel. 
Een sleutelbegrip in deze is: mensen scheppen met hun eigen daden
een lotsbeslissende daadsfeer3. Alle daden van mensen hebben een
boemerang-effect. Zo kijkt de mens uit de Oudheid daar tegen aan.
Die lotsbeslissende daadsfeer omringt de mens, die erdoor wordt in-
gekapseld, beschermd of bedreigd, en onherroeplijk de uitwerking
ervan zal ervaren4. Zonde wordt voorgesteld als een bijna materië-
le verontreinigende macht. De daden van een mens worden voor-
gesteld als zaad dat zijn eigen gewas zal voortbrengen, of als le-
venskapitaal dat zijn eigen rente zal opleveren, of een weg die vroeg
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2. Gelijk om gelijk. Verslag en balans van een discussie over goddelijke vergelding in
het O.T., Amsterdam 1995. Graag ga ik op de schouders van deze fundamente-
le studie staan om te proberen met de inzichten hierin verwerkt ten aanzien van
de Apocalyps iets verder te kijken. Bovendien vind ik het belangrijk dat de re-
sultaten van Schumans lijvige studie ook voor niet-vakgenoten inzichtelijk ge-
maakt worden. Zijn boek is uitverkocht.

3. Vertaling van: Schicksalwirkende Tatsphäre.
4. Een andere wijze van denken en waarnemen dan de onze. Ze wordt ook wel ge-

karakteriseerd met de termen: totality thinking of: synthetische levensopvatting.
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of laat zijn eindpunt zal bereiken. Zonde is een macht die als van-
zelf schuld en straf met zich meebrengt: wie zich daaraan overle-
vert, zal het geweld ervan aan den lijve ondervinden. Kwaad straft
zichzelf, en wie goed doet, goed ontmoet. Vooral het boek der
Spreuken vertegenwoordigt dit denken. 
Dan vraag je je natuurlijk af, wat de rol van God daarin is. Dit is
voor Schuman de kernvraag en hier gaat hij verder dan Koch. Want
als God, zoals Koch zegt, alleen maar als een vroedvrouw is die het
door de moeder gebaarde kind helpt ter wereld te komen, is Hij dus
eigenlijk een gevangene in zijn eigen daden. God garandeert die or-
de van de lotsbeslissende daadsfeer dan alleen maar. Dat is voor
Schuman te weinig en doet de Schrift geen recht. Schuman zoekt
ernaar, hoe die persoonlijke God deze onpersoonlijke machtssfeer
kan doorbreken.

Verdelende gerechtigheid
Er is iets grondigs misgegaan toen men de goddelijke gerechtigheid
in verdelende en vergeldende zin is gaan opvatten: God zou een ie-
der toedelen wat hem of haar toekomt. De goede het goede, en de
kwade het kwade. God garandeert deze rechtsorde. Dan krijg je
dus de tegenstelling tussen Gods gerechtigheid (op grond waarvan
Hij de goede het goede toewijst, en de kwade het kwade), en zijn
barmhartigheid (die dat kwaad vergeeft). En dat geeft een fatale
dubbelheid in het godsbeeld. Een god met twee gezichten: recht-
vaardig én barmhartig, genadig en vergevend. Bovendien roept dit
vele andere vragen op. Want wie is er ‘goed’ en wie ‘kwaad’? Als-
of het zo simpel is dat een mens alleen maar voor het kwaad kiest.
Nee, hij is er vaak slachtoffer van tegen wil en dank. En hoe kan
een mens loskomen van het kwaad dat hij wel in zich heeft, maar
niet wil? 
Deze opvatting van de verdelende gerechtigheid berust op een fou-
te uitleg van het bijbelse begrip gerechtigheid Gods. Gods verbond
met de mens berust niet op het universele principe van ‘gelijk om
gelijk’, ‘ieder het zijne’, maar op zijn daad van bevrijding die van-
uit zijn barmhartigheid geschiedt. Zo wordt dat in Exodus be-
schreven. De uittocht is geen logisch gevolg van Israëls handelwij-
ze, integendeel: God greep in en gaf bevrijding om – en daarom gaat
het – gerechtigheid te scheppen: een allesomvattende heilzame le-
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vensorde, een herstel van het leven, zoals God het bedoeld had van
den beginne. 
De uitspraken in het Oude Testament over God als rechter mogen
niet met de verdelende gerechtigheid in verband gebracht worden.
Alsof God er nog een schepje bovenop doet: je eigen daden komen
op je hoofd neer, als een boemerang ervaar je de ellende ervan, en
God-die-erachter-komt straft ook nog eens (een echte bezoeking5)!
Deze voorstelling van zaken druist dwars tegen alles in wat er in de
Schrift over God geschreven wordt. Juist andersom: wanneer er ge-
sproken wordt over Gods bezoeken6, wordt de mens die gevangen
is in zijn eigen daden daarvan bevrijd. Dat gebeurt door in de eer-
ste plaats die daden aan het licht te brengen, zodat je ziet waarmee
je bezig bent en wat er gebeurt als je deze weg ten einde toe volgt.
Wat vertaald wordt met bezoeken zou veel beter vertaald kunnen
worden met voltooien, volmaken, de sjaloom herstellen7. Als de mens
gevangen zit in zijn eigen levenssfeer ten gevolge van zijn daden,
dan kijkt God niet hulpeloos toe, maar grijpt in: Hij stuurt de da-
den aan de dader terug waardoor ze voor hem aan het licht komen
en Hij gepaste actie kan ondernemen8.

Omkeren of het oordeel neerslaan 
De profeten zijn er steeds op uit om Gods reageren op die lotsbe-
slissende daadsfeer waarin de mens heilloos vastzit9, te verkondigen:
ze roepen op tot omkeer. De profeet stelt namens God de mens voor
de keus. Hij confronteert je met jezelf, opdat je ziet wie je bent en
waar je mee bezig bent (individueel en collectief). Welke weg ga je?
Ga je zo door? Dan profeteert hij ten aanzien van de toekomst dat
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5. Ongeveer zoals de karikaturale beschrijving van het ouderlingenbezoek van
Maarten ’t Hart in Een vlucht regenwulpen.

6. Op dit terrein valt er wat de vertaling betreft nog heel wat werk te verzetten.
Schuman toont met statistieken aan hoezeer de verschillende Hebreeuwse woor-
den die in bijvoorbeeld NBG vertaald worden met bezoeken een andere conno-
tatie hebben dan dit woord bij ons heeft: een juridisch controle-onderzoek. Dat
is absoluut niet bedoeld.

7. Zo heeft het Hebreeuwse sjaloom de stam van het werkwoord sjilleem, dat meest-
al óók vertaald wordt met vergelden, maar doelt op tot vrede brengen, de sjaloom
herstellen.

8. Bijvoorbeeld in Hosea 4,9.
9. Om maar enkele van de talloze voorbeelden te geven: Hosea 5,4; 7,2; 8,7;10,12
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de dood het einde van die weg is, een zelf gekozen ‘straf’10. Of keer
je om? Dat dat mogelijk is, dat er ruimte voor die omkeer is, is het
bijzondere. De antieke mens besefte misschien beter dan wij hoe on-
vrij het menselijk bestaan is, hoezeer het kwaad zich als een macht
over een mens en een samenleving kan welven en je tegen je eigen
wil in, kunt kiezen voor kwaad, als machteloos maar wel verant-
woordelijk slachtoffer. 
De mens blijft opgeroepen worden tot omkeer door de profeten.
Soms met harde, dreigend klinkende taal. Het is een gevaarlijke ver-
gelijking, maar ook in de hulpverlening aan verslaafden aan alco-
hol of drugs, die zich als machten over mensen heenwerpen, blijkt
alleen maar een appèl op het gezond verstand niet afdoende te wer-
ken. Daar moeten soms draconische maatregelen getroffen worden,
die hard en wreed lijken, maar in feite barmhartig zijn, omdat ze
het welzijn van die geplaagde mens op het oog hebben en daarom
zijn wil ondersteunen. Dus in die zin is het oordeel Gods, de uit-
spraak dat die verkeerde weg die de mens gaat, doodloopt, barm-
hartig. Want God schept daarmee de ruimte tot omkeer. Zijn ge-
sproken woord, dabar, het feit dat Hij ons toespreekt is creatief,
schept een nieuwe mogelijkheid van bevrijding. De omkeer waar-
toe de profeten oproepen wordt niet voorgesteld als een mogelijk-
heid die de mens zelf heeft, zoals hij ook zelf zich heeft laten mee-
nemen door het kwaad, maar is gevolg van en respons op de nieuwe
toezegging van een nieuwe toekomst door God11. 
Dit heeft een keerzijde. Want de mens is vrij al of niet in dit ver-
bond met God te willen leven. Wie zich desondanks, ondanks het
aangesproken worden door God, blijft verzetten, wordt gerespec-
teerd in die keuze. Wie zich aan verblinding overlevert, wordt in-
derdaad blind en daarin voltrekt zich het oordeel Gods – dat dat
gebeurt. Wie zelf zich hoog verheffen, die slaat zijn oordeel neer12.
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10. Het is het grote thema van de wijsheidsliteratuur: wie de orde der dingen niet
respecteert, roept de wanorde over zichzelf (en anderen!) af. Wie het evenwicht
verstoort, krijgt de chaos over zich heen, vgl. Spreuken 4,14-19.

11. Dat is ook het waarheidselement dat, met respect, de ‘zwarte-kousenkerken’
vasthouden als ze zeggen dat je als mens je niet kunt bekeren, maar dat dat je
door God gegeven moet zijn. Alleen is het mij nooit duidelijk geworden hoe zij
er vervolgens aan kunnen twijfelen dat Gods genade voor iedereen weggelegd is.

12. Vierde couplet van Gezang 70 (LBK).
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De profeten moeten namens God de ongerechtigheden onthullen
om het lot van mens en volk te keren13. Zo betekenen de onheils-
aanzeggingen bij de profeten niet dat dat onheil zich vanzelf zal re-
aliseren, maar zijn het waarschuwingen dat wie zo doorgaat daar
uitkomt. In die zin wordt de toekomst voorspeld. Hoe precies Gods
ingreep en ’s mensen handelen zich verhouden, is en blijft een mys-
terie van de Geest Gods die in mensen werkzaam is. 
Schuman wil het vergeldingsprincipe, n.l. dat aan de mens het hem
toekomende complement van eigen houding of handelen toevalt,
niet alleen als gevolg van een binnenwerelds mechanisme zien. Dat
is het ook. Maar als zodanig is het tegelijk de manifestatie van de wij-
ze waarop JHWH met mensen omgaat en hun een uiterst grote eigen
verantwoordelijkheid laat. In dit het, is Hij aanwezig; wellicht kan
men zeggen: in maskerade14.
Dit geheim heeft alles te maken met de verbondenheid van zijn
Woord en zijn Naam, waaruit alles voortkomt. Wie de Naam
noemt, noemt het verbond dat God met mensen aangaat. De Naam,
JHWH, ‘IK-ZAL-ER-ZIJN, zoals IK-ER-ZIJN-ZAL’ is bij uitstek Degene,
die zégt wat hij doet en vervolgens dóet wat hij zegt. Zijn Naam en
het geschiedende Woord horen onlosmakelijk bijeen. Deze Naam is
het ferment van het geschieden, waar de profetische en apostolische
‘geschiedschrijving’ melding van maakt15… Er vindt Ontmoeting
plaats. Een flitsend gebeuren van woord en wederwoord, tussen per-
soon en persoon, van aangezicht tot aangezicht. Het stelt de mens die
het aangaat in de beslissing. Het Woord overkomt een mens met de
macht van de waarheid16. De bijbelse taal omschrijft dit gebeuren in
termen van leven, licht, van vuur, van bron, stroom of storm… Maar
het geschiedt als woord en wederwoord. Het gaat om inzicht en be-
slissing, niet om beweging, druk of stoot. Het geschiedende Woord is
persoonlijk17.
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13. Zo in Klaagliederen 2,14.
14. Schuman, a.w., p. 509. Hij zinspeelt hiermee op de woorden van Bonhoeffer die

hij helemaal voorin zijn boek als soort motto plaatst en die ik in het vorige hoofd-
stuk in een noot heb weergegeven.

15. Nico T. Bakker, Geschiedenis in opspraak, Kampen 1996, p. 125.
16. N.b. ‘die vrijmaakt’, Johannes 8,32.
17. Noties van Karl Barth die Nico Bakker aanhaalt en verwoordt in: Geschiedenis

in opspraak, p. 279.
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Vrij tot omkeer
Hier ligt heel wat om over na te denken. Wij zijn zo totaal op de
aardse kant van de werkelijkheid gericht, dat wij ten koste van de
hemelse kant ervan al te snel de mogelijkheden van onze wil en wils-
kracht overschatten en die van God onderschatten. Wij denken het
leven redelijk in de hand te hebben. In het Oude Testament leeft het
besef dat een mens wel kan willen, maar niet de mogelijkheden (in-
nerlijk of vanuit zijn leefomgeving) en de kracht heeft, die wil uit te
voeren. Hoe God daar op reageert, daar ligt de kern, en het geheim.
Het gaat Hem om herstel van het leven (dus: om tsedaka, gerech-
tigheid). 
Een bezorgde toeschouwer vroeg de oude rabbi die zojuist de mo-
torkap van zijn oude autootje dicht liet vallen en zijn handen afve-
gend weer achter het stuur kroop: en? En de rabbi zei: tsedaka! en
reed weg… Aan die gerechtigheid ligt Gods vergeving ten grond-
slag18: God doorbreekt de noodlottige samenhang van de daden van
een mens en de gevolgen ervan – waar de mens zelf niet uit kan ko-
men! De gevolgen van de zonde worden verwijderd.
Om dat toe te geven, moet het met ons vaak de diepte in gaan. Moed
komt uit een afgrond vandaan. Onze wil is ons alles, denken we. Maar
alleen al het gebruik van het woordje eigenlijk, moet ons aan het
denken zetten. Wat mensen eigenlijk allemaal niet willen en zouden
willen doen en laten! En waarom doen we het dan niet? Zijn er toch
sterkere krachten dan die van onze eigen wil? Collectieve, geneti-
sche, onbewuste? Dat er ontsnapping mogelijk is uit de fatale boe-
merang-achtige kringloop van het kwaad, is genade Gods. Die ge-
nade verwerkelijkt zich op de wijze van de oproep tot omkeer: het
is geen automatisme, we zijn verantwoordelijke mensen en geen ma-
rionetten. En God wil ons onze vrijheid teruggeven: vrijheid om te
kiezen voor het goede, dat is vrijheid. Dus dát er een oproep tot
omkeer van Godswege gedaan wordt, ís op zichzelf al genade, want
dat geeft de mogelijkheid (die onze eigen wil niet kon verwezenlij-
ken) tot herstel en nieuwe levensmogelijkheden. 
Hier gaat het om. Dat die oproep tot omkeer wel eens in dreigen-
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18. In Psalm 103,6 wordt over die gerechtigheid gesproken. Daarom ging het met
Mozes en de uittocht – het is allemaal barmhartigheid, vergeving op grond van
het verbond dat God aangaat met mensen, Psalm 103,8-18.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 169



de taal verschijnt19, blijkt soms nodig. En dat dit soort teksten soms
de indruk wekken dat God sadistisch wil straffen, is wel begrijpe-
lijk, maar volstrekt bezijden de waarheid en bedoeling. In die zin
heeft God geen ‘behoefte’ aan vergelding. Zo wel de mens! Ook de
moderne, getuige tal van uitspraken van de volksmond die Schu-
man opsomt: iemand loon naar werken geven; iemand iets betaald
zetten; met gelijke munt betalen; misdaad loont niet; het kwaad
loont zijn meester; voor wat hoort wat – allemaal uitvloeisels van
het door Schuman genoemde universele principe: gelijk om gelijk.

Zonder vergelding is alle hoop verloren
Wat op ons van God zo negatief kan overkomen, en wat in de dog-
matiek ook wel misgegaan is, in de strenge godsbeelden vol juridi-
sche taal, is juist zeer positief bedoeld: als tegenwicht, en ontmagi-
sering van een te onpersoonlijke visie op de lotsbepalende daadsfeer,
die ‘automatisch’ slachtoffers maakt en waar de mens maar niet uit
komt20. Daartegenover spreekt het Oude Testament van de per-
soonlijke God, in de gedaante van de Rechter, die intreedt voor de
slachtoffers van eigen of andermans daden: het gaat om de ge-
kwetste liefde van de God van het verbond, die zich kwaad maakt
om de heerschappij van kwade machten over zijn mensen21. Het
kwaad moet weg, mag niet blijven bestaan omdat het de grondsla-
gen van de schepping aantast. En God staat er voor in dat dat ge-
beurt. 
Schuman besluit zijn boek met de woorden dat wie niet in die ver-
gelding gelooft, alle hoop verloren heeft. Zo wordt de persoonlijke
ingreep Gods – uiteraard in menselijke beelden – verwoord. De ge-
schiedenis is geen gesloten systeem, waarin de dominostenen van
het kwaad elkaar successievelijk aantikken totdat de laatste geval-
len is en alles in puin ligt, maar wordt door het Woord Gods open-
gebroken en in zekere zin daardoor in eigenlijke zin gemáákt: dat
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19. Lees bijvoorbeeld maar eens Jeremia 3,6-4,4. En tel maar eens hoeveel het woord
omkeer (keer terug, bekeer u) daarin voorkomt. Zoals ouders ook wel eens kun-
nen uitvallen naar hun kinderen die iets heel gevaarlijks gedaan hebben – er staat
veel op het spel!

20. Vgl. de inzichten van René Girard over de ‘nabootsing’ in het gedrag van men-
sen. 

21. Vgl. Jesaja 3,8-11; Spreuken 1,24-31.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 170



Woord geeft ruimte tot omkeer en schept verademende verwach-
ting. In de Apocalyps geschiedt dat Woord in visioenen. Drijvende
kracht van alles wat gaat geschieden op aarde, is niet wat mensen
doen en elkaar aandoen. Het gaat er juist om hoe dat fatale door-
broken wordt. De stuwkracht ligt in de bevrijding die God geeft. 
Voor het Nieuwe Testament ligt die in dood en opstanding van Je-
zus Christus. Johannes getuigt daarvan in zijn briefgroet en in het
alles funderende visioen van de troon in Apocalyps 4-5. God schenkt
mensen zo een blik in zijn wereld, de hemel genoemd, om hen in die
ruimte op te nemen en te transformeren. Niet als brain-wash, of in-
doctrinatie, maar door hen in alle vrijheid te nodigen te horen wat
deze profetische visioenen inhouden. Door hen op deze wijze op te
nemen in zijn wereld, verwerkelijkt God zijn gerechtigheid in men-
sen op aarde, komt zijn koninklijke heerschappij en worden de ne-
gatieve machten verslagen en tenslotte definitief verwijderd. 

De slachtoffers vormen het perspectief
In de Apocalyps wordt alles op de spits gedreven en vanuit het per-
spectief van de slachtoffers bezien. Vergelding in het laatste oordeel
is een apocalyptisch motief dat meer bedoeld is als (vrij machteloze)
troost voor slachtoffers dan als een motief voor omhoog gekomen ra-
palje om hun leven te beteren. De ‘ethiek’ is men dan wel – niet zo-
zeer ethisch dan wel pathetisch – gepasseerd. In latere tijd heeft men
een op eigen publiek gerichte hel- en verdoemenisprediking ontwik-
keld. Bijgelovige arme zielen hebben er onder geleden, maar tot we-
reldverbetering heeft het nooit bijgedragen22.

Wanneer het Spreukenboek (26,27) stelt: wie een kuil graaft, zal er
in vallen; en wie een steen wentelt, op die zal hij terugrollen, wordt
ditzelfde in de Apocalyps kosmisch uitvergroot: de hele kosmos is
bedreigd doordat de mens kuilen van wereldomvattend formaat aan
het graven is. Het hoeft weinig betoog dat juist wij dát goed snap-
pen en ons voorstellingsvermogen op dit terrein weinig gebreken
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22. Vrij citaat uit Rochus Zuurmond, ‘Ethos ad interim’, p. 152, noot 33. Hij twij-
felt eraan of de ‘vergeldingsgedachte’ wel zo’n grote rol speelt in de ‘ethiek’ (hij
spreekt liever van ‘ethos’) van het Nieuwe Testament als meestal wordt aange-
nomen. 
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vertoont! De ecologische crisis, nog steeds de dreiging van een we-
reldomvattende nucleaire ramp, als het niet door een oorlog is, dan
wel door terroristische activiteiten of ‘gewoon’ doordat een van die
honderden oude kerninstallaties het begeeft; de dreiging van geweld
omdat de contrasten in de wereld tussen rijk en arm steeds heviger
en schrijnender worden: niet alleen tussen Noord en Zuid, maar ook
binnen ‘Noord’ en ‘Zuid’ zelf leven steeds grotere groepen honge-
rigen, gemarginaliseerden en van de welvaart buitengeslotenen; de
steeds groter en omvattender wordende greep van het ‘groot kapi-
taal’ in de vorm van multinationals op het economisch leven; en van
de economie zelf op het ‘gewone’ leven. Op dit terrein zijn er vele
machten aan het werk in de verlokkende vermomming van ont-
wikkelingen en tendenzen die door een kleine groep belanghebben-
den gestimuleerd worden, waar helaas de politiek niet altijd greep
op heeft en die door de massa als onveranderlijke natuurwetten aan-
vaard worden. Wie heeft waar belang bij en waarom? Dit soort vra-
gen onthullen de verborgen gehouden motieven. 
‘Het loopt een keer fout’- zo’n constatering van het ‘gezonde ver-
stand’ – en daar hoef je echt geen profeet voor te zijn – komt op
hetzelfde neer als datgene wat de Spreukendichter zegt. Dit levens-
gevoel komt ook bij ons tot uiting in talrijke gezegden: het geloof
dat mensen hun trekken thuis zullen krijgen, individueel en collec-
tief. Over dat laatste maakt de Apocalyps zich zorgen23. 

172

23. Je zou kunnen zeggen dat Paulus zich, vooral in zijn meesterlijke Romeinen-
brief, over dat eerste druk maakt: de gevolgen van de zonden voor de individu-
ele mens. Hoewel hij zich daar niet toe beperkt, omdat hij het individu steeds
ziet in relatie tot de gemeenschap en de kosmos, vgl. Romeinen 8!
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10 Eerste intermezzo:
De verzegeling van het Volk Gods
Apocalyps 7,1-17

7,1 Daarna zag ik vier engelen staan bij de vier hoeken van de aarde,
die de vier winden van de aarde in bedwang hielden,
zodat er geen wind kon waaien over land of zee of enige boom.

2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat:
hij had het zegel van de levende God,
en schreeuwde met luider stem tot de vier engelen
aan wie het gegeven was om schade toe te brengen 
aan de aarde en de zee, en zei:

3 ‘Brengt geen schade toe aan de aarde of de zee of de bomen,
voordat wij de dienaars van onze God verzegeld hebben op hun
voorhoofd’.

4 En ik hoorde het aantal van de verzegelden:
hondervierenveertigduizend verzegelden uit alle stammen van de kin-
deren Israëls:

5 uit de stam Juda twaalfduizend verzegelden,
uit de stam Ruben twaalfduizend,
uit de stam Gad twaalfduizend,

6 uit de stam Aser twaalfduizend,
uit de stam Naftali twaalfduizend,
uit de stam Manasse twaalfduizend,

7 uit de stam Simeon twaalfduizend,
uit de stam Levi twaalfduizend,
uit de stam Issaschar twaalfduizend,

8 uit de stam Zebulon twaalfduizend,
uit de stam Jozef twaalfduizend,
uit de stam Benjamin twaalfduizend verzegelden.

9 Daarna zag ik, en zie:
een grote menigte die niemand kon tellen,
uit alle volken en stammen en natiën en talen,
staande vóór de troon en vóór het Lam,
gekleed in witte gewaden,
met palmtakken in hun handen;

10 en zij schreeuwen met luider stem, zeggend:
‘Het heil (is te danken) aan onze God,
die gezeten is op de troon, en aan het Lam!’
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11 En alle engelen stonden rondom de troon
en de oudsten en de vier levende wezens
en zij vielen vóór de troon op hun aangezicht 
en aanbaden God met de woorden:

12 ‘Amen!
De lof en de glorie en de wijsheid
en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte
aan onze God tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen!’

13 En één van de oudsten antwoordde mij met de woorden:
‘Die daar, met hun witte gewaden,
wie zijn zij en waar komen zij vandaan?’

14 En ik zei hem:
‘Mijn heer, gíj weet het!’

En hij zei tot mij:
‘Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen
en zij hebben hun gewaden gewassen
en wit gemaakt in het bloed van het Lam.

15 Daarom zijn zij vóór de troon van God
en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel;
en de Gezetene op de troon zal zijn tent over hen 
uitspannen.

16 Zij zullen geen honger en dorst meer hebben,
de zon noch enige andere hitte zal op hen vallen,

17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, 
zal hun herder zijn
en hun de weg wijzen naar de waterbronnen van het leven.
En God zal iedere traan uit hun ogen afwissen’.

8,1 En toen (het Lam) het zevende zegel opende,
geschiedde er een stilte in de hemel,
ongeveer een half uur lang… 

Een zwenking van de camera
Maar het was nog het einde niet. Wanneer gij hoort van oorlogen en
geruchten van oorlogen, wees dan niet verontrust. Dat moet geschie-
den, maar het einde (telos) is het nog niet (Marcus 13,7).
Het zesde zegel bracht ons bij het aanbreken van de laatste dag. Nu
wachten we, angstig Psalm 46 zingend, op het openen van het ze-
vende zegel en een beschrijving van die dag zelf. Het Lam is toor-
nig en zal zijn opdracht, het raadsel der geschiedenis tot een einde
(in de zin van telos, voleinding, bestemming) te brengen, vastbera-
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den uitvoeren. Maar het kwetsbare Lam zou geen waardig Lam-als-
geslacht zijn als het niet het geroep van de gekwetsten steeds zou
horen: wie kan standhouden?1 Het Lam houdt nog in. 
Met een zwenking van de camera, even weg van het geweld van de
paarden, opent zich een panoramisch vergezicht op de vier einden
van de aarde. Voordat het Lam het kwaad definitief in een hoek
drijft, is er nog tijd en ruimte. Als het niet anders kan, moet het 
zo geschieden, maar het is wel het allerlaatste, want Hij is het 
Lam.

Een kleine Psalm

Híj alleen
zou met een grote sigaar
in de mond
op straat mogen lopen,
met de duimen in zijn vest,
want Hij is God.
Maar Hij doet het niet,
want Hij is God2.

Verdragen
Hij wil niemand door middel van geweld op de knieën krijgen. Het
woord is zijn zwaard, zijn enige wapen: ontmoeting en appèl. Want
het probleem is dat van het goede zaad en het onkruid: trek je met
het onkruid ook het koren er niet uit3? Wie blijft over als al het
kwaad wordt gegedaan? Ook dit maakt deel uit van de ontsluiering
van al het aardse leven. De verbroken zegelen onthullen niet alleen
het kwaad, maar tegelijk Gods weg hiermee en de bescherming Gods
voor hen die standvastig zijn.
De machten van het onheil, naar oosterse beeldspraak verbeeld in
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1. Nahum 1,6-8 heeft iets dergelijks pastoraals: direct na die uitroep van ontzet-
ting hierover -de rotsen knallen kapot!- laat hij erop volgen: JHWH is goed, een
sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

2. J.B. Charles, Ekskuseer mijn linkerhand, Amsterdam 1959, p. 12.
3. De gelijkenis van de zaaier cirkelt rondom de tekst uit Jesaja 6,9-10 over de ver-

harding van het niet-horen (Matteüs 13,14; Marcus 4,12 en Lucas 8,10). Deze
mysterieuze tekst speelt ook hier, bij de plagen, op de achtergrond een rol.
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de vier winden4, worden op magistrale wijze door vier engelen in
bedwang gehouden, alsof ze een kleed vasthouden. Er is geen gaat-
je in de stilte, die neerklinkt op de aarde. Zoals het je in het weg-
verkeer wel eens overkomen is, dat na hard remmen en veel tumult,
je opeens de stilte weer hoort: het is nét goed gegaan. Door het oog
van de naald gekropen. 
Jezus is boos. Zo heeft Jezus volgens de verhalen uit het evangelie
de ontmenselijkende machten bezworen uit te gaan van de mensen;
met dezelfde harde woorden bracht Hij de hun schip bedreigende
stormwind tot bedaren: houd je muil5. De toorn van het kwetsbare
en fiere Lam.
Dit pastorale6 en missionaire intermezzo vertraagt7 en verdraagt de
gang van zaken op aarde toch nog even. In twee visioenen wordt
verteld aan hen die bang zijn dat zij geen stand zullen kunnen hou-
den (die bang zijn dat ze het als gelovigen in déze harde wereld niet
integer redden), verzegeld zullen worden door het Lam dat geen
stand wílde houden en zich door het kwaad líet vermorzelen om het
daarmee finaal te ontmaskeren, zoals zichtbaar werd in zijn op-
standing: het Lam staand. Het Lam staat voor hen in.
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4. Oorspronkelijk een mythologische voorstelling van winden als goden uit de on-
derwereld. Hier in dienst van God genomen. Vgl. Ezechiël 7,2; Jerermia 49,36;
Daniël 7,2. De beeldspraak van Zacharja 6,5 loopt hier ook weer doorheen.

5. Marcus 1,25 en 4,39. In het Griekse fimoö zit het woord van muilkorf, dus let-
terlijk: wees gemuilkorfd. De gevoelswaarde is dus eerder houd je bek dan zwijg
stil (NBG). Zoals ook God de ellende van zijn mensen in de slavernij van Egyp-
te niet kan aanzien en verdragen, Exodus 3,7-9.

6. Terecht heeft Apocalyps 7 in de kerkelijke leesroosters een plaats verworven
rondom de zondagen van Allerheiligen en Allerzielen. Zie verder over de Apo-
calyps in het leesrooster: A.W. Martin, Jr., The Apocalypse and the Lectionary,
uit Societas Liturgica 25 (1995), p. 207-230. Zie ook het artikel De Apocalyps in
1999, van Pieter Oussoren en Jos de Heer in Interpretatie, september 1996, p. 8-
9. waarin zij een gemotiveerd voorstel doen de Apocalyps op te nemen in het
leesrooster van 1999. Vgl. Gezang 109 (LBK), Gezongen Liedboek, p. 97, en Ge-
zangen voor liturgie lied 605.

7. Het thema van de zgn. Parousieverzögerung, vgl. 2 Thessalonicenzen 2, dat niet
op foute ‘berekeningen omtrent data’ van ‘de Komst’ berust, maar uiting is van
een zo’n sterke ervaring van Gods nabijheid en ingrijpen dat het eenvoudigweg
niet in hun gedachten opkwam, dat het nog wel eens heel lang kan gaan duren.
Hoe kan alles wat zich tegen Hem verzet nog stand houden, vgl. Apocalyps 6,17?
Het antwoord luidt: de lankmoedigheid van het Lam.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 176



Het volk van God
De twee visionaire delen van 7,1-8 en 7,9-17 zijn met elkaar ver-
bonden en op elkaar betrokken: in 7,4 hoort Johannes het aantal
van de 144.000, als volmaakt getal van het voltallige volk Gods8,
en in 7,9 ziet hij de ontelbare menigte, die reeds Abraham in het
vooruitzicht gesteld is9. De beide beelden en de beide ‘getallen’ be-
commentariëren elkaar: het gaat niet aan, het getal van 144.000 let-
terlijk te nemen als getal van hen die exclusief ‘bij de club horen’10. 

Hoewel het Nieuwe Testament op enkele plaatsen aangeeft dat de
jonge kerk zich als het nieuwe volk Gods heeft gezien en zich de na-
men van Israël heeft toeëigend11, doen wij er goed aan dit woord-
gebruik uierst zorgvuldig te hanteren na eeuwen van grote ellende
die ook christenen de Joden hebben aangedaan in allerlei vormen
van anti-judaïsme of anti-semitisme. Iedere mogelijke verwarring
moet vermeden worden: de kerk als volk Gods is niet in de plaats
van Israël als volk Gods gekomen. De kerk is ontsproten aan de
wortel van Israël. Daar hebben we genoeg aan in het bepalen van
onze positie. God blijft ook na Jezus een weg met zijn volk Israël
gaan. Hier in deze beide visioenen worden Israël-als-het-volk-Gods
en het volk Gods dat uit alle volken afkomstig is, in beelden naast
elkaar gezet. Dat zij ons genoeg.

Het is een droombeeld van hoe het zal zijn. Want tien van de twaalf
genoemde stammen zijn allang verdwenen en opgegaan in de vol-
ken als Johannes dit schrijft. Ook de massa uit alle volken is er nog
niet klaar voor. 
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8. 12x12.000. De volgorde van de stammen is bijzonder: Juda aan begin in plaats
van Ruben (Genesis 35,22) de eerstgeborene. Dit vanwege het feit dat de Mes-
sias uit Juda zou komen. En het weglaten van Dan waar Manasse in plaats komt
(die deel van Jozef is, Genesis 49,16 slechte naam). De rabbijnen associeerden
Dan met afgoderij (in Noorden, Numeri 2,25, waar het duister vandaan komt,
1 Koningen 12,28v; Testament van Dan 5,6. Vanaf Irenaeus is er een traditie die
zegt: uit Dan komt de anti-christ).

9. Genesis 12,2-3; en vooral 15,5.
10. Een verwerpelijk standpunt dat bij secten zoals die van de Jehova-getuigen wel

aangetroffen wordt.
11. Jacobus 1,1; Galaten 3,29; 6,16; Filippenzen 3,3; 1 Petrus 1,1.
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Verzegeling
Het beeld van de verzegeling is voluit pastoraal. Niets kan mensen
uit Gods handen rukken: ze zijn veilig bij Hem. De verzegeling roept
een veelheid van beelden op. De namen van de twaalf stammen van
Israël die op de borstplaat van de hogepriester gegraveerd staan: hij
draagt hen op het hart. En het algemene gebruik om met een ze-
gelring je eigendommen te merken: Gods stempel als teken van ei-
gendom staat er op. Later heeft de kerkelijke traditie ook de doop
als zegel verstaan. Ook zou er nog te denken zijn aan de bewaring
in de nacht van de uittocht met het bloed op de deurposten (hoe-
wel dat geen zegel wordt genoemd)12. 

Die uw verkorenen hebt aangeraakt,
hun voorhoofd hebt getekend met uw licht,
gìj weet wat mìj te weten is ontzegd:
of wat ontsprong aan hun verwondering
en stralend de millennia doorscheen,
naamloos zal onder gaan in roet en as,
of morgenlijk, als gij de hand opheft,
vervaarlijk zal herrijzen naar het licht13.

Grote verdrukking
In 7,13-17 wordt het visioen toegelicht. De mensen met de witte ge-
waden zijn zij die uit de grote verdrukking komen: weer zo’n typi-
sche apocalyptische technische term (vgl. Daniël 12,1), die het sum-
mum van de spanning uitdrukt die veroorzaakt wordt door de strijd
van de oude en de nieuwe wereld. Alsof je klem zit tussen twee schui-
vende aardkorsten. Déze mensen zijn overwinnaars dankzij het
bloed van het Lam. Het beeld van witwassen in bloed kan ons
vreemd overkomen. Met enkele klassieke teksten roept deze beeld-
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12. Vgl. Ezechiël 9,4. Voor de namen op de borstplaat, Exodus 39,8-14. De zegel-
ring, 2 Korintiërs 1,22; Efeziërs 1,13; 4,30. Uittocht, Exodus 12. Vgl. ook 
Johannes 10,28-30, waar de veiligheid van de gelovigen in verband gebracht
wordt met de verbondenheid van Jezus en de Vader – ook in Apocalyps 7,10
worden zeer opmerkelijk het Lam en de op de troon Gezetene in één adem ge-
noemd!

13. De laatste strofe van het gedicht Twee uur: de klokken antwoordden elkaar, Ida
Gerhardt, a.w., p. 500.
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spraak keerpunten uit de geschiedenis van Israël op: vanuit de ver-
geving die God schonk werd steeds weer toekomst geopend14.

Lyrisch-liturgisch wordt nu in 7,15-17 beschreven hoe die toekomst
eruit zal zien: zijn tent uitspannen over hen is een verwijzing naar
Gods zorg voor Israël tijdens de barre woestijntocht, in wolk en
vuur (Exodus 13,21). Sinsdien is het een beeld gebleven van deze
bevrijdende en beschermende aanwezigheid Gods15.
Dit alles, nog aangevuld met het beeld van de terugkeer van de bal-
lingen (Jesaja 49,10) en van de goede herder (Ezechiël 34), wordt
majestueus en pastoraal afgesloten met de motivering dat het Lam,
dat in het midden van de troon (de macht) hun herder wil zijn, hun
voorgaat als leider van Gods kudde (vgl. Psalm 23), op weg naar
het ware leven16.

Dit visioen spoort hen die lijden in en aan de tegenwoordige tijd
aan dóór te gaan. De nu nog kleine groep gemarginaliseerden ‘die
er nog aan doen’, krijgen een anticiperende blik van hoe het zal wor-
den, waar hun aangevochten weg toe leidt17. Op het moment dat de
grote Elia – vlak na de krachttoer op de Karmel! – het gevoel heeft
er helemaal alleen voor te staan, moet hij terug naar de berg Horeb
(berg van het verbond) en ontvangt hij een visioen van God en krijgt
daarna te horen dat er nog zevenduizend over zijn die net als hij
trouw aan God willen blijven, 1 Koningen 19,18. Of met een voor-
beeld uit een andere sfeer, het prachtige lied van Raymond van het
Groenwoud met het refrein: als ik dit maar heb, dan kom ik er steeds
door18.
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14. Een combinatie van Jesaja 1,18; 64,4; Zacharja 3,3; Exodus 19,10 – weer dit
hoofdstuk!

15. In de glorie die de tabernakel vulde, Exodus 40,34 en het overbrengen van de
ark van het verbond in de tempel, 1 Koningen 8, en weer later in Jesaja 4,5 en
Ezechiël 37,27; het roept ook associaties op met de Sjechina (van skenoso, ta-
bernakelen, je tent opslaan), in latere tijden de aanduiding van Gods tegen-
woordigheid bij de mensen, vgl. Johannes 1,14.

16. Vgl. Johannes 10,1-16; 21,15-17. Vgl. ook Gezang 197 en 218 (LBK).
17. Vgl. Zingende Gezegend, 99.
18. Uit het lied: Bierfeesten (als ik dit maar heb), verschenen op de CD Het beste

van Raymond v/h Groenwoud – Meisjes, EMI België 1990.
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Gerrit Achterberg, die wist wat tranen waren, schreef naar aanlei-
ding van een preek die hij in Rekken in 1941 hoorde over dit ge-
deelte, Apocalyps 7,13-17, zijn gedicht Bekering19. 

Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Here Jezus,
tussen ons en den Vader, naar Uw Woord
mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens,
wat er ook in ons leven is gebeurd.

Ik deed, van alles wat gedaan kan worden,
het meest misdadige – en was verdoemd.
Maar Gij hebt God een witte naam genoemd,
met die van mij. Nu is het stil geworden,
zoals een zomer om de dorpen bloeit.

Johannes vertelt verder wat er na dit intermezzo gebeurde:

8,1 En toen (het Lam) het zevende zegel opende,
geschiedde er een stilte in de hemel,
ongeveer een half uur lang… 
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19. Zoals Wim Hazeu vermeldt in zijn biografie van Achterberg, p. 325. Hij vertelt
erbij dat Achterberg oorspronkelijk als laatste regel had ‘in’ het donker tegemoet
en dat hij dat later veranderd heeft in ‘uit’: Uit Uwe Hand ten tweeden maal ge-
boren, schrijd ik U uit het donker tegemoet. Want ook een ‘bekeerde’ is niet al-
tijd in het licht. Het gedeeltelijk geciteerde gedicht van Achterberg is opgeno-
men in: Verzamelde Gedichten, Amsterdam 1991, p. 600.
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11 Het visioen van de zeven trompetten
Apocalyps 8,1 – 9,21

8,1 En toen (het Lam) het zevende zegel opende,
geschiedde er een stilte in de hemel,
ongeveer een half uur lang… 

2 En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden,
en hun werden zeven trompetten gegeven.

3 En er kwam een andere engel 
die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan,
en hem werd veel reukwerk gegeven,
om het met de gebeden van alle heiligen neer te leggen
op het gouden altaar dat vóór de troon is.

4 En de rook van het reukwerk steeg mét de gebeden der heiligen
uit de hand van de engel omhoog óp tot voor Gods aangezicht.

5 En de engel nam het wierookvat,
vulde het met vuur van het altaar 
en wierp het op de aarde,
en er geschiedden donderslagen en (donder-) stemmen, 
bliksemstralen en een aardbeving.

6 En de zeven engelen met de zeven trompetten
maakten zich gereed om de trompet te blazen.

7 En de eerste blies de trompet:
en het geschiedde:
hagel en vuur met bloed vermengd werd op de aarde geworpen;
en het derde deel van de bomen werd afgebrand,
en al het groene gras werd afgebrand.

8 En de tweede engel blies de trompet:
en iets als een grote berg, laaiend van vuur,
werd in de zee geworpen;
en het geschiedde dat het derde deel van de zee bloed werd,

9 en het derde deel van de levende schepselen in de zee stierf,
en het derde deel van de schepen verwoest werd.

10 En de derde engel blies de trompet:
en uit de hemel viel een grote ster,
brandende als een fakkel;
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en hij viel op het derde deel van de rivieren en de waterbronnen;
11 en de naam van de ster wordt genoemd: ‘Alsem’, bitter;

en het geschiedde dat het derde deel van de wateren alsem werd,
en vele mensen stierven van het water, 
omdat het bitter geworden was.

12 En de vierde engel blies de trompet:
en het derde deel van de zon,
en het derde deel van de maan,
en het derde deel van de sterren werd getroffen,
zodat het derde deel ervan verduisterd werd,
en er zowel overdag als ’s nachts voor een derde deel minder licht
was.

13 En ik zag, 
en ik hoorde een adelaar,
vliegend in het midden van de hemel met luider stem roepen:

‘Wee, wee, wee degenen die op de aarde wonen,
vanwege de overige trompetstoten van de drie engelen
die op de trompet zullen blazen!’

9,1 En de vijfde engel blies de trompet:
en ik zag een ster,
uit de hemel gevallen op de aarde;
en haar werd de sleutel van de put van de Afgrond gegeven.

2 En zij opende de put van de Afgrond,
en rook steeg op uit de put, als rook van een grote oven.
En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put.

3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn;
en hun werd macht gegeven, 
zoals aardse schorpioenen macht hebben.

4 En hun werd gezegd geen schade toe te brengen 
aan het gras van de aarde,
noch aan enig groen, noch aan enige boom,
maar alleen aan die mensen 
die het zegel van God niet op het voorhoofd hebben.

5 En hun werd gegeven om hen niet te doden,
maar vijf maanden lang te kwellen.
En hun kwelling was als een kwelling van een schorpioen,
wanneer deze een mens steekt.

6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, 
maar hem zeker niet vinden;
en zij zullen verlangen te sterven,
maar de dood vlucht weg van hen.

7 En sprinkhanen zagen eruit als paarden, toegerust tot de oorlog,
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op hun koppen iets als kronen gelijkend op goud,
en hun gezichten waren als gezichten van mensen,

8 en zij hadden haren als vrouwenharen,
en hun tanden waren als die van leeuwen,

9 en zij hadden borstpantsers als ijzeren borstpantsers,
en het gedruis van hun vleugels 
was als gedruis van wagens met veel paarden die ten strijde opruk-
ken;

10 en zij hebben staarten als schorpioenen en ook angels,
en in hun staarten (hebben zij) de macht 
de mensen vijf maanden lang schade toe te brengen.

11 Zij hebben over zich als koning de engel van de Afgrond,
wiens naam is in het Hebreeuws ‘Abaddon’, Verwoesting,
en in het Grieks is zijn naam ‘Appollyon’, Verderver.

12 De eerste wee is voorbij.
Zie,
er komen na deze nog twee weeën!

13 En de zesde engel blies de trompet:
en ik hoorde één stem uit de vier horens van het gouden altaar 
dat vóór God staat tot de zesde engel met de trompet zeggen:

14 ‘Maak de vier engelen los,
die zijn vastgebonden bij de grote rivier de Eufraat’.

15 En de vier engelen werden losgemaakt,
die paraat gehouden waren voor het uur en de dag en de maand en
het jaar,
om het derde deel van de mensen te doden.

16 En het aantal van de legers van ruiters 
was tweemaal tienduizendmaal tienduizend,
ik hoorde hun aantal.

17 En zó zag ik dat de paarden eruit zagen en die daarop gezeten wa-
ren, 
met vuurrode, paarse en zwavelgele borstpantsers,
en de koppen van de paarden als koppen van leeuwen,
en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel.

18 Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen 
gedood, door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun bek 
kwamen.

19 Want de macht van de paarden zit in hun bek en in hun staarten,
want hun staarten lijken op slangen met koppen,
en daarmee richten zij schade aan.

20 En de overige mensen die niet gedood waren door die plagen,
kwamen toch niet tot omkeer van de werken van hun handen,
om de demonen niet meer te aanbidden,

183

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 183



of ook de afgoden van goud en zilver, koper en steen en hout,
die niet kunnen zien of horen of voortbewegen.

21 En zij kwamen niet tot omkeer van hun moorden,
hun toverijen, hun hoererij en dieverijen.

Stilte
Dit is het absolute einde. Denk je. Het openen van het zevende ze-
gel zal het einde zijn. Na de verschrikkingen van het zesde, zal het
zevende de genadeslag toedienen. Maar ook deze keer meer gena-
de dan slag, want er gebeurt iets totaal anders dan wat je nu zou
verwachten: stilte geschiedt…
De stilte die nu in de hemel volgt, is niet de stilte en de rust op aar-
de van het visioen van Zacharja 1,11, want die was schijn. Zoals de
machthebbers altijd de critici van hun beleid tot stilte brengen. Niet
een olympische rust, of die van de Pax Romana: die rust wordt door
deze stilte in de hemel onthuld als vals.
Elia die in diepe crisis naar de berg van het verbond Horeb (=Si-
naï) moest om daar het vertrouwen terug te krijgen, ervoer God niet
in aardbeving, wind en vuur – hoewel dat toen wel de gebruikelij-
ke begeleidingsverschijnselen van het komen van de goden waren!
Na de tour de force van God op de Karmel moet deze uiting van
Gods macht direct, zoals steeds in de Schrift, door een ander beeld
gecorrigeerd worden, om misverstanden over die macht Gods te
voorkomen. Elia ontmoet God in de stem van een dunne stilte1. De
al te menselijke voorstellingen over Gods macht alsof het over Su-
perman-in-actie gaat, worden steeds gecorrigeerd: Gods ‘macht’ is
van geheel eigen aard2. Het Lam staat in het midden van de troon:
dat maakt dat díe troon niet te vergelijken is met welke aardse troon
dan ook. Daarom was er ook die ruimte tussen het zesde en zeven-
de zegel: een ruimte om stil te zijn voor God: God is in ons midden,
laat nu alles zwijgen3.
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1. De machtsstrijd tussen God en de goden op de Karmel, 1 Koningen 18. Daar-
na: 1 Koningen 19,12. Vgl. de vertaling van Chouraqui: une voix, un silence sub-
til. En Martin Buber, Bücher der Geschichte, Heidelberg 1985: eine Stimme ver-
schwebenden Schweigens.

2. Op zichzelf is dat al een spreken over God in antropomorfe termen en moet het
dus behoedzaam gebeuren: het is een beeld dat spreekt ‘om niet geheel te zwij-
gen’. 

3. Gezang 323. Vgl. ook Gezang 12 en 243 (LBK)! 
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Het openen van de eerste zes zegels heeft de spanning opgevoerd,
het wachten is nu op het verlossende zevende zegel: de finale mani-
festatie van de macht van het Lam – dit klinkt vreemd, en dat moet
ook zo blijven, want deze macht verwerkelijkt zich anders dan we
gewend zijn van machthebbers. Daarom gebeuren er vanuit dat
Lam in het midden van de troon dan ook steeds verrassende din-
gen, die volgens onze logica en definities en verwachtingen van go-
den en macht niet kloppen, en soms zelfs tegenstrijdig schijnen. Dat
was al te merken in het inhouden van het beslissende zevende zegel.
Datzelfde zullen we zien met de zevende trompet (pas in 11,15, na
de zesde in 9,13-21) en de zeven schalen (pas in 16,1, nadat in 11,15
de zevende trompet geblazen heeft).

In zwakheid
De stilte die volgt op het openen van het zevende zegel is een vol-
komen verrassing4. Alles in dit boek staat onder de druk van het ko-
men Gods: wat spoedig moet geschieden. Het gaat ook gebeuren, het
is al aan de gang en zal voltooid worden. De pure passie waarmee
God zijn verbond met mensen gesloten heeft, laat geen gras over het
onrecht groeien (vgl. Psalm 83,2). Maar: alles op de wijze van het
Lam. Lammeren zijn geen hardlopers of doorstoters: hun kracht ligt
in hun schijnbare zwakheid, die ontwapenend werkt. Deze theolo-
gische notie van de zwakheid Gods was de kern van de oer-verkon-
diging van de kerk, zoals door Paulus ontwikkeld: Want het dwaze
van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan
de mensen5… Op deze wijze wil het Lam-als-geslacht overtuigen door
in zijn zwakheid de afhankelijkheid van en de verbondenheid met
God te blijven beleven. Het stelt zich niet boven ons, maar naast en
onder: het wil ons dragen, zoals het Lam tegelijk als Herder optreedt.
Daarvoor is een bepaalde houding nodig: wie nog roemt in zijn vlees6

blijkt die niet te hebben. Daarmee bedoelt Paulus natuurlijk niet dat
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4. Vgl. The voice of silence (Hommage to Olivier Messiaen) van Gert Oost, waar-
in hij zowel naar 1 Koningen 19,9-12 als naar de melodie van Gezang 243 ver-
wijst. Van de CD A Rose of Crystal, Rotterdam 1994.

5. 1 Korintiërs 1, 25. Op deze notie heeft Paulus, die het evangelie in Asia bracht,
een hele theologie van het kruis gebouwd. Vgl. 1 Korintiërs 1,18-2,3; 12,22; 15,43;
2 Korintiërs 11,30; 12,9-10; 13,4. Vgl. ook Matteüs 8,17.

6. 1 Korintiërs 1,29-31. Met vlees duidt de Schrift de mens in al zijn broosheid en
kwetsbaarheid aan.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 185



een mens niet trots op zichzelf mag zijn, of een gezond zelfvertrou-
wen mag hebben. Het gaat om de basis van je leven, waar dat op ge-
grond is. Of je leven gesloten is, in en aan jezelf genoeg en genoeg-
zaam, krampachtig de zwakten en tekorten in jezelf toedekkend,
levend in een bewustzijn dat je het leven geheel zelf in de hand hebt
en moet houden. De vraag uit Apocalyps 6,17 wie kan standhouden?
heeft juist met deze mentaliteit te maken, die het zesde zegel probeert
te forceren: geef dat bolwerk van je op, want als het erop aankomt
ben je als broos mens toch nergens. Het is de mentaliteit die in het
eerste paard verbeeld is, 6,2. Of dat je in die ervaren broosheid, be-
perktheid, zwakheid en afhankelijkheid, je kracht en toevlucht zoekt
bij de Bron van alle leven. Dat je in ontzag7 stil wordt voor Hem, en
even jezelf vergetend onder de diepe indruk van zijn goedheid komt,
om vandaaruit kracht te vinden in jezelf.
Het is de stilte van Zefanja 1,7 die volgt op het gepassioneerd in-
grijpen Gods ten aanzien van wie afglijden van Hem: Sst… voor het
aangezicht van JHWH! Want nabij is de dag van JHWH…! Alsof God
in deze creatieve pauze het al fundamenteel tot zichzelf laat komen8.
Een stilte die past bij een ontzagwekkende ervaring – om die haar
werk te laten doen in je, zodat ze beklijft. Het is dé respons op de
ingreep Gods. JHWH zal voor jullie strijden en jullie zullen stil zijn9. 

Dat alles gebeurt in de hemel bij het openen van het zevende zegel.
Volgens een Joodse traditie laat God de engelen overdag stil zijn
om zo de gebeden van Israël te kunnen horen en hun zijn goedheid
te tonen10. En nu de aarde nog… Een stilte van ongeveer een half
uur. Ontzagwekkend lang na alle tumult van het zesde zegel. En te-
gelijk maar kort: geen vol uur, maar ‘half’: in de beeldtaal drukt het
iets voorlopigs uit: we zijn er nog niet, we moeten verder, zoals 8,2
programmatisch aankondigt: En ik zag de zeven engelen die vóór
God stonden, en hun werden zeven trompetten gegeven.
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7. In de tale Kanaäns heet de hier beschreven innerlijke houding: de vreze Gods.
8. P. Morant, Das Kommen des Herrn. Eine Erklärung der Offenbarung des Johan-

nes, Zürich 1969, t.p. 
9. De oproep van Mozes bij de dreiging van de Egyptenaren vlak voor de Schelf-

zee, Exodus 14,14. En de respons in de Psalmen: 37,7; 62,2; 65,2; 76,9; 83,2. Vgl.
ook Jesaja 30,15; Klaagliederen 3,26; Habakuk 2,20.

10. Het Talmud tractaat, Hagigah 12b.
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Trompetten
De literaire structuur van de zeven trompetten loopt parallel met
die van de zeven zegels: de eerste vier gaan volgens een vast paral-
lel patroon, de vijfde en zesde wijken daarvan af, en het zevende
wordt uitgesteld. Net als het intermezzo van Apocalyps 7 het ope-
nen van het zevende zegel uitstelt, zo ook stellen de hoofdstukken
10-11 de overwinningsstoot van de zevende trompet uit11.

De trompet (of: bazuin12) vervulde in de Oudheid een belangrijke
rol in de communicatie. Deze is vergelijkbaar met het in onze sa-
menleving onmisbare, complexe netwerk van electronische com-
municatiemiddelen. Trompetten kondigen verschillende gebeurte-
nissen aan: van vreugdevolle tot alarmerende. Dit visioen roept dan
ook talrijke associaties op: met oorlog en mobilisatie, een nood-
toestand, het sluiten van wapenstilstand en vrede, een feestdag, de
kroning van een koning. Zo ook waarschuwden trompetten bij de
profeten voor naderend goddelijk oordeel en kondigden de ‘dag des
Heren’ aan: proclamaties van naderend oordeel, oproep tot omkeer
en het maken van een nieuw begin. Het aspect van ‘de dag’ als het
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11. De compositie is die van de ‘sandwich’ (A B A’). De hemelse liturgie B, (8,3-5),
staat als het beleg van een sandwich tussen het verschijnen van de engelen met
de trompetten A, (8,2) en het uitvoeren van de plagen A’ (8,6-9,21a). Zo wordt
ook de trompet-serie met de volgende visioenen verbonden door middel van een
dubbele sandwich-constructie:
–10,1-11,14 is als intermezzo ingevoegd binnen de zeven-trompetten-serie (8,6-
9,21A; 10,1-11,14B; 11,15-19A’)
–10,1-11,14 (‘de kleine rol’) is tevens verbonden met 12-14 in die zin dat het ver-
wijst naar dezelfde tijdsperiode en vervolging door het beest als 12-14. Door het
te introduceren als ‘kleine rol’ wordt het een parallel met (en ontwikkeld in) de
zevenvoudig verzegelde rol die het Lam ontvangt in hoofdstuk 5. 
Zo worden door sandwich-constructies verbanden gelegd tussen de kleine pro-
fetische rol en de volgende visioenen (10,1-11,14a; 11,15-19b; 12,12-14a’). Bo-
vendien weeft het uitspreken van het wee van de adelaar de kleine rol met de
trompetserie samen, in zover de adelaar het eerste wee aankondigt zo vroeg als
9,12 en het tweede als reeds gebeurd zijnd in 11,14. Het derde wee, 12,12a, ver-
wijst naar 12-13. Alle drie de weeën spreken over dezelfde demonische machten.

12. Muzikaal is het juister om het Griekse salpinks met bazuin en het Hebreeuwse
sjofar met ramshoorn te vertalen. Ik vind in een moderne vertaling het meer al-
gemeen bekende trompet duidelijker klinken. De iconografie geeft een rijke hoe-
veelheid trompetten te zien. Het instrument tref je bijna overal aan in afbeel-
dingen van het laatste oordeel, op tympanen en fresco’s.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 187



moment van het verzamelen en doen terugkeren van verstrooide
ballingen, leidde tot de idee van de trompet als oproep tot opstan-
ding. Ook werd de trompet in de liturgie gebruikt ter gedachtenis
van Israël bij God en herinnert het trompetgeschal aan de theofa-
nie op de Sinaï13. De openbaring Gods op de laatste dag zou dan
ook met dezelfde verschijnselen gepaard zou gaan. In de Apocalyps
kondigen de trompetten de nadering van een nieuwe exodus aan
met slagen zoals de eerste. In ieder geval roept het geluid ervan op
attent te zijn: er staat iets te gebeuren. 

De hemelse liturgie
Voordat de trompetten naderend onheil aankondigen, wordt in 8,3-
5 weer de vraag van de slachtoffers op aarde uit 6,10 opgenomen.
Literair gezien staat deze vraag centraal14. De hemel is niet van ko-
per, ook al lijkt het vaak zo. Het roepen vanaf de aarde komt áán
en draagt zelfs bij aan de tenuitvoerlegging van het oordeel. Dit
beeld heeft grote betekenis: niemand dan Johannes was er zich meer
van bewust dat individuen zeer beperkt zijn in het veranderen van
de loop der geschiedenis en het naderbij brengen van het Konink-
rijk. De kosmische tegenkrachten zijn kolossaal. De interactie tus-
sen de soevereiniteit Gods en de gebeden van mensen maakt deel
uit van het uiteindelijke mysterie van het bestaan. De kracht van
het gebed onderstreept Gods suprematie. Gebed voorgesteld als om-
hoog stijgende wierook: het dwarrelt niet zinloos weg, maar bereikt
God en zet de krachten van de hemel in beweging. De verrassende
wending die de geschiedenis openbreekt en gaande houdt: het ge-
schiedt dat God hoort en doet. 
Hoe loopt dat af, wat houdt dat dan wel in, is onze cynische vraag.
God hoort en ziet de ellende van zijn volk. Dit geschiedt op de wij-
ze van ‘commitment’, zoals bij Mozes die in navolging van Gods
horen en zien ook leert horen en zien!
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13. Vgl. voor aankondiging van ‘de dag’ en oordeel: Ezechiël 33; Sefanja 1,15; Joël
2,1; voor liturgisch gebruik: Numeri 10,10; oproep aan ballingen: Zacharja 9,14;
oproep tot opstanding: Matteüs 24,31, 1 Tessalonicenzen 4,16, 1 Korintiërs
15,52; voor de troonsbestijging: 1 Koningen 1,39 en Psalm 47,5 en 98,6; voor de
theophanie: Exodus 19,16.

14. Het ‘beleg van de sandwich’ in het midden. Dat zal straks dus ook zo zijn met
de grotere sandwich-constructie van 10,1-12,14.
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En het geschiedt in die vele dagen,
– waarin de koning van Egypte sterft
en de kinderen Israëls zuchten vanwege de slavernij
en het uitschreeuwen –
dat hun hulpgeroep vanuit de slavernij opklimt tot God 
en God hun kermen hoort 
en God zijn verbond met Abraham, Izaäk en Jakob gedenkt.
En God ziet de kinderen Israëls
en God heeft er weet van.
En Mozes … (Exodus 3, 23-3,1). 

Zo vervolgt het verhaal van Gods ingrijpen met: En Mozes… Het
kleine woord en, dat in veel vertalingen uit esthetische motieven
maar weggelaten wordt, is een manier van de verteller om aan te
geven dat het verhaal gáát15. Dat je wel eens twijfelt of wanhoopt,
maar dat het verhaal van God toch doorgaat met mensen en wel
vaak onverwachts. Het aardse leed resoneert in de hemel. God heeft
er weet van, lijdt zelf aan het leed van zijn schepselen. Het verhaal
gaat verder – ja, met alleen ‘God redt’ redden we het niet. Zoals het
muurgesprek op de grafitti-muur bij het station: de eerste dag las ik
‘Jezus redt’, de volgende dag stond erachter gekalkt: ‘het niet’, toen
kreeg iemand de geest en schreef er weer achter ‘alleen’.
God werkt niet alleen, als deus ex machina. Hij is ook niet de on-
bewogen beweger, maar bewogen brengt Hij mensen in beweging
en tot bewogenheid. Een prachtige beweging wordt getekend: zoals
de schalen wierook in Apocalyps 5,8 de gebeden van de lijdenden
symboliseren om het koningschap van het Lam te vieren, zo ont-
steken en steunen de gebeden ook hier het vuur op het altaar16 dat
vóór de troon is – deze Machtige hoort en ziet wat ‘onder’ gebeurt.
Zoals de schreeuw der martelaren in 6,9-11, zo roepen de gebeden
van de vervolgden hier om gerechtigheid en optreden Gods. In één
beweging met het reukwerk gaan de gebeden óp tot God, die het
weer terugstuurt naar de aarde (het vuur van het altaar komt in de
eerste vier trompetten terug) – er zal recht geschieden tot een con-
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15. Zoals de titel luidt van het boek van Nico ter Linden.
16. De Apocalyps vermeldt zevenmaal een altaar in de hemel: 6,9; 8,3 (tweemaal);

8,5; 9,13; 14,18. Vgl. Jesaja 6 en Ezechiël 10.
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fronterende zuivering en rechtvaardige vereffening (zie uiteindelijk
in het rechtsgeding 18,24). 

De oordelen komen
En de zeven engelen met de zeven trompetten maakten zich gereed
om de trompet te blazen. Het gaat geschieden in volheid. De oor-
delen komen. Toespitsend op wat in hoofdstuk 9 aan de orde kwam:
wat zeggen we eigenlijk méér met God oordeelt dan dat er zich een
natuurlijk proces voltrekt van ‘wat je zaait zul je oogsten’? En hoe
voltrekt zich dat oordeel Gods?
Het begint ermee dat je gaat zien of horen – dat een kritisch ‘te-
genover’ je confronteert met je daden. Dat houdt in dat je zoveel
afstand neemt van wat je doet, dat je dat zelf – samen met die kri-
tische ander – kunt gaan beoordelen. Dat is een grote stap. Als we
het over Gods oordeel hebben, is daar het gewicht van God die ons
op de rechte weg wil hebben. God doet dat altijd door het Woord17,
door aanspraak en overreding, niet door een gewelddadige over-
meestering. Dat heeft te maken met gezag. In het feit dat we gaan
zien wat ons van Godswege (al of niet via bemiddeling) duidelijk
gemaakt wordt, voltrekken wij zelf het oordeel Gods. Dat is dyna-
misch: het wordt een oordeel Gods, wanneer wij dat met het gezag
van God in ons leven laten gelden. Wanneer we die crisis aangrij-
pen om dit te laten gebeuren en in de ruimte te gaan staan die God
schenkt. Want God is het die voor de mens ruimte maakt én daar-
mee de mogelijkheid tot omkeer schenkt18. 
Het oordeel Gods heeft twee onlosmakelijk en zelfs mysterieus met
elkaar verbonden aspecten: als een subjectief gebeuren vanuit de
mens én als objectief gebeuren vanuit God. Die twee moeten dyna-
misch op elkaar betrokken blijven, omdat ze het ene proces vormen
waarin God, met volledig respect voor de eigenheid van een mens,
die mens zó aanspreekt dat het iets creatiefs in hem bewerkt: inzicht
in het kwaad en een ruimte, een basis voor omkeer, die de mens in
staat stelt een nieuwe weg metterdaad te gaan. Het Woord Gods
schept een nieuwe stand van zaken waardoor ik mij kan en wil om-
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17. Vgl. het beeld van het Woord Gods als scherp zwaard uit Hebreeën 4,12-13.
18. Vgl. Romeinen 1,18-32.
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keren om te leven in die nieuwe door God geschonken werkelijk-
heid. Met zijn krachtige retoriek doet Johannes vanuit de visioenen
van God en Christus dat appèl op ons door in al die beelden ons
een spiegel voor te houden die ons nodigt tot zelfkritiek19. Hij pre-
senteert zijn appèl met zoveel gezag dat we er niet onderuit kunnen,
terwijl datzelfde gezag ons in staat stelt er onderuit te kúnnen ko-
men. Dat wordt uitgedrukt met het Lam dat het oordeel velt. Want
dit gezag heeft niet met onderwerpen, maar met oprichten te ma-
ken. Tom Naastepad heeft dit poëtisch uitgewerkt door te spelen
met de verschillende verbindingen die je met het woord richten kunt
maken: richt op uw macht, richt aan uw heil, richt op uw woning, richt
aan de vreugdedis, richt over de aarde20.
Het aanvaarden van dat ‘oordeel’ betekent: inzien dat de weg die je
gaat fout is en dat daar de kern van het probleem ligt. En niet slechts
in het ongedaan maken van de gevolgen van je fouten, zoals bij-
voorbeeld het milieuprobleem veelal aangepakt wordt. Dan be-
schouw je de kleine en grote rampen die ons handelen met zich mee-
brengt als onvermijdelijke bedrijfsongevallen, zonder dat ons de
ogen opengaan voor waar we in grote lijnen individueel en collec-
tief mee bezig zijn. Met behulp van technologische ingrepen probe-
ren we de negatieve gevolgen wat te verminderen, maar we gaan un-
verfrohren verder op dezelfde weg. Er is waarschijnlijk geen tijd
geweest waarin ons zoveel informatie ter beschikking stond, en we
‘weten’ ook, dat als wij in zo’n hoog tempo doorgaan met verbruik
van grondstoffen, dat komende generaties tekorten zullen krijgen,
dat de aarde ons consumptieniveau gewoon niet aankan. De eerste
en tweede Club van Rome hebben duidelijk gesproken. En waarom
doen we niets? Omdat er machten zijn die belangen hebben en daar-
om veranderingen tegenhouden. Ook op persoonlijk niveau kun je
veel inzicht hebben in je situatie zonder dat je in staat bent er iets
aan te veranderen. Dit machteloze gevoel maakt dat velen dof, duf
en murw ‘gewoon’ de dagelijkse tredmolen gaan. De komende
droomgezichten wekken onze verbeeldingskracht uit die verlam-
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19. Het dialogische heen en weer van deze bespiegeling wordt prachtig uitgedrukt
in Ad Wammes’ orgelcompositie Miroir, uitgevoerd door Stephen Taylor. Zie
de CD Marcussenorgel Nicolaikerk Utrecht, Houten/ Eindhoven.  

20. Gezang 119 (LBK).
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mende en berustende slaap, zodat we opstaan in krachtige veront-
waardiging en het gewekte verlangen naar gerechtigheid volgen.
Er is een machtsstrijd gaande tussen JHWH en de machten van duis-
ternis en kwaad die zich genesteld hebben in mensen en structuren.
Vanuit de openbaring van Naam komt een bevrijdingsbeweging op
gang, die klein begint en breed uitwaaiert. De manier waarop
JHWH mensen nodigt mee te gaan op de weg van de vrijheid, is in
feite gelijk aan de manier waarop Hij de zich verhardende kwade
machten probeert tot omkeer te krijgen: door zijn Naam te open-
baren, dat wil zeggen, door te tonen dat het gaat om het goede le-
ven en de gerechtigheid waarvoor Hij instaat en waarover alleen Hij
zeggenschap heeft.
De visioenen van Christus en God doen een verlangen geboren wor-
den naar leven in gerechtigheid en vrede. Anderzijds wekken de
steeds intensiever wordende oordelen een afkeer op jegens het
kwaad. Wie zich door deze beide laat gezeggen, ontvangt daarin een
openbaring van de Naam, die tegelijk een openbaring van het wa-
re wezen van jezelf en de wereld inhoudt. 

We vervolgen de lezing van de Apocalyps: En de zeven engelen met
de zeven trompetten maakten zich gereed om de trompet te blazen.
De zeven zegelen blijken opeens een ‘tweetraps-raket’: uit het ze-
vende zegel komt een nieuwe serie, nu van zeven trompetten te voor-
schijn, waaruit weer veel catastrofaals geschiedt. Het gaat ook hier
niet om een chronologisch verhaal van gebeurtenissen in het totale
wereldgebeuren die elkaar in de tijd opvolgen. In de drie series van
zeven oordelen gaat het in wezen steeds om hetzelfde, vanuit ver-
schillend perspectief gezien. Want de verschillende beelden van ze-
gels, trompetten en schalen roepen telkens iets anders op, omdat
ook hun intensiteit toeneemt, zoals ook de slagen in Exodus. Het
gaat om de reactie die ze bij de mens oproepen. Laat de mens zich
gezeggen, willen we hoorders zijn? Tegelijk drukken de opeenvol-
gende drie series iets uit van Gods geduldig en onvermoeibaar po-
gen mensen tot in- en omkeer te krijgen21.
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21. Zie meer over de zin van het drietal bij de derde serie, de schalen, vanaf Apo-
calyps 16,1v.
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Wat er aangekondigd wordt
Hoewel de vorm van de eerste vier (zegels en trompetten) parallel
loopt, verschilt de inhoud: de machtige, koninklijke trompetten bren-
gen niet alleen verwoesting over het Romeinse rijk (zoals de histori-
sche zinspelingen in Apocalyps 6 doen denken), maar over alle ele-
menten van de kosmos (zoals men die toen zag: aarde, wateren, zee
en lucht): vier dimensies, maar niet totaal – twaalf keer wordt ge-
zegd dat slechts een derde deel wordt getroffen22, opdat mensen tot
inkeer en omkeer komen en verdere catastrofen voorkomen worden.
De vijfde en zesde zijn ook hier anders van structuur en inhoud: ze
zetten niet zoals eerste vier de verwoesting van de kosmische orde
in beweging, maar openbaren de demonisch-satanische macht die
een derde van de mensheid doodt.
– Trompet 1 roept associaties op met de zevende plaag in Egypte,
of het oordeel jegens aartsvijand Gog23.
– Trompet 2 roept de eerste plaag in Egypte op24. Een berg is sym-
bool voor een wereldmacht. Het kan ook een verwijzing zijn naar
de vulkaanuitbarstingen van Santorin (dertiende eeuw vChr.) of re-
center die van de Vesuvius (79 A.D.).
– Trompet 3 richt levensbedreigende schade aan25: het water wordt
als alsem, een bitter smakende plant.
– Trompet 4 roept de negende plaag in Egypte op. Zon, maan en
sterren zijn de lampen voor de aarde26, ontgoddelijkte machten,
dienstbaar aan het leven op aarde – door de chaos keren die zich
nu tegen de mens. Een sterk anti-heidens getuigenis van de macht
van de God van Israël die over deze veel aanbeden goden-machten
heerst. Maar de genade Gods laat nog wat licht over, opdat men-
sen hun levensduisternis kunnen opgeven in het oneindige licht van
zijn presentie. In de finale gaat dat licht definitief over de mensen
op (Apocalyps 22,5).
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22. Het motief van gedeeltelijke vernietiging (ten teken dat het waarschuwend be-
doeld is, niet als doel op zichzelf) komt vaker terug. Vgl. dit motief in het Exo-
dus-verhaal van de slagen, Exodus 6-12. Zie ook Ezechiel 5,2 en Zacharja 
13,8-9.

23. Exodus 9,23; Ezechiël 38,22; Joël 2,30.
24. Exodus 7,20. Vgl. ook Jeremia 51,25.
25. Vgl. Jeremia 9,14-15.
26. Exodus 10,21; Genesis 1,14-18. 
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Dan verschijnt in het zenit, zodat iedereen hem kan zien en horen,
de indrukwekkende adelaar, driemaal wee roepend, en nóg drie
trompetten kondigen zich aan: het eerste wee volgt in 9,1-11, het
tweede in 9,13-11,1327. 
De effecten zijn nog drastischer dan van de vorige vier: die waren
gericht tegen de elementen, deze zijn gericht tegen de opstandige
mensheid. Een afzichtelijk en angstwekkend beeld. 

– Trompet 5 in 9,1-11 roept angstige associaties op met de achtste
plaag in Egypte: sprinkhanen, die tegelijk veel weg hebben van Joëls
aankondiging van de dag des Heren28. De gevallen engel opent de
beerput vanwaaruit sprinkhanen klimmen. Die worden rechtstreeks
van de engel van de put van de afgrond, bottomless pit (abussos),
aangevoerd. Dit is de onderaardse plaats van de demonen, waar
straks het Beest uit opkomt, 11,7 en 17,8, en waar de Satan en het
Beest definitief naar toe worden verbannen, 20,1.10. Oorspronke-
lijk was het de plaats van de chaotische wateren onder de aarde, die
God in toom hield voor de mens29. Johannes heeft de Afgrond ge-
personifiëerd in een engel die als koning heerst en het gebeuren
stuurt. Meesterlijke ironie in het laatste woord van de vijfde trom-
pet: de verwoestende helse legermacht had als zijn koning de Ro-
meinse keizer!30. 

Nogmaals Apollyon
F. Bordewijk heeft in zijn roman Apollyon31 op fenomenale wijze
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27. Door dit hele stuk als tweede wee te karakteriseren, wordt het intermezzo van
Apocalyps 10,1-11,13 integraal opgenomen in de trompetserie, en wel verbon-
den met de zesde trompet (9,16-11,13).

28. Exodus 10,1-20; Joël 1-2,11.
29. De afgrond moet wel onderscheiden worden van de Hades, het dodenrijk (Apo-

calyps 1,19 en 20,14), waarvan Christus de sleutels heeft. Dit is de voorlopige
verblijfplaats van de doden, in 6,9 de plaats onder het altaar genoemd. Vgl. Psalm
33,7. Volgens de oude mythe de plaats van Tyamat, de draakachtige vijand Gods,
ook wel Leviathan genoemd. Vandaar het verband tussen deze diepte en het
kwaad, vgl. Jesaja 27,1; Amos 9,3.

30. Apollyon is geen exacte weergave van Abaddon (dat is apoleia, 17,8, verderf),
maar benadert apollumi= verwoesten, met de bedoeling naar Apollo te verwij-
zen zoals Griekse schrijvers wel deden. De cultus van Apollo gebruikte het sym-
bool van de sprinkhaan, en Caligula en Nero aapten de god Apollo na en Do-
mitianus pretendeerde een incarnatie van hem te zijn. 
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dit onvoorstelbare beeld laten ‘landen’ in de beschrijving van een
mens van vlees en bloed, Starnmeer. Deze figuur belichaamt alles
wat negatief is op een wijze die uiterlijk ook nog respect afdwingt
bij zijn omgeving. Het is eerder een knappe gentleman dan een dra-
cula. Maar zijn opvattingen zijn desastreus. Hij vindt dat de mens
alles wat in zijn handen komt alleen maar bevuilt; hij brengt alleen
maar verbrandingsproducten voort. En hij beklaagt de schepper,
omdat hij niet in staat is tot regeneratie, alleen tot degeneratie32. Als
hij een naar lichaam en geest prachtige, door iedereen als volmaakt
beschouwde vrouw ontmoet, ziet hij haar als prachtig materiaal om
te bederven33. Wanneer hij met haar omgaat, gebeurt dat ook met
de vrouw, die hem bewondert en door hem gefascineerd is. Zijn in-
vloed op haar is vreselijk: waar ze eerst alleen oog voor het goede
had, ziet ze nu vooral het lelijke van alle mensen, ze wordt hoog-
hartig. Hun relatie wordt beheerst door angst. En het komt zover
met haar dat ze geharnast door het leven gaat, gebroken. Starnmeer
ziet liefde als iets dat de mens klein maakt tegenover zijn ideaal van
de autarkie: de mens – zoals hij – die genoeg aan zichzelf heeft. Bij
de eerst zo vitale vrouw komen door zijn invloed gedachten aan de
dood op. Ze komt niet los van hem, zijn gedachten zijn in haar
geëtst34. Het tast haar levensdrift aan, ze gaat geloven in het nood-
lot en zelfs haar volmaakt uiterlijk gaat trekken van verval verto-
nen. Starnmeers optreden kenmerkt zich door dwang, een machti-
ge dwang in zijn stem35. 

De zesde trompet
De wee-roepen gaan door: het tweede komt met de zesde trompet.
– Trompet 6 vormt in 9,13-21 de absolute climax tot nu toe, corres-
ponderend met de tiende plaag van Egypte, de dood van de eerst-
geborenen (Exodus 12,29). Het gouden altaar in de hemel corre-
spondeert met dat wat in tabernakel stond: de plaats waar de
gebeden bij God gebracht worden! Weer vormen hier de gebeden
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31. Den Haag 1978 (oorspronkelijke druk 1940). Op het titelblad, p. 5, citeert hij
Apocalyps 9,11.

32. A.w., p. 22-23.
33. A.w., p. 169.
34. A.w., p. 294.
35. A.w., p. 325.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 195



van mensen de aanzet tot het handelen Gods36. Het genoemde uur
is weer geen chronologie, maar drukt uit dat het besluit tot ingrij-
pen definitief genomen is. Het uur is gekomen: de maat is vol. Van-
uit de Eufraat gaat het gebeuren. Deze rivier vormde de oostgrens
van het Romeinse Rijk. Daarachter lag het door Rome gevreesde
koninkrijk der Parthen dat al eerder de Romeinen versloeg. De ver-
woestende macht van het helse leger wordt aangegeven door het on-
telbare aantal krijgers. Ook dit beeld is onvoorstelbaar en ook zo
bedoeld. Wat hier gebeurt is niet van de aarde, het is van de hel af-
komstig – hier moet je niets mee te maken (willen) hebben. 
De beeldtaal bereikt hoogten van fantasie, beheerste weliswaar,
want Johannes ziet veel bekende beelden, die in een soort epische
verdichting geconcentreerd in één afgrijselijk, onvoorstelbaar beeld
zijn gevat. De beerput gaat nu helemaal open. Er is vuur en er is
rook. En uit de rook komen sprinkhanen, die vijf maanden leven37,
als schorpioenen met een soort neutronenbom-effect: alleen de men-
sen worden geraakt. Het afgrondelijke kwaad richt grote verwoes-
tingen aan. Het onthulde kwaad komt steeds meer in zijn eigen hoe-
danigheid naar boven. Het beeld is weerzinwekkend en dat is exact
de bedoeling: dat je er een grondeloze afkeer van krijgt. 
Al deze beelden zijn geen nauwgezette beschrijving van wat gebeurd
is of nog moet gebeuren, maar een retorisch visioen in de taal van
de mythe. Misschien vergelijkbaar met huidige waarschuwingen te-
gen ecologische en nucleaire verwoesting in de literatuur die geen
beschrijving geven van een reeële stand van zaken, maar meer een
fictieve projectie van wat zou kunnen gebeuren indien de militaire
expansie of technologische exploitatie van de aarde doorgaat. Met
het doel om mensen wakker te schrikken en aan te zetten tot tegen-
actie tegen die verwoestende machten. 
De reactie van mensen is als die van op het zesde zegel (6,16): men
wil de confrontatie niet aangaan. Hier in 9,20-21 wordt uitdrukke-
lijk geformuleerd wat steeds op de achtergrond van het gebeuren
aanwezig was: het is allemaal bedoeld om tot in- en omkeer te ko-
men. Dit zal ook in 16,9.11.21 als refrein herhaald worden: en zij
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36. Vgl. Exodus 6,9v; 8,3v; 27,2; 37,25.
37. Zoals Abraham rook uit Sodom en Gomorra zag opstijgen, Genesis 19,28. Voor

sprinkhanen, vgl. Exodus 10,12.15.
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kwamen niet tot omkeer… Dit herinnert wel heel sterk aan wat van
Farao gezegd is ten aanzien van zijn volhardende weigering en ver-
harding38. Vol ironie wordt de goden-kritiek die vaak in het Oude
Testament klonk39 hier herhaald: je geeft je hart en wil aan mach-
ten die je zelf gemaakt hebt. Je sluit jezelf in je zelfgekozen gevan-
genis op.
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38. Exodus 7,4.13.16.23; 8,15.19.32; 9,7.34-35; 10,20; 11,10.
39. Vgl. Psalm 115,4-7; 135,15-17; Jesaja 44,6-20; 46,5-13.
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12 Tweede intermezzo:
De engel met het boekje
Apocalyps 10,1 – 11,14

10,1 En ik zag een andere sterke engel, gehuld in een wolk, 
neerdalen vanuit de hemel,
en de regenboog was boven zijn hoofd
en zijn aangezicht was als de zon
en zijn voeten als zuilen van vuur.

2 En in zijn hand hield hij een geopend boekje.
En hij zette zijn rechtervoet op de zee,
en zijn linker op het land.

3 En hij schreeuwde met luider stem zoals een leeuw brult.
En toen hij geschreeuwd had,
begonnen de zeven donderslagen met hun eigen stemmen.

4 En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, 
wilde ik gaan schrijven,
maar ik hoorde een stem uit de hemel spreken:

‘Verzegel wat de zeven donderslagen hebben gesproken,
en schrijf dat níet op!’

5 En de engel, die ik op de zee en het land zag staan,
hief zijn rechterhand op naar de hemel,

6 en zwoer bij Hem die leeft tot in de eeuwen der eeuwen,
– die de hemel en wat erin is,
en de aarde en wat erop is,
en de zee en wat erin is, geschapen heeft – :

‘Uitstel is (er) niet meer!
7 Maar in de dagen van het geluid van de zevende engel,

wanneer hij op de trompet zal blazen,
zal het mysterie van God tot voleinding gebracht worden,
zoals Hij als evangelie verkondigd heeft aan zijn dienaren,
de profeten’.

8 En de stem die ik uit de hemel hoorde,
sprak weer met mij en zei:

‘Ga, neem het boekje,
dat geopend ligt in de hand van de engel
die op de zee en op het land staat’.

9 En ik ging naar de engel en zei hem mij het boekje te geven.
En hij zegt tegen mij:

198
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‘Neem en eet het op.
En het zal je buik bitter maken,
maar in je mond zal het zoet zijn als honing’.

10 En ik nam het boekje aan uit de hand van de engel
en at het op,
en het was in mijn mond zoet als honing.
En toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.

11 En zij zeggen mij:
‘Jij moet weer profeteren 
over vele volken en naties en talen en koningen’.

Na alle nachtmerrie-achtige doembeelden die rondspookten in Jo-
hannes’ hoofd, treedt de rust weer in. Verrassenderwijs. Want ook
nu volgt niet de zevende trompet (zoals na 6,17 het eerste intermezzo
van 7,1-17), maar een groot tweede intermezzo, waarin een in-
drukwekkende rijzige engelgestalte met een geopend biblaridion, een
boekje1, in zijn hand als een leeuw brult2.

Hoe lang?
Het geheel van 10,1-11,14 wordt als één visioen gepresenteerd, in-
geleid door het gebruikelijke: en ik zag… Dit middenstuk van de
Apocalyps heeft een ingewikkelde structuur3. Ook dit tweede gro-
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1. In het Grieks van die tijd hadden verkleinwoorden niet zo’n sterke betekenis. In
10,8 wordt ook gewoon biblion, boek(-rol) gebruikt voor hetzelfde. Er zijn bo-
vendien nogal wat tekstvariaties ten aanzien van deze woorden, zie het kritisch
apparaat van Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece (26ste editie), Stutt-
gart 1979, p. 651.

2. Prachtig geschilderd door Hans Memling op de rechtervleugel van het altaar-
stuk getiteld het Mystieke huwelijk van St.Catharina, Brugge, Hospitaal van St.
Johannes. Zie ook de tapijten van Angers.

3. Het is wel van belang daar acht op te geven, omdat Johannes al associërend ver-
banden legt tussen de beelden. Juist die verbanden geven de totaal-compositie
kracht. E. Schüssler Fiorenza geeft in haar boek Revelation en haar artikel The
Composition and Structure of Revelation uit: The Book of Revelation. Justice and
Judgement het volgende. Er is een dubbele inclusie:
A (zesde trompet), B (tusssenspel 10-11), A’ (zevende trompet), en B’ (12-13).
Het visioen van de 144.000 op Sion (14,1-5, A) wordt gevolgd door de aankon-
diging van de serie van zeven schalen en de verwoesting van Babel (14,6-13, B).
Dat wordt op zijn beurt weer aangevuld door het dubbele visioen van de dub-
bele eschatologische oogst (14,14-20, A’) dat op zijn beurt leidt tot de introduc-
tie van de zeven engelen met de schalen van Gods toorn (15,1, B’). Deze visioe-
nen van 11-14 vinden hun climax in het hemelse eerbetoon van de overwinnaars 
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te intermezzo dat gegeven wordt voordat het einde ingeluid wordt,
gaat pastoraal in op de eeuwige vraag uit 6,10, hoe lang? Deze keer
door uitdrukkelijk te bevestigen dat het zal gaan gebeuren, 10,7. En
tegelijk hieraan verbonden wordt een concrete weg gewezen in troe-
bele tijden, 11,1-13, met een duidelijke opdracht voor de volgelin-
gen van het Lam.

Het boek met de nieuwe profetische opdracht 
Wat hier gebeurt, is te vergelijken met het troonvisioen van Apo-
calyps 4-5, in die zin dat wat er daar in de geopende hemel gebeurt,
hier op aarde gaat gebeuren. En die beweging van hemel naar aar-
de is de beoogde voortgang in het verhaal. Wat daar in de hemel
onder voor mensen onbereikbare hoogspanning gebeurde, wordt
hier getransformeerd tot een hanteerbare netspanning. De diepste
geheimen blijven in de hemel, maar er wordt wel iets van geopen-
baard – om een begaanbare weg te wijzen. Na het voorafgaande is
dat ook wel nodig: de schrik zit in de benen. Wie durft de confron-
tatie met zichzelf en de hemel aan? Wat te doen? 
Waar in Apocalyps 4-5 vanuit de glorieuze Majestas Domini4 de
mysterieuze gesloten boekrol gepresenteerd wordt, die niemand kan
openen dan Éen, het Lam, komt hier – het tipje van de sluier van
de grote geheimen wordt gelicht! – een geopend boekje naar de aar-
de toe door middel van een engel (het lijkt op een theophanie). Die
engel wordt beschreven in termen die doen denken aan het visioen
van Christus in 1,12-16: niet zomaar eentje5. Dat boekje wordt aan
Johannes, de profeet, ter beschikking gesteld, die daarmee een nieu-
we roeping en nieuw opdrachtvisioen ontvangt. Het getal zeven ver-
dwijnt even, want we zijn op de onvolmaakte aarde en het Beest,
door alle voorgaande zegels en trompetten uit zijn schuilplaats ge-
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aan Gods gerechtigheid (15,2-3, A”). Hun hemels eerbetoon dient tegelijkertijd
als voorspel op en interpretatie van de laatste kosmische-plagenseries (15,6v,
B”). Dus kan het centrale deel als volgt verdeeld worden: C (9,13-21), D (10,1-
11,14), C (11,15-19), D (12,1-14,5), C’ (14,6-13), D (14,14-20), C’ (15,1), D (15,2-
5), C’ (15,6v).

4. Zo wordt in de iconografie de verbeelding van het troonvisioen genoemd: de ma-
jesteit van de Heer.

5. Maar dat is niet verwonderlijk, omdat de Christus in de vroege kerk veelal be-
schreven wordt in termen die ook voor engelen gebruikelijk waren. 
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jaagd, dient zich aan. De strijd gaat voort en kan nu pas eigenlijk
goed beginnen, nu de tegenstander zich als zodanig presenteert. Het
is de eerste stap: dat het kwaad bij zijn naam genoemd wordt. Pas
dan kan je er tegen strijden en kunnen de krachten van het verzet
hier gemobiliseerd worden: het ís oorlog. 
De reusachtige engel, zee en land, de hele wereld, machtig omvat-
tend, wiens grote verschijning overeenkomt met het belang van zijn
boodschap, roept weer een bundel verhalen op: dat van de uittocht,
van Daniël – waar ook de vraag hoe lang toeft het einde dezer won-
derbare dingen? gesteld wordt, van Gods verbond met de mensen
na de zondvloed, gesymboliseerd in de regenboog, van Ezechiëls op-
dracht, van Hosea die Gods hartstochtelijke betoon van trouw
weergeeft: hoe zou Ik u prijsgeven…? Mijn hart keert zich om in Mij,
ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn
niet ten uitvoer brengen… Want Ik ben God en geen mens, heilig in
uw midden, en Ik zal niet komen in toorngloed. Zij zullen achter
JHWH aan gaan, als een leeuw zal Hij brullen. Wanneer Hij brult
zullen kinderen uit het westen bevend komen… En Ik zal hen doen
wonen in hun huizen, luidt het Woord van JHWH. Weer een voor-
beeld hoe associatief Johannes’ beelden in elkaar zitten6. De con-
text is hier bij Hosea zeer ter zake: God die zich wil ontfermen, te-
gen alle verzet van mensen in en die niet in toorn en met geweld
komt, maar ‘spreekt’ als een leeuw, opdat mensen volgen: het Lam
volgen waarheen het maar gaat! Met het doel hen veilig te doen wo-
nen in hun huizen! Alle grote momenten uit Gods geschiedenis met
zijn mensen komen hier gekristalliseerd en geactualiseerd in één vi-
sioen terug: hier betreft het ‘de laatste dingen’. 

Geen uitstel meer
Dit boekje lijkt meer op mensenmaat gesneden. Hoewel, de zeven
donderslagen7 spreken toch weer andere taal. Weer de donder als ele-
ment van de theophanie: er gaat iets geschieden vanuit de troon.
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6. Vgl. de zuil van wolk en vuur uit Exodus 13,21 e.a.; Daniël 10,6v; 12,6. In Da-
niël is dat de engel Gabriël, 8,16;9,21, met het woordspel gibbor dat in het Grieks
vertaald wordt met: ischuros, sterke; de regenboog uit Genesis 9,13; Ezechiël
2,9v; Hosea 11, 8-11.

7. Waarschijnlijk een verwijzing naar de zeven uitspraken over de stem Gods uit
Psalm 29,3-9.
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Maar wat hier gezegd wordt, moet verzegeld blijven, geheim8. Het
eigenlijke geheim van de boekrol mag Johannes niet opschrijven, het-
geen bijzonder is, gezien zijn opdracht álles op te schrijven wat hij
heeft gezien (1,11.19; 22,10). Er blijven dus geheimen, het raadsel der
geschiedenis wordt niet geheel onthuld, er blijft iets weerbarstigs9.
Het hoe blijft geheim, maar het dat wordt verzekerd met een plech-
tige eed (vgl. Daniël 12,7). Dan wordt, vooruitgrijpend op 11,15, de
beslissende uitspraak gedaan in 10,7, die het gehele boek samenvat:
chronos10, tijd, uitstel is er niet meer, maar… zal het mysterie Gods
voleindigd worden11. Wat ook aan geheim overblijft, wat we wel moe-
ten weten om de juiste koers te gaan, is als evangelie verkondigd12

en wordt in 11,15 verder onthuld. De maat van het kwaad is vol.
Johannes krijgt het boekje overhandigd: hem wordt opnieuw een pro-
fetische opdracht verleend. Nu de maat vol is en er dus een nieuwe
situatie aangebroken is, krijgt hij ook een nieuwe taak toegewezen,
zoals eertijds Jeremia en Ezechiël13. Johannes moet de boodschap,
die in het boekje geschreven staat, verslinden en zijn profetische op-
dracht zich geheel eigen maken, zodat die hem draagt en troost.
Maar, er is een wijziging ten opzichte van Ezechiël: in Johannes’ buik
is deze niet zoet als honing, maar bitter – die boodschap en opdracht
zal hem zwaar op de maag vallen. Het evangelie heeft ook een weer-
barstige kant. En je vraagt je af wat er nu weer gaat gebeuren.
Zijn taak is dus niet alleen meer opschrijven, maar profeteren, zoals
ook Jeremia onder heftig tegenspartelen daartoe geroepen wordt,
Jeremia 1,1014.
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8. Zoals zo vaak in de apocalyptische literatuur de geheimen verzegeld blijven, vgl.
Daniël 8,26; 12,4.

9. Wordt hier iets dergelijks bedoeld als in Marcus 13,32 en Handelingen 1,7?
10. Letterlijk: tijd, met in deze context duidelijk de betekenis van een tijdsruimte,

een interval, uitstel (die er in Daniël 12,7 nog wel was, nu niet meer!). Vgl. het
werkwoord chronitsein in Hebreeën 10,37: Want nog een kleine, zeer zeer (kor-
te tijd), en de Komende zal komen en niet chronisei, verzörgern, vertragen, een
tijd op zich laten wachten. Daarom is er volharding nodig, Apocalyps 10,36. Vgl.
Matteüs 24,49 en 25,5, eveneens chronitsein. Op de achtergrond staat Habakuk
2,3.

11. Of: zal voleindigd zijn, is voleindigd.
12. Vgl. Amos 3,7; Romeinen 16,25-26!
13. Het verwijst naar Ezechiël 2,8-3,3, waar hij zijn opdracht ontvangt; en naar Je-

remia 15,6-18.
14. Vgl. 2 Petrus 1,19-21.
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11,1 En mij werd een meetstok gegeven, 
aan een scepter gelijk,
met de woorden:

‘Sta op en meet de tempel van God,
en het altaar en hen die daarin aanbidden.

2 En laat de voorhof die buiten de tempel is er buiten vallen 
en meet die níet,
want hij werd aan de volken gegeven,
en zij zullen de heilige stad vertrappen,
tweeënveertig maanden lang.

3 En Ik zal mijn twee getuigen (opdracht) geven,
en zij zullen profeteren twaalfhonderdzestig dagen lang,
gehuld in rouwgewaad’.

4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren,
die vóór het aangezicht van de Heer van de aarde staan.

5 En indien iemand hun schade wil toebrengen,
zal vuur uitgaan uit hun mond om hun vijanden te verslinden.
Ja, indien iemand hun schade zal willen toebrengen,
moet hij op die manier sterven.

6 Zíj hebben de macht de hemel te sluiten,
zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren.
En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen,
en om de aarde met allerlei plagen te slaan,
zo dikwijls als zij maar willen.

7 En wanneer zij hun getuigenis tot voleinding gebracht hebben,
zal het Beest, dat opkomt uit de Afgrond, oorlog met hen voeren
en zal hen overwinnen en hen doden.

8 En hun lijk (zal blijven liggen) op de straat van de grote stad,
die geestelijk genoemd wordt ‘Sodom’ en ‘Egypte’,
waar ook hun Heer werd gekruisigd.

9 En mensen van alle volken en stammen en talen en naties
zien hun lijken drieëneenhalve dag lang,
en men laat niet toe dat ze in een graf gelegd worden.

10 En degenen die op de aarde wonen verheugen zich over hen
en vieren feest en zenden elkaar geschenken,
omdat deze twee profeten de bewoners van de aarde gekweld heb-
ben.

11 En na drieëneenhalve dag kwam een Levens-Geest uit God in hen,
en zij gingen op hun voeten staan,
en een grote vrees viel op hen die naar hen keken.

12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen:
‘Kom hierheen omhoog!’

En zij stegen omhoog naar de hemel in een wolk,
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en hun vijanden aanschouwden hen.
13 En op dat uur geschiedde een grote aardbeving

en het tiende deel van de stad viel in,
en zeven duizend namen van mensen werden door de aardbeving 
gedood.
En het geschiedde dat de overigen door vrees bevangen werden,
en zij gaven de God van de hemel de glorie.

14 Het tweede wee is voorbij.
Zie, het derde wee komt spoedig!

Zoals in het eerste grote intermezzo van Apocalyps 7 sprake is van
verzegeling van de volgelingen van het Lam als bescherming, zo ge-
beurt dat hier in het tweede intermezzo in het beeld van het meten
van de tempel. Het is beeldtaal ontleend aan Zacharja en Ezechiël15.
Het meten symboliseert de bescherming, en de tempel het volk
Gods16. Een belangrijke toevoeging ten opzichte van Apocalyps 7
is de hieraan verbonden opdracht aan twee getuigen: het is comfort
ánd challenge, troost en uitdagende opdracht. 

Tweeënveertig
De achtergrond van de genoemde 42 maanden is een historisch ge-
beuren waar Daniël over schrijft. De drieëneenhalf jaar gaan terug
op het gruwelijk optreden van de Syrische vorst Antiochus IV Epi-
phanes die van juni 168 tot december 165 vChr. Jeruzalem bezet
hield en de tempel ontheiligde. Een gebeurtenis zo schokkend, dat
die niet meer weg te wissen is uit het geheugen van de Joden. Sinds-
dien is het in de apocalyptiek een standaarduitdrukking geworden
om de duur van de laatste tijd waarin de kwade macht nog ruimte
heeft aan te duiden: 42 maanden = 1260 dagen (vgl Apocalyps 12,6)
= drieëneenhalf jaar17. Het is de helft van het volmaakte getal ze-
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15. In Ezechiël 40-48 werd het meten uitgevoerd met het oog op het bouwen van
een nieuwe tempel omdat de oude verwoest was, terwijl het hier gaat om be-
scherming van wat nog niet verwoest is. In Zacharja 2,1-5, het visioen van de
man met het meetsnoer, gaat het duidelijk om de bescherming van God. Het
kan ook verwijzen naar een gebeurtenis tijdens het beleg van Jeruzalem rond 70,
toen een groep zeloten zich terugtrok in de binnenste voorhof van het tempel-
complex in het geloof daar veilig te zijn voor de Romeinen.

16. Vgl. 2 Korintiërs 6,16; Efeziërs 2,19; 1 Petrus 2,5.
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ven, dat wil zeggen: het is nog niet af, het is geen eeuwigheid meer,
er komt een einde aan, het wacht op aanvulling, het is niet het laat-
ste – het geeft dus perspectief, ondanks het feit dat er nog een lan-
ge weg te gaan is. Dezelfde tijd die in 12,6 genoemd zal worden
waarin sprake is van de vrouw in de woestijn. In die beperkte tijd
van lijden (want: geen uitstel meer!) luidt de opdracht aan de ge-
meente: profeteren en getuigen (hier bijna synoniemen, vgl. 10,7).
Kort gezegd komt dat neer op: vanuit het perspectief van de hemel
(zoals de visioenen hebben getoond) het aardse gebeuren bezien en
dat met klem bekend maken.

Twee getuigen
Het beeld van de twee getuigen18 wordt geduid door Zacharja 4,
waarin naar de politieke en religieuze leiders van die tijd verwezen
wordt: Zerubbabel en Jozua. Maar de twee doen ook denken aan
Mozes en Elia (dé vertegenwoordigers van Tora en Profeten), He-
noch, anderen noemen zelfs Petrus en Paulus19. Weer gaat het hier
niet om de enige en uitsluitende invulling van de namen in het plaat-
je, maar om het gehoor geven aan het appèl dat er van uitgaat: wil
de hoorder in de voetsporen van de inspirerende getuigen treden
(welke het dan ook zijn; welke dan ook maar juist jóu geïnspireerd
hebben)? In het beeld gaat het om identificatie die inspireert en tot
betrokkenheid leidt. Wie hoort zich geroepen tegen de leugen en het
onrecht te getuigen? 
De in dit verband wat vreemde toevoeging van de twee kandelaren
wijst de weg: typisch voor Johannes’ visioenen roept het beeld veel
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17. Vgl. Daniël 7,25; 12,7 waarin genoemde periode aangeduid wordt met ‘tijd, tij-
den en een halve tijd’. In andere teksten wordt de wandaad van Antiochus de
‘gruwel der verwoesting’ genoemd, vgl. Marcus 13,14; 2 Tessalonicenzen 2,4.
Ook in 1 Koningen 17-18 is er sprake van een duur van drieëneenhalf jaar hon-
gersnood, gedurende welke Elia verzorgd wordt.

18. Volgens de Tora is alleen het getuigenis van twee mensen rechtsgeldig, Deute-
ronomium 19,15. Vandaar ook dat in de evangeliën de leerlingen twee aan twee
uitgezonden worden, vgl. Marcus 6,7; Lucas 10,1.19; Johannes 8,17; Handelin-
gen 13,2.

19. Vgl. Maleachi 4,4-5; 1 Henoch 90,31; 4 Ezra 6,26. Een heel oude traditie wil dat
Elia voorloper van de Messias is, vgl. Matteüs 11,14. Elia ook vanwege 1 Ko-
ningen 17,1; Lucas 4,24-25. Mozes ook vanwege Exodus 7.17.19-20. Mozes en
Elia samen in Matteüs 17,3.
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op zonder dat je een keuze moet maken: beelden met hun verbeel-
dingskracht werken in op de hoorder die daardoor gewekt wordt
uit zijn berusten in het zogenaamd onvermijdelijke van de machts-
verhoudingen en uit de mogelijke apathie als resultaat van het over-
heerst worden. Het beeld van de krachtige engel verleent energie die
nodig is voor het in beweging komen voor de nieuwe opdracht. Zo-
als Ezechiël eerst zelf de Geest moest krijgen om op zijn voeten te
gaan staan om later te profeteren in het dal vol dorre doodsbeen-
deren dat deze zullen leven en op hun voeten staan, zo worden de
volgelingen van het Lam geroepen te getuigen van het licht dat zij
gezien hebben20.
Want, zoals al eerder gezegd, wijzen de kandelaars op de gemeen-
te die geroepen is om licht te zijn in de duisternis: iedereen die wil
horen-en-doen naar deze woorden. Ik ben geroepen getuige te zijn,
in navolging van die groten vóór mij die mij inspireren! Dit getui-
genis bevat de dynamiek van het gebeuren waarvan het getuigt:
mensen geven God glorie, eer, een uitdrukking die eenzelfde posi-
tieve reactie weergeeft als die van omkeren (in tegenstelling dus tot
de negatieve reactie van 9,20-21). Want het kwaad mag niet voort-
woekeren om door de generaties heen slachtoffers te maken. Zoals
in Het distelzaad:

Ik hoorde een vrouw; zij zeide tot haar kind,
zómaar op straat:” ’t Was heel wat beter als
jij nooit geboren was”. Het zei niets terug,
het was nog klein, maar het begon ineens
sleepvoetig traag te lopen; als een die
in ballingschap een juk met manden torst
en radeloos merkt dat zij zwanger is.

In Babylon misschien of Nineveh.

Ja, het wàs zwanger, zwanger van dat woord.
Dat was, in duisternis ontkiemd, op weg:
tot in het derde en vierde nageslacht21.
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20. Vgl. Ezechiël 2,1-2 en Ezechiël 37.
21. Ida Gerhardt, a.w., p. 702.
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Het beest
Voor het eerst wordt het in mythologische trekken getekende Beest22

genoemd, regelrecht afkomstig uit de beerput. Op het niveau van
het historische verwijst dit naar het Imperium Romanum, maar
daarbovenuit naar het ene patroon van de wereldmacht met totali-
taire aanspraken, in welke gedaante dan ook.
Schokkend: zal dit beest (thèrion), het lam (arnion) overwinnen? In
ieder geval gebeuren er vreselijke dingen. Tegenover het Lam-als-
geslacht richt dit Beest een slachting aan, en laat de lijken – met in-
stemming van de hysterische massa! – smadelijk op straat liggen.
Wel het beledigendste en vernederendste wat er is23. Hoe is dit mo-
gelijk, dat zo’n monsterlijk Beest de massa kan hypnotiseren en het
getuigenis van het evangelie als kwelling kan doen ervaren? Hier
wordt de diepte van het kwaad aangeduid. Een schrijver als Do-
stojewski heeft zich zijn leven lang gepijnigd met deze vraag en ge-
poogd de diepten van het kwaad in de mens te peilen.

De lotgevallen van de getuigen zijn gelijk aan die van Christus
(kruis-opstanding-hemelvaart). Johannes tekent de overwinning
van het leven met het visioen waarin het grootst mogelijke contrast
getekend wordt. Het onmogelijke blijkt mogelijk bij God: tegen dor-
re beenderen zeggen dat ze op moeten staan!24 Het onvoorstelbare
gebeurt! Dan volgt de hemelvaart van de getuigen25: beeld van he-
melse verhoging en bevestiging. Ze worden de hemel in geprezen.
Zo eindigt de weg van degene die hoort en doet. 
Door het schrijnende contrast wat betreft het einde van de beide
wegen (afgrond-hemel), wordt de hoorder op scherp gezet: welke
weg kies je? 
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22. Waar Daniël 7,3.7.21 er vier (die op achtereenvolgende wereldrijken duiden)
noemt, is nu alles in één geconcentreerd.

23. Vgl. Psalm 79,2; 1 Koningen 13,22.
24. Het visioen uit Ezechiël 37. Terwijl hij het contrasterende beeld van de onder-

gang van de weerbarstigen tekent met de kleuren van Ezechiël 38,19-23!
25. Van zowel Mozes (in het apocriefe geschrift: De hemelvaart van Mozes) als Elia

vertelt de traditie dat ze ten hemel opgenomen zijn (2 Koningen 2,11).
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Het tweede wee is voorbij.
Zie,
het derde wee komt spoedig!26
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26. Met deze aanwijzing legt Johannes het verband van dit intermezzo met de trom-
pet-serie die nu voltooid wordt met de zevende trompet (zie 8,13 en 9,12).
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13 De zevende trompet
Apocalyps 11,15-19

11,14 Het tweede wee is voorbij.
Zie, het derde wee komt spoedig!

15 En de zevende engel blies de trompet:
en luide stemmen geschiedden in de hemel, roepend:

’Geschied is de koninklijke heerschappij over de wereld
van onze Heer en zijn Christus, Gezalfde.
En Hij zal als koning heersen in de eeuwen der eeuwen’.

16 En de vierentwintig oudsten,
die vóór het aangezicht van God gezeten zijn op hun tronen,
vielen op hun aangezicht en aanbaden God, roepend:

17 ‘Wij danken U, Heer God, 
Heerser over alles,
die Is en die Was,
dat Gij uw grote kracht hebt opgenomen 
en uw heerschappij begonnen zijt.

18 En de volken waren in toorn ontstoken,
maar uw toorn is gekomen,
en het beslissende moment, om de doden te oordelen,
en het loon te geven aan uw dienaren, de profeten,
en de heiligen en die uw naam vrezen,
de kleinen en de groten,
en om te vernietigen die de aarde vernietigen’.

19 En geopend werd de tempel van God in de hemel
en zichtbaar werd de ark van zijn verbond in zijn tempel,
en er geschiedden bliksemstralen en (donder-) stemmen
en donderslagen en een aardbeving en zware hagel.

De lofzang
Weer zou je, net als na het zesde zegel in 6,17, de uiteindelijke genade-
slag verwachten. Maar daar volgde op het openen van het zevende
zegel de stilte in de hemel, 8,1, en kwamen er toch weer waarschuwen-
de trompetten. Als er op zes ervan geblazen is, verwacht je de laatste
slag. Maar dan volgt een lang intermezzo, 10,1-11,14, en dán zal het
toch gebeuren. De zevende engel blaast de trompet, en nu volgt geen
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stilte, maar lofzang in de hemel. Zoals in 8,4 naar de gebeden ge-
luisterd werd, zo worden de gebeden hier vervuld. Dé lofzang, dé
kern waar alles op doelt: het draait1 om oordelen, maar het gáát om
het komen en geschieden van het koningschap Gods op aarde, 11,15,
dat door de mens lofzeggend be-aamd wordt, en waarin de mens vol
vreugde in deelneemt. Böse Menschen haben keine Lieder…
De lofprijzing houdt alles op de juiste toon. Daarom wordt er in de
liturgie van synagoge, kerk en moskee ook altijd gezongen. Zonder
lofprijzing wordt deze strijd tegen het kwaad al gauw ideologisch
van karakter en word je meegesleurd in de geweldsspiraal. De na-
bootsing2 die als een van de meest elementaire kenmerken van het
menselijk gedrag gezien kan worden, is nergens zo sterk als wan-
neer het gaat om geweld. Zo kan de strijd tégen het geweld ontaar-
den in een tegen-geweld dat net zo fnuikend is. Navolging, na-
bootsing, imitatie zijn de kenmerkende verschijnselen van de
menselijke omgang, waardoor we ons (identificerend) verbinden
met mensen, in het goede en het kwade. De hemelse visioenen po-
gen ons voortdurend te lokken en tot omkeer en navolging van het
Lam te brengen. Deze lofzang roept het lied van Mozes (Exodus
15,1-18) in herinnering, gezongen na de slagen in Egypte en de door-
tocht door de Schelfzee. 

Er is nog ruimte voor omkeer. Voordat echt vernietigd worden die
de aarde vernietigen, willens en wetens, zal er nog veel aan conflict
naar boven moeten komen. Vanuit de hier in de hemel bezongen
overwinning, wordt de strijd op aarde toegespitst: Apocalyps 12-14
gaat in op de historische situatie van het conflict met Rome.

De zevende trompet
Dat Koninkrijk… wordt dat nog wat? Vragen te over: waarom dan
nog strijd op aarde, waarom dan nog steeds de schijnbare overmacht
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1. Vgl. het beeld van de konische spiraal als structuurbeschrijving van de hemelse
geschiedenis die de motor van de aardse is.

2. René Girard heeft deze thematiek van de mimèsis tot kern van zijn studies ge-
maakt. Zijn ideeën hierover zijn het waard diepgaand verwerkt te worden wan-
neer nagedacht wordt over de Apocalyps. Vgl. zijn Wat vanaf het begin der tij-
den verborgen was…, Kampen 1990; De zondebok, Kampen 1986; God en geweld.
Over de oorsprong van mens en cultuur, Tielt 1993. 
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van het kwaad, het leed, de ziekte en de dood? Johannes heeft geen
direct antwoord, maar wijst temidden van die vragen wel een be-
gaanbare weg. Hij neemt het geheel van strijd en conflict, dat in
Apocalyps 12-14 beschreven wordt, in sandwich-constructie op in
het visioen van de zevende trompet. De beide visioenen van 11,15-
19 en 15,1-8 (met veel parallellen) vormen het structurerende kader
van die vragen uit 12-14. Zo worden onze angstige vragen omarmd
door de kracht Gods die lofzeggend beaamd wordt. Geen antwoord,
geen triomfalisme, wel een weg, die deels lijdensweg zal zijn. Het is
niet anders, het zij zo.
Die twee kaders (11,15-19 en 15,1-8) zijn als de mooie lijst waar-
binnen een schilderij met vreselijke taferelen gevat is (hoewel er ook
troostende beelden in voorkomen). Want het is ontroerend wat ge-
zegd wordt in 11,19 wanneer de tempel van God in de hemel geopend
wordt (= 15,5a!): temidden van alle vragen of God die wereld en die
mensen toch niet aan hun lot over laat, vertelt Johannes dat de ark
van zijn verbond3 zichtbaar werd! Om aangevochten twijfelaars te
verzekeren dat Hij met hen is en vasthoudt aan zijn toezeggingen!
Donder en bliksem maken dat je het nooit meer vergeet.

Zien, soms even
Wanneer het je allemaal teveel wordt, wanneer je, cynisch gewor-
den, het geloof in de uiteindelijke overwinning en doorbraak van
het goede en het volle leven dat God belooft heeft, dreigt kwijt te
raken, mág je ook vragen om een zien, soms even. 

Dat dit ja nee voortjagend voortgedreven
niet kunnen willen toch zo moeten leven
overal nergens niemand op het spoor.
Dan jij. ik hoor je stem. ik zie – soms even4.
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3. In 15,5 wordt genoemd de tent van het getuigenis: in de tabernakel-tent stond als
belangrijkste voorwerp de ark van het verbond!, vgl. Exodus 40,21 – daar aan
het oog onttrokken, hier zichtbaar. Vgl. ook Apocalyps 8,2-5. De verbondsark
stond normaal in het ‘heilige der heiligen’ waar alleen de hogepriester één keer
per jaar binnen mocht gaan, op de Grote Verzoendag. De ark is verloren ge-
gaan in 586 vChr. bij de verwoesting van de tempel door Nebukadnezar. Nie-
mand behalve Harry Mulisch weet wat er verder mee gebeurd is, vgl. zijn mees-
terwerk De ontdekking van de hemel, Amsterdam 1992.

4. Fragment uit Huub Oosterhuis, Zien. Soms Even, Baarn 1972, p. 8.
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Zo verging het ook Jezus’ leerlingen, die Hij meenam op de berg.
En ook hen werd een blik in de hemel gegund5. Temidden van het
lijden wordt een lichtstraal van de glorie Gods getoond: een voor-
smaak van hoe het zal worden. Het lijden is niet het laatste van de
weg die Jezus gaat. Maar Hij kan de lijdensweg niet ontlopen; zijn
weg die in geweld voorgoed schijnt dood te lopen, gaat er wonder-
lijkerwijs wel doorhéén als na de dood aan het kruis de opstanding
van Godswege volgt! Middenin dat lijden en die vragen verkerend,
is het nodig dat je bevestigd wordt in het gaan van deze weg: En er
kwam een wolk, die hen overschaduwde, en er klonk een stem uit de
wolk: ‘Deze is mijn Zoon, de geliefde, hoort naar Hem’ (Marcus 9,7).
De woorden die Jezus hoorde bij het begin van zijn weg, bij zijn
doop (Marcus 1,11), worden nu vanuit de hemel herhaald om zijn
volgelingen de moed te geven dóór te gaan. Nadat ze Hem in glo-
rie gezien hadden, volgt de nuchtere opdracht: hoort Hem. Als het
straks weer bergafwaarts gaat, – geen licht is ons gebleven6 – heb-
ben ze deze ervaring en zijn woorden. Die oren heeft om te horen…
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5. Het verhaal van de verheerlijking op de berg, Matteüs 17,1-13; Marcus 9,1-13;
Lucas 9,28-36.

6. Gezang 99 vers 2 (LBK).
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14 Derde intermezzo:
De strijd van de draak en het Lam
Apocalyps 12,1 – 14,20

I. D    D (A 12,1-18)

12,1 En er werd een groot teken gezien aan de hemel:
een vrouw, bekleed met de zon,
en de maan was onder haar voeten,
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren,

2 en zij was zwanger,
en zij schreeuwde in haar barensnood,
gekweld in het baren.

3 En er werd een ander teken aan de hemel gezien,
en zie: 
een grote, vuurrode Draak met zeven koppen en tien horens 
en op zijn koppen zeven diademen.

4 En zijn staart vaagde het derde deel van de sterren van de hemel weg
en wierp ze op de aarde.

En de Draak stond vóór de vrouw die zou gaan baren,
om, zodra zij haar kind gebaard had, het te verslinden.

5 En zij baarde een mannelijk kind,
dat alle volken met ijzeren scepter zal weiden.
En haar kind werd weggevoerd naar God en naar zijn troon.

6 En de vrouw vluchtte weg de woestijn in,
waar God haar een plaats had bereid,
om daar twaalfhonderdzestig dagen verzorgd te worden.

7 En er geschiedde oorlog in de hemel.
Michaël en zijn engelen streden tegen de Draak.
En de Draak streed, met zijn engelen.

8 Maar hij was niet sterk genoeg,
en ook werd hun plaats in de hemel niet meer gevonden.

9 En néérgeworpen werd de grote Draak, de aloude slang,
die genaamd wordt duivel en ‘satan’,
die de hele bewoonde wereld verleidt,
néérgeworpen werd hij ter aarde,
néérgeworpen werden zijn engelen met hem.
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10 En ik hoorde een luide stem in de hemel roepen:
‘Nú is geschied het heil en de kracht,
en de koninklijke heerschappij van onze God,
en de macht van zijn Christus, Gezalfde,
want néérgeworpen is de aanklager van onze broeders,
die hen aanklaagde vóór het aangezicht van onze God, 
dag en nacht.

11 En zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam
en het woord van hun getuigenis.
En zij hebben hun leven niet tot in de dood liefgehad.

12 Daarom, verheugt u, hemelen, en die daarin woont.
Wee de aarde en de zee,
omdat de duivel in grote woede tot jullie is afgedaald,
wetend dat hij weinig tijd heeft’.

13 En toen de Draak zag dat hij neergeworpen was op aarde,
begon hij de vrouw die het mannelijk kind gebaard had te vervolgen.

14 En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote adelaar ge-
geven,
om te vliegen naar de woestijn,
naar haar plaats waar zij verzorgd zou worden,
een tijd en tijden en een halve tijd,
weg van het aangezicht van de slang.

15 En de slang wierp uit zijn bek water als een rivier achter de vrouw
aan,
om haar door de stroom mee te sleuren.

16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond
en verzwolg de rivier die de Draak uit zijn bek had geworpen.

17 En de Draak werd toornig op de vrouw
en ging heen om oorlog te voeren met haar overige nakomelingen,
die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus heb-
ben.

18 En hij stond op het strand van de zee.

Confrontatie
Geheel Apocalyps 12-14 vormt het derde en laatste, grote intermez-
zo. Het is ingekaderd tussen de zevende trompet en de zeven laatste
slagen van de schalen. Hierin komt vooral de confrontatie tussen
goed en kwaad aan de orde. In het voorgaande concentreerde de ca-
mera zich op de beweging die vanuit de hemel kwam. Zo begint het
hier ook, maar dan verplaatst de aandacht zich al snel naar de aar-
de. Vanuit het keerpunt van de geschiedenis, de overwinning van
Christus, doet het kwaad een laatste poging mensen voor zich te win-
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nen. Wetend dat het vanuit een verloren positie opereert (de bood-
schap van de zevende trompet), vecht het met het grootste venijn: er
is niets meer te verliezen. Een laatste poging het werk Gods op aar-
de te vernietigen. In 11,7 werd er al op gezinspeeld, nu gaat het con-
flict, in mythologische termen beschreven, uitgevochten worden. 
De Schrift geeft dit naïef aandoende, ‘eenvoudige’ antwoord op de
vraag waarom mensen hun mooie leven en de goede aarde toch te
gronde richten: daar zit de boze achter (zonder dat dat in minde-
ring komt op de verantwoordelijkheid van een mens, die aan-
spreekbaar blijft op zijn daden!). Daarover gaat het hier. 
Het hangt samen met het karakter van de confrontatie van twee wer-
kelijkheden (die van de Draak en het Lam) dat in deze hoofdstuk-
ken een bont mozaïek gepresenteerd wordt van gegevens uit het 
Oude Testament en het evangelie, en vooral ook beelden die oor-
spronkelijk uit mythen en apocalyptische voorstellingen afkomstig
zijn. Op die manier communiceert Johannes het evangelie aan men-
sen van zijn tijd die bekend zijn met die mythen. Overduidelijk is zijn
christelijke duiding ervan, of beter: hij heeft ze dienstbaar gemaakt
aan de verkondiging van de overwinning van Christus. Ook zijn er
meer historische en politieke zinspelingen dan in de algemene vorige
visioenen. Het is vol contrasten. Er wordt een groot beroep gedaan
op de verbeeldingskracht, hetgeen ook tot verbluffende resultaten in
de iconografie heeft geleid. Van geen deel van de Apocalyps zijn door
kunstenaars zoveel beelden en verbeeldingen gemaakt.

Apocalyps 12 vormt een drieluik, waarvan het middenpaneel de es-
sentie van het gebeuren weergeeft. Drie imponerende taferelen ver-
tonen zich aan de ziener: 
1. 12,1-6 (in de hemel)
2. 12,7-12 (van de hemel naar de aarde).
3. 12,13-18 (op aarde)

In de hemel (12,1-6)
Groots verschijnt in het eerste paneel de vrouw aan de hemel1. Haar
astrologische attributen drukken haar kosmische betekenis uit: het
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1. Vgl. de schitterende vrouw in het altaarstuk, ‘Het mystieke huwelijk van de hei-
lige Catharina’, van Hans Memling, Brugge.
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is te groots voor gewone-mensen-taal. Zon, maan en sterren2 wa-
ren in het wereldbeeld van toen zelfstandige kosmische machten.
Niets daarvan, zegt Johannes (in navolging van het scheppingsver-
haal van Genesis 1-2,4a): ze dienen slechts om de aarde te versie-
ren, als hemelse kosmetica, opdat de mens goed kan leven op die
aarde, ervoor zorgend en ervan genietend.
Met een typerend beeld van het Oude Testament wordt de ge-
meenschap, het volk Gods, voorgesteld als vrouw, moeder (een ar-
chetypisch oerbeeld), alsook: dochter van Sion3. Ook wordt de re-
latie van het volk Israël tot de Eeuwige met het beeld van de
minnares weergegeven4. In de vrouw wordt het volk Gods hier ge-
toond vanuit zijn eigenlijke roeping en bestemming, zoals ook de
gemeenten in Apocalyps 1-3 als sterren gesymboliseerd zijn weer-
gegeven: ze staan voor vastheid en licht temidden van verwarring
en duisternis. Zo ís dat volk Gods niet, maar door haar verbon-
denheid met de overwinning van Christus, is het hiertoe geroepen5.
Het is dus een zeer meerduidig beeld, waarvan weer geldt: leg het
niet vast, maar laat het uitspreken. Daarom wil ik toch ook wel een
lans breken voor de oude kerkelijke traditie die in deze vrouw Ma-
ria ziet. Exegetisch heeft deze niet al te sterke papieren, want dit
symbool moet open blijven en in ruime zin het volk Gods verbeel-
den, maar gezien de werking van dit beeld, vind ik dat je gerust mag
zeggen: het is óók Maria. De betekenis van Maria is te groot om
haar dit te ontzeggen. Er talloze prachtige beelden en schilderijen
van deze Maria, afgebeeld staande op de maansikkel en zoals Eva
de kop van de slang vermorzelend – want ook dit beeld speelt hier
mee, gekroond met sterren en zon!6
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2. Vgl. de twaalf tekens van de dierenriem die in het astrale volksgeloof van toen
een macht van betekenis vormden. Hoewel, vormden…

3. Juist hier past Gezang 42 (LBK): verheug u, gij dochter van Sion.
4. Vgl. Jesaja 50,1; Hosea 2-3; Ezechiël 23; en de vrouw in verband met baren en

weeën: Jesaja 66,7; 37,3; Jeremia 6,23; 13,21; Micha 4,9-10. Ook Genesis 3,16
kan meespelen om de machteloosheid van de vrouw uit te drukken.

5. Vgl. hiermee het spreken van Paulus over het leven van de gelovige in Christus,
dat ook de dominantie van de nieuwe werkelijkheid van Christus over het men-
selijk bestaan uitdrukt.

6. Die in het Nieuwe Testament staat voor het ideale volk Gods: Zie, de dienst-
maagd van de Heer mij, geschiede naar Uw Woord, Lucas 1,38. Eva, vgl. Gene-
sis 3,15.
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Zwanger 
Zwanger is deze vrouw. Het beeld van barensweeën als duiding van
de zware tijd voorafgaand aan het einde is in de apocalyptiek een
bekende voorstelling7, die bedoeld was om iets wat negatief en zwaar
was, toch hoopvol en positief te duiden – het geeft perspectief om
de strijd nú vol te kunnen houden. Ondanks de pijn en benauwd-
heid is er zicht op nieuw leven. De zwangere is uitermate kwetsbaar.
En dat tekent de mens in deze wereld, die zwanger is van onheil en
veel waanzin baart. Zowel in het boek Exodus als in het evangelie
van Matteüs begint de geschiedenis van God met mensen fragiel
met de geboorte van een kind (Mozes, Jezus): flinterdun is het lijn-
tje waaraan de hoop voor de mensen hangt. Het is riskant, twee hul-
peloze vroedvrouwen in Exodus die de spil vormen, een kistje als
bescherming, en op het allerlaatste moment de vlucht naar Egyp-
te8. Wat stelt het voor? Hoe broos is dit werken Gods? In contrast
hiermee lijkt de macht van de wereld veel imposanter. Een Farao,
een Herodes, en noem de Sterke Mannen die het helemaal gemaakt
hebben maar op.
Hoewel, imposant: wat te denken van de zinloze kindermoord van
Farao en Herodes als hysterisch-fanatiek antwoord op dat zwakke
van God? Hebben zij in hun gekte toch wel de kracht van die zwak-
heid Gods aangevoeld? Dit alles, in apocalyptische trekken gete-
kend, speelt hier mee. Het patroon van de strijd van de anti-god-
delijke machten (die nu voluit anti-menselijk blijken) tegen God en
zijn schepping wordt hier opengelegd. Een verbijsterend beeld van
wat er echt gaande is op de wereld. 

De vuurrode Draak
De Draak9 verschijnt angstwekkend. De vuurrode drakeslang van
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7. Ook in de Qumran-gemeenschap leefde het beeld uit het Oude Testament van
de vrouw in barensweeën; het stond voor de bedreigde gemeenschap, vgl. 1 QH
3,3-18. 

8. Een beeld dat in de iconografie zeer verbreid is.
9. Het zeven-hoofdige monster van de chaos-wateren uit de mythologie, bekend

onder vele namen en gedaanten: Thyamat, vijand van de hemelse machten, Le-
viathan, het zeemonster, Psalm 74,12; zeedraak, Jesaja 27,1; Behemot (levend
op het land), Job 40,15v; Rachab, Jesaja 51,9-10; Psalm 89,9v; zeeslang, Amos
9,3; krokodil, Ezechiël 29,3v; 32,2v (noemt Farao een draak in de Septuaginta).
De twee monsters Leviathan en Behemot hebben volgens Joodse folklore mes-
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de miniatuur van de Apocalyps van St. Sever beslaat het gehele
beeldvlak om te laten zien hoezeer het kwaad zich agressief opdringt
aan en beslag legt op de wereld. Het is een archetypisch beeld van
het bedreigende kwaad, in de wereld van toen geassocieerd met de
wateren van de zee. Vandaar dat in 21,1 verlossend gezegd zal wor-
den dat de zee niet meer is. In talloze mythen wordt hierover ver-
haald. Bijvoorbeeld in de Griekse mythe van de geboorte van Apol-
lo uit de godin Leto. De grote draak Python, zoon van de Aarde,
kwam door een voorspelling te weten dat hij gedood zou worden
door de (nog niet geboren) zoon van Leto (afgebeeld met een slui-
er van sterren), die hij vervolgde om haar te doden. De zwangere
Leto werd naar Poseidon weggevoerd, die haar op het eiland Orty-
gia plaatste en het eiland liet wegzinken in de zee. Na tevergeefs zoe-
ken ging Python naar Parnassus en Leto’s eiland kwam weer naar
boven. Toen het kind Apollo geboren was, doodde hij na vier da-
gen de draak op Parnassus10. 
Johannes ziet een draak van een beest, niet om aan te zien, hoewel
het zijn best doet om het Lam te imiteren met nog meer horens (5,6
tekent het Lam met zeven horens), diademen (in 19,12 heeft Chris-
tus er vele), en kronen, als teken van aanspraak op goddelijk ko-
ningschap. Hij heeft wel zeven koppen, koppie koppie, maar geen
oog voor de mens. Het Lam daarentegen heeft zeven ogen. Daar
ligt zijn kracht, in zijn oogleven. De Draak ondermijnt in zijn god-
deloze hooghartigheid de fundamenten van het bestaan11 en wil het

218

siaanse eschatologische functies, 2 Baruch 29,4,8; 4 Ezra 6,49v. De draak met
zeven koppen is een Babylonische voorstelling, en de tien horens treffen we ook
aan in Daniël 7,7.24.

10. Vgl. ook de Ugaritische Baäl-cyclus, die vertelt van de strijd van de stormgod
Baal met Yam, de vorst der zee. Baäl doodt Yam en proclameert zijn koning-
schap en mag van El een paleis bouwen en zijn heerschappij uitoefenen. De Egyp-
tische godin Isis (= Hathor, afgebeeld met de zon op haar hoofd) baart Horus,
de zonnegod. De draak/ slang Typhon, rood, doodt Osiris (de echtgenoot van
Isis) en vervolgt Isis die moet baren. Op wonderlijke wijze ontvlucht ze met haar
kind op een papyrus boot naar het eiland Chemnis. Horus overwint de draak
die door vuur vernield wordt. Op geheel eigen wijze vertelt Genesis 1-2,4a de
overmacht van God over de wateren die zorgvuldig en stevig (door midden van
een rakia, vastgestampt gewelf) gescheiden worden van het aardland, en het daar-
door leefbaar maken.

11. De hoogmoed van Babel wordt hier gehekeld, Genesis 11,1-9 en Jesaja 14,12-
15. Het gezegde over de staart verwijst naar het optreden van Antiochus Epi-
phanes in Daniël 8,10.
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kind van de vrouw vernietigen, de Messias die een messiaans volk
voortbrengt.
In de trekken van de oude mythen vertelt Johannes het gehele ver-
haal over Jezus, teruggebracht tot begin (geboorte) en einde (ver-
hoging-hemelvaart) met als kern de spreuk uit Psalm 2 over het
woelen der volken: Hij zal alle volken met ijzeren scepter weiden12.
En ook hier wordt ín die ene verwijzing natuurlijk de gedachtegang
van de hele Psalm meegetrokken: de troostende soevereiniteit van
God in de hemel. De goede verstaander heeft aan een half woord
genoeg.

Zwart-wit
Het is van belang in het oog te blijven houden dat het hier om beel-
den gaat: anders zou de indruk gewekt kunnen worden dat het
kwaad als zelfstandige macht naast God zou kunnen bestaan. Dan
zouden mensen hun verantwoordelijkheid af kunnen schuiven: niet
ik, maar het kwaad heeft het gedaan. Nee, het werkt juist omge-
keerd: omdat het kwaad hier zwart-wit en levensgroot geprojecteerd
wordt op het doek der geschiedenis, kunnen wij ons eigen aandeel
daarin op veilige afstand herkennen. En daar gaat het om, niet over
speculaties waar het kwaad vandaan komt. Die theoretische vraag
wordt in de Schrift niet gesteld. Op praktisch vlak wordt er over
goed en kwaad gesproken in termen van twee wegen: een die het le-
ven bevordert en een die het verwoest. En: God heeft ook dit in de
hand. Verder hierover bij 17,8. Voorlopig is het genoeg het beest in
onze eigen situatie te ontmaskeren. Dat komt ook naar voren in de
lofzang, 12,11. De overwinning op de Draak wordt enerzijds be-
schreven als overwinning vanuit de hemel. Maar onlosmakelijk
daarmee verbonden wordt zij anderzijds als overwinning van de vol-
gelingen van het Lam beschreven! Daarin zit dan ook de spits. Niet
in de speculatie, maar door te tonen dat verzet en strijd zín hebben,
ook al haalt het ogenschijnlijk op aarde niets uit.
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12. Vgl. Apocalyps 2,27 en 19,15 waar dezelfde Psalm 2 aangehaald wordt met be-
trekking tot de overwinning van de gemeente en van Christus. In 2,26-27 wordt
gezegd dat degene die overwint, namelijk (letterlijk ‘en’, hier explicatief bedoeld)
degene die mijn werken onderhoudt tot het einde toe) aan hem zal Ik macht geven
over de volken en… De gemeente mag delen in deze macht van God!
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De vrouw weet weg te vluchten de woestijn in13, gedurende een be-
perkte periode: hier en elders veelal, symbool voor de bescherming
door God, zoals in de Exodustraditie en bij Elia14. 

Van de hemel naar de aarde (12,7-12) 
Het middenpaneel verbeeldt de oorlog in de hemel die nu gevoerd
en gewonnen wordt door Michaël15. Dan blijkt wat zich als nieuw
voordeed niets anders dan de oude slang van den beginne, de dia-
bolos, duivel, de uiteen-werper (van hemel en aarde, God en mens),
de chaos-veroorzaker en satan, aanklager. Zoals deze van zijn voet-
stuk in de hemel gestoten is, zo zal deze ook op de aarde geen poot
meer hebben om op te staan. Maar dat duurt nog, want het is juist
deze val die hem néérwerpt op aarde. Wat wij hier ervaren als aan-
vechting en vraag: dat er in de goede schepping ook kwaad is, wordt
door dit beeld in zoverre ‘verklaard’, dat er gezegd wordt: ja, dat
kwaad is er (verheug je!, 12,12), maar het zal niet de overhand krij-
gen, want het is er juist, omdat er in de hemel geen plaats voor was,
en het loopt op zijn laatste benen, zijn dagen zijn geteld16. Door
zijn afgang is de Draak doorzichtig geworden, en juist daarom
komt het er voor hem op aan de indruk van macht te suggereren.
Macht is afhankelijk van de suggestie die ervan uitgaat. Alleen al
het stellen van de machtsvraag kan de macht aan het wankelen
brengen.

Weer wordt de overwinning ons in 12,10-12 meegedeeld op de wij-
ze van de doxologie: de lofzang tot God is de enige juiste toon hier-
voor. Geen leedvermaak, geen afstandelijkheid, alleen betrokken
kun je ervan zingen. Dat is liturgie, die vooruitgrijpt op dingen die
in de hemel gebeurd zijn, om het op aarde leefbaar te maken.

220

13. Misschien speelt de vlucht naar Egypte uit Matteüs 2,13 een rol.
14. Speciaal is te denken aan het manna, letterlijk in het Hebreeuws: man-hoe, wat

is dit?, hetgeen wijst op het verrassende van Gods zorg in een bedreigde situatie,
vgl. Exodus 16. Vgl. ook Apocalyps 12,14 dat de adelaarsvleugelen noemt van
Exodus 19,4! Voor Elia, vgl. 1 Koningen 17.

15. Zijn naam betekent wie is als God. In de Joodse traditie de hoogste engel en de
schutspatroon van Israël. Vgl. Daniël 10,13; 12,1. 

16. Vgl. Johannes 12,31 en 16,11.
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Op aarde (12,13-18) 
Dit derde paneel van het drieluik vertelt waar het op uit loopt: op
een conflict op aarde. Zoals steeds wordt er eerst pastoraal omge-
zien naar de slachtoffers: de vrouw krijgt adelaarsvleugelen om te
ontkomen naar de woestijn. Hier en in 12,6 en 12,14 wordt opnieuw
het motief van de drieëneenhalf jaar genoemd: het is te overzien. De
adelaarsvleugelen doen denken aan de zorg van God die zijn volk
deed uitgaan uit de slavernij van Egypte en terugkeren uit de bal-
lingschap van Babel17. Maar ze zijn ook polemisch bedoeld: de ade-
laar was ook de vogel van de hoogste god en van de keizer!
De aanval van de slang op de vrouw is angstaanjagend. Hoe het
precies in elkaar zit is niet duidelijk. Of op de achtergrond oude my-
then meespelen van zeemonsters die hun prooi zo belagen, of dat
de doortocht door de Schelfzee uit Exodus een rol speelt18, het blijft
onzeker. De al eerder genoemde tekst uit Jesaja 66,12, waar God
troostend spreekt, zou in omgekeerde zin gebruikt kunnen zijn: Zie,
Ik doe haar de vrede toestromen als een rivier… In een rivaliserende
mimèsis, nabootsing, gevangen, probeert de Draak, de aap Gods,
steeds God te imiteren met de bedoeling mensen te verleiden en de
aarde te verwoesten. Waar het om gaat, is wel duidelijk: dat de on-
derwereld gevaarlijk is, maar niet almachtig, want hij balanceert al
op het randje: En hij stond op het strand van de zee. Op het grens-
gebied tussen kosmos en chaos. Vlak bij de zee, tehuis van de mach-
ten van de chaos, zijn eigen gebied, waar hij thuis hoort. Hiermee
volgt de overgang naar een volgend stadium in de strijd.

II. H           (A 

II. 13,1-13,18)

12,18 En hij stond op het strand van de zee.

13,1 En ik zag vanuit de zee een Beest opkomen,
met tien horens en zeven koppen,
en op zijn horens tien diademen
en op zijn koppen lasterlijke namen.
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17. Exodus 19,4; Jesaja 40,31; Deuteronomium 32,11.
18. Vgl. Exodus 14,5v en 15,12.
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2 En het Beest dat ik zag geleek op een panter,
en zijn poten als van een beer,
en zijn muil als een leeuwenmuil.
De Draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en zijn grote macht.

3 En één van zijn koppen was als ten dode toe geslacht,
maar zijn dodelijke wond genas.
En de hele aarde liep vol bewondering achter het Beest aan.

4 En men aanbad de Draak,
omdat hij de macht aan het Beest gegeven had,
en men aanbad het Beest met de woorden:

‘Wie is gelijk aan het Beest?
En wie kan met hem strijden?’

5 En hem werd een muil gegeven vol grootspraak en lastering.
En hem werd macht gegeven het tweeënveertig maanden ‘te maken’.

6 En het opende zijn lasterbek om God, 
zijn naam en zijn tent en hen die in de hemel wonen te lasteren.

7 En hem werd gegeven oorlog te voeren met de heiligen 
en hen te overwinnen.
En hem werd macht gegeven over iedere stam en volk, taal en natie.

8 En allen die op de aarde wonen zullen hem aanbidden,
zij van wie de naam niet geschreven is in het boek des levens 
van het Lam dat geslacht is van vóór de grondlegging der wereld.

9 Indien iemand oren heeft, moet hij horen!
10 Indien iemand in krijgsgevangenschap (moet gaan),

láát hij in krijgsgevangenschap gaan…
Indien iemand door het zwaard moet worden gedood,
láát hij door het zwaard worden gedood…
Hier (komt het aan op) de standvastigheid en het geloof van de hei-
ligen.

11 En ik zag een ander Beest opkomen uit de aarde,
en het had twee horens,
aan een lam gelijk,
maar het sprak zoals de Draak.

12 En heel de macht van het eerste Beest oefent het voor zijn aangezicht
uit.
En het maakt dat de aarde en haar bewoners het eerste Beest, 
welks dodelijke wond genezen was, aanbidden.

13 En het doet grote tekenen,
zodat het zelfs vuur doet neerdalen uit de hemel voor het oog van de
mensen.

14 En het misleidt de bewoners van de aarde
door de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het
Beest,
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zeggend tot de bewoners van de aarde dat ze een beeld moeten ma-
ken voor het Beest
dat de wond van het zwaard heeft en leeft.

15 En het werd gegeven het beeld van het Beest geest te geven,
opdat het beeld van het Beest ook zou spreken
en maken dat alwie het beeld van het Beest niet zou aanbidden,
gedood zouden worden.

16 En het maakte dat allen, de kleinen en de groten,
de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, –
dat hun een merkteken werd gegeven op hun rechterhand of op hun
voorhoofd;

17 zodat níemand kan kopen of verkopen,
tenzij met het merkteken met de naam van het Beest
of het getal van zijn naam.

18 Hier (komt het aan op) wijsheid:
wie verstand heeft berekene het getal van het Beest,
want het is een getal van een mens.
En zijn getal is zeshonderzesenzestig.

Het Beest uit de zee
We waren erop voorbereid dat er oorlog kwam, en dat de Draak
niet voor de poes was, maar het monster dat nu uit de chaoswate-
ren opdoemt, slaat alles wat betreft machtsvertoon. De vier mon-
sters van Daniël 7 die eveneens uit de zee opkomen, zijn hier in één
Beest geconcentreerd: alle totalitaire machten zijn even beestach-
tig19. Het Beest lijkt op de Draak, maar dan nog imponerender, en
wil als God zijn. Daar is ‘ie, waar 11,7 over sprak: het Beest (thè-
rion), dat strijd zal voeren met het Lam (arnion), dat staat op de
berg Sion, 14,1. Vandaar dat dit Beest de anti-christ genoemd wordt
in de traditie: het wil de plaats van het Lam innemen. 
In 17,9-12 volgt een uitleg van dit gedrocht : het is het op zeven heu-
velen gebouwde Rome met zijn tien keizers. De godslasterlijke na-
men20 slaan op de goddelijke kenmerken die in de keizercultus aan
de caesaren toegedicht werden. Wat een schok moet dat betekenen
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19. In Daniël is het eerste beest, de leeuw, Babylon; het tweede, de beer, het rijk van
de Meden; het derde, de luipaard, de Perzen; en het vierde beest met de tien ho-
rens het rijk der Seleuciden, opvolgers van Alexander de Grote (de tien horens
waren de tien koningen, Daniël 7,24). Daar zijn het dus achtereenvolgende rij-
ken, hier één. Daniël 7 is voor het geheel van Apocalyps 12-14 erg belangrijk.

20. In contrast met de naam van Christus in 19,11.
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voor hen die geïmponeerd zijn door de schittering van het wereld-
rijk: het wordt met een beest vergeleken, zoals een politieke cartoon
dat spottend kan. Het oogt als een gedrocht in belachelijke over-
kill. Het imperium met de Pax Romana ontleent zijn kracht en ge-
zag aan de hel zelf en in feite heeft het geen recht op gezag21, maar
overweldigt het mensen. De Draak plaatst het Beest eigenmachtig
op de troon22 – een fel contrast met Apocalyps 4-5 waar het Lam
vanwege zijn waardigheid op de troon geplaatst wordt. 
Wie dit beeld eenmaal gezien heeft, raakt het niet meer kwijt. Hij
gaat zich afvragen of het klopt en met de kritische geest en blik, is
het verzet geboren: verzet begint niet met grote woorden, maar met
kleine daden: jezelf een vraag stellen/ daarmee begint verzet/ en dan
die vraag aan een ander stellen23.
Voor de hoorders uit Johannes’ tijd wordt hier de Romeinse impe-
riale macht profetisch ontmanteld. Voor alle latere hoorders is het
steeds opnieuw een opdracht waakzaam te speuren in welke nieu-
we gestalte het Beest optreedt.

Imitatie
Een van de heersers werd als ten dode geslacht: dat wijst op moord.
Bedoeld is een parallel met 5,6: het Lam als geslacht. In alles pro-
beert dit duivelse duo God en het Lam te imiteren bij de mensen.
De lofzang, 13,4 is een parodie op wat vaak van God gezegd wordt:
wie is Hem gelijk?24

De heling in 13,14 is geïnterpreteerd als imitatie van de opstanding
der doden. Vergelijk de verhalen van de slagen uit Exodus, waar de
magiërs van Egypte ook de macht van God probeerden te imiteren.
De opstanding van de Christus werd niet geloofd, deze zogenaamd
wonderlijke genezing aanbidt men wel. De achtergrond hiervan ligt
in de zogenaamde Nero redivivus-mythe25. Van Nero werd in 68 be-
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21. Vgl. Johannes 12,31.
22. Op het fresco van Luca Signorelli (1450-1523) uit de kathedraal van Orvieto

fluistert de duivel het Beest uit de zee in het oor.
23. Remco Campert.
24. Vgl. Exodus 15,11; Psalm 35,10; 89,7; Jesaja 40,25; Micha 7,18 (wiens naam zelf

betekent wie is als gij?, net als Michaël wie is als God?). Wie kan met hem strij-
den? – vgl. Goliath in 1 Samuël 17,10.

25. Ook de geschiedschrijvers Suetonius (Nero 57) en Tacitus (Historiae 2,8-9) ver-
melden deze.
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richt dat hij zelfmoord had gepleegd, waarop Rome jubelde. Later
werd dit bericht als vals gemeld. Daar werd veel misbruik van ge-
maakt: edicten werden uitgevaardigd in zijn naam alsof hij nog leef-
de. Drie mensen claimden Nero te zijn: een van hen leidde in 69 een
opstand tegen Rome, een ander werd door de Parthen verwelkomd
in 88 en een derde overreedde hen in 88 bijna tegen Rome op te
trekken. Geruchten staken de kop op, dat hij van de doden terug
zou komen om legers tegen Rome te leiden26. Nero zou terugkeren,
zo geloofden velen, gereïncarneerd in een nieuwe keizer, als num-
mer acht, die een van de zeven is (zoals 17,11 het op, verzetslitera-
tuur eigen, cryptische wijze vermeldt).

Het Beest gaat het maken, 13,5: tienmaal wordt dit letterlijk zo ge-
zegd. In tweeënveertig maanden, de helft van de tijd van de zeven
scheppingsdagen van Genesis 1, waar ook tienmaal staat dat God
het maakt. Deze imitator is de anti-schepper.
Het werd gegeven wordt vier keer herhaald. Het is een manier van
uitdrukken om Gods naam niet te noemen. Maar bedoeld wordt:
door God27. Enerzijds duidt het op het feit dat zelfs dit nog in Gods
handen is (hoeveel vragen het bij ons ook oproept, zie in het voor-
gaande), anderzijds dat áls je gaat vragen en doorvragen waar het
Beest of de Draak dan die macht vandaan halen, je op het goede
spoor zit: jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet…

Hoor
Want vóór de grondlegging der wereld was het Lam al geslacht. Dit
is geen uitdrukking over Gods voorbestemming van alles in de
kwantitatieve zin dat God de loop van de geschiedenis al lang van
te voren wist (als dat al zo zou zijn, wat heb je aan die speculatieve
informatie?), maar in de kwalitatieve zin: het is zo zeker en vast als
de grondlegging van de wereld. Ofwel: niemand kan daar aan ko-
men, vertrouw er maar op. En direct daarop volgt de aansporing
die we al kennen uit het boek van de zeven gemeenten: hoor. Wat
moet hier gehoord worden? De kern van de zaak, de navolging,
wordt hier aan de orde gesteld, hoewel raadselachtig geformuleerd.
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26. Vgl. de Sibyllijnse Orakels, III, 28v.
27. Het zogenaamde passivum divinum. Vgl. Johannes 5,43.
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In een cryptische spreuk horen we in 13,1028: geconfronteerd met
zulke macht, moet je niet met tegengeweld reageren, maar in na-
volging van het Lam-als-geslacht handelen: als het moet, en er zich
situaties voordoen waarin je machteloos bent, ga een andere weg,
ga met opgeheven hoofd, laat het je eigen initiatief zijn; ook dat is
verzet. Dan geef je je uiterlijk gewonnen, maar met behoud van je
innerlijke waardigheid, en de machthebber heeft dan in feite geen
macht over je. Als de situatie verandert, kun je hopelijk vanuit de
ontwikkelde innerlijke kracht wel handelen. Het is een geestelijk ver-
zet waarin je je maximaal distantiëert van de vijand en je jezelf vol-
komen concentreert op je eigen integriteit en waarden. Zo kun je
uit de gevaarlijke zuigkracht van het geweld blijven. Geweld roept
geweld op en verteert dader en slachtoffer. Weerloosheid vraagt de
hoogste moed29. Tevens is het een oproep tot volharding in de juis-
te navolging.

PR-chef
Nog een ander Beest30 komt op, nu uit de aarde, 13,11-18, maar de-
ze en het eerste Beest zijn één pot nat. Ook dit gaat het helemaal
maken. Het is de PR-chef van het eerste Beest, die het ideologisch
apparaat runt. Eén brok hypocrysie, zich voordoend als een lam,
maar zodra het zijn bek opendoet, weet je genoeg.
Terwijl het Lam het woord Gods spreekt (Apocalyps 2-3 en 19,13),
is de media-baas het imitatie-lam van satan en spreekt zijn woord.
En heel de macht van het eerste Beest oefent het voor zijn aangezicht
uit. Een stuitende uitspraak die tegen alle bedoelingen van de Schep-
per indruist, die wil dat zijn schepselen leven voor zíjn aanschijn.
De voornaamste opdracht van het PR-beest is mensen te overtui-
gen religieuze aanbidding te geven aan het Beest: promotors van de
keizercultus, het politieke priesterschap, het religio-ideologische
propaganda-gezag van de totalitaire staat, dat misleidt en liegt. Zijn
imitaties en draconische maatregelen maken ook nog indruk op de
massa. Het andere Beest is het contrast van de twee getuigen-pro-
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28. Een combinatie van Jeremia 15,2 en Matteüs 26,52.
29. Vgl. hierover: Abel Herzberg, Amor Fati, uit het Verzameld Werk 2, Amsterdam

1995. En De Weerlozen, uit het Verzameld Werk 3, Amsterdam 1996.
30. Later, in Apocalyps 16,13; 19,20 en 20,10 wordt deze de Pseudoprofeet genoemd.
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feten uit Apocalyps 11 en evenals hen imiteert het Elia door vuur
van de hemel neer te laten dalen (1 Koningen 18,38). Het zet men-
sen aan beelden te maken, de keizercultus te promoten31. Met dit
dier is de satanische anti-triniteit compleet. Gezamenlijk begeven zij
zich in de nabootsing van God.

Als imitatie van de verzegeling Gods (7,3), deelt ook deze in 13,16
een charagma, merkteken, uit, het keizerlijke stempel ten teken van
eigendom: handelen en denken worden gestempeld door het Beest32.
Het al dan niet meedoen aan de keizercultus heeft economische ge-
volgen: een gevoelig punt. Wiens brood men eet, diens woord men
spreekt.
Overdonderd door dit alles, waarschuwt Johannes zijn hoorders het
hoofd koel te houden en voor ogen te blijven houden dat ook deze
propagandeurs van de keizercultus tot en met de keizer zelf – zich
met de schijn en pretentie van goddelijkheid presenterend – slechts
mensen zijn: hun getal is voluit menselijk (666 als drie zessen te-
genover de volmaakte zeven van God, én volgens de regels van ge-
matria33 is 666 NRWN QSR, Nero Caesar, die als anti-christ gete-
kend wordt). De opdracht blijft voor alle hoorders recht overeind
staan, om steeds weer in iedere nieuwe situatie het getal van het Beest
te berekenen, te doorzien waar en door wie mensen ontmenselijkt
worden door op goddelijkheid aanspraak makende machten34.

III. H L,       

III. (A 14,1-20)

14,1 En ik zag, en zie:
het Lam stond op de berg Sion,
en met Hem honderdvierenveertigduizend die zijn naam hadden,
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31. Er zijn ook veel voorbeelden van godenbelden die men met ingenieuze trucs liet
spreken, vgl. Alexander de Pseudoprofeet 26, van Lucianus.

32. De plaats op voorhoofd en rechterhand kan, ook dit lasterlijk imiterend, sa-
menhangen met het Joodse gebruik van het dragen van gebedsriemen (wel op
de linkerhand).

33. Een in die tijd hele normale gang van zaken: de medeklinkers van het alfabet
hebben ieder een eigen getalswaarde en die tel je op.

34. Vgl. 1 Johannes 2,18-22; 4,3; 2 Johannes 7.
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en de naam van zijn Vader was geschreven op hun voorhoofden.
2 En ik hoorde een stem uit de hemel,

als een stem van vele wateren,
en als een stem van zware donder,
en de stem die ik hoorde was als van citerspelers, 
die op hun citers musiceerden.

3 En zij zongen een nieuw lied vóór de troon, 
en vóór de vier levende wezens,
en vóór de oudsten,
en niemand kon het lied leren dan die honderdvierenveertigduizend,
die van de aarde zijn vrijgekocht.

4 – Zij zijn het die zich niet met vrouwen hebben bezoedeld,
want zij zijn maagden,
zij, die het Lam volgen waarheen het ook maar gaat.
Zíj werden vrijgekocht uit de mensen,
als eersteling voor God en het Lam,

5 en in hun mond is geen leugen gevonden, 
ze zijn zonder smet -

6 En ik zag een andere engel in het midden van de hemel vliegen,
met een eeuwig evangelie om als goede boodschap te verkondigen 
aan hen die op aarde zijn gezeten,
aan iedere natie en stam en taal en volk, -

7 roepend met luider stem:
‘Vreest God en geeft Hem glorie,
want het uur van zijn gericht is gekomen,
en aanbidt Hem die de hemel en de aarde en de zee 
en de waterbronnen gemaakt heeft’.

8 En een andere, tweede, engel volgde,
roepend:

‘Gevallen, 
gevallen is het grote Babylon,
dat met de wijn van haar hartstochtelijke hoererij
alle volken dronken heeft gemaakt’.

9 En een andere, derde, engel volgde hen,
roepend met luider stem:

‘Indien iemand het Beest en zijn beeld aanbidt,
en het merkteken aanneemt op zijn voorhoofd of op zijn hand,

10 dan zal ook hij drinken van de wijn van de hartstocht van God,
die ongemengd is ingeschonken in de beker van zijn toorn.
En hij zal gekweld worden met vuur en zwavel
vóór het aangezicht van de heilige engelen,
en vóór het aangezicht van het Lam.
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11 En de rook van hun kwelling blijft opstijgen
tot in de eeuwen der eeuwen,
En dag en nacht hebben zijn geen rust,
zij die het Beest en zijn beeld aanbidden,
en alwie het merkteken van zijn naam aanneemt’.

12 Hier (komt het aan op) de standvastigheid van de heiligen,
die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren’.

13 En ik hoorde een stem uit de hemel spreken:
schrijf:

‘Zalig de doden,
die in de Heer sterven van nu af aan’.

‘Ja, zegt de Geest,
dat ze mogen uitrusten van hun moeitevolle inspanningen,
want hun werken volgen hen na’.

14 En ik zag, en zie:
een witte wolk,
en op de wolk was gezeten iemand als een mensenzoon,
met op zijn hoofd een gouden kroon
en in zijn hand een scherpe sikkel.

15 En een andere engel kwam uit de tempel,
schreeuwend met luider stem tot de op de wolk Gezetene:

‘Zend uw sikkel uit en oogst,
want het uur om te oogsten is gekomen,
want overrijp is de oogst van de aarde!’

16 En de op de wolk Gezetene wierp zijn sikkel over de aarde
en de aarde werd geoogst.

17 En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel was,
en ook hij had een scherpe sikkel.

18 En een andere engel die macht had over het vuur kwam van het altaar,
en riep met luider stem tot hem die de scherpe sikkel had,
zeggend:

‘Zend uw scherpe sikkel
en zamel de trossen van de wijnstok van de aarde in,
want haar druiven zijn rijp!’

19 En de engel wierp zijn sikkel op de aarde
en zamelde de wijnstok van de aarde in 
en wierp ze in de grote wijnpers van de hartstocht van God.

20 En de wijnpers werd buiten de stad getreden
en er kwam bloed uit de perskuip tot aan de teugels van de paarden,
zestienhonderd stadiën ver.
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Het Lam op de berg Sion35

Het eerste deel, 14,1-5, vormt de climax en tegenhanger van de bei-
de eerste delen van dit intermezzo. Het vervolg van dit hoofdstuk,
in de vorm van drie proclamaties van engelen, vormt een overgang
naar de derde serie van zeven slagen. Het is vol verwijzingen naar
voorafgaande en komende hoofdstukken en bereidt zo voor op de
finale. 
Door het contrast tussen de afschrikwekkende Beesten en het ver-
trouwensvolle Lam zo scherp mogelijk te tekenen, wil Johannes ap-
pelleren aan de verbeeldingskracht en motiveren om de juiste keu-
zes te maken. Hij gaat hier tot het uiterste van zijn overtuigingskracht
om mensen tot navolging van het Lam te brengen.
Na het Beest uit de zee en op het strand van de zee, staat daar het
Lam op de berg Sion36met al de zijnen in symbolische volheid uit-
gedrukt (vgl. 7,3). Hierover is alleen te zingen. Als alles goed zou
zijn (zal zijn, zou zijn) werd er (wordt er, werd er) gezongen. Als al-
les klaar is, de schepping voltooid, wordt er niet gezwegen, in stil-
te, ingekeerde, ingetogen stilte. Er wordt niet geschreeuwd van
vreugde, niet geluisterd naar kosmisch gepiep, niet geredeneerd over
hoe nu verder, er wordt gezóngen37. Vanwege de nieuwe toestand,
moet er ook een nieuw lied komen38. Alleen de 144.000 kunnen het
zingen: alleen zij, die zich aan de zaak Gods gegeven hebben en als
betrokkenen klappen opgelopen hebben, niet zij die als ramp-toe-
risten vol leedvermaak zich op veilige afstand amuseren over de el-
lende van anderen.

Hoererij?
De in 14,4 genoemde hoererij is een metafoor voor de weigering met
de keizercultus mee te doen. De uitspraak bezoedeling met vrouwen
vraagt om een toelichting, want kan grof misverstaan en misge-
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35. In vele kunstwerken verbeeld. Groots neergezet door Jan van Eyck op het cen-
trale paneel van het altaarstuk van de St. Bavo in Ghent (dertiende eeuw); ook
verbeeld in de miniaturen van de Vlaamse Apocalyps (dertiende eeuw), op de
tapijten van Angers en de Apocalyps van St. Sever.

36. Dé aanduiding van de plaats van de ontmoeting van God en zijn volk, vgl. Psalm
48; Joël 2,32; Hebreeën 12,22 en vele andere teksten.

37. Willem Barnard, Op een stoel staan (2), Haarlem 1979, p. 99.
38. Met verwijzingen naar Sefanja 3,13; Jesaja 53,9. Zie ook bij Apocalyps 5,9.
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bruikt worden alsof een man er goed aan doet zich van het vuil van
een vrouw (in het algemeen en de seksuele relatie met haar in het
bijzonder) te onthouden. Het betreft hier een beeldspraak die in ie-
der geval dit niet bedoelt en niets te maken heeft met een vijandige
houding jegens vrouwen of seksualiteit. De Schrift spreekt hierover
steeds met twee woorden in de volgorde van:
1. God schiep de mens in de geslachtelijke polariteit van vrouw en
man39. De mens ontvangt het leven in deze polariteit van het vrou-
welijke en het mannelijke (dat beide in vrouwen én mannen is ver-
tegenwoordigd) met Gods zegen: en het was zeer goed. Het boek
Hooglied bejubelt deze aardse liefde tussen mensen, mannen en
vrouwen. Het seksuele is voluit deel van de schepping en behoort
tot het wezen ervan, bij mensen, dieren en planten, opdat het leven
in de liefde van de een tot de ander opbloeit en zich ontvouwt. Het
gaat om de liefde, het respect voor de vrijheid en eigenheid van de
ander.
2. Omdat het seksuele zo wezenlijk is, zo de kern van de vitaliteit
van mensen uitmaakt, is het nodig naast de mogelijkheden ook de
grenzen en beperkingen ervan te zien. Want sterk als de dood is de
liefde40. Het thema van thanatos en eros, dood en liefde, is door al-
le eeuwen in de wereldliteratuur beschreven. De verhouding tussen
liefde en seksualiteit is geen vanzelfsprekende. In veel religies van
het oude Oosten zijn de liefde en de seksualiteit vergoddelijkt als
machten over mensen die aanbeden moeten worden en offers vra-
gen. Het Oude Testament wil daar niets van weten: de mens is een
seksueel wezen en draagt daar zelf de volle verantwoordelijkheid
voor. Die macht in het leven van een mens moet niet aanbeden wor-
den of slaafs gevolgd, maar beheerst. In het besef dat deze macht
erg sterk is, wordt er vaak zwart-wit over gesproken in uitspraken
die soms de indruk wekken dat het seksuele eigenlijk niet mag be-
staan, maar die juist vanuit de volle acceptatie daarvan, dat seksu-
ele willen bewaren waartoe het gegeven is: tot voluit genieten van
de ander en jezelf. Maar dat geschiedt alleen in de volle vrijheid van
beide minnaars. En daar gaat het helaas vaak fout. Met de grootst
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39. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, Genesis 1,27-28.
40. Hooglied 8,6.
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mogelijke kwetsuren aan beide kanten, hoewel het zogenaamd ‘ster-
ke’ geslacht (vanwege de fysieke overmacht) in de loop der ge-
schiedenis heel wat meer kwaad heeft aangericht bij het zogenaam-
de ‘zwakke’ dan andersom. 

De hoer en de maagd 
Omdat het seksuele zo sterk is en zo’n alles opeisende macht is in
het leven van mensen, is hoererij tot metafoor geworden van een op-
geëist worden door een foute macht. Maar dan moet je voorzichtig
zijn met de beeldspraak: niet is bedoeld dat de vrouw ‘fout’ is. In
de toenmalige patriarchale wereld drukte men zich zo wel uit, maar
wij moeten dat niet overnemen. Op het scherp van de snede wordt
de mens geconfronteerd met de vraag: welke macht wil je dienen?
Geef je je over aan oerkrachten in je, of wil je als mens op aarde on-
der de hemel, je laten leiden door liefde, respect en rechtvaardigheid
– hetgeen de Schrift impliciet bedoelt met God en de naaste liefheb-
ben. Hiermee komen we in de sfeer van 14,4 met het ideaal van de
maagdelijkheid. Waar gaat het om in dit visioen van het Lam dat
vraagt naar volgelingen? 
Dit beeld van maagdelijkheid wordt helder door dé zingende Maagd
van de kerk, Maria, die de volstrekte beschikbaarheid voor dat wat
God wil laten geschieden verbeeldt: Want geen woord dat van God
komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des
Heren; mij geschiede naar uw woord (Lucas 1,37-38). Deze maagde-
lijkheid staat bij Johannes steeds in contrast met de hoer van Babel,
vgl. 14,8-11: de snol die mannen eet en bloed drinkt en bla-bla uit-
zendt in plaats van lofzang. Tegenover de beschikbaarheid staat de
onwrikbaarheid, tegenover de voegzaamheid de zelfgenoegzaam-
heid. Die zingt niet, maar tiert en lalt en leutert41. De keuze is tus-
sen beschikbaarheid voor God en zijn koningschap, of de bezoede-
ling van het leven42. De trouw aan Hem kán van sommigen soms in
bepaalde situaties een ‘offer’ (zoals wij dat dan ervaren) vragen ten
aanzien van aardse43 zaken (dus in termen van de Schrift: goede,
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41. Barnard, a.w., p. 101.
42. In vele gesprekken en toespraken in de evangeliën ging het Jezus om deze twee

wegen. Vergelijk bijvoorbeeld zijn uitspraken in Matteüs 10,32-39. Het gaat daar
om trouw en loyaliteit aan hem.
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want het aardse is door God gewild en dus goed). Vandaar dat de
kerk in het beheersen van de macht van de seksualiteit enerzijds het
paardenmiddel van de castratie afgewezen heeft (gaat in tegen de
schepping), maar anderzijds voor sommigen van haar dienaren het
celibaat wel voorgeschreven heeft.
Barnard treft de kern en weet het weer onnavolgbaar te beschrij-
ven, wanneer hij zich afvragend waar Johannes bij deze woorden
aan gedacht heeft, schrijft: 
Dat weet niemand. In een wereld van ontzenuwde seksvergoding (toen
als nu) kon hij wel eens bedoeld hebben dat messias-mensen anders
leven dan zij die de teeldrift en de paardrang vergoddelijken. Ont-
breideling van het leven loopt niet op lofzang uit en wie wil leren zin-
gen moet ook discipline leren.
Maar ook kon hij in de wereld van het imperium (toen als nu) wel
eens bedoeld hebben dat messias-mensen anders leven dan zij die in de
machtsverheffing geloven. Want in dat beeld van de snol Babel (of
meretrix Roma) is een tweeledig besef samengevat. Dat van de godin
die aantrekt en dat van de god die afstoot. Dat van de ontucht die oor-
log heet en dat van de oorlog die ontucht heet. Dat van Venus en Mars,
van Mars en Venus. Maar wij weten, dat (strijdig immers met het
JHWH echad!44) de opsplitsing van de godheid in god en godin vere-
ring teweegbrengt van de vuist én de vulva, van de bloedroes in tweeër-
lei opzicht: bloeddorst en seksuele duizeling. De vent en de venus com-
pleteren elkaar. De cultuur van het masculiene leidt tot machtspolitiek
en de cultus van het feminiene tot onmondigheid. De heros is ook een
infans (Herakles bleek in zijn wieg al een krachtpatser!) en mense-
lijke samenleving, echte cultuur (gesymboliseerd in gezang!) wordt zo
onmogelijk. 
Het is niet voor niets dat de zangers van het Magnificat het Lam vol-
gen waar het ook heengaat. Niet een stier volgen zij. Maar het leven
zal hen ook niet vervelen. Zij zullen niet ‘balen als een stier’ zoals het
jeugdhollands zegt. Zij zullen zingen. 
De uitroep JHWH echad, de Onuitsprekelijke is Éen, betekent ook dat
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43. In het beeld van de eersteling van de oogst gaat het daarover. Het beeld sym-
boliseert en wekt verwachtingen voor de gehéle wereld-oogst. Zo is de opstan-
ding van Christus iets waarin Hij voorgegaan is in de verwachting dat eens al-
len hierin zullen delen, vgl. 1 Korintiërs 15,20v; Romeinen 8,23; Efeziërs 1,14.

44. Verwijzing naar Deuteronomium 6,4 (JdH).
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wij Venus en Mars niet mogen vereren. Menszijn is samenleving en
samenleving moet iets anders zijn dan een krachtenveld om twee po-
len. Adam is in het beeld van de Ene geschapen. Adam is man en vrouw.
En Adam zingt de lofzang die door de jonkvrouw Zion aangeheven is.
Dat hoorde Johannes in de zeewind45.

Het Lam volgen waarheen het ook maar gaat
Pas hierna, wanneer uitvoerig het Lam bezongen is, kunnen drie
achtereenvolgende engelen verder gaan met de oproep ‘het Lam te
volgen waarheen het ook maar gaat’ uit te werken:
– De eerste engel, 14,6-7, verkondigt vanuit het hoogst mogelijke
bereik een eeuwig evangelie (vgl. 10,7).
– De tweede, 14,8, kondigt in traditionele profetentaal waarschu-
wend de val van Babylon aan. Babel is de profetische aanduiding
met de sterke associatieve kracht voor Rome – beide grote mo-
gendheden hebben eens Jeruzalem en de tempel verwoest. Rome
sleurt de volken mee in haar waanzin46.
– De derde engel, 14,9-12, zet ongezouten dreigend de consequen-
ties van aanpassing aan de keizercultus uiteen, hetgeen door velen
niet gezien werd als compromitterend. Het lot van het goddeloze
Sodom en Gomorra (Genesis 19), en aartsvijand Edom (Jesaja 34,8-
10) wordt ten voorbeeld gesteld. Dat alles onder de zeven ogen van
het Lam – als contrast met het Beest in 13,12-13- ten teken dat het
rechtvaardig is. Houd er rekening mee dat het dreigende profetische
taal is, net als het slot, 14,20, waar het vanaf druipt, en geen letter-
lijke beschrijving van een te volgen procédé. Het gaat om troost
voor slachtoffers47. 

Hun werken volgen hen na
Net als in 13,18 worden we hier op pastorale wijze na een schrik-
beeld teruggeroepen naar de werkelijkheid hier en nu: hier geldt,
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45. Barnard, a.w., p. 102.
46. Vgl. Jesaja 21,9; Jeremia 25,15; 51,7; 4 Ezra 3,1-2.28-31; 2 Baruch 10,1-3; 11,1;

67,7; Sibyllijnse Orakelen 5,143.159. De eigenlijke val wordt pas in Apocalyps
17-18 verteld. Jesaja 15,17 en Jeremia 25,15v laten het beeld zien van het drin-
ken uit de beker van woede, hartstochtelijke toorn; tegelijk is de slechte invloed
bedoeld.

47. Vgl. het troostende Zingende Gezegend 100 over deze verzen.
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komt het aan op: standvastigheid, volharding. Hierop volgt een za-
ligspreking (vgl. 1,3), onderstreept door de opdracht tot schrijven.
Het sterven in de Heer is een vroeg-christelijke uitdrukking om de
verbondenheid met Christus zelfs door die allerlaatste duisternis
heen aan te geven48. Tot troost zij gezegd dat er voor hen een ein-
de gekomen is aan hun zwoegen, maar dat hun werken hen navol-
gen: datgene wat zij geworden zijn in hun doen, dat gaat niet ver-
loren49. Wat hier van de individuele mens gezegd wordt, staat in
21,24 voor het collectief: de glorie door mensen voortgebracht, zal
meegesjouwd worden naar het nieuwe Jeruzalem. Het gaat God om
de aarde en de mens, de aardse en de menselijke dingen. Je moet er
toch niet aan denken dat na je dood alles weg is waar je je voor hebt
ingezet, of dat dat moois uit de musea en alles wat de mens op cul-
tureel terrein voortgebracht heeft nooit meer teruggezien wordt! 
Deze gedachte zit ook achter de notie van het oordeel, zoals daar-
over in de volgende beelden gesproken wordt. Het is niet alleen af-
maaien, weghakken, met de associatie van bloed en dood, maar
vooral inzamelen van het rijke en goede der aarde: graan en drui-
ven! Te eenzijdig is dit profetische beeld alleen negatief dreigend ge-
bruikt. Dat zit er zeker in, het drukt een mens op zijn verantwoor-
delijkheid te zorgen dát er van zijn leven iets te oogsten valt, maar
de andere kant is dat het bewaard blijft.

Crisis
In, 14,14-20, dus, weer ter voorbereiding op de oordelen die gaan
komen, een dubbel profetisch visioen (zoals de twéé getuigen in
11,3v), om te onderstrepen dat het zeker zal gebeuren. Hier worden
de twee beelden van Joël 3,13, de graan- en wijnoogst in twee vi-
sioenen uitgewerkt, positief en negatief, zoals in het voorgaande ge-
wezen is op twee wegen, die van het Lam en het Beest. Het heeft te
maken met de crisis, het kritische proces dat goed van kwaad moet
onderscheiden en uitzuiveren. Alleen het Lam, met zijn zichtbare
slachtsnede, is dit toevertrouwd. Het uur is nabij.

235

48. Vgl. 1 Korintiërs 15,19-20; 1 Tessalonicenzen 4,13-18.
49. Vgl. Hebreeën 4,10. Een typisch Joodse gedachte, vgl. Aboth 6,9: In het uur van

zijn sterven van een mens begeleiden noch zilver, goud, kostbare stenen, noch pa-
rels hem, maar zijn kennis van de Tora en goede werken.
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– Het eerste beeld, van 14,14-16, roept die positieve kant op, in uit-
werking van de werken die navolgen. De kleur is wit, hemels en glo-
rieus50, en de rijkdommen van de goede aarde worden binnenge-
haald. Zo is de schepping bedoeld. Zo is het goed.
– Het tweede beeld, 14,17-20, is dreigend, vuur en bloed. Dat dit
negatief bedoeld is, wordt bevestigd door de opmerkelijke tekstva-
riant die de Septuaginta heeft in Zacharja 5,251: in plaats van boek-
rol, zoals het Hebreeuws leest: staat daar in het Grieks drepanon,
sikkel, zoals ook 14,16 heeft. We hebben al eerder gezien dat die vi-
sioenen van Zacharja een sterke structurerende rol spelen bij Jo-
hannes. Zo ook hier: dit visioen van de vliegende boekrol (of: sik-
kel, zoals Johannes las in de Septuaginta), spreekt overduidelijk van
het definitief verwijderen van het kwaad.
Dezelfde engel uit 8,3, die de gebeden van de lijdenden naar God
bracht, spreekt hier het oordeel uit. Spreken over oordeel gebeurt
steeds als troost en beoogt de rehabilitatie van mensen wie leed en
onrecht aangedaan is, en wordt vrij eenzijdig vanuit dát standpunt
bezien. Meer moet je er ook niet van maken. Het treden van de pers-
kuip buiten de stad is een bekend apocalyptisch beeld van het oor-
deel dat in het dal van Josafat of op de Olijfberg plaats vindt52. Exe-
cuties vonden namelijk buiten de stad plaats. Dat het niet letterlijk
is, ten overvloede, maakt het getal van de 1600 stadia duidelijk, dat
aangeeft hoever het bloed zal stromen: veertig maal veertig, veel-
vouden van het aardse getal vier, duidend op het totale aardopper-
vlak, of dat van het land Kanaän53, de provincie Palestina. Het is
een kosmisch gebeuren. Het beeld over het bloed is geen reportage,
maar een grotesk, hyperbolisch apocalyptisch beeld, een angst-car-
toon, waarvan de bedoeling goed in de gaten gehouden moet wor-
den. Het neigt naar wat Paulus zegt:
Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait,
zal hij ook oogsten. Want wie (op de akker van) zijn vlees zaait, zal
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50. Weer speelt Daniël 7,13 een rol. Maar ook vinden we een dergelijk spreken in
Matteüs 13,30.37-43; 16,27; 25,31; Marcus 4,29.

51. Die Nestle aangeeft in de marge, a.w.,p. 661. Vgl. ook andere oordeelsteksten:
Jesaja 18,5; Jeremia 51,33.

52. Vgl. Jesaja 63,3; Zacharja 14,4; Joël 3,2.13 etc. 
53. Van Tyrus tot El-Arish is volgens het Itinerarium van Antonius ruim 1600 sta-

dia, zie het commentaar van Charles, deel 2, p. 26.
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uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest
zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede wor-
den goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oog-
sten, als wij niet verslappen. Laten wij dus… doen wat goed is voor
allen… (Galaten 6,7-10). 
Dit soort oordeelsuitspraken worden gedaan om een troostend per-
spectief te geven. Vanuit de ervaring dat het leven op aarde onleef-
baar is, geen kracht meer om te leven, geen licht om op te staan…
wordt er hulp van de hemel afgesmeekt:

Wees langer niet verbolgen in deze laatste tijd,
kom haastig met de wolken, God van rechtvaardigheid!
De dood is overal, het licht is uitgestorven,
de nacht is zonder morgen, het lichaam zonder taal54.
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54. Gezang 129:2 (LBK).
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15 De zeven schalen van de hartstocht Gods
Apocalyps 15,1 – 16,21

15,1 En ik zag een ander teken aan de hemel,
groots en verbazingwekkend:
zeven engelen met zeven slagen,
– de laatste -
omdat hierin de hartstocht van God tot voleinding is gekomen.

2 En ik zag (iets) als een zee van glas, vermengd met vuur;
en de overwinnaars van het Beest 
en van zijn beeld en van het getal van zijn naam,
stonden aan de glazen zee met hun citers van God;

3 en zij zongen het lied van Mozes, de dienaar van God,
en het lied van het Lam, met de woorden:

‘Groot en verbazingwekkend zijn uw werken,
Heer God, Heerser van alles;
Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen,
Koning van de volkeren!

4 Wie zou U niet vrezen, Heer,
en uw naam niet verheerlijken?
Want Gij alleen (zijt) heilig,
want alle volken zullen komen
en vóór U neervallen in aanbidding,
want uw rechtvaardige daden zijn openbaar geworden’.

5 En daarna zag ik:
geopend werd de tempel, de tent van het getuigenis, in de hemel; 

6 en de zeven engelen met de zeven slagen gingen de tempel uit,
bekleed met zuiver, schitterend linnen,
en de borst omgord met gouden gordels.

7 En één van de vier levende wezens gaf aan de zeven engelen
zeven gouden schalen gevuld met de hartstocht van God,
die leeft tot in de eeuwen der eeuwen.

8 En de tempel werd gevuld met rook 
door de glorie van God en zijn kracht,
en niemand kon de tempel binnengaan,
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totdat de zeven slagen van de zeven engelen tot voleinding waren ge-
bracht.

Hartstocht en toorn
Ter verduidelijking van de vertaling het volgende vooraf. Er is spra-
ke van hartstocht1 (thumos) en toorn (orgè). Beide woorden liggen
in betekenis tegen elkaar aan en hebben hun oorsprong in een ge-
voelsbeweging. Dat is belangrijk om vast te stellen: ze drukken een
intens gevoel uit; het zijn expressieve termen. Dat betekent dat je er
ook zo mee moet omgaan, en zeer terughoudend moet zijn ze als be-
grippen te hanteren die dienen als bouwstenen voor leerstellingen
met statische en systematische inhoud. Nee, heel bijzonder drukken
ze (menselijk gesproken uiteraard) de diepste gevoelens van God uit,
die uitdrukking zijn van een persoonlijke relatie met mensen. Harts-
tocht (thumos) stamt van een werkwoord dat betekent: heftige be-
wegingen maken2. Wat in de vertaling ervan moet doorklinken is het
geraakt-zijn van God, die bewogen is in het diepst van zijn wezen3,
en vandaaruit beweging in de geschiedenis gaat brengen tot herstel.
Het woord toorn (orgè), dat maar zes keer voorkomt in de Apo-
calyps, wordt ook heel voorzichtig gehanteerd: drie keer wordt het
in verband met de toorn van het Lam genoemd (6,16-17 en 19,15;
dus heel paradoxaal: een zachtmoedig dier in toorn), één keer als
reactie van Gods toorn op de toorn van de volken (11,18) en me-
taforisch samen met de hartstocht in 14,10 en 16,15. Toorn komt
ook van een stam die de dynamiek van levenskracht aangeeft4, zo-
als het Engelse to urge uitdrukt. Vaak is het in het Nieuwe Testa-
ment een vertaling van het Hebreeuwse neusgat (af). Zoals je in op-
gewondenheid gaat snuiven door je neusgaten. Met de uitdrukking
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1. Van de negen keer dat het met God in verband gebracht wordt in de Apocalyps,
vertaalt de NBG-vertaling het twee keer met hartstocht en zeven keer met gram-
schap. Dit laatste woord is voor mij onbruikbaar, gezien de negatieve associa-
ties die dit woord oproept: je gram halen hangt samen met wraakgevoelens en
leedvermaak. Die gedachten mogen hier niet meeklinken, omdat ze niet bedoeld
zijn.

2. Büchsel in het Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament III, p. 167.
3. Zoals van Jezus gezegd in Matteüs 9,36; 14,14; 20,34 etc.
4. Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament V, p. 382v geeft als oorspon-

kelijke betekenis aan: üppiges Schwellen von Saft und Kraft, Drängen und Trei-
ben in der Natur.
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de toorn ontbrandt wordt uitgedrukt dat er als het ware rook uit je
neus komt van woede. Je ziet dat in strips en tekenfilms vaak ook
zo afgebeeld. Om dit affect van gekwetste liefde van God gaat het,
die Hem ertoe brengt juist in barmhartigheid opnieuw naar de mens
te komen. Toorn en liefde sluiten elkaar niet uit5. Het is geen term
uit de juridische sfeer. Zijn toorn is uitdrukking van zijn wil de juis-
te verhoudingen op aarde te herstellen6. 
Deze gegevens in aanmerking genomen, is het Janus-achtige gods-
beeld van de God met twee gezichten, de liefdevolle én de toornige
die in gramschap straft, hooguit een heidense uitvinding, uit angst
geboren, maar absoluut niet naar de Schrift: deze God heeft één
aangezicht, één hart7:

En ik zag een ander teken aan de hemel,
groots en verbazingwekkend8:
zeven engelen met zeven slagen,
– de laatste –
omdat hierin de hartstocht van God tot voleinding is gekomen.

Om het geschieden van deze hartstocht Gods gaat het! 

En één van de vier levende wezens 
gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen,
gevuld met de hartstocht van God,
die leeft tot in de eeuwen der eeuwen.

Weer zeven
Weer verwachten we, na de zevende trompet in 11,15 en na de vi-
sioenen van 14,14-20, het definitieve einde. Johannes is verwonderd.
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5. Zie Karl Barth, Kirchliche Dogmatik II/1, Zürich 1982, p. 407 en 442-446.
6. Groots is het betoog van Paulus hierover in Romeinen 1-3. En dat is ook de in-

zet van de evangeliën, waarmee Johannes de Doper optreedt, Matteüs 3,7; daar-
om de oproep tot omkeer, 3,1.

7. Zoals ook de enige geloofsbelijdenis van Israël zegt: JHWH echaat, één, uniek,
integer, het zogenaamde sjema, hoor, Deuteronomium 6,4-5. En met dat ene
aangezicht zegent Hij mensen, Numeri 6,22-27. In beide gaat het om een toe-
zegging Gods van de volheid van leven.

8. Prachtig klinkt het in het Frans: grand, merveilleux.
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Voor de derde keer ziet hij een serie van zeven slagen.
Het doet denken aan de eindeloze poging die God doet zijn volk
voor zich te winnen in Leviticus 26, waar het ook driemaal als een
refrein klinkt: indien jullie naar Mij niet luisteren, …zal Ik jullie ze-
venmaal slaan… (Leviticus 26,18.21.24), nadat God in het vooraf-
gaande heeft gezegd waarom het hem uiteindelijk te doen is:
En Ik zal mijn tabernakel in uw midden zetten, en Ik zal geen afkeer
van u hebben, maar Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God
zijn en gij zult Mij tot een volk zijn. Ik (ben) JHWH, uw God, die u
uit het land Egypte hebt geleid, opdat gij niet meer tot slaven zoudt
zijn; Ik heb de stangen van uw juk verbroken en u rechtop doen gaan
(Leviticus 26,11-13). In de Apocalyps volgen drie series van zeven
slagen elkaar op. Zo wordt ook hier bij Johannes’ visioen opnieuw
over Gods verbond gesproken en leiden de laatste zeven slagen de-
finitief tot de nieuwe exodus. Pas na al deze verzekeringen omtrent
Gods bedoelingen, wordt hier uitdrukkelijk gezegd dat de zeven sla-
gen uitingen van Gods toorn zijn: de maat is vol. Dit drukt het ge-
tal zeven ook al symbolisch uit. Dat het (driemaal) zevenvoudig
‘slaan’ voortvloeit uit het verbond van God, wordt geïllustreerd
door het verhaal van Naäman die zich zevenmaal moest onder-
dompelen in de Jordaan om verlost te worden van zijn huidziekte
(2 Koningen 5). Door dit te doen voltrok hij zelf het oordeel Gods
over zijn leven en zijn lijf werd heel. 

De zee van glas
De glanzende hemelvloer (ook in 4,6) zou hier misschien een asso-
ciatie kunnen oproepen met de doortocht door de Rode Zee (Exo-
dus 14). Vanuit de hemel komt er door die hemelse zee een door-
braak op aarde. In ieder geval zingen de overwinnaars het lied van
Mozes en van het Lam, een bont mozaïek van klanken uit alle de-
len van het Oude Testament9. Het belangrijkste van dit lied lijkt mij
de herhaalde bevestiging dat Gods werken en wegen rechtvaardig
zijn. De vraag daarnaar werd al in 6,10 gesteld en moest beantwoord
worden voordat de toornige hartstocht openbaar zou worden. Het
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9. Psalm 86,9.12; 92,5; 98,2; 111,2; 139,14; 145,17; Amos 4,13; Deuteronomium
32,4; Jeremia 10,7; Maleachi 1,11.
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is geen gewelddaad Gods, maar de schepping stemt er mee in als
zijnde rechtvaardig; het is de juiste weg om de orde en de vrede en
de gerechtigheid weer te herstellen. Het gaat om een komen uit vrije
wil. 

Fiolen
Na het grote intermezzo van Apocalyps 12-14 gaat het verhaal door,
zoals de zevende engel in 11,15-19 aangekondigd had. Daar kregen
we een blik in het ‘hart van God’:

En geopend werd de tempel van God in de hemel
en zichtbaar werd de ark van zijn verbond in zijn tempel… (11,19).

En zo ook hier, in 15,5, waar we ons wanen in de tabernakel, de
tent van de ontmoeting van God en zijn volk10. De zeven engelen
zijn gekleed in priesterlijk gewaad, niet als rechters! En ze krijgen
zeven gouden fialas, een woord dat van hier in onze taal terecht ge-
komen is in de staande uitdrukking: de fiolen van zijn toorn. Fialas
zijn schalen van vaatwerk, liturgisch gerei. Dezelfde schalen als in
5,8, waar de gebeden op lagen! Die gebeden zijn als stuwende kracht
het hele verhaal van Johannes doorgetrokken. Toonbeeld van de
grote paradox van het evangelie: wat zo nietig, zinloos en onaan-
zienlijk lijkt – wie hoort het roepen van een arme in de sloppen van
een metropool, wie trekt zich iets aan van het zovele stille leed ach-
ter gesloten deuren in de gewone huizen? – blijkt opeens door de
Eeuwige verheven te zijn. Alles wordt omgekeerd11. Daar heeft Ma-
ria vanuit haar eigen ervaring al over gezongen in het Magnificat:

… Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten vers-
trooid; Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen
verhoogd, hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft
Hij ledig weggezonden… (Lucas 1,51-53).
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10. Exodus 25,9.40. Vgl. ook Apocalyps 8,2-5.
11. Die omkering van groot naar klein, van de groten der aarde en de knechten, be-

paalt ook vol ironie het verhaal van Naäman. De groten die menen over dood
en leven te kunnen beschikken, zien hun leven vastlopen. De zogenaamd klei-
nen zorgen dat er een opening naar God toe komt.
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Nu wordt de tempel vervuld van de aanwezigheid van de Eeuwi-
ge12. Even is de Heilige ongenaakbaar.

16,1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel roepen tot de zeven enge-
len:

‘Gaat heen en giet de zeven schalen 
van de hartstocht van God uit over de aarde’.

2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde;
en er geschiedde een lelijk en kwaadaardig gezwel
op de mensen die het merkteken van het Beest hadden 
en zijn beeld aanbaden.

3 En de tweede goot zijn schaal uit over de zee;
en er geschiedde bloed als van een dode,
en ieder levend wezen dat in de zee was, stierf.

4 En de derde goot zijn schaal uit over de rivieren en de waterbronnen;
en er geschiedde bloed.

5 En ik hoorde de engel van de wateren zeggen:
‘Rechtvaardig zijt Gij,
die Is en die Was,
de Heilige,
omdat Gij dit vonnis hebt geveld.

6 Want bloed van heiligen en profeten hebben zij uitgegoten,
nu hebt Gij hun bloed te drinken gegeven:
zij zijn het waard!

7 En ik hoorde vanuit het altaar zeggen:
‘Ja, Heer God, Heerser over alles,
waarachtig en rechtvaardig zijn uw gerichten’.

8 En de vierde goot zijn schaal uit over de zon;
en hem werd gegeven de mensen met vuur te verzengen.

9 En de mensen werden door een grote hitte verzengd.
En zij lasterden de naam van de God van de hemel, 
die de macht had over die slagen,
maar zij kwamen niet tot omkeer om Hem de glorie te geven.

10 En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het Beest;
en het geschiedde dat zijn rijk verduisterd werd;
en zij beten hun tong stuk van de pijn.

11 En zij lasterden de God van de hemel 
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12. Vgl. Jesaja 6,4; Exodus 40,35; 2 Kronieken 7,1; Ezechiël 44,4.
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vanwege hun pijnen en hun wonden,
maar zij kwamen niet tot omkeer van hun werken.

12 En de zesde goot zijn schaal uit over de grote rivier de Eufraat;
en zijn water droogde op,
zodat de weg gebaand werd voor de koningen vanuit de opkomst van
de zon.

13 En ik zag uit de bek van de Draak,
en uit de muil van het Beest,
en uit de bek van de Pseudoprofeet,
drie onreine geesten als kikvorsen,

14 - dat zijn namelijk geesten van demonen die tekenen doen, -
die uittrekken naar de koningen van de hele bewoonde wereld
om hen te verzamelen tot de strijd op de grote dag van God,
de Heerser over alles.

15 Zie, Ik kom als een dief.
Zalig is hij die waakt en zijn kleren bewaart,
zodat hij niet naakt rondwandelt en men zijn schaamte ziet.

16 Hij verzamelde hen op de plaats,
die genaamd wordt in het Hebreeuws:
‘Harmagedon’.

17 En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht.
En er ging een luide stem uit van de tempel,
van de troon, roepend:

‘Het is geschied!’

18 En er geschiedden bliksemstralen en (donder-) stemmen en donder-
slagen 
en er geschiedde een grote aardbeving,
zoals er niet geschied is sinds er mensen op aarde zijn,
zo hevig was die aardbeving, zó groot.

19 En het geschiedde dat de grote stad in drie delen uiteen viel
en ook stortten de steden van de volken in.
En het grote Babylon werd vóór Gods aangezicht in gedachtenis ge-
bracht,
om haar te geven de wijnbeker van de hartstocht van zijn toorn.

20 En alle eilanden vluchtten weg
en er werden geen bergen meer gevonden.

21 En grote hagelstenen, als talenten,
vielen van de hemel neer op de mensen,
en de mensen lasterden God vanwege de slag van de hagel,
omdat die slag zeer zwaar was.

Zeven engelen gieten zeven schalen leeg
Het gaat nu echt geschieden. In een strak, verbeten schema, volgen
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ze alle zeven in één keer achter elkaar. Waar de zegels en de trom-
petten van de twee vorige series van zeven slagen waarschuwend
aankondigden, komt het nu gepassioneerd met bakken tegelijk. Bij
die vorige twee was er al een intensivering waarneembaar, nu wor-
den ze nog ernstiger en zwaarder; in de derde ronde komt na de ze-
vende slag de definitieve knock-out. Hoewel je dat tegelijk terug
moet nemen, want het betreft ook weer geen chronologische op-
volging van toekomstige gebeurtenissen. Het gaat om een patroon
zichtbaar te maken, dat zich altijd weer herhaalt – vandaar ook de
herhalingen; er zitten veel parallellen tussen de drie series: variaties
op eenzelfde thema. En dat thema wordt beheerst door de con-
structie van de Exodus-slagen. Het beeld is natuurlijk beperkt. Als
je het bekijkt als drie spiraalsgewijze voorwaarts gerichte bewegin-
gen, die rondom dezelfde as draaien, kom je denk ik het dichtst in
de buurt van de opbouw van de drie series van zeven slagen. Maar
je moet een beeld nooit overvragen en zeker niet in een kloppend
(leerstellig) schema willen krijgen. Het moge genoeg zijn dat hier
een God met een kloppend hart handelend optreedt. 
De ‘kleine apocalyps’ van Marcus 13 gebruikt het beeld weer an-
ders. Wat Johannes hier slagen noemt, worden daar voortekenen van
de eindtijd genoemd. Het draait om hetzelfde. Het gaat hier, net als
in Exodus, om Gods ingrijpen in de geschiedenis met als uiteinde-
lijke doel dat goddeloze machtspretenties ontmanteld worden (in
dit geval: van Rome) en er een nieuwe messiaanse bestaanswijze ge-
schonken wordt. Want de zevende schaal gaat over de val van Ba-
bylon – die in Apocalyps 17-18 nog eens dunnetjes overgedaan
wordt. Logisch, want dat was voor Johannes en zijn tijdgenoten dé
actuele bedreiging. 

Te doen gerechtigheid
Aangezien het hoe en wat van het ingrijpen Gods voor mensen een
geheimenis blijft, moeten we volstaan met het beeld dat hier gege-
ven wordt, mede geïnterpreteerd vanuit Zacharja en Exodus13 –
waar het onderdeel is van de grote bevrijdingsbeweging die God via
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13. De serie van de zegels lijkt het meest door Zacharja, die van de schalen door de
slagen uit Exodus beheerst.
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Mozes en Aäron op gang brengt. God heeft zich ten einde toe in-
gespannen zijn eigenlijke bedoelingen op de wijze van de vrijheid
aan mensen duidelijk te maken. God en mens zijn geen concurren-
ten. Het is niet: óf God doet het Rijk komen, óf de mens realiseert
het, maar beide ineen:

Te doen gerechtigheid
hebt Gij ons aangezegd.
Dat woord heeft ons bevrijd,
elk ander ons geknecht.
Geef dat ons niets weerhoudt
die lange weg te gaan.
Dat elk zich nu verstout
uw richting in te slaan…14

Wie dat niet wil, haalt daarmee zelf de dood binnen – dat is de laat-
ste ernst van dit alles: dan keert God zijn aangezicht af, waardoor
de chaos ongeremd uitbreekt. 
De schalen gieten Gods woede uit over de aarde15, 16,1v. Na de der-
de schaal, die de wateren tot bloed maakte, volgt er juist door de
engel die over de wateren ‘gaat’ een fiat16! Het is wel een harde re-
aliteit, maar een rechtvaardige: wie bloed vergiet, zal ook zelf bloed
te drinken krijgen: diegene is het waard. Niet in morele zin. Maar
zoals het Lam dat geslacht wérd de enige was die waardig was om
het raadsel der geschiedenis te onthullen en het recht te doen zege-
vieren, zo zijn in groot contrast hiermee, mensen die tegen alle op-
roepen in blijven volharden in hun kwaad, het waard om door dat-
zelfde kwaad dat zij gevolgd zijn, ingehaald te worden. Zij hebben
de toets niet doorstaan (zie Apocalyps 18,24).

Gods macht gelegitimeerd van ‘onderaf’ 
Ook in 15,3-4 kwamen we dit tegen, dat God er blijkbaar zeer aan
hecht dat mensen zijn manier van doen als rechtvaardig erkennen.
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14. Eerste vers van het lied Te doen gerechtigheid, H. Oosterhuis, Gezongen Lied-
boek, 298.

15. Vgl. Psalm 69,25v; Jeremia 10,25; Ezechiël 22,31.
16. Van Schaik, a.w., p. 179 die ook verwijst naar Deuteronomium 32,4; 42,43.
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Een belangrijke reden voor de lofzang als respons op God. Dit soort
uitspraken moeten niet als leedvermaak of wraakzucht gezien wor-
den17. Het is een motief waarvan het Oude Testament vol is: er moet
recht gedaan worden; onrecht kan niet zomaar aan de kant gezet
worden, of zelfs snel vergeven worden, er moet een zekere genoeg-
doening en verzoening plaatsvinden18. 
Daarom is het van zo grote betekenis dat juist ook instemming volgt
van het altaar: de gekwetsten onder het altaar (uit 6,9)!

Gelijk om gelijk
Net als Farao zich ingroef in zijn verstoktheid en verbittering, zo
gebeurt hier bij de vierde en vijfde schaal: ze kwamen niet tot inkeer
of omkeer, onbereikbaar keren ze zich tegen de God van het leven.
Dat is het einde, de dood, het laatste…
Wanneer dit twee keer geconstateerd is, is Babel-Rome er geweest.
Een legermacht komt op uit het Oosten om slag te leveren in Har-
magedon19. Dat zal geen geografische, maar een profetische aan-
duiding zijn: dé slag met de hoogmoedigen tegenover het zacht-
moedige Lam op Sion mét de zijnen wordt juist daar geleverd. De
oostgrens vormde voor de Romeinen altijd het gevaar van invasies:
de gevreesde Parthen drongen daar op aan.
Er worden weer veel contrasten genoemd. Daarachter zit het den-
ken van gelijk om gelijk: het gekozen kwaad komt op je eigen hoofd
neer. 
Zoals Gods machtig ingrijpen de wateren van de Rode Zee en la-
ter in de balllingschap de Eufraat drooglegde opdat Israël er veilig
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17. Zelfs niet in een tekst als Jesaja 49,26. In Genesis 4,10 wordt na de broeder-
moord tot Kaïn gezegd: Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aard-
bodem. De verkeerde daad zelf, niet eens de gevoelens die wij er al dan niet over
koesteren, roept. 

18. Een pijnlijke illustratie hiervan levert het werk van de Commissie voor Waar-
heid en Verzoening in Zuid-Afrika. Nu de apartheid officiëel juridisch is afge-
schaft, begint het pas. Met vergeven en vergeten ben je er niet.

19. Raadselachtig wat Johannes bedoelt. Is het een verwijzing naar de berg van Meg-
iddo, een plaatsje in de vlakte van Esdraelon, dé plek van vele veldslagen, Rich-
teren 5,19; 2 Koningen 23,19; Zacharja 12,11? ‘Berg’ genoemd vanwege de ver-
gelijking met de ‘berg Sion’. Of moet je lezen: berg van de samenkomst, naar
Jesaja 14,13, de mythische godenberg die de koning van Babel wilde bestijgen?
Of een contrast met de berg Sion, waar het Lam staat? 
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doorheen kon komen (Jesaja 11,15), zo keert dit zich nu tegen hen
die weigeren Hem te erkennen en volharden in het kwaad.
Zoals Gods Geest zorgzaam uitgaat over zijn aarde, zo komt hier
bij de satanische anti-triniteit de aap uit de mouw: de imposante
grootspraak uit Apocalyps 13 blijkt zo destructief dat het zelfs hen-
zelf aantast en ondermijnt – het is er de oorzaak van dat de konin-
gen uit de hele oikumenè, bewoonde wereld, tegen hen ten strijde
trekken. Gelijk om gelijk. Tegelijk wordt gezegd dat God dat doet
– zo liggen die voor ons besef zo duidelijk onderscheiden processen
mysterieus ineen.

De zaligspreking, waarin Jezus zelf spreekt, in Apocalyps 16,15, lijkt
verdwaald tussen de verzen 14 en 16 die duidelijk op elkaar volgen.
Maar het is weer zo’n leeswijzer om aan te geven hoe je deze pro-
fetieën moet opvatten: niet als speculatie en calculatie, maar om at-
tent en waakzaam te zijn20.

Het einde van het einde is in zicht, maar ook het begin van het ein-
deloze Koningschap Gods op aarde: gegonen, het perfectum van het
Griekse werkwoord geschieden: het is geschied. Na al die keren dat
er stond en het geschiedde, is het nu gebeurd met de koopman. De
natuurverschijnselen die we tegen kwamen bij de conclusie van de
zegels en de trompetten, zijn er weer, maar nu zo hevig als nooit te-
voren21. De laatste verzen zijn impressionistische beelden van het
laatste. God heeft in zijn liefdespassie voor de mens als het ware de
vijandschap van het kwaad aan zich getrokken om die definitief te
verwijderen en de mens opnieuw op te richten in verantwoordelijk-
heid. 

Liefde zonder verantwoordelijkheid is slechts innerlijkheid en zon-
der effect. Liefde zonder drift is slechts uiterlijkheid en niet gemeend.
Verantwoordelijkheid zonder drift is lijden zonder handelen. Drift 
zonder liefde of verantwoordelijkheid is het ergste wat er is. Maar 
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20. Vgl. Apocalyps 3,3; In het Nieuwe Testament tref je talloze dergelijke oproepen
tot waakzaamheid aan, vgl. o.a. 1 Tessalonicenzen 5,2; Matteüs 24,42-44; Lu-
cas 12,43; 2 Petrus 3,10.

21. Vgl. Exodus 9,18; 10,6.14; 11,6; Daniël 12,1; Marcus 13,19.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 248



als deze drie op elkaar inwerken wordt de wereld een nieuwe schep-
ping22. 
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22. Stelling 11 bij het proefschrift van J.O. Kroesen, Kwaad en zin. Over de beteke-
nis van de filosofie van Emmanuel Levinas voor de theologische vraag van het kwa-
de, Kampen 1991.
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16 De val van Babylon
Apocalyps 17,1 – 19,10

17,1 En één van de zeven engelen met de zeven schalen kwam,
en sprak met mij, zeggend:

‘Kom hierheen,
ik zal je het gericht over de grote hoer laten zien,
die gezeten is bij vele wateren,

2 met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben
en de bewoners van de aarde zich bedronken hebben
aan de wijn van haar hoererij’.

De uitgegoten zeven schalen bereiken hun doel in het ten val bren-
gen van het grote Babylon. De camera zoomt in en geeft van dit ge-
beuren, als in de herhaling van 16,17-21, in slow-motion een uitge-
breide close-up. Dit gebeurt om het systeem dóór te krijgen, opdat
het door de verbeelding gaat dagen en er een afkeer gaat groeien je-
gens het Beest en zijn medeplichtigen en een verlangen ontstaat naar
het Lam en de bruiloft die gevierd zal worden. Want het is geschied,
en daarom is het goed dat nog eens in een nabeschouwing te bekij-
ken1.
Weer vol contrasten (vooral met het drieluik uit Apocalyps 12-14)
staat hier een nieuw drieluik: het eerste paneel schildert de hoer Ba-
bylon, 17,3-18, het tweede haar val, en het derde de hemelse litur-
gie die de rechtvaardigheid van dit gebeuren bezingt, 19,1-10. Het
begin, 17,1-2, dient als ‘kopje’ van het geheel.

Het eerste paneel, 17,3-18

3 En hij voerde mij in de Geest weg naar een woestijn:
En ik zag een vrouw zitten,
op een scharlakenrood beest vol lasterlijke namen,
met zeven koppen en tien horens.

4 En de vrouw was gekleed in purper en scharlaken,
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1. Het monster met de zeven koppen doemt een aantal keren op, in verschillende
gedaanten, 11,7; 12-13 en hier in 17.
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en rijk versierd met goud en kostbare edelstenen en parelen;
in haar hand hield ze een gouden beker
vol gruwelijkheden en de onreinheden van haar hoererij.

5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven,
– mysterie –: ‘Babylon’, de grote,
de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen 
en van het bloed van de getuigen van Jezus.

En ik verbaasde me toen ik haar zag met grote verbazing…
7 En de engel zei tot mij:

‘Waarom verbaas je je?
Ík zal je het mysterie van de vrouw vertellen
en van het Beest dat haar draagt 
met de zeven koppen en de tien horens:

8 Het Beest dat je gezien hebt, was en is niet,
en zal opkomen uit de afgrond
en zijn ondergang tegemoet gaan;
en de bewoners van de aarde wier naam niet geschreven staat 
in het boek des levens van vóór de grondlegging der wereld,
zullen zich verbazen als ze zien,
dat het Beest was en niet is en toch zal zijn.

9 Hier (komt het aan op) verstand met wijsheid:
de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is.
En het zijn zeven koningen.

10 Vijf zijn gevallen, één is er,
de ander is nog niet gekomen,
en wanneer hij komt moet hij korte tijd blijven.

11 En het Beest dat was en niet is,
is zelf de achtste en toch één van de zeven,
en gaat zijn ondergang tegemoet.

12 En de tien horens die je gezien hebt,
zijn tien koningen die het koningschap nog niet ontvangen hebben,
maar zij ontvangen macht als koningen 
voor één uur samen met het Beest.

13 Zij zijn één van zin en zij geven hun kracht en macht aan het Beest.
14 Zij zullen oorlog voeren met het Lam,

maar het Lam zal hen overwinnen,
– omdat Hij de Heer der heren is,
en de Koning der koningen, –
én zij die met Hem zijn,
de geroepenen en de uitverkorenen en getrouwen’.

15 Ook zei hij tot mij:
‘De wateren, die jij hebt gezien, waar de hoer gezeten is,
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zijn volken en menigten en naties en talen.
16 En de tien horens die jij hebt gezien,

en het Beest,
zij zullen de hoer haten,
en haar verwoest en naakt maken,
en haar vlees opeten en haar met vuur verbranden.

17 Want God heeft het in hun hart gegeven zijn zin te doen 
en hen één van zin te maken,
en hun koningschap aan het Beest te geven,
totdat de woorden van God tot voleinding gebracht zijn.

18 En de vrouw die jij hebt gezien,
is de grote stad die de heerschappij over de koningen van de 
aarde heeft’.

De grote hoer
De dominante metafoor is hier die van de grote hoer met de ver-
derfelijke invloed. Een typisch beeld uit het Oude Testament waar-
mee de dienst aan andere goden (-machten) wordt aangeduid2. Dit
beeld contrasteert met het beeld van die andere gemeenschap van
mensen die de weg van het Lam volgt en die collectief als vrouw
wordt voorgesteld, de dochter van Sion, zich opmakend voor de brui-
loft van het Lam. 
Zij is gezeten aan vele wateren (vgl. Jeremia 51,13). Door Babylon
liep de Eufraat met vele kanalen en irrigatiesystemen. In deze we-
reld is water leven en overleven. Dat water was haar trots, maar nu
wordt ze gezien in de woestijn. De associatie met Babylon, waar-
door steeds de huidige onderdrukkende macht met die uit een don-
ker verleden vergeleken wordt, roept voor Johannes’ tijdgenoten
een wereld van gedachten en gevoelens op. Door de vergelijking
krijgt de hoorder ook ruimte voor zijn eigen oordeel. Het wordt
hem wel in niet mis te verstane beelden aangereikt, maar hij blijft
vrij in zijn keuze het toe te passen op Rome of niet: wie de schoen
past… Gevoelsmatig is het te vergelijken met wat de politieke car-
toon tijdens de golfoorlog deed: Saddam Hoessein karikaturaal af-
beelden met de overduidelijke gelaatstrekken van dat beest uit on-
ze tijd, Adolf Hitler. Zo iets schokt, of je het er mee eens bent of
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2. Vgl. Jesaja 1,21; 23,16 (Tyrus); Ezechiël 16; Nahum 3,4 (Nineve); Hosea 4,12.
Hier vormen Jeremia 50-51, Ezechiël 27-28 en Jesaja 13-14 de achtergrond in de
compositie van het beeld van Babel en de hoer.
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niet: het zet je aan het denken en dwingt een keuze af. Daar is het
in dit genre om te doen. Het contrast is dus niet alleen een esthe-
tisch literair middel, maar ten diepste een theologisch instrument
om de verbeeldingskracht te wekken en een identificatiemodel (po-
sitief en negatief) te scheppen. Zo wordt de gelatenheid doorbro-
ken.

In schril contrast met 21,9-10 (hoge berg, hemels) is het toneel voor
dit visioen onheilspellend: de eenzame plaats, woestijn, plek van de-
monische wezens. Het beeld zal samenhangen met in zwang zijnde
mythische voorstellingen van de godheid, vol pracht en praal, ge-
zeten op een goddelijk dier. Het genoemde rood is de kleur van de
caesar in kostbaar statiegewaad. Door dit bekende beeld kan Jo-
hannes de relatie tussen wereldmacht en demonische macht teke-
nen: ze zit er op, wordt erdoor gedragen en ze heeft zich erin vast-
gezet. Ze zijn hetzelfde gekleed, uit hetzelfde garen gesponnen. 
In contrast met de uitgebreide opmaak van de vrouw in 21,9v wordt
hier over haar gruwelijkheden, ‘abominations’, de (af-) goden, ge-
sproken. Van buiten is de beker goud, maar zie wat er in zit3. Zo-
als de 144.000 de Naam op hun voorhoofd hadden, zo draagt hier
de hoer de naam mysterion: niet als letterlijke verwijzing, maar als
patroon en model van hoe satanische machten een concrete histo-
rische gestalte kunnen aannemen. 
Er kan in 17,6 een zinspeling op de christenvervolging onder Nero
of zelfs onder Domitianus gemaakt zijn: hier is (in tegenstelling tot
16,6) wel enigszins sprake van leedvermaak.

Niet echt
De angelus interpres gaat in op Johannes’ grote verbazing, 17,7v.
De poging tot imitatie van de Naam Gods (vgl. 1,4.8; 4,8), die het
schitterend ogende Beest ondernomen heeft, wordt contrasterend
onthuld als: was, is niet, zal opkomen uit de Afgrond, zijn ondergang
tegemoet gaand! Dit is de ware apocalyps van het mysterion: het ont-
hullen van het wezen der dingen, de schone schijn doorzien. Wie
zou met deze informatie op zo’n paard willen wedden?
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3. Zo denkt Van Schaik aan een combinatie van Jeremia 51,7 en een woord als
Matteüs 23,25, a.w., p. 191.
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Weer de bekende back-to-reality spreuk (13,18 en 14,12), waarin
met nadruk gezegd wordt: gebruik je verstand, koppie ’r bij hou-
den, geen paniek: wat zich almachtig-goddelijk voordoet is gewoon
mensenwerk. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Déze gedaante van
het Beest zetelt op de stad gebouwd op de zeven heuvelen4 met zijn
zeven koningen5. Domitianus is de zesde (de vorige vijf zijn al weg
ten tijde van Johannes), die aangeduid wordt met: één is, omdat hij
op het moment van het schrijven van het boek van Johannes nog
aan de macht is. Zijn opvolger zal slechts korte tijd regeren – ja,
want het einde komt snel volgens Johannes, want dit rijk heeft geen
poot meer op te staan. Net als bij de eerste twee series van zeven
slagen, wordt er vlak voor het einde even halt gehouden: het einde
is nabij. 
Daarom zal iedereen zich verbazen dat dit niet-echte6 Beest toch zal
zijn, 17,8. Die macht waarop het zich beroept ís niet meer7, maar
doet nog wel dreigend zijn bek open en kan behoorlijk angst aan-
jagen, zoals een blaffende waakhond achter tralies. Zoals Psalm
115,8-9: Wie hen (de goden-machten) maakten, zullen worden als zij,
ieder die op hen vertrouwt. Israël, vertrouw op JHWH… Hierin loert
het gevaar. De machten hebben macht voorzover mensen hun die
toekennen, dat is de fundamentele en radicale goden-machten-kri-
tiek van de Schrift – een ontnuchterende ontmythologisering die al-
les op zijn plek zet: de mensen als gelijken van elkaar op de aarde
ónder de hemel van de boven alles (want alles dragend en onder-
steunend) tronende God. Een revolutionaire godsdienstkritiek met
verregaande economische, politieke en sociale gevolgen. Dat wordt
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4. Zo, als Septimontium, is Rome alom bekend in de literatuur.
5. Het getal zeven is ook hier symbolisch, als volheid van machtig anti-goddelijk

kwaad. Dat betekent dat je in de telling niet de exacte chronologie van de kei-
zers hoeft aan te houden. Vooral die moet je waarschijnlijk tellen die echt goed
fout waren ten opzichte van Joden en christenen: 1. Caligula (eerste met wie de
Joden in groot conflict kwamen en die zich tijdens zijn leven als god presen-
teerde; de tussen-keizers Galba-Otho-Vitellius zijn te kort aan de macht gewest),
2. Claudius, 3. Nero, 4. Vespasianus, 5. Titus. 

6. Karl Barth spreekt als het over het kwaad gaat van nichtig en das Nichtige in de
zin van: zonder bestaan(srecht).

7. Dezelfde theologische positie die Paulus (instemmend met de sterken) inneemt
ten aanzien van het eten van aan de afgoden gewijd vlees, 1 Korintiërs 8:4-6: …
wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen God is dan Éen…
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vanaf Apocalyps 19,11v getekend in de nieuwe mensen-met-God-
gemeenschap in het nieuwe Jeruzalem. 
Dat inzicht moet steeds geconcretiseerd worden, de machten moe-
ten bij name genoemd worden om onttroond te kunnen worden, en
daar spreekt het cryptische volgende stuk over. Het beeld verschuift
enigszins van het Beest-als-imperium naar de ene-caesar-als-Beest.
Maar ze zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. Men was in Jo-
hannes’ tijd veel gevoeliger voor de samenhang van het individuele
en het collectieve. Wij zijn wat dat betreft echte individualisten8.

Twee plaatjes
Twee plaatjes schuiven hier over elkaar heen. Als eerste de toen re-
cente mythe van Nero redivivus (zie hoofdstuk 14). Zoals het gaat
met angsten en verlangens, hebben mensen het nooit kunnen ac-
cepteren dat hun ‘zaligmakers’ voorgoed weg zijn. Moderne mythen
over de dood en terugkomst van John Lennon van the Beatles, van
The King, Elvis, en films over nieuw verrezen historische figuren die
ergens vanuit een verlaten oerwoud of eiland in de verre zee een gro-
te rol gaan spelen in de geschiedenis illustreren dat. 
Het tweede plaatje is dat van de oude mythe uit de oertijd over het
monster dat tegen de goden rebelleerde en gedood werd9. Deze
wordt op de huidige politieke machten toegepast. Hoe kun je je la-
ten imponeren door iets dat minder dan niets is? Hier wordt dui-
delijk stelling genomen tegen de opvatting dat het kwaad als zelf-
standige, autonome macht náást God bestaat: er is maar één God. 
Het Beest is hier tevens de geïncarneerde Nero (de achtste en toch
een van de zeven) die de krachten van de tien andere politieke lei-
ders wil bundelen om een succesvolle slag toe te brengen aan Ro-
me. De provinciale elite zal zich tegen het centrum richten. Zoals
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8. In het Oude Testament kom je heel vaak tegen dat één het geheel vertegen-
woordigt – bijvoorbeeld de eertgeborene, de koning, de priester. Men noemt dit
soort denken synthetisch denken, of in de oude opvatting van Wheeler Robins-
on: the corporate personality. In het klassieke werk van Pedersen, Israël wordt
dit breed uitgewerkt.

9. Zie het klassieke werk van H. Gunkel, Schöpfung und Chaos in Urzeit und End-
zeit, Göttingen 1895. In het verlengde hiervan is de zogenaamde combat myth,
breed uitgewerkt en toegepast op de Apocalyps door Adela Yarbro Collins, The
Combat Myth in the book of Revelation, Missoula 1976.
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de oorsprong van het kwaad vaag aangeduid is als ‘rebellie binnen
de sfeer Gods’10 (12,7-9), zo zal er bínnen het Imperium Romanum
als een soort implosie een insubordinatie plaatsvinden – door sa-
tan, die ze zelf in huis gehaald heeft, geleid, maar daarbovenuit weer
door God gestuurd11.
De genoemde tien opstandige koningen zijn één van zin, één ge-
meenschappelijk politiek beleid staat hun voor ogen. In 17,17 wordt
interpreterend gezegd dat ze daarin de zin van God voltrekken. Zelfs
in de climax van hun macht zijn ze aan de Eeuwige onderworpen.
Dit is weer op het scherp van de snede geformuleerd, met een ze-
kere ironie: als zelfs de duivel een instrument in Gods hand is, hoef
je je toch geen zorgen te maken over de goede afloop? Meer wordt
er niet mee bedoeld: geen sluitend denkwerk van construeren waar-
in God, het kwaad en de zin ervan in één denksysteem hun plaats
hebben. Want dat is het einde van ‘God’12. Er is geen dualisme van
God en de duivel: Hij is en blijft de Heerser-over-het-al (hoeveel
vragen dit ook oproept13). De bedoeling is te bemoedigen en ver-
trouwen in de goede afloop te geven, vgl. 13,5v. Daar draait alles
om in de drie series van zeven en in deze finale in close-up: 

Want God heeft het in hun hart gegeven zijn zin te doen 
en hen één van zin te maken,
en hun koningschap aan het Beest te geven,
totdat de woorden van God tot voleinding gebracht zijn.

Nogmaals, hierin zit het geheim Gods vervat, waar 10,7 al over
sprak en wat sindsdien op allerlei wijzen omschreven en ontwikkeld
is. Tenslotte kun je er hoogstens een intuïtief vermoeden van heb-
ben. Hoe dat als proces werkt en zich voltrekt krijg je niet in de vin-
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10. De Joodse traditie vertelt het verhaal van de satan als gevallen engel. De Schrift
zelf is zeer terughoudend hierin: over de oorsprong van het kwaad worden geen
uitspraken gedaan. 

11. Vgl. Jeremia 1,14-19; Jesaja 44,28-45,3. Zie hierover bij J.N. Kraybill, a.w.
12. Zoals Otto Kroesen voortreffelijk heeft aangetoond in zijn dissertatie, Kwaad en

Zin, waar hij in zijn tweede stelling stelt: Het kwade is de weerlegging van elke
‘God’ die nog deel uitmaakt van de wereld èn het bewijs van God-buiten-de-wereld.

13. Niet alleen nu: Psalm 2 stelt haar al. In Apocalyps 17,18 wordt er weer op ge-
zinspeeld.
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gers14. Het zij zo, het is in ieder geval evangelie, goed bericht van
goede afloop, dat ons meeneemt achter de belhamel aan naar het le-
ven.

Het tweede paneel, 18,1-24

18,1 Daarna zag ik een andere engel, met grote macht,
afdalen uit de hemel,
en de aarde werd verlicht door zijn glorie.

2 En met luider stem schreeuwde hij, zeggend:
‘Gevallen, gevallen is het grote Babylon,
en het is een woonplaats voor demonen geworden,
een gevangenis voor allerlei onreine geesten,
een gevangenis voor allerlei onrein gevogelte,
en een gevangenis voor allerlei onreine en gehate beesten;

3 want van de wijn van de hartstocht van haar hoererij
hebben alle volken gedronken,
en de koningen van de aarde hebben met haar gehoereerd,
en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden 
van de kracht van haar luxe’.

4 En ik hoorde een andere stem vanuit de hemel spreken:
‘Gaat uit van haar, mijn volk,
om geen gemeenschap te hebben met haar zonden,
en om niet te ontvangen van haar plagen.

5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel,
en God gedacht haar ongerechtigheden.

6 Geeft haar terug zoals ook zij terug gegeven heeft,
en verdubbelt haar tweevoudig naar haar werken:
de beker die zij inschonk, vult die met het dubbele.

7 Zoveel als zij zichzelf verheerlijkte en luxueus leefde,
geeft haar zoveel kwelling en rouw.
Want in haar hart zegt zij:
‘Ik troon als koningin,
en ben geen weduwe en zie geen rouw.’

8 Daarom zullen haar plagen op één dag komen,
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14. Zoals ook in Jesaja 55,6-11 de vergelijking wordt gemaakt van de werking van
Gods Woord met het groei en leven schenkende water. De context hiervan is
eveneens die van omkeer, 55,6-7, dat n.b. gemotiveerd wordt met de bovenge-
noemde metafoor. Ofwel: laat het geheim een geheim zijn, en laat het je inspi-
reren tot léven uit dat geheim, het creatieve Woord Gods! Vgl. ook straks in
Apocalyps 19,13-15 waar de Christus met een zwaard in zijn mond, het Woord
Gods, beschreven is! 
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dood en rouw en honger,
en zal zij door het vuur worden verbrand,
want sterk is de Heer God die haar richt’.

9 En over haar zullen wenen en weeklagen de koningen van de aarde,
die met haar gehoereerd en in luxe geleefd hebben,
wanneer zij de rook van haar verbranding zien.

10 Van verre staand uit vrees voor haar kwelling, 
roepend:

‘Wee, wee, de grote stad,
Babylon, de sterke stad,
want in één enkel uur is je gericht gekomen!’

11 Ook de kooplui van de aarde wenen en rouwen over haar,
want niemand koopt meer hun lading,

12 lading van goud en zilver en edelsteen 
en van parels en fijn linnen,
en purper en zijde en scharlaken,
allerlei welriekend hout en allerlei voorwerpen van ivoor,
en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout,
en koper, ijzer en marmer,

13 kaneel en specerij en reukwerk
en mirre en wierook en wijn en olijfolie,
en bloem en tarwe en runderen en schapen,
en paarden en wagens en lichamen en zielen van mensen.

14 En de oogst die je ziel begeerde, 
is van je weggegaan;
en alle kostbaarheden en schitterende dingen
zijn van jou te gronde gegaan,
en nooit meer vindt men ze terug.

15 De kooplieden in deze dingen die zich hieraan verrijkt hebben,
zullen van verre blijven staan uit vrees voor haar kwelling,
wenend en rouwend, 

16 zeggend:
‘Wee, wee, de grote stad,
gekleed in fijn linnen en purper en scharlaken,
en rijk versierd met goud en edelstenen en parels:

17 in één uur is die enorme rijkdom verwoest!’
En iedere stuurman en iedere kustvaarder en schipper,
en allen die op zee hun bedrijf hebben, 
bleven van verre staan.

18 En zij schreeuwden bij het zien van de rook van haar verbranding,
roepend:

‘Wie is gelijk aan de grote stad?’
19 En ze wierpen stof op hun hoofd,
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en schreeuwden wenend en rouwend,
zeggend:

‘Wee, wee, de grote stad,
waarin allen die schepen op zee hadden,
zich verrijkt hadden aan haar kostbaarheden:
in één uur is zij verwoest!

20 Verheug je over haar, hemel,
en jullie heiligen en apostelen en profeten,
want God heeft je rechtzaak tegen haar berecht’.

21 En één sterke engel nam een steen, zo groot als een molensteen, op,
en wierp die in de zee,
roepend:

‘Met zulk ontstuimig geweld zal Babylon,
de grote stad, weggeworpen worden,
en zij zal nooit meer gevonden worden’.

22 En de klank van citerspelers en musici,
en fluitspelers en trompetblazers,
zal nooit meer in je midden gehoord worden.
En geen enkele beoefenaar van enige kunst,
zal meer in je midden gevonden worden.
En het geluid van de molen, 
zal nooit meer in je midden gehoord worden.

23 En het licht van de kandelaar,
zal nooit meer in je midden schijnen.
En de stem van bruidegom en bruid,
zal nooit meer in je midden gehoord worden.
Want jouw kooplieden waren de groten van de aarde,
want door jouw toverij werden alle volken misleid.

24 En in haar werd het bloed van profeten en heiligen gevonden,
en van allen die op de aarde afgeslacht zijn’.

Klacht
Dit kunstig gecomponeerde15 tweede paneel verhaalt over de val
van het onoverwinnelijk en eeuwig gedachte Imperium Romanum
vanuit het perspectief van de resultaten van de val, zoals in 14,8 al
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15. Dat ook zelf als geheel de compositie van een triptiek heeft: twee oordeelspro-
clamaties, 1-8 en 21-24 geven het kader aan van de serie klaagzangen, 9-19, die
op hun beurt in drie delen gecomponeerd zijn: de klacht van de koningen, 9-10,
en van de eigenaren van de schepen, 17-19 geven het kader aan van de centrale
klacht van de handelaren, 11-16 (als Russische poppetjes in elkaar geschoven).
Knap zijn de gegevens uit diverse tradities tot een nieuwe eenheid met grote re-
torische kracht verwerkt.
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bezongen. Liturgie is nu eenmaal hoogst progressief en loopt altijd
wat vooruit op de gebeurtenissen.
Het heeft de vorm van een typische klaagzang over een dode16. De
toon is verre van die van vreugde of leedvermaak. Het is een echte
pathetische klacht, in de zin van rouw en verdriet dat het zover heeft
moeten komen. Ook de roep tot vreugde uit 18,20 als verwijzing
naar Jeremia 51,48, mag niet geïsoleerd worden uit dit geheel17. Het
zijn juist de sympathisanten van Rome die de klacht aanheffen. Ze
treuren om de teloorgang van zoveel moois18. En terecht. De enor-
me rijkdom wordt uitvoerig opgesomd. En daarom is het ook zo
betekenisvol dat in het nieuwe Jeruzalem de glorie van de volken in-
gebracht wordt, anders zou het idee kunnen ontstaan dat het alleen
om de hemel gaat en het aardse er niet toe doet! Die schijn kan ge-
wekt worden doordat de Apocalyps niet vanuit neutraal standpunt
over weelde en luxe spreekt. Johannes bekijkt deze zaak eenzijdig
vanuit sociaal en politiek standpunt; vanuit de kansloze arme die
door een diepe kloof gescheiden was van de rijke bevoorrechten.
Wat in 18,20 wordt uitgedrukt, speelt zich af binnen een juridische
sfeer van het wachten op de rechterlijke uitspraak: de vreugde dat
je het recht aan jouw zijde hebt, en over de omkeer van onder-
drukker en slachtoffer. De Apocalyps benadrukt juist dat de hemel
bezorgd is om de aarde en alles doet om die ‘nieuw’ te maken!

Profetie
We zijn wel gewend dat talloze Schriftgedeelten meeklinken in de
compositie van Johannes. Hier is het zozeer het geval, dat D.H. Law-
rence dit hoofdstuk zelfs afdoet als gestolen poëzie, gestolen van de
oude profeten19. Grote delen uit Jesaja, Ezechiël en Jeremia laten hier
hun stem horen om het levensgevaarlijke samenspel van afgoderij,
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16. Vgl. hiervoor:A.Y. Collins, Revelation 18: Taunt-Song or Dirge?, p. 185-204 in
de bundel geredigeerd door J. Lambrecht, a.w.

17. Vgl. dezelfde uitroep in Apocalyps 12,12 die Psalm 96,11 citeert.
18. Zie voor de kooplui Ezechiël 27,12-24. Het betreft hier Rome’s wereldwijde han-

del: goud, ivoor en hout uit Noord Afrika, juwelen en parelen uit India, krui-
den uit Arabië, kaneel uit Zuid- China, mirre uit Medië, graan uit Egypte, paar-
den uit Armenië, paarden en wagens uit Gallië, slaven uit de hele wereld: ‘zielen’
en ‘lichamen’ zijn de aanduidingen van slaven in het dagelijks spraakgebruik.

19. Apocalyps, p. 87. Vgl. hierover J.N. Kraybill, a.w. Het betreft vooral Jesaja 23,1-
12; 47,7-8; Ezechiël 26-27.
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militaire macht en commercie aan de kaak te stellen. Die laatste twee
worden niet op zichzelf veroordeeld als slecht, maar omdat ze afgo-
disch van karakter zijn geworden, zoals bij Rome het geval is. De
naakte, brutale arrogantie van de macht, de zelfverheerlijking ten
koste van vele vele anderen, wordt in een krachtig beeld aan de paal
gespijkerd, vgl. 18,7. Dit motief speelt bij genoemde profeten steeds
een rol. Daarom heeft de klaagzang tegelijk de functie van het aan-
zeggen van oordeel, zoals vaker bij de genoemde profeten.
Er is maar één weg: gaat uit van haar, 18,4. Vér wegwezen, weg van
het infecterende kwaad, zoals Abraham uit Sodom, Israël uit Egyp-
te en zoals de ballingen in Babel die door Jeremia aangespoord wor-
den: Gaat eruit weg, mijn volk, en laat ieder zijn leven redden voor de
brandende toorn van JHWH20. Want de maat is vol: haar zonden
zijn tot aan de hemel opgestapeld21. Babel is de plaats waar de zon-
de heerst en in het uiterste heerst dan ook de dood22. De innerlijke
oorzaak van het oordeel dat zij zelf over zich afgeroepen heeft,
wordt hier uitdrukkelijk genoemd in 18,6 (wat dus ook in alle drie
de series van zeven oordelen weer met andere woorden en beelden
duidelijk gemaakt is): geef haar terug naar wat zij zelf gegeven heeft.
Of met de Leidse Vertaling: doet haar naardat zij gedaan heeft. De
andere vertalingen geven vergelden, maar dat staat er niet letterlijk
en is bloedlink vanwege alle dogmatische bijgeluiden die dat woord
met zich meebrengt. Het Griekse apodidomi is een vrij neutraal
woord dat gewoon teruggeven, terugbetalen betekent23. Ook hier is
het weer: gelijk om gelijk. Dat kun je natuurlijk wel vergelding noe-
men, maar dan wel met een inhoud ontleend aan de beweging van
deze teksten en niet andersom door eerst een heidens idee van ver-
gelding te ontwerpen om dat vervolgens in de tekst in te lezen. Voor
mij is het woord voorlopig (pastoraal) onbruikbaar, juist vanwege
de noodzaak van het beginsel van de correlatie van schuld en straf
bij slachtoffers! De straf moet passen bij de misdaad. Ja, dieper, de
misdaad zelf draagt de straf in zich en voltrekt het vonnis. 
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20. Jeremia 45,51. Vgl. ook Jesaja 48,20.
21. Jeremia 51,9; Genesis 18,20.
22. Vgl. Romeinen 6,23; 1 Korintiërs 15.
23. Zoals bijvoorbeeld in Matteüs 5,26 en 18,25.26.28.29.30.34 – het is een term uit

het ruilverkeer van geld en goederen. Vgl. ook Apocalyps 22,2 (vruchten geven)
en 22,12 (loon uitbetalen). Het bevestigt ook hier de studie van Schuman.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 261



Nooit meer gevonden
Op onovertroffen wijze besluit dit hoofdstuk hiermee. De laatste
oorzaak van de veroordeling wordt daar vermeld op zo’n wijze dat
de samenhang tussen de mis-daden en de veroordeling nóg eens
treffend aan het licht wordt gebracht. In 18,21 wordt met het beeld
uit Jeremia 51,63-64 een molensteen het water in gedumpt: zo zal
het Babylon vergaan. Net als het terugkerend refrein uit Ezechiël
26,21,… gij zult niet meer zijn; dan zult gij gezocht, maar in eeuwig-
heid niet meer gevonden worden…, klinkt het vanaf 18,21 zes keer in
enkele variaties: zij zal nooit meer gevonden worden. Het Beest dat
niet is, omdat het kwaad in Gods schepping niet mag zijn, geen
plaats heeft (vgl. 12,8), zál ook niet meer zijn, en het sleurt allen die
zich met haar verbonden hebben in zijn vreselijke val mee. Zes keer
klinkt dit refrein tot het een dramatische hoogte bereikt, om de ver-
schrikking daarvan huiverend te laten doorvoelen – totdat de plot-
selinge wending in het refrein de diepste oorzaak van dit alles nog
eenmaal voorgoed neerzet. Wat wél in haar midden gevonden werd:
in haar werd het bloed van profeten en heiligen gevonden, en van al-
len die op de aarde afgeslacht slacht zijn.
Dit is theologisch de sleutel. In schril contrast met het begin van de
Apocalyps (de genadige briefgroet én het visioen van de Troon, 1,5
en 5,9, en het Lam dat zijn bloed gaf), staat hier het kwaad terecht:
nadat uitvoerig en in detail opgesomd is wat niet meer gevonden zal
worden, wordt hier de reden aangegeven waarom zij zelf niet meer
gevonden zal worden: in haar is mensenbloed gevonden! In antwoord
op de roep van 6,9: hoe lang nog… zult Gij niet oordelen en ons bloed
niet wreken…? volgt hier het definitieve vonnis. Een systeem op
bloed gebouwd heeft geen bestaan (vgl. 19,2).

Het derde paneel, 19,1-1024

19,1 Daarna hoorde ik (iets) als de luide stem van een grote menigte 
in de hemel roepen:

‘Halleluja!
Het heil en de glorie en de kracht (is) van onze God,
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24. Liederen hierover: Gezangen voor liturgie 160; Gezang 111 en 112 (LBK); Guil-
laume van der Graft, Verzamelde Liederen, Baarn 1986, 164.
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2 want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn gerichten;
want Hij heeft de grote hoer berecht,
die de aarde met haar hoererij verdorven heeft;
en Hij heeft het bloed van zijn dienaren uit haar hand opgeëist’.

3 En voor de tweede keer zeiden ze:
‘Haleluja!
Haar rook stijgt op tot in de eeuwen der eeuwen!’

4 En de vierentwintig oudsten en de vier levende wezens vielen neer 
en aanbaden God, de Gezetene op de troon, met de woorden:

‘Amen Halleluja!’
5 En een stem ging uit van de troon, roepend:

‘Looft onze God, 
al zijn dienaren die zijn naam vreest,
jullie kleinen en groten!’

6 En ik hoorde (iets) als de stem van een talrijke menigte,
en als de stem van vele wateren,
en als de stem van sterke donderslagen, roepend:

‘Halleluja!
Want de Heer onze God, de Heerser over alles,
is zijn heerschappij begonnen!

7 Laten wij ons verheugen en juichen en Hem de glorie geven!
Want de bruiloft van het Lam is gekomen,
en zijn bruid heeft zich toebereid!

8 En haar is gegeven zich te bekleden
met schitterend, smetteloos, fijn linnen’.

– Want het fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen –.

9 En hij zegt tot mij: schrijf:
‘zalig zij die tot de maaltijd van de bruiloft van het Lam 
geroepen zijn’

En hij zegt tot mij:
‘Dit zijn de waarachtige woorden van God!’

10 En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden.
Maar hij zegt tot mij:

‘Kijk uit, dat je dat niet doet!
Ik ben een mededienaar van jou
en van je broeders die het getuigenis van Jezus hebben.
Aanbid God’.

Want het getuigenis van Jezus is de Geest van de profetie.
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Te Deum
Een Te Deum op het rechtvaardig oordeel Gods noemt Arethas dit
stuk in zijn commentaar. Een hemelse liturgie zingt het met Psal-
men uit25. Weer wordt Gods handelen rechtvaardig bevonden en
uitbundig bezongen. De inhoud en compositorische functie is gelijk
aan de intermezzi en hymnen26. Het vier maal gezongen halleluja27

komt binnen het Nieuwe Testament alleen hier voor. 
De bruiloft van het Lam komt: God gaat liefdevol en feestelijk een
nieuwe relatie aan met mensen. Het uitbundigste feest drukt deze
passie van God uit28. 
En JHWH van de machten zal op deze berg voor alle volken een feest-
maal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen:
van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. En Hij
zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de
bedekking waarmede alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de
dood vernietigen en de Heer JHWH zal de tranen van alle aange-
zichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aar-
de verwijderen, want JHWH heeft het gesproken (Jesaja 25,6-829).

Smetteloos
In contrast met de hoer van wie de kleding bloedrood besmeurd
was, is deze vrouw bekleed met smetteloos linnen: de rechtvaardige
daden. Er wordt niet (moralistisch) gezegd dat ze beloond wordt
vanwége haar ‘goede werken’, maar omgekeerd: die worden haar
gegeven! Zoals het kwaad op Babels eigen hoofd terugkeerde (geef
haar terug zoals ook zij terug gegeven heeft en verdubbel haar twee-
voudig naar haar werken, 18,6), zo worden aan de bruid in 19,8 die
dwars door het lijden heen volhard heeft en de weg van het Lam ge-
kozen heeft, rechtvaardige daden gegeven. God bevestigt haar weg
en doet haar met vrucht opbloeien, als een boom geplant aan wa-
terstromen (Psalm 1). Gelijk om gelijk. Zalig zij die geroepen zijn tot
de bruiloftsmaaltijd van het Lam!
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25. Vgl. Psalm 104,35; 79,10; 106,48; 113-118; 22,24; 115,13; 134,1; 135,1.20; 93,1;
97,1; 99,1; 118,24.

26. Apocalyps 7,9-17; 11,15-19; 12, 10-12 en 15,2-4.
27. Bestaat uit een werkwoord hallelu (looft, prijst), en jah als afkorting van de gods-

naam, JHWH.
28. Vgl. Matteüs 22,1-14; Marcus 2,19-20; Johannes 3,29-30.
29. Prachtig te zingen: Gezang 27 (LBK).
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17 De komst van het witte paard en het 
oordeel
Apocalyps 19,11 – 20,15

19,11 En ik zag de hemel geopend,
en zie: 
een wit paard, en de erop Gezetene wordt genaamd:
‘Getrouwe en Waarachtige’,
en in gerechtigheid richt Hij en strijdt Hij.

12 Zijn ogen zijn als een vuurvlam,
en op zijn hoofd heeft Hij vele diademen,
met een naam erop geschreven die niemand weet dan Hijzelf.

13 En Hij is gekleed in een gewaad met bloed geverfd,
en zijn naam wordt genoemd:
‘het Woord van God’.

14 En de legers die in de hemel zijn, 
volgen Hem op witte paarden,
bekleed met wit, smetteloos, fijn linnen.

15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard 
om daarmee de volken te slaan.
En zelf zal Hij hen weiden met een ijzeren scepter,
en zelf treedt Hij de perskuip 
van de wijn van de hartstocht van de toorn van God,
de Heerser over alles.

16 En Hij heeft op zijn gewaad en op zijn dij een naam geschreven:
‘Koning der koningen en Heer der heren’.

17 En ik en zag een engel staan op de zon
en hij schreeuwde met luider stem
tot alle vogels die in het midden van de hemel vliegen,
met de woorden:

‘Kom hierheen!
Verzamelt jullie tot de grote maaltijd van God,

18 om het vlees van koningen te eten,
en het vlees van oversten over duizend,
en het vlees van sterken,
en het vlees van paarden en hen die erop gezeten zijn,
en het vlees van alle vrijen en slaven, 
van kleinen en groten’.

19 En ik zag het Beest en de koningen van de aarde en hun legers,
verzameld om de oorlog te voeren 
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met Hem die op het paard gezeten is en met zijn legers.
20 Maar het Beest werd gegrepen,

en met hem de pseudoprofeet die de tekenen voor hem gedaan had,
waarmee hij degenen misleid had 
die het merkteken van het Beest aangenomen hadden
en zijn beeld hadden aanbeden.
Levend werden zij beiden in de poel van vuur geworpen, 
die van zwavel brandt.

21 En de overigen werden gedood door het zwaard, 
dat uitgaat uit de mond van Hem die gezeten is op het paard.
En alle vogels werden verzadigd van hun vlees.

De afgang
Vanuit de nu geheel geopende hemel (niet alleen maar een deur, zo-
als in 4,1) breekt het overwinnende licht glorieus door en vindt de
afwikkeling en de definitieve afgang van het kwaad plaats. Van hier-
uit volgt majestueus tot aan het einde zevenmaal en ik zag. 
De afgrond heeft getoond wat er op aarde gebeurt als deze open
staat en zijn invloed doet gelden. Nu gaat wat in de hemel is op
aarde geschieden. Niet voor niets is de eeuwen door gebeden: Uw
wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Het patroon van de ko-
mende gebeurtenissen is naar het model van de profetie en de apo-
calyptiek: de vijanden worden onder aanvoering van de Messias
verslagen, waardoor er eerst een overgangsperiode ontstaat (een la-
tere gedachte weliswaar) en pas daarna wordt het koningschap
Gods op aarde gevestigd. Alle lijnen van het boek komen hier sa-
men.

Het witte paard
Eerst het visioen van het Witte Paard met de erop Gezetene1 die
door zijn Woord overwint, 19,11-21: de parousie, de nabijheid of
komst van de Christus2. De grote vraag is hoe deze de macht uit-
oefent en aanwendt om de basis te leggen voor een nieuwe levens-
orde. Want we hebben al eerder kennis gemaakt met een wit paard,
dat verwachtingen wekte (6,2)! Dan zal blijken of Hij terecht waar-
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1. Vgl. de op de troon Gezetene uit Apocalyps 4-5!
2. Zingend Geloven, 62: de hemel trekt te velde, een grote witte held…
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dig bevonden was, 5,9. De basis van de oude levensorde is draco-
nisch aangetast door het kwaad: daar kleeft te veel bloed aan, 18,243.
Evenals in 2,16 wordt militaire taal gebruikt4, oorlog voeren (pole-
mein). Het beeld drukt vastberaden strijdbaarheid uit.
Een surrealistisch beeld vormt zich met al die hemelse legers achter
het Witte Paard aan, hetgeen naar wij verwachten tot een gigan-
tisch treffen zal leiden. Maar dat valt anders uit: alleen het Beest en
de Pseudoprofeet en andere koningen die zich met hen verbonden
hadden, de haarden van het vuur, worden vernietigd in het vuur
(19,19-21)5. 
Op deze die komende is, kun je aan, in Hem worden alle verwach-
tingen en verlangens van eeuwen gerealiseerd. Deze heeft oog voor
de zwakke, ziet door alle valse pretentie heen en dringt door tot de
diepten van het hart. Daarom is het alleen Hij zelf die het vonnis
ook velt6. Er kleeft geen bloed aan zijn handen, maar aan zijn ge-
waad7. De oude kerkvaders leggen dit uit als: hij is besmeurd met
het bloed van zijn eigen offer. En vanwege zijn band met mensen,
ook met het bloed van de martelaren. Want juist die verbondenheid
van de Christus en zijn mensen is een centraal motief in de Apoca-
lyps8.

Geheim
Er blijft een geheim rondom deze: zijn Naam kent Hij alleen zelf –
en tegelijk (onlogisch volgens ons) wordt zijn naam wel genoemd:
Woord Gods9. Sprekend over God ‘weten’ we niet waar we het over
hebben. In de woorden van Frans Kellendonk zou je kunnen zeg-
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3. Vgl. hiermee het verhaal van David die na zoveel goeds gedaan te hebben van-
uit de kracht Gods toch de tempelbouw niet zelf ter hand mocht nemen, want-
zoals God tot hem gezegd had – gij zijt een krijgsman en gij hebt bloed vergoten,
1 Kronieken 28,3.

4. Vgl. Jesaja 11 waar naast strijdbaarheid en richten allerlei kwalificaties staan die
dit afschermen tegen iedere notie van geweld. Zo ook bij Salomo, 1 Koningen
3,9v. 

5. Vgl. Gezongen Liedboek, 397.
6. Vgl. Johannes 5,22-27.
7. Vgl. Jesaja 63,1-5, waar het wél het bloed van de vijanden is.
8. Vgl. in het evangelie van Johannes het gehele afscheidsdeel vanaf Johannes 13,1v.
9. Een centrale notie uit het evangelie van Johannes, vgl. Johannes 1,1-14; 1 Jo-

hannes 1,1.
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gen dat we de kunst van het oprecht veinzen moeten beoefenen: We
doen net alsof we weten waar we het over hebben, en we vergeten geen
moment dat we maar doen alsof10. Wat we ‘hebben’ is het Woord
van God, dat ons aanspreekt tot leven en dat God tot een levende
werkelijkheid voor ons maakt. Het is de typerende paradox van ie-
dere openbaring van God: het is geheim, de hemel en het wezen er-
van kun je niet doorgronden, maar je krijgt genoeg in handen om
te handelen (en het Lam te volgen waar het ook maar gaat): het cre-
atieve Woord Gods geeft grond, richting, perspectief en kracht tot
handelen (vgl. Jesaja 55,8-11). De bruid werd door God bekleed met
rechtvaardige daden, 19,8. Het nieuwe dat God geeft, draagt dit ge-
heim in zich. We krijgen enige oriëntatie omtrent die nieuwe wereld
(zie Apocalyps 21-22), maar beperkt, en veel wordt aan de vrome
fantasie overgelaten. Die fantasie kun je laten werken, tot troost,
als je maar beseft dat het allemaal niet het laatse woord is. In 2,17
en 14,3 wordt dat ook zo gezegd: het nieuwe is nog niet ten volle
geopenbaard. Het is een vermoeden, een reiken naar, een intuïtie,
evenwel: gestuurd en in de perken gehouden door dat Woord Gods
(in plaats van onze angstige en verlangende dikke duim van de fan-
tasie). Het geheim heeft te maken met de nieuwe identiteit11.

Zonder uw toedoen is er geen toekomst
zonder uw toekomst is het geen doen12

Daar kunnen we ons natuurlijk geen voorstelling van maken, hoe
dat zal zijn met die nieuwe aarde en die nieuwe mensen. Enerzijds
zeggen de teksten: er is continuïteit (in en van identiteit): het blijft
om de aarde en echte aardse mensen gaan, maar anders; er is dus
ook discontinuïteit, want het is allemaal vernieuwd. Om het in be-
grippen te vatten: er is continuïteit in discontinuïteit. Maar liever
en beter is het de prachtige beelden die in deze laatste hoofdstuk-
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10. Het complete werk, Amsterdam 1992, p. 858-859. Zie ook het artikel van dr.
Wiel Kusters, ‘De kunst van het oprecht veinzen’, in het Benedictijns Tijdschrift
1995/1, p. 29-36.

11. Vgl. 1 Johannes 3,2 waarin ditzelfde geheim van het nieuwe dat gaat komen met
Christus verwoord wordt. 

12. Van der Graft, Mythologisch, p. 396.
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ken gegeven worden in hun eigen taal te laten spreken. In die span-
ning dus staan we: en juist die spanning maakt het leven spannend,
want er valt veel te verwachten. En dat verwachten is niet alleen iets
van de toekomst, maar zoals in het begin al gezegd: in wat op ons
toe-komt is datgene (het nieuwe) nu reeds dominant over ons (le-
vend in het oude). Dus het wekt verlangen en verzamelt zo onze
krachten om ons te verzetten tegen het kwade en uit te strekken
naar het goede13. En binnen die spanning mag onze verbeeldings-
kracht zich ten volle ontplooien, zoals Johannes al verwijzend naar
de profetische dromen uit het Oude Testament ook gedaan heeft.
Waar het vooral hierin op aan komt, is het bewaren van de juiste
koers in het handelen, al zoekend en tastend naar het geheim van
dat nieuwe. Want met deze toekomstvisioenen zijn al heel wat sec-
ten door de eeuwen heen grandioos de mist in gegaan (inclusief het
met geweld vestigen van het koninkrijk). De eerste Johannesbrief
blinkt in het Nieuwe Testament uit doordat zij alles op de liefde te-
rugbrengt. De Apocalyps noemt dit woord maar twee keer in de
brieven (2,4.19), maar wordt er zakelijk wel door gedragen, alleen
wordt dat vanwege de omstandigheden anders uitgedrukt. 

Door het Woord
Het zwaard in de mond van Christus is een zeer bekend beeld uit
de iconografie14. En terecht, want dit is hét kenmerkende van zijn
wijze van ‘strijden’, dat vele malen genoemd wordt15. Hij ‘strijdt’
door het Woord, dat wil zeggen door sprekend te communiceren;
door trouw en betrouwbaar van God te getuigen, in plaats van naar
geweld te grijpen. Getuige vele martelaarsakten, hebben talloze
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13. Paulus heeft deze eschatologische visie van het komen van de nieuwe wereld in
de breedte en diepte uitgewerkt en toegepast voor het leven van de individuele
gelovige en de gemeenschap. Vgl. 2 Korintiërs 5,17; Romeinen 6 en vele andere
plaatsen.

14. Vgl. de tapijten van Angers; de miniaturen van de Apocalyps van St. Sever; de
afbeeldingen van de Christus op vele tympanen.

15. Johannes haalt hierin steeds de vermengde woorden van Jesaja aan, die in Je-
saja 49,2 een mond als een scherp zwaard noemt en in 11,4. De roede van zijn
mond en de adem (roeach-geest) van zijn lippen noemt. De Apocalyps haalt de-
ze respectievelijk aan 1,16; 2,12; 19,15 en 19,15.21. In het negatieve heeft 2 Tes-
salonicenzen 2,7-8 deze teksten aangehaald. Wijsheid 18,16 gebruikt dit beeld in
toepassing op Exodus. Ook Psalm 2 wordt weer genoemd.
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martelaars van latere tijden zich hierop verlaten. De evangeliën ge-
ven eveneens voorbeelden hiervan. Vooral het evangelie naar Jo-
hannes vermeldt uitvoerig gedetailleerde gesprekken en ontmoetin-
gen van Jezus. 
En zo gaat het door tot aan het einde totdat het Woord geschied is,
dat wil zeggen, totdat het gedaan heeft wat het moest doen (vgl. Je-
saja 55,11): alles nieuw maken op de wijze van een verlangen naar
dat nieuwe wekken en een afkeer van het kwade. Want de rotzooi
die (als groot contrast met het zwaard van het woord in Christus’
mond) uit de bek van het Beest komt, komt je keel uit16. In vrijheid
wordt gekozen, hoe zou de liefde het anders willen of kunnen?

Birds
Met het gruwelijke beeld van Ezechiël17 worden – in contrast met
de uitnodiging tot het bruiloftsmaal van het Lam – de roofvogels
genodigd tot hun maaltijd, nog voordat de slachting heeft plaats-
gehad. Het roept dezelfde rillingen op als de vogels in de film The
Birds van Alfred Hitchcock (1963) naar het verhaal van Daphne
Dumaurier. Alles culmineert in het laatste. Een definitieve oprui-
ming vindt plaats; die wordt in mythische termen beschreven. Dit
is apocalyptiek op zijn best. Vergeleken met andere apocalyptische
beschrijvingen, is Johannes nog sober. Het is afschrikwekkend be-
doeld, geen futuristische reportage van een stand van zaken.

20,1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel 
met de sleutel van de afgrond,
en een grote keten in zijn hand.

2 En hij greep de Draak vast, de aloude slang,
- dat is de duivel, en de satan –,
en hij bond hem voor duizend jaar.

3 En hij wierp hem in de afgrond,
en sloot hem en verzegelde die boven hem,
zodat hij de volken niet zou misleiden
totdat de duizend jaar tot voleinding gebracht zijn.
Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.
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16. In veel afbeeldingen van de boze komen kikkers en padden uit zijn mond. 
17. Ezechiël 39,4.17-20. Het lot van hen wordt beschreven vanuit Daniël 7,11 en

misschien Numeri 16,33. Johannes concentreert datgene wat Ezechiël 28-35 be-
schrijft over de nederlaag van vele volken hier in één beeld. 
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4 En ik zag tronen.
En zij gingen daarop zitten en oordeelsmacht werd hun gegeven.
Ook (zag ik) de zielen van hen die onthoofd waren 
om het getuigenis van Jezus en het woord van God,
namelijk degenen die het Beest niet aanbeden hadden, 
noch zijn beeld,
en het merkteken niet op hun voorhoofd of hand aangenomen 
hebben.
En zij begonnen te leven en met Christus als koning te heersen,
die duizend jaar.

5 De overige doden leefden niet op 
totdat de duizend jaar tot voleinding gebracht waren.
Dit is de eerste opstanding.

6 Zalig en heilig is hij,
die deel heeft aan de eerste opstanding.
Over hen heeft de tweede dood geen macht,
maar zij zullen priesters zijn van God en zijn Christus,
en zij zullen met Hem als koning heersen,
die duizend jaar.

7 En wanneer de duizend jaar tot voleinding gebracht zijn,
zal de satan losgelaten worden uit zijn gevangenis.

8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden,
die aan de vier hoeken van de aarde (wonen),
Gog en Magog,
om hen te verzamelen tot de strijd.
Hun aantal is als het zand van de zee.

9 En zij trokken op over de breedte van de aarde,
en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad.
En vuur daalde af vanuit de hemel en verslond hen.

10 En de duivel, die hen misleidt,
werd geworpen in de poel van vuur en zwavel,
waar ook het Beest en de pseudoprofeet is,
en zij zullen gekweld worden dag en nacht tot in de eeuwen der eeu-
wen.

11 En ik zag een grote, witte troon,
en de daarop Gezetene,
vóór wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten,
zodat hun plaats niet werd gevonden.

12 En ik zag de doden,
groten en kleinen,
staande vóór de troon.
En de boeken werden geopend.
Ook een ander boek werd geopend:
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het (boek) van het leven.
En de doden werden geoordeeld 
op grond van hetgeen geschreven staat in de boeken,
naar hun werken.

13 En de zee gaf de doden die in haar waren,
en de Dood en de Hades gaven de doden die in hun waren,
en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.

14 En de Dood en de Hades werden in de poel van het vuur geworpen.
Dit is de tweede dood, de poel van het vuur.

15 En indien iemand niet gevonden is 
geschreven te zijn in het boek des levens,
werd hij geworpen in de poel van het vuur.

Eerst enkele opmerkingen over de volgorde en aard van de gebeur-
tenissen van deze twee laatste hoofdstukken. Van dit hele boek
geldt, dat het niet om toekomstvoorspellingen in de zin van een be-
schreven opeenvolging van gebeurtenissen gaat, maar om in- en
doorzicht te krijgen in heden en toekomst doordat je deze beziet
vanuit het perspectief van de hemel en de overwinning van het Lam.
Dan ontstaat een bepaald patroon, waar ook de oude profeten over
gesproken hebben, en nu bij Johannes in zeer geconcentreerde vorm
ineengeperst is tot een prachtige nieuwe compositie. Die concen-
tratie is er vanwege de drang van het komen van heerschappij Gods:
dit is het laatste. God weet komt het goed, een rechtvaardige wereld
waar niet de dood heerst18.

Overzichtelijke periodiseringen van de geschiedenis
Niemand, ook apostelen en profeten niet, weet wat er gaat gebeu-
ren in de toekomst. Wel gebeuren de dingen volgens bepaalde pa-
tronen. Die te kennen is belangrijk in verband met je houding ten
aanzien van het leven nu, dat, geschonden en onvolmaakt zijnde,
niet is zoals je uiteindelijk van dat leven mag verwachten – hetgeen
vanuit de relatie met God duidelijk geworden is. In tijden van cri-
sis, zoals de eeuwen vóór en na de geboorte van Jezus, heeft men
gepoogd allerlei ontwerpen te maken van hoe de toekomst eruit zou
kunnen zien – met behulp van de oude profeten. Uitgangspunt was
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18. Gezongen Liedboek, 402. Vgl. ook Zingend Geloven 5, Zoetermeer 1995, 57.

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 272



steeds het geloof dat God de wereld paradijselijk gemaakt had en
zou bewaren en weer volmaakt zou maken. Daar probeerde men
zich een voorstelling van te maken. 
Dat heeft in het jodendom van die tijd geleid tot een hele serie ont-
werpen, die natuurlijk veel gemeenschappelijk hadden, maar ook
afweken van elkaar. Men probeerde greep op de verschrikkingen
van de eigen tijd te krijgen door de geschiedenis in te delen in pe-
rioden om zijn eigen plaats daarin te bepalen en sterker te staan
tegen de overweldigingen van de geschiedenis. Dat was in die tijd
ook bij andere religies gebruikelijk19. Vele apocalypsen gaven uit-
gebreide overzichten van de geschiedenis waarin sommigen ten-
slotte speculatieve ideeën over de toekomstige gang van zaken be-
schreven. Niet ter bevrediging van de nieuwsgierigheid, maar uit
bittere noodzaak geboren: het verzet moest levend gehouden wor-
den. Zo bestond de idee van de geschiedenis geperiodiseerd in 
weken20. 1 Henoch bijvoorbeeld, geeft een schema van de wereld-
geschiedenis in 10 weken, waarin in de zevende21 hét gaat gebeu-
ren, het keerpunt, dat zeer nabij wordt gedacht. In de achtste, 
negende en tiende week komt dan de realisering van de ‘nieuwe
aarde’ die in een overgangsperiode plaatsvindt: alles is onder con-
trole, er is perspectief. De essentie ervan is de verschijning van het
Rijk van de Messias, voorafgaand aan de openbaring van het Rijk
Gods.

Millenniumproblematiek 
Zo ontstond er een verwachting van een voorbereidend messiaans
rijk onder Joden in de tijd vóór en van de vroege kerk – met ver-
schillende visies op de duur ervan. In de verschillende Joodse tra-
dities kom je tegen: 40, 60, 70, 365, 400, 600, 4000 jaar22. Een com-
binatie van Psalm 90,4 met Jesaja 63,4 levert de 1000 jaar van de
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19. De Perzen kenden een periodisering van 10 weken en 1000 jaar.
20. Bijvoorbeeld in de Sibyllijnse Orakels 1,2 en 4; in geschriften uit Qumran,4 Qum-

ran 180,181; 1 Henoch 93, de Weken Apocalyps.
21. In verband met de sabbath als zevende dag, vgl. Leviticus 25.
22. Strack-Billerbeck III, p. 824v. Zo wordt duidelijk dat de getallen kwalitatieve

betekenis hebben. Het getal veertig en zijn veelvoud oriënteert de messiaanse
verlossing op die uit Exodus, waardoor de hoop gewekt wordt dat net zoals God
toen zijn volk bevrijdde, Hij het ook nu weer zal doen. 
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Apocalyps op23. Johannes bedoelt met het getal 100024 het karak-
ter van het messiaanse rijk aan te geven: namelijk als de sabbat der
geschiedenis25. Zoals de zevende dag het hoogtepunt van de schep-
pingsweek was, waarop God rustte van zijn werken en zag dat het
alles goed was, zo zal ook (ondanks de schijn van het tegendeel)! de
geschiedenis een hoogtepunt beleven in het duizendjarige messi-
aanse rijk.
Het indrukwekkende van al deze visies is dat ze de materie niet op-
geven: het gaat om deze aarde en om deze geschiedenis, waar men-
sen verantwoordelijkheid voor dragen. Dat is ook de waarde van
het standpunt van de zogenaamde chiliasten26: mensen die het stand-
punt innemen van de letterlijke, chronologische betekenis van het
1000-jarige rijk als historisch-toekomstige grootheid. Door alle eeu-
wen van de kerkgeschiedenis heen zijn er bewegingen naast de kerk
geweest die dit standpunt hebben ingenomen. In onze eeuw heeft
de Maranatha-beweging van Johannes de Heer op respectabele wij-
ze laten zien dat dit niet een zaak van sectariërs alleen is. Hoewel
ik het niet eens ben met deze letterlijke opvatting van het 1000-ja-
rig Rijk, ben ik wel van mening dat met name deze Maranatha-be-
weging heeft laten zien welk een élan uitgaat van een geloof dat zich
door de verwachting van de spoedige komst van Christus laat in-
spireren. Zoals Johannes de Heer het zelf omschreef: De Maranat-
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23. Ter illustratie nog een andere ‘berekening’. De gedachte van een dag = 1000 jaar,
gecombineerd met de idee dat de wereldgeschiedenis een ‘week’ aan jaren duurt,
leidt tot de visie van 2000 jaar van schepping-Mozes, 2000 van Mozes-heden,
2000 van messiaans rijk, en 1000 jaar sabbat. Een variant hiervan ziet de ge-
schiedenis als recapitulatie van de scheppingsweek: zoals na zes dagen goddelijk
werk de sabbatsrust volgt, zo worden de zes dagen van de geschiedenis van de
mens gevolgd door de sabbat van het Rijk, die plaats zullen maken voor een
achtste dag zonder einde – het tijdloze van het Rijk. Deze visie tref je aan in 2
Henoch 32-3, Brief van Barnabas 15. Deze visie was waarschijnlijk bekend in
Johannes’ dagen.

24. Vergelijk het gedicht van Ida Gerhardt, Dolen en dromen, waarin ze haar ont-
hullende ervaring beschrijft en eindigt met -Ik ben al duizend jaren. De tijdser-
varing tijdens dit soort intense momenten vervaagt. Je hebt het gevoel alles mee-
gemaakt te hebben wat er mee te maken valt, het is vol. Verzamelde Gedichten,
p. 642.

25. Dit komt overeen met zijn visie dat de eerste schepping de nieuwe schepping
voorafbeeldt. Hij verbindt dit met de voorstelling van Hebreeën 4,4 van Gods
sabbatsrust als type van het Rijk.

26. Van chilios = 1000. 
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haverwachting brengt ons dichter bij Gods Woord, dichter bij God
Zelf, dichter tot Gods volk en dichter bij de verloren-gaande wereld,
terwijl ze losser maakt van de wereld, losser van de zonde en het on-
recht en ook losser van het eigen-ik, dat het geluk van onszelf en an-
deren in den weg staat27. Wat hier beschreven wordt, is dezelfde er-
varing van de nabijheid Gods die de vroege christenen aanzette tot
de navolging van Jezus.

Wat er precies en in welke volgorde in de wereldgeschiedenis gaat
gebeuren, kan dus niet afgelezen worden uit de Apocalyps. De volg-
orde van de komende gebeurtenissen is in de hoofdstukken 20-22
bepaald door Johannes’ versie van de tekst van Ezechiël die hij volgt,
waarin de volgorde van de gebeurtenissen van Ezechiël 37-39 an-
ders is dan in die van onze tekstuitgaven28. In dit alles vormt de be-
schrijving van het nieuwe Jeruzalem een heftig contrast met dat van
Babylon uit 17-18.

De Draak wordt ontmaskerd als slang, duivel en satan en gepakt
en gebonden. Zoals in 9,1v beschreven wordt hoe hij eruit komt, zo
gaat hij nu terug naar zijn eigen beerput. Dit binden is een magi-
sche term voor het beperken van demonische macht29. Hij die zich
heeft laten binden door mensen, en daarmee de overwinning behaald
heeft, is nu waardig de boze te binden.
Mysterieus wordt gezegd dat de boze nog korte tijd moet worden
losgelaten. Dit is het allerlaatste dat moet van Gods barmhartig-
heid, opdat voor allen zichtbaar wordt dat het kwaad onverbeter-
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27. Het Duizendjarig Vrederijk, Rotterdam 1934, p. 18. Het ging hem ín het leerstuk
van het 1000-jarig Rijk om meer dan een theoretische interpretatie van een
Schriftgedeelte. 

28. J. Lust toont op grond van recente papyrus-vondsten (Papyrus 967) aan dat Jo-
hannes zich hierin gebaseerd heeft op een oudere uitgave van het boek Ezechiël
waarin hoofdstuk 37 (de opstanding van de doden) ná 38-39 (strijd tegen Gog)
komt. Vandaaruit is het begrijpelijk dat hij eerst 38-39 aanhaalt in Apocalyps
20,7-10, en pas daarna in Apocalyps 20,11-15 het visioen van Ezechiël 37. Daar-
op volgt hij dan weer met Ezechiël 40-48, de nieuwe tempel. Vgl. J. Lust, The
Order of the Final Events in Revelation and in Ezekiel, verzamelbundel van J.
Lambrecht, p. 179-183. 

29. Vgl. Marcus 3,27; 5,3.4; 6,17; 11,2.4; 15,1.7; Lucas 13,16; 19,30; Matteüs 12,29;
13,30; 14,3; 16,19; 18,18; 21,2; 22,13; 27,2; in het evangelie naar Johannes op-
merkelijk: Johannes 11,44; 18,12.24; 19,40.
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lijk is. Dan is het duister op aarde. De ‘grote’ geschiedenis van de-
ze eeuw heeft veel van zulke smoorkuilen gekend. Maar ook in de
‘kleine’ geschiedenis van ‘gewone’ mensen kunnen er van die don-
kere perioden zijn. Er komt een nacht waarin niemand werken kan30.
Maar eerst volgt de beschrijving van de tronen, 20,4-6. Terwijl ik
bleef toekijken, werden tronen opgesteld…31. Normaal gesproken
houdt degene op de troon deze angstvallig bezet opdat er in de stoe-
lendans van de machtsstrijd niemand anders op kan gaan zitten.
Verrassenderwijs wil deze Gezetene op de troon zijn macht delen.
De verbondenheid van Christus met de zijnen loopt daarop uit, zo-
als steeds en met name in Apocalyps 2-3 toegezegd is. De mens op
het grote Witte Paard deelt zijn macht met de mensen van de klei-
ne witte paarden (6,2) om hen in menselijke koninklijke waardig-
heid te herstellen. Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt, en het men-
senkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk
gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem
heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten
gesteld…, Psalm 8,5-7. Daarom heeft Hij alles aan zich onderwor-
pen, om alles ook te delen met mensen. Ook nu weer worden de
slachtoffers gezien, tot leven gewekt en gerehabiliteerd. Want: 
De zon mag mij verslinden, geen hart zal vrede vinden, als ’t blijft zo-
als het is32. 

In 20,5 duidt Johannes op de overgangsperiode, het tussenrijk van
de 1000 jaar die wij nu kunnen beleven. De duur gaat de menselij-
ke maat (die met dagen en maanden telt) te boven: dit rijk houdt
langer stand dan welk mens dan ook. Niet het rijk van de duister-
nis, dat eeuwig scheen te duren, maar dit messiaanse rijk heeft het
laatste woord. Het is geen chronologische of statische grootheid,
maar iets dynamisch dat steeds kan gaan gebeuren wanneer men-
sen het Lam en zijn weg trouw blijven. Met de woorden van R.
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30. Johannes 9,4. In de voorgaande verzen wordt gesproken over rampen die ge-
beuren in levens van mensen waardoor de werken Gods openbaar worden. Vgl.
ook het gedicht van Rienk Ratsma, Bekentenis, waarin iemand de ernstige ziek-
te die hem bedreigt een beest noemt. Het beest als verbeelding van de ziekte. Op-
genomen in: De laatste dingen, R. Lubbers, Nijkerk 1978, p. 52.

31. Vgl. Daniël 7,9; Lucas 22,30; Matteüs 19,28.
32. Gezongen Liedboek, 380.
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Zuurmond: een mogelijkheid die tot werkelijkheid kán worden. Plek-
ken van licht midden in de duisternis. Zien, soms even. Oasen mid-
den in de woestijn. 
Johannes ziet de opstanding der doden in twee fasen geschieden. De
tweede dood (vgl. 2,11) duidt op het absolute einde: uitgesloten van
iedere nieuwe kans, zoals in dit hele boek steeds weer nieuwe ruim-
te geschapen werd in de drie series van zeven33.
Tegen het einde van de 1000 jaar, dus op het allerlaatst, wordt de
satan kort losgelaten. Het wordt beschreven met de door Johannes
mythologisch geïnterpreteerde beelden van Ezechiël 38-39, de inva-
sie van Gog in Israël. Dat is de andere kant van de tijd waarin we
leven: af en toe breekt de hel los. In deze eeuw hebben we in twee
wereldoorlogen met grote slachtingen onder Armeniërs, groepen
van zigeuners en homoseksuelen en het nooit te bevatten aantal van
zes miljoen Joden, hier al iets van gemerkt. Wanneer dat gebeurt,
wil Johannes zeggen, is dat niet het bewijs dat de satan machtig is,
hoewel dat natuurlijk wel zo lijkt, maar juist omgekeerd, het bewijs
daarvan dat hij zich nog één keer in zijn graf omdraait. Daar heb
je veel geloof voor nodig. Het is, zoals gezegd, als het einde van de
thriller: het monster is overwonnen en lijkt dood, maar staat dan
opeens met al zijn dreiging met een groot mes achter de held. Dat
loopt dan altijd goed af, maar je hart staat stil van de schrik. Zo
blijven we hopen op de goede afloop! Wie weet komt het goed.

De troon
Daarna zag Johannes een witte troon34. De troon staat van nu af
centraal. Maar wel een troon waar ook een Lam een plaats heeft
(zie 22,1). Het eerste wat er vanuit de troon staat te geschieden is
orde op zaken stellen. Voorop gesteld moet worden dat het oorde-
len in deze laatste hoofdstukken de laatste afwikkeling van het
kwaad betekent en als zodanig verlossing betekent van alle narig-
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33. Vgl. M. McNamara, The New Testamant and the Palestinian Targum of the Pen-
tateuch, Rome 1966, die de Targum op Jesaja 65,15 citeert: JHWH zal u doden
met de tweede dood.

34. Een plaats ontzegd, Baarn 1983, 25; En al mijn levensdagen, 220; Gezangen voor
liturgie, 623; Gezongen liedboek, 96; 287; 403; Zingende Gezegend, 259; Gezang
113 (LBK); Guillaume van der Graft, Verzamelde Liederen, 167.
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heid. Maar verreweg de meeste woorden van deze laatste hoofd-
stukken worden gewijd aan een omschrijving van hoe rijk, groots
en fantastisch de vernieuwing van alle leven zal zijn. 
Alles wat mensen over dit grote laatste gebeuren denken, zeggen en
schrijven, moet je opvatten als tussen aanhalingstekens. Bij uitstek
geldt hier dat het voorstellingsvermogen begrensd en beperkt is. Het
betreft geheimen waar een tip van de sluier van is opgelicht, maar
waar wij met ons platte verbeeldende vermogen eigenlijk geen no-
tie van hebben. Wie dit toegeeft en beseft, kan met de spaarzame
gegevens van de tekst proberen te vatten wat het betekent. Zoals je
een kind uitlegt hoe electriciteit werkt: je weet vantevoren dat het
dat nooit helemaal kan begrijpen (als je het zelf al snapt!), maar je
leert het de dingen die het moet weten om er veilig gebruik van te
kunnen maken. Zo willen ook de volgende opmerkingen verstaan
worden. Ze worden gezegd om troostend perspectief te geven op al
het tekort in het leven van nu. Ook hiervoor geldt dat je er beter
over kunt zingen of in poëtische beelden kunt spreken: Ik zag een
troon en die daarop gezeten was, zo wit en groot dat er geen plaats
meer voor de hemel was…35

Zoals in het begin gezien werd, in 4,2, klinkt het nu na alle tumult:
de hemel heeft de macht. Alle doden komen in het vizier, waar dan
ook vandaan, hoe dan ook, het tart ons voorstellingsvermogen ten
enen male. Het laatste oordeel wordt door God uitgesproken. Wat
er in een mens is, komt naar boven. De Eeuwige houdt functione-
ringsgesprekken zoals nog nooit gevoerd zijn. Niet de angst om af-
gerekend te worden op je tekorten en fouten regeert hier. Als er
sprake is van wegvluchten is dat niet algemeen bedoeld. Het weg-
vluchten geldt slechts degenen die absoluut niet mee willen met de-
ze finale uittocht. Johannes zinspeelt met dat vluchten op Psalm 114,
die de uittocht uit Egypte bezingt. Het vluchten is daar uiting van
respect voor de Heilige. 
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35. Het begin van het prachtige lied van Muus Jacobse, Gezang 113 (LBK). 

98048a.doc  02-11-2005 12:56  Pagina 278



De barmhartigheid van het laatste oordeel36

Er wordt naar werken (oudtestamentisch voor: doen en laten) ge-
oordeeld. Niet de geheime gedachten en alle onheil en narigheid die
in eens mensen brein opkomen, zijn hier het criterium, maar de wer-
ken, het geheel van wat er van je leven geworden is en in je daden
zichtbaar. Het blijft spannend wat de toets kan doorstaan. Maar
zonder zo’n eindafrekening zou het leven veel van betekenis inboe-
ten. Het doet er toe wat je doet. Mens-zijn is staan in de verant-
woordelijkheid voor wat je doet en laat. Zomaar wat aanrotzooien
is onder de maat van het menselijke blijven. Je bent geroepen tot
iets hogers! Er wordt iets van je verwacht! Niet met een stok achter
de deur, zodat de faalangst onmiddellijk genadeloos toeslaat. Het
is niet de veeleisende strenge vader voor wie het toch nooit goed ge-
noeg is, maar de barmhartige die iets bijzonders in je ziet en wil dat
het eruit komt, dat je leven gaat groeien en bloeien. 
Daar gaat het om in het laatste oordeel. Het geeft het leven zin en
spankracht. Nooit in de berekenende zin van: je doet iets met het
oog op een goed eindsaldo. Alles wat je doet, doe je vanuit jezelf en
met het oog op je eigen integriteit en eigen verantwoordelijkheid!
Maar die staan niet los van de Eeuwige: je bent iemand voor zijn
aangezicht, in relatie tot Hem. En dat draagt je leven en spant het
ook op. Zoals een kind al spelend een mooie tekening voor zijn ou-
ders wil maken en door deze inspanning tot een prachtig resultaat
komt. Terwijl het kind de tekening voor de ouders maakt, beseffen
de ouders dat het die tekening ook en tegelijk voor zichzelf maakt,
dat het goed is voor zijn eigen ontwikkeling. Zo doen mensen wer-
ken voor het aangezicht van de Eeuwige. Het is dus omgekeerd: je
doet de werken voor jezelf omdat ze waarde in zichzelf hebben. 
De goede werken blijven, maar alles wat onder de maat is, wordt
afgebroken en wordt weggedaan. Zoals een kunstenaar zijn eigen
werk streng beoordeelt en veel weggooit van wat hij of zij gemaakt
heeft – alleen kwaliteit mag blijven. Het heeft toch iets van de no-
tie van het purgatorium, een proces waarin de werken gezuiverd wor-
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36. De iconografie kent talloze afbeeldingen van het laatste oordeel. Ik noem slechts
enkele van de grootste kunstenaars die zich hieraan gewijd hebben: Giotto, Fra
Angelico, Hans Memling, Hieronymus Bosch, Michelangelo, Jacob Jordaens en
Wassily Kandinsky.
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den, alvorens de eindafrekening plaatsvindt. Want het goede moet
bewaard blijven en het kwade uitgezuiverd. Daar ging het in het he-
le boek van de Apocalyps over, dat het kwade uit zijn schuilhoeken
gejaagd wordt, zoals jagers de hazen opdrijven uit hun legers. De
notie van het purgatorium wil dan zoiets zeggen als: wie tijdens zijn
leven (uit onwil of onmacht, of beide) de confrontatie met zijn kwa-
de kanten niet aangaat, zal toch nog door God daarvan verlost wor-
den. Het is een zeer genadig idee. Toegegeven, de Schrift spreekt er
niet uitdrukkelijk over, maar de lijn van de gedachte verenigt zich
goed met het godsbeeld van de Schrift. Wanneer dit idee mensen
hier en nu aanzet de strijd met hun kwaad niet uit de weg te gaan
(’eens moet ik er toch aan geloven’), is dat een goede zaak. Als het
gebruikt wordt om juist de verantwoordelijkheid voor goed hande-
len uit de weg te gaan, is dat misbruik.
De Schrift geeft alle reden om te vertrouwen dat God tot en met
het laatste oordeel de barmhartige is, die er zijn eer in stelt zijn men-
sen en zijn wereld in vrijheid te verlossen van het kwaad en te bren-
gen tot waarachtig leven. Zijn kracht zal zeker winnen!

De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind- dit hoor ik als een innig fluistren
in mij; zo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen
die w‘als onze harten aandachtig luistren

in alle tederheden ruisen horen
als in kleine schelpen de grote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten,
en mense’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
tot volmaakte Liefde stijgt alles mee37.
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37. Henriëtte Roland Holst- van der Schalk, Verzonken grenzen, Rotterdam 1920,
p. 9.
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18 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde:
alles nieuw
Apocalyps 21,1 – 22,5

21,1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan,
en de zee was niet meer.

2 En ik zag de heilige stad, 
het nieuwe Jeruzalem,
neerdalen vanuit de hemel bij God vandaan,
toebereid als een bruid die zich voor haar man heeft opgemaakt.

3 En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen:
‘Zie, de tent van God is bij de mensen,
en Hij zal bij hen wonen.
En zij zullen zijn volk zijn,
en God zelf zal bij hen zijn.

4 En iedere traan zal Hij uit hun ogen afwissen.
En de dood is niet meer,
noch rouw of geschreeuw,
noch moeitevolle inspanning:
de eerste dingen zijn voorbijgegaan’.

5 En Hij die op de troon gezeten is, 
zei:

‘Zie, nieuw maak Ik alles’.
En Hij zegt: schrijf:

‘Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig’.
6 En Hij zei tot mij:

‘Het is geschied.
Ik Ben de alfa en de omega, het begin en het einde.
Ik zal de dorstige geven 
van de bron het water van het leven om niet.

7 Wie overwint zal deze dingen beërven,
en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.

8 Maar de lafaards en trouwelozen en verdorvenen
en moordenaars en hoereerders en tovenaars
en afgodendienaars en alle leugenaars -
hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel,
welke de tweede dood is.
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In den beginne schiep God de hemel en de aarde (Genesis 1,1). 
Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; 
aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in
de zin komen (Jesaja 65,17).

Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, 
die Ik maken zal,voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan,
luidt het Woord van JHWH,
zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan (Jesaja 66,22).

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping:
het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen (2 Korintiërs
5,17).

De aarde
De visioenen van harmonie en heling die Johannes tot slot ziet, gaan
om de aarde. Gods heerschappij en macht kunnen niet samen be-
staan met de ontmenselijkende macht die de aarde verwoest: ze zijn
voorbijgegaan, letterlijk: afgegaan in de diepe put van de afgrond.
De zee van chaos en ellende is niet meer. De schreeuw van de ver-
volgden en gekwetsten om recht en oordeel is gehoord. De bevrij-
dende aanwezigheid Gods maakt alles nieuw tot inspiratie van hen
die nu nog ploeteren en zwoegen: wie overwint, zal deze dingen beër-
ven… (Apocalyps 21,6).
Alle motieven uit het hele boek vinden we hier in deze finale terug.
Centraal beeld is dat van het nieuwe Jeruzalem1, dat, als een stra-
lende bruid gesierd, de hemelse trap afdaalt om bewonderd te wor-
den. Zo wordt de nieuwe mensen-gemeenschap verbeeld als bruid,
als geschenk bij God vandaan (tegenbeeld van de hoer Babylon, die
opkwam uit de beerput bij de boze vandaan). Het nieuwe mens-zijn
is een geschonken bestaan. Dat is kern van een apocalyps: wat ver-
borgen is in de hemel bij God, wordt op aarde onthuld en gereali-
seerd. 
Het beeld van de bruid contrasteert weer met dat van de hoer, om
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1. Vgl. Ezechiël 40-47, waar vanuit de herstelde worship in de tempel de gehele stad
vernieuwd wordt.
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een keuze af te dwingen2. Er spreekt verlangen uit, verwachting, een
nieuw begin van een nieuwe relatie. Als Ezechiël helemaal aan het
eind van zijn boek gekomen nog een keer wil samenvatten waar het
nu om gaat in dat vernieuwde Jeruzalem, zegt hij: JHWH (is) daar!
Op de enige plaats in de Apocalyps waar God sprekend ingevoerd
wordt, zegt Hij: zie, nieuw maak Ik alles!3 Vanuit dit grandioze per-
spectief, dat God alles nieuw maakt, ziet de gehele geschiedenis er
anders uit: nog vragen te over, en er moet nog veel geheeld worden
en tranen gewist, maar het grote doel van alles komt in zicht. Van-
uit dit grote keerpunt kunnen hopelijk mensen het met hun pran-
gende vragen (hoe lang nog?) volhouden.
In een voortdurende reeks wordt steeds hetzelfde met andere woor-
den en beelden gezegd, opdat we ons in deze beelden wentelen als
in de warme zon die ons aan alle kanten bestraalt en koestert. Het
is geschied.
Tot nu toe had de camera in een pan een totaalbeeld vastgelegd. Nu
wordt vanaf een hoge berg ingezoomd, zodat we beter te zien krij-
gen hoe dat nieuwe eruit ziet, 21,9-22,54.

21,9 En één van de zeven engelen met de zeven schalen,
die vol waren met de zeven laatste slagen,
sprak mij aan en zei:

‘Kom hierheen,
ik zal je tonen de bruid, de vrouw van het Lam’.

10 En hij voerde mij in de Geest weg naar een grote en hoge berg,
en hij toonde me de heilige stad Jeruzalem, 
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2. Vgl. Jesaja 61,10-11 waarin door God het bekleed worden met (het zelf) ge-
rechtigheid voortbrengen verbonden wordt.

3. Uit de vele liederen hierover een persoonlijke keus: En al mijn levensdagen, 221;
Gezangen voor liturgie, 637; 651; 383; 464,3; 465; 588; 596; 632; Gezongen lied-
boek, 248; 317; 496; Zingende Gezegend, 26; 30; 101; 102; 192; 202; 280; Gez.114;
115; 119; 252; 262; 265; 266; 277; 288; 296; 490 (LBK); G.van der Graft, Ver-
zamelde Liederen, 170; 171; 172; 174. Zingend Geloven 4, Zoetermeer 1991, 77a;
78.

4. Vgl. Ezechiël 40,2. Het volgende bestaat weer uit vele Schrift verwijzingen. Veel
is ontleend aan Ezechiël 37-48; uitgebreid met Jesaja 54,11-17; 61,1-22; 62,1-12;
63-64; Zacharja 12,1-13,6; Tobit 14,4-7; 4 Ezra 8,52; 10,2-7; 44,54-55; Apoca-
lyps van Daniël 5,4-13; 1 Henoch 85-90; Sibyllijnse Orakelen 3,552-731; 5,361-
433; bovendien modelleerde hij het ook als tegenbeeld naar het historische Ba-
bylon zoals bekend van Herodotus: vierkant, in mijlen gemeten. 
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neerdalend vanuit de hemel bij God vandaan,
11 met de glorie van God.

Haar lichtglans is gelijk kostbaar gesteente,
zoals kristalheldere diamant.

12 Ze heeft een grote en hoge muur met twaalf poorten,
en op de poorten twaalf engelen;
en daar zijn namen op geschreven,
de namen van de twaalf stammen van de kinderen Israël.

13 Naar het Oosten waren drie poorten
en naar het Noorden drie poorten
en naar het Zuiden drie poorten 
en naar het Westen drie poorten.

14 En de muur van de stad heeft twaalf fundamenten,
waarop de twaalf namen staan van de twaalf apostelen van het Lam.

15 En hij die met mij sprak had een gouden meetstok bij zich,
om de stad en haar poorten en haar muur te meten.

16 En de stad is vierkant, haar lengte is gelijk aan haar breedte.
En hij mat de stad met de rietstok op,
twaalfduizend stadiën, haar lengte en breedte en hoogte zijn gelijk.

17 En hij mat haar muur op,
honderdvierenveertig el, 
een menselijke maat, die de engel ook (gebruikte).

18 En het bouwmateriaal van haar muur is diamant;
en de stad is zuiver goud, gelijk aan zuiver kristal.

19 De fundamenten van de muur van de stad zijn versierd
met allerlei kostbaar gesteente.
Het eerste fundament van jaspis,
het tweede fundament van saffier,
het derde van chalcedon,
het vierde van smaragd,

20 het vijfde van sardonyx,
het zesde van sardion,
het zevende van chrysoliet,
het achtste van beryl,
het negende van topaas,
het tiende van chrysopraas,
het elfde van hyacinth,
het twaalfde van amethist.

21 De twaalf poorten zijn twaalf parels,
iedere poort afzonderlijk bestaat uit één parel.
En de bestrating van de stad is zuiver goud,
als doorzichtig kristal.

22 En een tempel zag ik in haar niet:
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want de Heer God, de Heerser over alles, is haar tempel,
en het Lam.

23 En de stad heeft geen behoefte aan de zon of de maan 
om haar te verlichten,
want de glorie van God heeft haar in het licht gezet,
en haar kandelaar is het Lam.

24 En de volken zullen in haar licht wandelen,
en de koningen van de aarde brengen hun glorie in haar.

25 En haar poorten zullen geenszins gesloten worden overdag,
want daar is geen nacht.

26 En zij zullen de glorie en de eer van de volken in haar brengen.
27 En geenszins zal in haar ook maar iets onreins binnengaan,

evenmin wie gruwel en leugen doet,
maar alleen zij die geschreven staan in het boek des levens van het Lam.

22,1 En hij toonde mij een rivier met levenswater,
helder als kristal,
voortkomend uit de troon van God en het Lam.

2 In het midden van haar straat,
en aan weerszijden van de rivier,
staat geboomte van het leven,
twaalfmaal vrucht dragend,
iedere maand zijn vrucht gevend,
en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volken.

3 En er is geen enkele vervloeking meer.
En de troon van God en van het Lam is in haar,
en zijn dienaren zullen Hem dienen.

4 En zij zullen zijn aangezicht zien,
en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn.

5 En nacht is niet meer,
en zij hebben geen behoefte aan licht van de kandelaar of van de zon:
de Heer God zal hen verlichten 
en zij zullen als koningen heersen tot in de eeuwen der eeuwen.

De muur
Kom! klinkt vanaf nu steeds vaker en duidelijker. De Apocalyps wil
mensen ‘openbaar’ maken, wat er ten diepste in mensen zit tot ont-
plooiing brengen. Daarom wordt de pracht van die nieuwe ge-
meenschap tot in de details beschreven: wie zou daar niet willen wo-
nen? Hij appelleert aan het antieke verlangen een ideale stad te
bewonen. Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijk-
heid van JHWH gaat over u op (Jesaja 60,1). Van de troon van God
en het Lam gaat alles gaat uit.
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Geen hoge raad en geen gericht, weerstaan ons in het aangezicht,
want waar God troont is ook het Lam, dat dood en oordeel op zich
nam5.
De muur krijgt grote nadruk. Hij biedt bescherming en beschutting
als een veilige cocon. Maar paradoxaal: er zitten wel twaalf poor-
ten in. De muur is niet dicht6! Het volmaakte menszijn wordt niet
individualistisch beschreven. Het gebruikte beeld van de stad ty-
peert het ideale menszijn als medemenszijn. Deze gemeenschap van
mensen is open. Hier is mogelijk waar je normaal in moet kiezen:
of voor een anderen uit- en buitensluitende veiligheid (protectio-
nisme, grenzen dicht, vgl. de verhitte discussies over toelating tot
het nieuwe Europa), óf een riskante openheid. Dat is het hemels ge-
heim van het messiaanse leven van het Lam: een in-clusieve open
en toch veilige gemeenschap, die geborgenheid geeft. Deze metro-
pool kenmerkt zich niet door anonimiteit. Geen schuttingtaal, maar
overal namen op de muur. Net zoveel namen als de aandacht op-
eisende reclameleuzen van de economische reuzen die bij ons de
dienst uitmaken, en waar onze steden van vergeven zijn. De namen
vertegenwoordigen het totale volk van God7.

De maat
Weer wordt er gemeten. Maar niet zoals wij mensen elkaar de maat
nemen. Hier wordt gemeten om juist het eindeloze ervan aan te to-
nen. De gulden snede van de hemel. De stad meet 12.000 stadiën,
twaalf maal 1000! En de muur 144 el, twaalf maal twaalf. Dat het
geen blauwdruk is, blijkt wel uit de onevenredigheid van deze ma-
ten van stad (2400 km) en muur (ongeveer 70 meter)8. Het gaat om
de kosmische betekenis (het getal 1000) van de stad met tegelijk de
menselijke maat van het volk Gods (het getal twaalf). Immers, de
beschreven oppervlakte zou ongeveer de toenmalige wereldkaart
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5. Zingend Geloven 4, 78 vers 6.
6. Vgl. het visioen van Zacharja 2,1-5, waar Jeruzalem er als een open veld bij ligt,

want: God zelf is als een muur van vuur rondom.
7. Vgl. Ezechiël 48,30-35. In Efeziërs 2,20 worden de apostelen ook met een fun-

dament vergeleken. 
8. In De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch, Amsterdam 1992, p. 539-

554, worden vorm en maat van de Burcht van Quinten beschreven naar zowel
het heilige der heiligen van de tempel als het nieuwe Jeruzalem. 
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bevatten. De engel die meet, houdt de maat van de mens aan. De
stad is in een volmaakte, onverwoestbare kubus-vorm gebouwd, zo-
als het heilige der heiligen van de tempel (1 Koningen 6,20). Meer
dan vierkant toegewijd aan God. Dit visioen is niet bedoeld om in-
formatie te verschaffen over de inrichting van het ‘hiernamaals’,
maar om hier en nu verlangen te wekken naar echt leven. Zo zijn
ook de middeleeuwse kloostergebouwen naar dit model van het he-
melse Jeruzalem gebouwd om hier en nu al iets te realiseren van de
droom van wat komen gaat.
Het bouwmateriaal is van dien aard dat de hele stad doorstraald is
van de lichtglans van de glorie Gods. Zij is transparant tot op Hem. 
De stad is net als de tempel van Salomo geheel bedekt met goud,
symbool van de presentie Gods9. Zelfs de hardste en meest geslo-
ten bouwmaterialen, stenen, zijn doorzichtig en kleurig, ze laten
licht door en scheppen ruimte, het is geen blok beton: hier kan ge-
leefd worden. Zo anders is al het nieuwe. De weg tot elkaar is open,
want mensen zonder angst hebben niets meer voor elkaar te ver-
bergen10.
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9. De lijst van stenen correspondeert met die op borstplaat van de priesters, Exo-
dus 28,17v. Ezechiël 28,13 heeft negen juwelen, de Septuaginta geeft er twaalf.
Die stenen werden door Philo en Josephus gezien als aanduidingen van de twaalf
tekens van de dierenriem:
1. diamant,jaspis -vis (lichtgroen,helder als kristal)
2. sapfiros -waterman (donkerblauw doorzichtig-hemels)
3. chalcedoon -steenbok (als de veren van een pauw)
4. smaragdos -boogschutter (groen en doorzichtig)
5. sardonyx -schorpioen (bruinrood en doorschijnend)
6. sardion -weegschaal (roodbruin doorschijnend-zegelring)
7. chrysoliet -maagd (geelachtig groen doorzichtig)
8. berullos -leeuw (zeegroen)
9. topaksion -kreeft (geelgroen doorzichtig)

10. chrysopasos -tweeling (doorschijnend bleekgroen)
11. hyakinthos -stier (blauw)
12. amethustos -ram (violet doorzichtig).
Het grote glas-in-lood raam in de Saint-Maurice van Angers heeft ook de twaalf
tekens van de dierenriem afgebeeld in het rozet van de Majesteit van Christus.
Als teken van zijn overwinning over het al.

10. Vgl. 1 Korintiërs 13,8-13 en het slot van het scheppingsverhaal, Genesis 2,25:
En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor
elkander niet.
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Geen tempel meer!
Zeer verrassend na alle toespelingen op Ezechiël 40-48 waar verre-
weg de meeste aandacht naar de tempel uitging, wordt hier gezegd:
er is geen tempel meer nodig in de stad Gods! Hetzelfde was het ge-
val in het troonvisioen van Apocalyps 4-5: een hemel die er niet als
tempel uitziet. Het is ongehoord en revolutionair ten opzichte van
alle menselijke religiositeit: eens hoeft er niets meer bemiddeld te
worden tussen hemel en aarde11. De betrekkelijkheid en tijdsge-
bondenheid van alle religie wordt hier open en bloot verkondigd.
Dit is de ware Aufhebung der Religion! En de ware bijbelse dialec-
tiek ten aanzien van de religie: zij moet zichzelf opgeven om tot haar
doel te komen. Nooit en te nimmer mag religie doel op zich zijn.
Want ook en juist daarin kan menselijke machtsmisbruik tot vloek
worden. Het bederf van het beste, is het ergste.

Alles is altijd licht. En alles wat goed is, wordt er in gedragen door
de volken12. Dat geeft perspectief aan het aardse leven en werken
nu, en vormt de meest fundamentele waardering van de menselijke
arbeid, kunst en cultuur! Als koningen zullen zij heersen. Op ko-
ninklijke wijze zal de goede aarde door mensen verzorgd en beheerd
worden. De schandelijke roofbouw en egoïstische uitbuiting van de
aarde en haar schepselen is definitief ten einde.
Het leven in de stad wordt beschreven in paradijselijke termen, 22,1-
613. Het leven zal blijven stromen, vruchten zullen blijven groeien.
En weer iets ongehoords: Gods aangezicht zal gezien worden14! 
Dit alles wordt gehoord en gezien om er een voorsmaak van te krij-
gen in dít leven: 

In de zomen van het licht 
gaan wij aardse beiden;
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11. Vgl. Johannes 2,19-22; 4,24.
12. Vgl. Jesaja 60,5.10-12.
13. Vgl. de rivier door Eden, Genesis 2,9 en de boom des levens. Vgl. ook Ezechiël

47 met de rivier die opkomt van onder de drempel van de tempel – hier stroomt
deze vanuit de troon Gods. Ook Psalm 1 klinkt mee.

14. Een eeuwig diep verlangen van de mensheid, vgl. o.a. Psalm 17,15; 42,3. In Is-
raël kreeg Aäron de opdracht het volk te zegenen met het lichtend aangezicht
van God, Numeri 6, 22-27.
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komend voor zijn aangezicht
aan het eind der tijden
zien wij eindelijk, ongedeeld,
wat geen aardse wei verbeeldt:
Glans in glans, door glans omspeeld
op de groene weiden15.
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15. Laatste couplet van het gedicht Green pastures van Ida Gerhardt, a.w., p. 279.
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19 Epiloog
Apocalyps 22,6-21

22,6 En Hij zei tot mij:
‘Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig.
En de Heer, de God van de Geesten van de profeten
heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te tonen
wat spoedig moet gebeuren.

7 En zie,
Ik kom spoedig!
Zalig hij 
die de woorden van de profetie van dit boek onderhoudt’.

8 En ik Johannes (ben het) die deze dingen hoort en ziet.
En toen ik gehoord en gezien had, 
viel ik in aanbidding neer 
vóór de voeten van de engel die mij deze dingen toonde.

9 En hij zegt tot mij:
‘Kijk uit, dat je dat niet doet!
– Ik ben een mededienaar van jou,
en van jouw broeders, de profeten,
en van hen die de woorden van dit boek bewaren –.
Aanbid God!’

10 En Hij zegt tot mij:
‘Verzegel de woorden van de profetie van dit boek níet,
want het beslissende moment is nabij.

11 Wie onrecht doet, 
laat hem nog meer onrecht doen,
en wie vuil is, 
laat hij nog vuiler worden,
En de rechtvaardige, 
laat hij nog meer rechtvaardigheid doen,
en laat de heilige nog heiliger worden.

12 Zie, Ik kom spoedig,
en mijn loon heb Ik bij mij om een ieder terug te geven
naardat zijn werk is.

13 Ik ben de alfa en de omega,
de eerste en de laatste,
het begin en het einde.
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14 Zalig zij die hun gewaden wassen,
opdat zij macht hebben over het geboomte des levens
en door de poorten de stad ingaan.

15 Buiten zijn de honden en de tovernaars en de hoeren
en de moordenaars en de afgodendienaars 
en een ieder die leugen liefheeft en doet.

16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden
om jullie deze dingen te betuigen voor de gemeenten.
Ik Ben de wortel en het geslacht van David,
de stralende morgenster’.

17 En de Geest en de bruid zeggen:
‘Kom!’

En wie het hoort, 
laat hij zeggen:

‘Kom!’
En wie dorst heeft: 
laat hij komen;
wie verlangt, 
laat hij het levenswater nemen om niet.

18 Ik betuig aan ieder 
die de woorden van de profetie van dit boek hoort:
indien iemand hieraan toevoegt,
God zal hem toevoegen de slagen die in dit boek beschreven staan.

19 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek van deze
profetie,
God zal zijn deel afnemen van het geboomte van het leven
en van de heilige stad,
die beschreven staan in dit boek.

20 Hij die dit betuigt zegt:
‘Ja, Ik kom spoedig!’
‘Amen, kom Heer Jezus!’

21 De genade van de Heer Jezus (is) met jullie allen.

Het begin van het boek, vooral 1,1-3, klinkt hier als echo na. De
roep om te komen, omdat Hij spoedig komt, wordt met klem her-
haald. De tijd dringt. Vanaf 22,10 spreekt de komende Christus als
pastor.

Gij van het leefbericht
gij van dat weesgegroet,
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zet in afwezig licht
voetstappen andersom,

tijdstippen mij tegemoet.
Kome die komen zou, kom,

kom die zou komen voorgoed.

Kom die zou komen voorgoed,
verzamel het laatste licht,

want het moet andersom:
een avond die zich opricht,

duisternis die zich ontsluit.
Koester mij, bruidegom,

fluistert de dode bruid. …1

Zalig
Daniël krijgt de opdracht, naar apocalyptische gewoonte, zijn pro-
fetieën te verzegelen. Vanwege de nabijheid van het einde wordt dat
aan Johannes verboden. Direct daarna haalt Johannes enkele woor-
den uit het vervolg van dat stuk aan die hij verscherpt met de woor-
den van Ezechiël 3,272. Het klinkt wat vreemd als je deze achter-
gronden er niet bij leest. Johannes wil ermee zeggen, dat het komen
van Christus het onderscheid tussen goed en kwaad volslagen hel-
der heeft gemaakt (vandaar zijn zwart-wit tekeningen). Vandaar
roept hij ons op tot radicale keuzen, omdát deze geschiedenis niet
meer te keren is en niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Jo-
hannes wil ervoor waken dat zijn boek ondanks alles verkeerd wordt
opgevat, namelijk dat mensen alles maar op zijn beloop laten, om-
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1. Fragment uit: Van der Graft, Onbereikbaar nabij, Baarn 1997, p. 35-37. Het ein-
digt met: Eenmaal was er een tijd / die toekomst heten zal. / Maar dat overschrijdt
de taal.

2. Vgl. Daniël 12,4-9 en 12,9-10.
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dat het toch wel zal gaan zoals het moet gaan. Nee: omdat het gaat
zoals het volgens de Komende moet gaan, moeten ook wij tot het
uiterste gaan in in- en omkeer. Daarom wordt de mens die zich over-
geeft en toewijdt hier voor de zevende keer zaliggesproken3: volle-
dig en totaal. 

De overwinning is behaald. Jezus de stralende morgenster heeft ge-
sproken. Venus is het symbool van overwinning en soevereiniteit
over de volken4.

Kom
Dan zingen de Geest en de bruid een liefdeslied, dat aanstekelijk
werkt: kom!5 Wie gekomen is, wil ook anderen laten komen. Zoals
de cantate Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140, van J.S. Bach,
inzet met een choraal dat het verhaal van de bruiloft bezingt (Mat-
teüs 25,1-13), om dan in het recitatief met liefdesteksten uit het
Hooglied zijn komen nog eens te bezingen. In het daarop volgende
duet vindt de samenspraak der liefde plaats (kom! – ik kom!). Zo
wacht ook dit boek op die ontmoeting, appellerend op ons verlan-
gen naar leven.

Alle dorstigen!,
komt tot de wateren,
en wie geen geld heeft, komt, koopt (koren) en eet!
Ja, komt, koopt (en drinkt), zonder geld en zonder betaling, wijn
en melk!
Waarom geven jullie geld uit voor wat geen brood is,
en vermoei je je voor wat niet verzadigt?
Hoort, hoort naar Mij, opdat je eet wat goed is
en je je ziel verlustigt in overvloed.
Neigt je oor en komt tot Mij,
hoort en je ziel zal leven,
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3. Vgl.1,3; 7,14; 14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7.
4. Vgl. Numeri 24,17. Vgl. Gezang 157; 127; 128; 130; 198 (LBK); Een plaats ont-

zegd, 51; Zingende Gezegend, 28.
5. Vgl. Gezongen liedboek, 76; 229; En al mijn levensdagen, 228; Gezangen voor li-

turgie, 639.
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en Ik zal met jullie een eeuwig verbond sluiten:
de betrouwbare daden van solidariteit aan David (Jesaja 55,1-3)

Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (Johan-
nes 7,37-38).

Ik ben de deur der schapen.
Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed (Johannes
10,7.10).

Daarom nogmaals: kom! De belofte van voluit leven ontvangen ‘om
niet’ is door Ida Gerhardt verwoord in Een liedje van het water, dat
inzet met de regels Ik lag de lieve lange dag / tussen het bloeiend flui-
tekruid, en dan bij het water terechtkomt:

Wie naar het klare water gaat
hem zullen de ogen opengaan,
want zeker zal hij hier verstaan,
geknield tussen wat groeit en leeft,
hoe God het schoonste zingen geeft
bij water, bloeiend kruid en riet
om niet!6

Zo blijven wij roepen om gehoor te vinden: Onze Vader, die in de
hemelen zijt, Uw Koninkrijk kome!7
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6. Slot van Een liedje van het water, a.w., p. 42.
7. Vgl. Johannes de Heer, Het duizendjarig vrederijk, p. 389.
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