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STELLINGEN 

1 Gods voltooide Israel wordt, blijkens het toekomstbeeld van de Openba
ring aan Johannes, gevormd door het totaal van de gelovigen uit alle volken. 
Een aparte positie voor leden van het joodse volk wordt - behoudens de 
bijzondere plaats voor de twaalf apostelen in Op.21,14 - in het toekomst
beeld van Openbaring met beloofd 

2 De exclusief antisynagogale benadering van het boek Openbaring door C. 
van der Waal doet tekort aan de universele en kosmische proporties die de 
tekst van dit bijbelboek te zien geeft 

3. De exegese van het boek Openbaring dient rekening te houden met een 
aspect van oppositie ten opzichte van de hellenistische religiositeit. 

4. De door C. van der Waal en J.A.T Robinson aangevoerde argumenten 
contra de datering van het laatste bijbelboek in 95/96, geven geen aanleiding 
deze, vooral op het getuigenis van Irenaeus gebaseerde, datering prijs te ge
ven 

5. De 144.000 verzegelden uit alle stammen der kinderen Israels, genoemd 
in Op 7,4-8, zijn identiek aan de grote schare die niemand tellen kan, ge
noemd in Op.7,9. 

6. De vier en twintig oudsten, voor het eerst genoemd in Op.4,4, zijn te be
schouwen als vertegenwoordigers van de oudtestamentische kerk. 

7. Het gebruik van de benaming 'Openbaring van Johannes' (vergelijk de 
Nieuwe Vertaling-1951 en de Groot Nieuws Bijbel) verdient in een nieuwe 
vertaling geen navolging De naam van het laatste bijbelboek moet luiden: 
,,Openbaring van Jezus Christus aan Johannes". 

8. De opvallende plaats van Genesis 38 tussen Genesis 37 en 39-45 aan het 
begin van de geschiedenissen van Jozef en zijn broers, moet verklaard wor
den als onderstreping van de noodzaak tot verhuizing van Jacobs familie, 
zoals deze in Genesis 46 aan de orde komt. 

9. De in Job 40 en 41 beschreven monsterachtige dieren gaan de proporties 
van nijlpaard en krokodil (vergelijk de Nieuwe Vertaling van het NBG) verre 
te boven Zij dienen eerder gezocht te worden in de categorie dinosaurus of 
mosasaurus. In ieder geval zijn het wezens die in de eerste tijd na de schep
ping werkelijk hebben geleefd (zie Job 40,14 (Hebreeuws* 40,19)). 
Contra J H Kroeze, Het Boek Job verklaard (Commentaar op het Oude Testament) Kampen 
1961, 445 452 Vgl K J Popma, De boodschap van het boek Job Goes 1957, 168 170 

10 De vertaling van Johannes 15,2-3a dient te luiden- ,,Elke rank aan Mij 
die geen vrucht draagt, snoeit Hij ('airei') en elke die wel vrucht draagt, dunt 
HIJ uit (of krent Hij, 'katharei'), opdat zij meer vrucht drage Gij nu zijt 
uitgedund ('katharoi'). " . 
N a V L van Hartmgsveld, Jezus de Messias Commentaar op het evangehe van Johannes 
's Gravenhage 1980, 164, Marie H van der Zeijde, Het is altijd geweest, het Woord Het 
Johannes evangehe Nederlandse vertahng Kampen 1989, 67 Contra vrijwel alle vertalingen 
en verklaringen 



11. De gedachte dat Maarten Luther het boek Openbaring onderwaardeerde, 
vraagt om correctie. Luther stond in toenemende mate positief t.o.v. dit bij
belboek. 
N a V Hans-Ulrich Hofmann, Luther und die Johannes-Apokalypse Tubingen 1982 

12. De algemeen aanvaarde gewoonte om in een vergadering van kerkeraad 
en gemeente een zg. rondvraag te houden, is op kerkrechtelijke gronden aan
vechtbaar. 
N a V W van 't Spijker, De rondvraag op de gemeentevergadering In De Wekker 87 
(1977/78), 1696-1697 

13. Het dogmatische verband tussen de leeruitspraken van de generale syno
de der Gereformeerde Kerken gehouden te Sneek/Utrecht (1939-)1942 en de 
later in de synodaal-gereformeerde kerken doorbrekende openheid voor 
schriftkritiek, moet o.a. gezocht worden in het zg. correlatiedenken van 
prof.dr. G.C. Berkouwer. 

14. Het pleidooi van E. Schussler Fiorenza voor een feministische hermeneu
tiek en een herschrijving van de vroege christelijke geschiedenis {In memory 
of her. 1984), ligt in het verlengde van haar schriftkritische operaties met het 
laatste bijbelboek (bijv. Priester fur Gott. Studiën zum Herrschafts- und 
Priestermotiv in der Apokalypse. (Neutestamentliche Abhandlungen, Band 
7) Munster 1972 en haar artikelen uit de zeventiger jaren die later gebundeld 
zijn in The Book of Revelation: Justice and Judgment. Philadelphia 1985). 

15. Ongehuwd samenwonen als alternatief voor het huwelijk, met misken
ning van burgerlijke en kerkelijke registratie, moet als strijdig met het zeven
de en het vijfde gebod van Gods wet worden aangemerkt. 
Contra A Dekker/J H Dijkman, Samen-leven Theologisch-ethische verkenning van alterna
tieve tweerelaties als bijdrage tot een pastorale benadering (Actuele ethiek 2) Kampen 1982. 

16. Het is dringend noodzakelijk dat jonge, beginnende predikanten begelei
ding ontvangen van oudere, meer ervaren collega's: de instelling van een 
soort 'mentoraat' is daarom gewenst. 

17. Elke avondmaalszondag is een gebedsdag voor de eenheid van de gere
formeerde belijders. 

18. Het boek Openbaring bevat veel gegevens die voor de ontwikkeling van 
het zg. 'liturgische besef' van de christelijke gemeente van groot belang zijn. 
De instelling van wisselzang en het zingen van het amen zijn met gegevens 
uit het boek Openbaring goed te verdedigen. 

19. Het pleidooi voor het brengen van bhksembezoekjes door ouderlingen 
aan gezinnen in hun wijk op momenten dat daar de kinderen nog niet naar 
bed zijn, om met hen 'hop, hop, paardje' of 'daar komt een muisje aangelo
pen' te doen, schept bij gemeenteleden te hooggespannen verwachtingen en 
gaat ten onrechte voorbij aan de vraag, wie bij de kinderen van die ambts
dragers op datzelfde moment' hop, hop, paardje' of 'daar komt een muisje 
aangelopen' komt doen. 
Contra D J de Vries-Sytsma, Weidt de lammetjes Over kind, ouderling en huisbezoek In 
R A Houtman e a , Zo nemen wij de kinderen mee, (GSEV-reeks 12) Barneveld 1986, 75 
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INLEIDING 

Deze studie wil een antwoord geven op de vraag, of in het toekomstbeeld dat 
de Openbaring aan Johannes biedt, op de een of andere manier een bijzon
dere plaats wordt toegekend aan het joodse volk of aan een deel ervan. In 
deze omschrijving van het onderwerp vallen de volgende elementen op: 

a. ,,het toekomstbeeld dat de Openbaring aan Johannes biedt". Deze 
woorden houden een beperking tot dit bijbelboek in. Hoewel de theorieën 
die onze aandacht zullen krijgen zich ook baseren op gegevens uit andere bij
belboeken, zullen we bij de toetsing ervan het onderzoek begrenzen tot de 
gegevens uit de Openbaring aan Johannes. 

b. ,,een bijzondere plaats". Velen zijn van mening, dat een bijzondere rol 
zal worden gespeeld door de joden in de gebeurtenissen die de Openbaring 
aan Johannes tekent. 

c. ,,het joodse volk". Gekozen is voor deze benaming, omdat ze iets meer 
begrensd is dan het ruimere 'Israël'. 'Israël' is wat meer glijdend in beteke
nis. Vaak zijn meer betekenisaspecten aanwijsbaar. Ook als we de betekenis 
van 'Israël' als benaming van de aartsvader Jakob en de benaming 'Israël' 
voor het land waar Israëlieten wonen, buiten beschouwing laten', is het 
aantal nuances in de betekenis van 'Israël' nog meer dan één: 
- alle joden zoals ze qua vleselijke afstamming tot één volk behoren; 
- alle joden zoals zij zich opstellen tegenover de Messias Jezus Christus, de 
niet-christelijke joden; 
- de nieuwtestamentische gemeente als het Israël Gods. 

Deze laatste betekenismogelijkheid zal zeker aan de orde komen, maar om 
het onderzoek niet bij voorbaat te beperken, is gekozen voor de benaming 
,,het joodse volk" in de ondertitel als bijzondere toespitsing van 'Israël' uit 
de hoofdtitel. Het onderwerp betreft immers theorieën die aan joden een bij
zondere plaats toekennen. 

d. ,,een deel ervan". Deze woorden zijn aan de omschrijving toegevoegd, 
omdat de mogelijkheid moet worden opengelaten, dat de gelovig geworden 
joden een bijzondere plaats krijgen toebedeeld in onderscheid van de joden 
die de Messias Jezus Christus afwijzen. Het onderzoek zal dat moeten uitwij
zen. De conclusie zal ook kunnen zijn, dat de joden als volk, ongeacht het 
al of niet geloven in Jezus Christus, deze plaats krijgen. 

e. ,,op de een of andere manier". Deze omschrijving wil recht doen aan 
de variaties in de vele theorieën hierover. De een kent die bijzondere plaats 
al toe in het duizendjarige rijk waarover Openbaring 20 spreekt, een ander 
in een bijzondere periode die aan het duizendjarige rijk voorafgaat. 

1. Een uiteenzetting van de betekenisnuances die 'Israel' in het OT heeft, bieden A.R. Hulst, 
Israel en G. von Rad, TWNT III, 356-359. De betekenisnuances van 'Israel' in het NT 
worden belicht door W. Gutbrod, TWNT l\\, 385-391. 

13 



We stellen ons de gang van het onderzoek als volgt voor. Eerst willen we en
kele visies uit de twintigste eeuw schetsen over een bijzondere plaats die in 
Openbaring aan (de) joden wordt toegekend. Dat blijkt vooral te zijn in 
evangelische kringen. Als representatieve vertegenwoordigers daarvan in Ne
derland kiezen we W. Glashouwer, W.J. Ouweneel en H. Verweij. Ook wil
len we tekenen hoe deze visie in Nederland sterk bekend geworden is door 
de boeken van de Amerikaan Hal Lindsey, die in het Nederlands vertaald 
zijn. 

We vragen ons vervolgens af, waarop deze visies teruggaan. We stuiten 
dan op de invloed van het Dallas Theological Seminary in Amerika. Prof. 
John F. Walvoord, tot voor kort president van dat seminary, heeft in vele 
publikaties de leer over de bijzondere plaats van de joden uitgedragen. Zijn 
hoofdwerken daarover willen we samenvatten in het tweede gedeelte van 
hoofdstuk 1. Dit eerste hoofdstuk valt dus uiteen in een Nederlands en een 
Amerikaans gedeelte. 

Vervolgens vragen we ons af, hoe Walvoord c.s. te plaatsen zijn tegen de 
achtergrond van de geschiedenis. Vanuit de twintigste eeuw trekken we lij
nen terug naar vorige eeuwen. Het blijkt, dat het chiliasme, als de leer van 
het duizendjarige rijk, vaak ruimte heeft geboden aan theorieën over een bij
zondere plaats van de joden. Die lijn zal getekend moeten worden en tevens 
zal de vraag moeten worden beantwoord, welke lijnen er nog meer vanuit 
de geschiedenis naar Walvoord te trekken zijn. Dat blijken de lijn van het 
premillennialisme en die van het dispensationalisme te zijn (voor de verkla
ring van deze termen verwijzen we naar het einde van deze inleiding). Dit al
les zal de stof uitmaken van hoofdstuk 2. Deze drie lijnen in de geschiedenis 
worden nagegaan met als concentratiepunten: de eerste eeuwen; de Middel
eeuwen; de reformatietijd; de tijd rondom J.A.Bengel; de negentiende eeuw 
en de twintigste eeuw. 

In hoofdstuk 3 realiseren we ons, dat we over deze vraag nadenken in een 
boek uit de kring van de Theologische Universiteit der Gereformeerde Ker
ken in Nederland, gevestigd te Kampen (Broederweg). Is er door gerefor
meerden op dit punt onderzoek gedaan? We komen dan uit bij dr. C. van 
der Waal, die veel geschreven heeft over het joodse element in Openbaring. 
We schetsen zijn opvattingen aan de hand van zijn hoofdwerken over Open
baring uit 1971 en 1981, we geven ook aandacht aan zijn overige pubhkaties 
en we gaan na hoe hij geplaatst moet worden tegen de achtergrond van het 
historisch overzicht in hoofdstuk 2. Van der Waal heeft een totaal andere 
invalshoek dan Walvoord. Openbaring is voor hem geen boek dat een herstel 
voor de joden belooft, maar een boek dat het verbondsgericht over de joodse 
synagoge aankondigt. 

Van der Waal heeft een uitgesproken mening over de datering van Open
baring. Daarmee ondersteunt hij zijn mening, dat Openbaring zich richt te
gen de joden die de Messias verwerpen. Geeft het tijdstip waarop de Openba
ring geschreven is reden tot de theorie dat aan (de) joden een bijzondere 

14 



plaats wordt gegeven in dit boek? Van een andere zijde komen we tot dezelf
de vraag van hoofdstuk 1. De datering van Openbaring houdt ons bezig in 
hoofdstuk 4, waarbij we ons echter niet tot Van der Waal beperken, maar 
ook andere theologen erbij betrekken. 

Vervolgens komen de hoofdstukken 5 tot en met 8 als de hoofdmoot van 
het boek: exegese van een aantal capita uit Openbaring, die sommigen reden 
geven die bijzondere plaats aan (een deel van) het joodse volk toe te kennen. 
De teksten die als fundament onder deze theorieën worden aangedragen, zul
len worden onderzocht. De exegetische partijen van dit boek zullen het mate
riaal aandragen, op grond waarvan de toetsing van de hypothesen over een 
bijzondere plaats van de joden in Openbaring kan plaatsvinden. Deze toet
sing zal het slot van elk van deze vier hoofdstukken uitmaken. 

In hoofdstuk 9 wordt een slotbeschouwing geboden, waarin de conclusies 
uit het onderzoek voor de verdere exegese van het laatste bijbelboek worden 
getrokken. 

Definities 

Enkele termen die in het vervolg regelmatig voorkomen, dienen eerst te wor
den gedefinieerde 

Chiliasme. Dit woord is afgeleid van het Griekse woord voor duizend. Dit 
getal komt voor in Openbaring 20,2-6.7. Het chiliasme is te omschrijven als 
de leer van het duizendjarige rijk, waarbij dit rijk gedacht wordt als een 
aards koninkrijk van Christus, dat in de periode tussen de hemelvaart van 
Christus en de voleinding van alle dingen op welke manier dan ook een eigen 
plaats inneemt. Binnen dit chiliasme zijn nog verdere onderscheidingen te 
maken. Dit wordt veelal gedaan met behulp van het Latijnse woord voor de
ze duizendjarige periode: millennium. Premillennialisme en postmillennia-
hsme gaan hier uiteen. 

Het premillennialisme wordt gekenmerkt door de stelling, dat het aardse 
koninkrijk van Christus wordt voorafgegaan (pre) door zijn eerste weder
komst. De tweede wederkomst, die de eeuwige bedeling inluidt, zal volgen 
op het duizendjarige rijk. 

Het postmillennialisme daarentegen stelt dat de wederkomst van Christus 
zal plaatsvinden na (post) het duizendjarige rijk en het einde van dit rijk 
markeert. Het millennium vloeit uit de huidige geschiedenis voort zonder een 
bijzondere overgangsgebeurtenis. 

Van millennium is ook de benaming amillennialisme afgeleid. Hiermee 
wordt bedoeld het stelsel dat van een duizendjarig rijk als aards rijk van 
Christus niet wil weten en elke opvatting van het millennium als toekomstig 
bestrijdt: in feite de tegenstander van het chiliasme. 

2. Soortgelijke definities worden ook geboden door J. van Genderen, Verwachting, 66v; C. 
van der Waal, Opb I, 113 en J.F. Walvoord, Revelation, 282-289. 
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Dispensationalisme is ook een veel voorkomende naam in het vervolg. We 
omschrijven dit stelsel als die vorm van chiHasme, waarin veel nadruk gelegd 
wordt op de ontvouwing der geschiedenis in bedelingen. Deze serie van bede
lingen loopt uit op de bedeling van het duizendjarige rijk, waarin Israël als 
volk zal zijn hersteld en waarin Christus op aarde regeert. 
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1 OPENBARING ALS BOEK OVER ISRAELS 
TOEKOMST 
Een visie geschetst aan de hand van enkele 
auteurs uit de twintigste eeuw 

Wij stellen ons in dit eerste hoofdstuk tot taak enkele meningen weer te ge
ven over een bijzondere plaats die in Openbaring aan (de) joden wordt toege
kend. Daarbij richten we ons in eerste instantie (1.1) op enkele auteurs uit 
de twintigste eeuw. We schetsen de visie van H. Verweij (1.1.2), W. Glashou
wer Sr. (1.1.3) en W.J. Ouweneel (1.1.4), maar beginnen met de ook in Ne
derland bekend geworden Amerikaanse theoloog Hal Lindsey (1.1.1). 

In tweede instantie gaan we op zoek naar de achtergrond van deze visies. 
We stuiten daarbij op de invloed van John F. Walvoord, die leermeester is 
van Lindsey en wiens boeken ook door Verweij en Glashouwer zijn benut. 
Hoe Walvoord zich op Openbaring beroept om de bijzondere plaats van de 
joden in de toekomst te verdedigen, wordt beschreven in onderdeel 1.2. 

Het hoofdstuk wordt besloten met een registratie van die capita uit Open
baring, die in de argumentatie van deze auteurs een belangrijke rol spelen 
(1.3). 

1.1 In Nederland verspreide visies 

1.1.1 Hal Lindsey 

Biografische gegevens 
Deze Amerikaanse theoloog (geb. 1929') is ook in Nederland bekend ge

worden. Vrijwel al zijn boeken zijn in het Nederlands vertaald en vooral in 
de zeventiger jaren van deze eeuw in grote oplagen verkocht. Lindsey brengt 
zijn boodschap in aansprekende, journalistieke stijl die niet al te veel van de 
lezer vraagt. 

Lindsey is in een kerkelijk klimaat groot geworden, maar na teleurstellen
de ervaringen wendt hij zich van de kerk af om een losbandig leven te leiden. 
Hij krijgt werk bij de kustwacht en wordt sleepbootkapitein op de Mississip
pi. Na een bij na-aanvaring en na ontmoetingen met overtuigde christenen, 
komt hij ertoe weer in de bijbel te lezen. Langzamerhand komt het tot een 
nieuw leven. Op uitnodiging van een vriend gaat hij mee naar een dominee 
die urenlang spreekt over de Suez-crisis en de bijbel: Deze crisis was door 
de bijbel al voorzegd. Lindsey raakt overtuigd van de betrouwbaarheid van 
de bijbelse profetie en besluit na verloop van tijd zich aan te melden bij het 

1. H. Lindsey, Bevrijding, 154, noemt dit geboortejaar zelf. C. v.d. Waal, Laatste dagen, 
37, is met het jaartal 1930 abuis. 
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Theologisch Seminarie te Dallas. Na afsluiting van zijn studie draagt hij zijn 
boodschap uit in vele voordrachten en boeken^. Zijn boodschap is, dat de 
politieke feiten de vervulling van de bijbelse profetie laten zien. 

Openbaring 
Apart aan Openbaring gewijd is zijn boek 'Op weg naar een nieuwe we

reld' (There's a new world coming; 1973). Hieraan zullen we de meeste gege
vens over Lindsey's standpunt t.o.v. Openbaring ontlenen, hier en daar aan
gevuld met opmerkingen uit andere publikaties van zijn hand. Johannes 
wordt a.h.w. in een tijdmachine overgebracht naar een toekomst van negen
tien eeuwen later. De gebeurtenissen van deze twintigste eeuw worden in taal 
en beelden van de eerste eeuw beschreven'. 

De zeven brieven van Openbaring 2 en 3 bieden een panorama van de 
kerkgeschiedenis". Zeven achtereenvolgende tijdvakken worden getekend: 
Efeze: de kerk in de periode van 33-100; 
Smyrna: de kerk in de periode van 100-312; 
Pergamum: de kerk in de periode van 312-590; 
Tyatira: de kerk in de periode van 590-1517; 
Sardes: de kerk in de periode van 1517-1750; 
Fiiadelfia: de kerk in de periode van 1750-1900; 
Laodicea: de kerk in de periode van 1900 tot de zogenaamde 'grote verdruk
king'. Daarmee is bedoeld een gerichtsperiode van zeven jaar die zal aanbre
ken nadat de gemeente van deze aarde is opgenomen (de zgn. rapture, 
opneming'). 

Deze opneming, die Lindsey verwacht op grond van 1 Kor. 15,51.52 en 1 
Tess.4,15-17, is nabij. Vele gebeurtenissen, waaronder m.n. de oprichting 
van de joodse natie in 1948 en de herovering van de oude stad Jeruzalem in 
1967, wijzen daarop. 

Op.4-19 gaan over de periode na de opneming van de gemeente. We lezen 
tot Op. 19 niets meer over de gemeente op aarde*. Israel is na de verwerping 
van de Messias als volk terzijdegesteld. God is nu bezig met de gemeente. 
Maar straks zal het herstel komen: Als de gemeente vol is, zal God weer bij
zondere aandacht aan Israel bestedend 

Deze toekomst vol herstel voor Israel leidt Lindsey af uit: 
1. Op. 1,7. Alle stammen van het joodse volk zullen Christus herkennen 

als Messias als Hij op het hoogtepunt van de grote wereldoorlog terug
keert*. 

2 Deze biografische gegevens zijn ontleend aan hoofdstuk 1 van H Lindsey, Bevrijding 
3 H Lindsey, Nieuwe Wereld, 18vv 
4 a w , 31-62 
5. De gebruikehjke term 'opname' is als een lelijk germanisme te verwerpen O i verdient 

het fraaiere en minder ziekenhuisachtig klinkende 'opneming' de voorkeur 
6 H Lindsey, Nieuwe Wereld, 64, Planeel, 140; Tegemoet, 81-94 
7. H. Lindsey, Nieuwe Wereld, 64-69 84v 
8 a.w ,25 
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2. Op. 7,1-8. 144.000 joodse evangelisten worden uitgezonden. Het va
cuüm na de opneming van de gemeente wordt door hen gevuld. Hoe kunnen 
zij bekeerd zijn, als er geen gemeente op aarde is? Zij kunnen zich herinneren 
het van christenvrienden te hebben gehoord; Christus kan aan hen versche
nen zijn of zij kunnen christelijke lectuur vinden. Hun evangehsatiecam-
pagne heeft een grote uitwerking blijkens 7,9-17'. 

3. Op.]]. De tempel te Jeruzalem wordt herbouwd uit nationalistisch oog
punt. Daarom komt er gericht over de stad. Vanwege dat gericht komen veel 
joden in Jeruzalem tot geloof (vs 13). Ook vers 19 spreekt van Gods trouw 
aan de joden: Hun wordt de ark getoond'". 

4. Op.]2. De vrouw in dit visioen is Israël (ze is immers de moeder van 
de Messias?) Ook de zon, maan en sterren (echo van Gn.37,9.10) wijzen op 
Israël. Vs 13-17 beschrijft de vervolging van de joden, vooral van de in 
Christus gelovende joden". 

5. Op. 14. De 144.000 joodse evangelisten uit Op.7 komen hier terug. Het 
slot van dit hoofdstuk beschrijft het vreselijke gebeuren van de slag bij 
Harmagedon'^. 

6. Op. 16. In dit hoofdstuk wordt de eindslag beschreven. De legers van 
het Verre Oosten (de mobilisatie daarvan is weergegeven in Op.9), van het 
Westen, van Rusland en van het Arabisch-Afrikaanse bondgenootschap ver
zamelen zich alle rondom Jeruzalem. Op. 19 vertelt hoe de wederkomende 
Christus deze legers vernietigt". 

7. Op.20. Na de wederkomst van Christus breekt het duizendjarige rijk 
aan. Alle beloften aan Israël worden in deze periode vervuld. Tegen het ein
de van deze periode verenigen de vijanden zich onder leiding van de satan. 
Zij omsingelen Jeruzalem, maar door vuur uit de hemel wordt deze aanval 
afgeslagen'". 

8. Op.21. De twaalf stammen van Israël worden genoemd: Zij mogen het 
nieuwe Jeruzalem bewonen met de gemeente van het Nieuwe Testament (de 
namen der twaalf apostelen)". 

Andere publikaties 
1. The late Great Planet Earth (1972) (Nederlandse vertaling: De planeet die aarde 
heette ...) beschrijft op meeslepende wijze het scenario dat voor de eindslag te 
Harmagedon in gereedheid wordt gebracht. De profetie over het herstel van Israël 
is bezig in vervulling te gaan: De joodse natie is herboren in 1948, Jeruzalem is 
vanaf 1967 weer in handen van de joden, te verwachten is nog de herbouw van 

9. H. Lindsey, Nieuwe Wereld, 95-107; H. Lindsey, Planeet, 107.138; H. Lindsey, Belofte, 
98. 

10. H. Lindsey, Nieuwe Wereld, 135-146. 
11. a.w., 147-156. 
12. a.w., 172-181. 
13. a.w., 190-200.221-233; H. Lindsey, Planeet, 77-83.159-165. 
14. H. Lindsey, Nieuwe Wereld, 234-249; Planeet, 166-177. 
15. H. Lindsey, Nieuwe Wereld, 250-262 
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de tempel op zijn historische plaats Dit herstel van Israel leidt een aantal nieuwe 
gebeurtenissen in Vele verschillende stukjes van de profetische puzzel beginnen m 
elkaar te passen Rusland verzamelt zijn bondgenoten in het Noorden Onder lei
ding van Egypte vormen de volkeren van donker Afrika een alliantie in het Zui
den China mobiliseert in het Oosten een enorme troepenmacht (beroep op 
Op 9,14-16 18 en Op 16,12) De EEG zal zich uitbreiden tot een federatie van tien 
naties Deze macht zal uitgroeien tot een herleving van het oude Romeinse Rijk 
De in Op 13 voorzegde dictator zal de leiding krijgen van deze macht in het Wes
ten en als Antichrist zijn gezag vestigen, geholpen door een wereldwijd religieus 
systeem ('Babyion', 'hoer'. Op 17) Deze leider sluit een verdrag met Israel, wat 
vrede bewerkt als kenmerk van de eerste helft van de zevenjarige periode van 'de 
grote verdrukking' Daarna zal de Antichrist de tempel te Jeruzalem aantasten, 
het sein dat Harmagedon daar is De in Op (14 en) 16 beschreven eindslag zal dan 
plaatsvinden Op het hoogtepunt daarvan keert Christus weer om de strijd te 
beslissen en zijn duizendjarige rijk te vestigen" 
2 Satan is alive and well on Planet Earth (1972, Nederlandse vertaling Satan leeft 
onder ons ) Hierin beschrijft Lindsey hoe z i de wereld wordt gereedgemaakt 
voor de aanbidding van de Antichrist Openbaring komt hierin weinig voor en ook 
wordt geen aandacht gegeven aan de plaats van Israel 
3 The Liberation of Planet Earth (1974, Nederlandse vertaling De bevrijding van 
de planeet aarde) Een soort geloofsleer, geschreven in journalistieke, aanspreken
de taal en doorspekt met tal van persoonlijke ervaringen 
4 The Promise (z j , Nederlandse vertaling De belofte, 1976) In samenwerking 
met een bevriende tekenaar schetst Lindsey de gang van de belofte van God door 
OT en NT Hier stuiten we op de bekende thema's van de bedeling van Israel en 
de bedeling van de kerk, de grote verdrukking en de eerste en tweede wederkomst 
van Christus 
5 Hope for The Terminal Generation (z } , Nederlandse vertaling De laatste 
generatie, ^1976) Hierin tekent Lindsey de wanhoop die de huidige samenleving 
in verschillende vormen kent Hij plaatst daartegenover de hoop die de bijbel biedt 
aan gelovigen De laatste en uiteindelijke hoop is die op de grote evacuatie van de 
opneming'^ Lindsey meent tot de laatste generatie te behoren Het profetisch 
scenario voor de gebeurtenissen die aan de wederkomst van Christus vooraf moe
ten gaan, tekent zich af Onder andere in dit feit dat Israel herboren is'* 
6 The 1980's Countdown to Armageddon (z j , Nederlandse vertahng Op weg 
naar het einde der tijden, 1981) Lindsey maakt hierin de balans op van de jaren 
1970-1980 Het patroon, getekend in Planeet, begint steeds meer werkelijkheid te 
worden Israel is het middelpunt van de gebeurtenissen die tot de laatste oorlog 
zullen leiden Ook hier een beroep op Op 9 en 16 (mobihsatie in het Oosten), 13 
en 17 (Antichrist) 
7 The rapture (1983, Nederlandse vertahng De Heer tegemoet, 1983)" We 
staan op de drempel van de grote verdrukking verdediging van de z g opneming 

16 Deze publikatie wordt samengevat en besproken door Tj Boersma, Puzzelboek, 1 16, J 
U\]k, Lindsey, i Tiouma, De Ref 52, K Runia, Kragen, 68 79, C vd Waai, Laatste da 
gen, 37 70 

17 H Lindsey, Generatie, 182 198 
18 a w , 52 73 
19 Door mij besproken in De Ref 60 
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als eerste nu te verwachten heilsfeit. In het hoofdstuk over de chronologie van 
Openbaring en de opneming wordt opnieuw gesteld dat Op.4-19 gaat over de ze
venjarige grote verdrukking en dat de kerk vanaf Op.4 niet meer voorkomt. 
Lindsey legt herhaaldelijk de nadruk op gebed en op vele studie die hem hiertoe 
hebben gebracht^". De Heer heeft mij een nieuw inzicht gegeven '̂. Lindsey noemt 
als autoriteiten, op wie hij zich geregeld beroept: J.N. Darby, J. Seiss, C.I. Sco-
field en J.F. Walvoord^ .̂ 

Veel aandacht 
Vanaf de verschijning van The Late Great Planet Earth in 1972 heeft 

Lindsey veel belangstelling gekregen. Dit boek is, naar hij zelf opgeeft, in 
31 talen vertaald". Niet alleen door zijn publikaties, maar ook door de 
aandacht die de Evangelische Omroep aan hem gaf, heeft hij in Nederland 
bredere bekendheid gekregen. 

Nederlandse theologen als K. Blei, Tj. Boersma, J. Dijk, J. Douma, J.P. 
van Roon, K. Runia, S. Schoon en J.P. Versteeg hebben zijn opvattingen 
besproken^". In Zuid-Afrika is dit gedaan door C. van der Waal". 

1.1.2 H.Verweij 

Biografische gegevens 
Huib Verweij, geboren in 1919 te Rietveld bij Woerden, was eerst timmer

man en tekenaar. Tijdens zijn onderduikperiode schreef hij in een illegaal 
blaadje. Na de oorlog werd hij journalist bij De Waarheid, waar hij in 1948 
ontslag nam. Na een verblijf in Parijs hervond hij zijn houvast in de bijbel. 
Terug in Nederland ging hij werken als journalist en publicist. Los van het 
officiële Christendom wilde hij een 'horzelfunctie' vervullen in de theologie. 
De rode draad die door zijn werk loopt, is het verdedigen van de geloofwaar
digheid van de bijbel. Verweij woonde jarenlang in Sliedrecht. In de jaren 
zestig was hij hoofdredacteur van het Rotterdamse huis-aan-huis-blad De 
Havenloods en in de jaren zeventig van het reformatorisch opinieblad Koers. 
Ook als spreker op zg. profetische conferenties van de Evangelische Omroep 
genoot hij bekendheid. Met de vroegere directeur van deze omroep, drs. 
L.P. Dorenbos, nam hij in januari 1987 zitting in de redactie van het door 
Dorenbos opgerichte tijdschrift Da Costa Pamflet, een blad dat met profeti
sche teksten tegen de geest van de tijd wil protesteren. Ook van het blad 

20. H. Lindsey, Tegemoet, 28.30.38 (gebed); Tegemoet, 11.30.31 (studie). 
21. H. Lindsey, Tegemoet, 38v. 
22. Bijv. in: H. Lindsey, Nieuwe Wereld, 17.32 (Scofield); 61v (Walvoord); 124 (Seiss); H. 

Lindsey, Planeet, 44v (John Cumming, James Grant en Increase Mather); 160 (J.A. 
Seiss); Tegemoet, 80 (J.N. Darby). 

23. H. Lindsey, Op weg, 16. 
24. Zie noot 16. Vgl. verder K. Blei, Toekomstverwachting, 20-37; J.P. van Roon, Profetie, 

105-114 (erg onkritisch); Tj. Boersma, Jeruzalem, 8-9; S. Schoon, Presentie, 110; J.P. 
Versteeg, Eerlijk, 82-89. 

25. C.v.d.Waal, Laatste dagen, 37-70. 
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Christenen voor Israel ■w^xA Verweij kort voor zijn overlijden redacteur. Op 
8 april 1987 is Verweij te Sliedrecht overleden^*. 

H. Verweij mag gelden als voorbeeld van iemand die in zijn publikaties aan

dacht gevraagd heeft voor de toekomst van Israel. Zijn mening over Open

baring zal worden geschetst aan de hand van zijn boek De terugkeer van Je

zus Christus naar de Openbaring van Johannes (^1978) '̂', omdat dit boek 
laat zien, hoe Openbaring benut wordt voor zijn stellingen. Waar nodig wor

den ook zijn andere publikaties hierbij betrokken. 

Over Openbaring in het algemeeri^^ merkt Verweij op, dat het centrale the

ma is de bevrijding van de aarde als bezet gebied door Jezus Christus bij zijn 
terugkeer. De bestaande verklaringen zijn z.i. te eenzijdig op de kerk gericht. 
Hij wil daarom vooral de heilsdimensies ten aanzien van Israel en de volken 
in rekening brengen bij de uitleg van Openbaring. Verweij geeft de voorkeur 
aan de naam 'Apokalyps', omdat daarin duidelijk uitkomt, dat alles te voor

schijn komt wat nog niet openbaar was geworden. Dit acht hij de meest we

zenlijke betekenis van het boek. 
De 'eindhistorische' verklaring wordt bepleit. De eindtijd was met de 

komst van Christus aangebroken, maar heeft zich niet kunnen doorzetten 
vanwege Israels onbekeerlijkheid. Deze eindtijd werd als het ware eeuwen

lang uitgerekt om de gelegenheid te geven dat de gemeente van Christus kon 
worden gevormd. ,,Als "de volheid der heidenen" gekomen is, als de tijd 
van de gemeente , ,vor' is, dan zal God in Zijn ongebroken trouw de draad 
met Israel en de volken weer opnemen"^'. 

Over de interimperiode van de gemeente gaan alleen Openbaring 13; van

af Openbaring 4,1 is alles z.i. nog toekomst. Verweij baseert dit vooral op 
een uitleg van Op. 1,19 en 4,1. De opdracht van 1,19 heeft uitsluitend betrek

king op alles wat tot en met hoofdstuk 3 over de gemeenten is meegedeeld. 
Met Op.4 begint een nieuwe reeks visioenen van een andere orde. De opkhm

ming van Johannes in de hemel (Op.4,1) verklaart Verweij als de z.g. opne

ming van de gemeente in de hemel om voor de eindoordelen bewaard te 
worden'". Deze grote evacuatie moet nog plaatsvinden, zodat als conclusie 
moet worden getrokken, dat de hoofdstukken 4vv van Openbaring nog toe

komst zijn. Het in deze hoofdstukken voorzegde kan pas werkelijkheid wor

den als de z.g. bedeling van de gemeente geëindigd is. 
De houding van Israel is beslissend. Israel verwierp de Messias: daardoor 

kon het koninkrijk Gods op aarde nog niet doorbreken en bleef de weder

26 Ontleend aan Huib Goudriaan, Interview met Huib Verweij in Trouw 10 juni 1982, 9. 
Verder aan Nederlands Dagblad 3 januari 1987 en 11 april 1987 

27 Dit boek heeft als ondertitel 'Bevrijding van bezet gebied'. 
28. H. Verweij, Terugkeer, 535, Grenzen, 99127. 
29. H. Verweij, Terugkeer, 19; Grenzen, 110112 
30 H Verweij, Ik ben 403v, Grenzen, 104110 
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komst van Christus uit. In die door het uitrekken van de eindtijd gewonnen 
periode kan de gemeente worden gevormd. Als de gemeente vol is, zal de ver
harding van Israël wijken en met dat herstel van Israël zal het koninkrijk 
Gods op aarde doorbreken. 

Ons interesseert nu m.n. de vraag hoe Verweij dit door hem verwachte her
stel van Israël vanuit het boek Openbaring verdedigt. We vatten zijn argu
mentatie, samengelezen uit zijn pubUkaties, als volgt samen: 

1. Beroep op Op.7,l-8^K De 144.000 verzegelden uit de stammen van Israël 
ziet Verweij als onderscheiden van de grote schare in 7,9-17. Deze 144.000 
worden in Op. 14 'eerstelingen' genoemd. Het zijn de eerstelingen van het ge
lovig overblijfsel uit Israël. Een grote groep IsraëHeten wordt vóór het alge
hele herstel van Israël als Gods volk op aarde afgezonderd en onkwetsbaar 
gemaakt voor de komende oordelen. Vooral de nadrukkelijke opsomming 
van de stammen maakt duidelijk dat dit joden zijn. 

2. Beroep op Op.lP^. Dit hoofdstuk gaat z.i. over Israël. 
- De tempel wordt genoemd (11, Ivv); we zijn op joodse bodem. Israël woont 
weer in het eigen erfland. De terugkeer van de joden naar Israël wordt hier 
niet genoemd, maar wel verondersteld. De tempel meten wil zeggen, dat God 
zich dit gebied persoonlijk toeeigent. De tempel van Jeruzalem is hier be
doeld. De eredienst is hersteld. Het proces van de inbezitneming van de we
reld begint hier. 
- De naam de heilige stad (11,2) wordt in de Heilige Schrift alleen voor Jeru
zalem gebruikt. 
- De twee getuigen (11,3) treden op tegen de achtergrond van Jeruzalem en 
Israël als decor. Zij worden getekend als oudtestamentische gerichtsprofe-
ten, als EUa en Mozes (ev. Henoch). Zij treden op voor Israël. De gerichten 
van 11,5.6 hebben een 'Eliaans' karakter. De verwijzing in 11,4 naar Zach.4 
onderstreept deze oudtestamentische achtergrond. We moeten hier wel den
ken aan Zerubbabel en Jozua, namen die spreken van de wederoprichting 
van het oude volk. 
- De genoemde termijnen '42 maanden' (11,2) en '1260 dagen' (11,3), die te
ruggaan op Da.7,25 en 9,27 onderstrepen, dat we ons in oudtestamentisch 
khmaat bevinden. De tijd van Op. 11 is de tijd van de grote verdrukking. 
-,,Alwaar ook hun Here gekruisigd werd" (11,8) laat niets aan duidelijkheid 
te wensen over: Jeruzalem is hier bedoeld. 
- De aardbeving, genoemd in 11,13, treft de stad, Jeruzalem. 
- De ark van het verbond wordt zichtbaar (11,19). Het in 11,15 geprocla
meerde koningschap van Christus geldt ook Israël. 

3. Beroep op Op. 12^^. De vrouw die aan de hemel getoond wordt, is Is-
31. H. Verweij, Israel, 82-83; Terugkeer, 108-114; Ik ben, 380; Grenzen, 92. 
32. H. Verweij, Israel, 86-88; Terugkeer, 131-158; Grenzen, 92. 
33. H. Verweij, Terugkeer, 158-168; Grenzen, 92. 
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raël in zijn boventijdelijke gedaante. Zon, maan en sterren (12,1) herinneren 
aan Gn.37,9 waar het om de twaalf stammen van Israël gaat. Michael 
(Op. 12,7) is volgens Da. 12,1 de vorst van Israël. De draak vervolgt de 
vrouw, omdat zij Israël is en omdat juist het overblijfsel van Israël in het slot 
van de eindtijd door God zal worden gebruikt als heilsinstrument op aarde. 
Een deel van het gelovig geworden overblijfsel van Israël slaagt erin te vluch
ten en wordt op een geheime plaats in de woestijn bewaard voor de uiterste 
vervolgingen. Een ander deel, de overigen van het nageslacht der vrouw 
(Op. 12,17), slaagt er niet in te vluchten. Deze eveneens bekeerde joden on
dervinden de woede van de draak. Ondertussen wordt in de woestijn het ver
bond hernieuwd tussen Israël en de Heer. 

4. Beroep op Op.l4,l-5^\ Deze 144.000 zijn dezelfden als in Op.7,1-8. 
De vermelding van de berg Sion bevestigt, dat het hier om eerstelingen uit 
Israël gaat. Dit is de eerste oogst in het proces van nog meer oogsten. 

5. Beroep op Op.16 (en 14,14-20)". De hier genoemde geografische aan
duidingen ('de Eufraat' in 16,12 en 'Harmagedon' in 16,16) moeten letterlijk 
worden genomen. Op Israels bodem wordt de laatste strijd uitgevochten. De 
stad en de tempel worden genoemd, het gaat om Jeruzalem. Dat is de kost
bare stad Gods die belegerd en uitgered wordt. De plaats van deze strijd is 
ook de plaats van de oogst (14,14-20). De wijnpersbak van Gods toorn 
(14,20) is het oude Kanaan. Het visioen van 14,14-20 en de slag van Harma
gedon (16,12-16) vallen samen. Tevens worden dan vele oudtestamentische 
profetieën vervuld. 

6. Beroep op Op.2(P^. Op de bodem van Israël worden door één machts-
daad van Christus alle vijanden weggevaagd. Daarna breekt de duizendjari
ge heerschappij van Christus op aarde aan". Dat is de tijd dat het uitverko
ren Israël de volken tot God mag brengen. Vele beloften aangaande Israël 
en de volken gaan dan in vervulling. Aan het eind van deze periode breekt 
de laatste rebellie uit, waarna Christus de volkomen overwinning behaalt. 
Via dit laatste oordeel gaat het duizendjarige rijk over in het eeuwige rijk op 
de nieuwe aarde. 

De heiligen (Op.20,9) zijn het bekeerde Israël dat bij deze laatste rebellie 
nog één keer wordt aangevallen. Verweij stelt overigens duidelijk, dat 
Op.20,1-6 ondergeschikt is in zijn argumentatie. Deze leer van het messiaan-
se rijk is uit het Oude Testament voldoende duidelijk". 

7. Beroep op Op.2P'^. Het nieuwe Jeruzalem is het verheerlijkte Israël. 
Verweij voert daarvoor de volgende argumenten aan: 

34. H. Verweij, Terugkeer, 175-177; Israel, 82. 
35. H. Verweij, Terugkeer, 187-192; Israel, 90-91; Ik ben, 418-425. Vgl. voor Op.14,14-20: 

Terugkeer, 180-187. 
36. H. Verweij, Terugkeer, 225-237; Israel, 91-92; Ik ben, 385-393.438. 
37. H. Verweij, Messias, 44-92, biedt een uitvoerige bespreking van dit rijk. 
38. H. Verweij, Ik ben, 390; Israel, 81. 
39. H. Verweij, Terugkeer, 238-252; Israel, 92. 
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- Op de poorten van de stad staan de namen van de twaalf stammen der kin
deren Israels geschreven (21,12). 
- De namen van de twaalf apostelen staan op de fundamentstenen van de 
muur der stad (21,14). De apostelen zijn joodse navolgers van Jezus in de 
tijd dat het koninkrijk in Israël werd geproclameerd. 
- De 144 el van de muur (21,17) wijzen erop, dat Israël in zijn volheid wordt 
bedoeld. 
- De edelstenen waarmee de fundamenten der stad versierd zijn (21,19-20), 
herinneren aan de edelstenen uit het borstschild van Aaron (Ex.28,17-20). 
- Het nieuwe Jeruzalem wordt gelijkgesteld met de bruid (21,2-9; vgl. 19,6-
10). De bruid van het Lam, dat is Israël. Christus (in wie de christelijke ge
meente als zijn lichaam besloten is) huwt met het gereinigde Israël. 

8. Beroep op Op. 1,7"^°. Alle stammen van het land weeklagen bij het her
kennen van de Messias. Onder deze stammen verstaat Verweij Israël. 

9. Beroep op de oudtestamentische kleur van Openbaring^K We zijn op 
joodse bodem, zoals te zien is aan de Hebreeuwse stijl van het Grieks. 

Voordat Verweij zijn verklaring van Openbaring publiceerde, had hij in andere 
boeken al gedachten verdedigd, die met 'Israël in Openbaring' te maken hebben. 
1. In 1968 publiceert hij Ik ben die ik ben, waarin hij voor niet-gelovigen wil bewij
zen dat de bijbel redelijk betrouwbaar en objectief geldig is. Verweij noemt dit de 
'ultra-realistische visie'. Ook hier stelt hij, dat het wachten is op het moment dat 
Israels heilsfunctie voor de hele mensheid werkelijkheid zal worden. Eerst moet 
de gemeente voltooid worden en dan zal Israël de Christus herkennen''̂ . Verweij 
legt er sterke nadruk op, dat er inzicht nodig is in de structuur van het koninkrijk 
Gods: het komt in fasen en heeft verscheidene gestalten''̂ . 
2. God in Israël (1969) is een bundeling van vraaggesprekken die Verweij in Israël 
en Nederland gehouden heeft over de toekomst van Israël in het licht van de profe
tie. In de nabeschouwing op deze interviews steh Verweij, dat Israël een bijzondere 
heilsfunctie krijgt in de eindtijd. De bijbelse profetie biedt een scenario van deze 
eindtijd, waarvan de gebeurtenissen in Israël de ouverture zijn. 
3. Ook in De komende Messias (1971) stelt Verweij, dat er een meervormig heil 
is. Er zijn verschillende heils-orden. Naast het heil voor de gemeente ligt er nog 
een andersoortig heil in het verschiet. Ook hier is de boodschap: Het heil ontvouwt 
zich in fasen. Na de bedeling van de gemeente volgt de fase waarin de beloften 
voor Israël en de volken vervuld worden. 
4. Kerk en Israël (1973) biedt een confrontatie met het boek van dr. H.M. Matter, 
De toekomst van Israël. Verweij wil de gedachte dat de beloften voor Israël in de 
kerk in vervulling zijn gegaan aan de hand daarvan weerleggen. Hij volgt de gang 
van Matters betoog. Dit boek bevat o.a. een hoofdstuk 'Israël in de Apoka-
lyps"* ,̂ dat in het bovenstaande al is verwerkt. Ook uit dit boek komt de overtui-

40. H. Verweij, Terugkeer, 42. 
41. H. Verweij, Terugkeer, 26; Israël, 18.81. 
42. H. Verweij, Ik ben, 152. 
43. H. Verweij, Ik ben, 371. 
44. H. Verweij, Israël, 81-92. 
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ging naar ons toe, dat de opeenvolging der verschillende heilsbedelingen in acht 
genomen moet worden en dat het herstel van Israel aanbreekt zodra de interim
periode van de gemeente beëindigd is. 
5. De boom der kennis. Variaties op een thema (1974) wil in de poHtieke, sociale, 
wetenschappelijke verhoudingen de ontwikkelingen aanwijzen naar de vorming 
van het nieuwe Babyion, het rijk van de Antichrist. In dit boek, dat van grote eru
ditie getuigt, treffen we opnieuw de stelling aan dat de leer der bedelingen drin
gend bestudeerd moet worden*^ en dat het herstel van Israel te verwachten is"". 
6. Grenzen der voleinding. Tussentijd - laatste tijd - werktijd (1984) biedt een 
verzameling van opstellen. Hoofdstuk 10 'De komst van Christus en Israel' en 
hoofdstuk 13 'De laatste openbaring' zijn al in het bovenstaande verwerkt, omdat 
Verweij daar spreekt over de toekomst van Israel en argumenteert vanuit Openba
ring. 

Aandacht 
Theologen die de opvattingen van Verweij besproken hebben zijn J. Dou-

ma, J. Kamphuis, S. Schoon en C. Graafland"". 

1.1.3 W. Glashouwer 

Ook ds. W. Glashouwer (1913-1983) heeft aandacht gevraagd voor de toe
komst van Israël vanuit Openbaring. Deze in Hindelopen geboren predikant 
van de Nederlandse Hervormde Kerk verzorgde in 1977 en volgende jaren 
lezingen over het bijbelboek Openbaring voor de microfoon van de mede 
door hem in 1967 opgerichte Evangehsche Omroep. Deze radio-bijbelstudies 
zijn uitgegeven in de serie De Bijbel Open'*^. 

Een bewerking van deze radiolezingen verscheen postuum in 1985 van de 
hand van Huib Verweij"'. Deze heeft, naast genoemde radiolezingen, ook 
zijn eigen materiaal hierin verwerkt. In een samenwerking van drie jaar is 
het tot deze uitgave gekomen. Meer dan in de eerdere uitgave komen 'alter
natieve visies' aan bod'". In veel opzichten is dit boek een combinatie van 
de traditioneel-kerkelijke exegese en de in vrije groepen gangbare uitleg. 

De Openbaring aan Johannes is het 'heilige der heiligen' van de bijbel. De 
toekomst van de gemeente, van Israël en van de wereld wordt daarin 
onthuld". Het is zaak om biddend te luisteren naar de boodschap van dit 

45. H. Verweij, Boom, 92-94. 
46. H. Verweij, Boom, 32-113. 
47. J. Douma, De Ref 49; C. Graafland, Verbond, 142; J. Kamphuis, De Ref 62; S. Schoon, 

Presentie, l i l . 
48. W. Glashouwer, Opb I, II, III, IV. 
49. W. Glashouwer/H. Verweij, Komst, 1. 
50. a.w., 10. 
51. W. Glashouwer, Opb I, 6; W. Glashouwer/H. Verweij, Komst, 13-16. 
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bijbelboek. De kern ervan is, dat Christus deze wereld aan de satan wil 
ontnemen". 

Ook Glashouwer verwacht als het grote heilsfeit dat voor de deur staat, 
de opneming van de gemeente in de hemelse gewesten". Wel is hij aarzelen-
der dan Verweij in diens boek van 1975 over de vraag, of in bepaalde hoofd
stukken de opneming bedoeld wordt'". In hun gezamenlijk boek vermelden 
zij beide opvattingen en laten het aan de lezer over om te kiezen''. 

De houding van Israël wordt ook door Glashouwer beslissend geacht voor 
de komst van Christus om de aarde te bevrijden. De eindtijd is a.h.w. eeu
wenlang uitgerekt om de groei van de gemeente mogelijk te maken. De eind
tijd is een feit, maar het 'einde van de eindtijd' is opgeschort. Als de tijd van 
de gemeente vol is, zal God in zijn ongebroken trouw de draad met Israël 
en de volken weer opnemen'*. 

Israël blijft het volk van God en heeft nog een toekomst, naar de verwach
ting van Glashouwer. Hij meent daarvoor in Openbaring aanwijzingen te 
vinden. (Hierbij moet aangetekend worden dat niet altijd duidelijk is, of een 
weergegeven visie ook door Glashouwer en Verweij gedeeld wordt. De opzet 
van hun boek, om gereformeerde en evangelische uitleggingen naast elkaar 
te laten staan en de lezer te laten kiezen, brengt dit met zich mee). 

De teksten waarbij Glashouwer het beloofde herstel van Israël ter sprake 
brengt, zijn de volgende: 

1. Op.4,6-8. Vragenderwijs wordt de mogelijkheid geopperd dat de vier 
dieren de hoogste hemelse vertegenwoordigers van de stammen Israels zijn. 
Hierbij wordt verwezen naar de vier banieren van de kinderen Israels in Nu-
meri 2". 

2. Op.6,9-11. De martelaars van het vijfde zegel. De uitleg, dat dit de be
keerde joden uit het laatste uur zijn, wordt vermeld. Zij tonen een andere 
gezindheid dan de gemeente (door wraak af te smeken) en hanteren een an
dere aanspreektitel (Heerser)'^ 

3. Op. 6,12-17. De natuurverschijnselen onder het zesde zegel hangen sterk 
samen met Israël. De oudtestamentische teksten die hier verwerkt zijn, spre
ken over de heerlijkheid van het herstelde Israël (Js.54,10 bijv). De begrip-

52. W. Glashouwer, Opb II, 29; W. Glashouwer/H. Verweij, Komst, 23. 
53. W. Glashouwer, Opb 1, 81. Al verschilt hij hierin van Verweij, dat hij de 'opneming' niet 

verwacht vóór de grote verdrukking, Opb III, 69-70. 
54. Bijv. t.a.v. Op.4 vermeldt hij de uitleg van ,,vele ernstige bijbelonderzoekers" dat het hier 

gaat om een symbool van de opgenomen gemeente zonder er zelf duidelijk voor te kiezen, 
Opb II, 11-12. 

55. T.a.v. Op.4 bijv: W. Glashouwer/H. Verweij, Komst, 90-94. 
56. W. Glashouwer/H. Verweij, Komst, 21-26. 
57. W. Glashouwer/H, Verweij, Komst, 118-119. In W. Glashouwer, Opb is deze opvatting 

niet te vinden. 
58. W. Glashouwer/H. Verweij, Komst, 151-154. 
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pen, woorden en uitdrukkingen die gebruikt worden bij de beschrijving van 
het zesde zegel maken een patroon zichtbaar van gericht over de vijanden 
van Israel en uitredding en herstel van IsraeP'. 

4. Op.7,1-8. De verzegelden uit Israel. Als bewijs voor de exegese dat de 
verzegelden echte Israëlieten zijn, voert Glashouwer aan: 
- 'Stammen' en 'kinderen Israels' (7,4) zijn uitdrukkingen die in het Nieuwe 
Testament altijd letterlijk worden bedoeld; 
- 'De levende God' (7,2) wordt in het OT genoemd, als het gaat om verlos
sing van Israel door tekens; 
- 'Het voorhoofd' (7,3) als plaats van verzegelmg wijst in joodse richting; 
- Er is een streng onderscheid tussen de 144.000 verzegelden en de ontelbare 
schare. Deze verzegelden geven getuigenis ten tijde van de grote verdruk
king, waardoor een grote schare hen gaat volgen^. 

5. Op.ll. Hier gaat het om een tempel in Jeruzalem. 'De heilige stad' (vs 
2) en 'de grote stad' (vs 8) wijzen naar Jeruzalem. Er zal daar weer een door 
God aanvaarde tempel zijn. Ook de uitdrukking 'de Here der aarde' (11,4), 
in het Oude Testament voorkomend op momenten dat Israel tot nieuw leven 
komt (Joz.3,11-13; Zach.4,14), is een aanwijzing dat het gaat om een tijd 
van herstel voor Israel. De twee getuigen treden op in oudtestamentische 
stijl. Als in 11,19 de ark van het verbond wordt getoond, is dat een bevesti
ging, dat ten tijde van de zevende bazuin het verbond van de HERE met Is
rael hersteld is^'. 

6. Op. 12. De vrouw en de draak. Glashouwer vermeldt de visie dat met 
deze vrouw Israel is bedoeld. Argumenten daarvoor zijn: 
- De 'sterren' (12,1) zijn blijkens Gn.37,9vv de stamvaders van Israël; 
- De 'vrouw' (12,1) is vaak in de Bijbel het beeld van Israel; 
- 'Michael' (12,7) is de aartsengel van Israel; 
- 'De overigen van haar nageslacht' (12,17) zijn gelovige joden die wetsge
trouw zijn en Jezus hebben aangenomen. Glashouwer ziet deze vrouw als het 
'eindtijdelijke Israel' dat door God in staat wordt gesteld om te vluchten en 
beschermd wordt tegen de aanval van Israel-vijandige volken". 

7. Op. 14,1-5. De vrijgekochten van het Lam. Het betreft hier joden-
christenen omdat 
- de aardse berg Sion wordt genoemd (14,1); 
- de 144.000 (14,1) dezelfden zijn als in Op.7, nl. de kinderen Israels; 
- de naam van de Vader op het voorhoofd een kenmerk van Israel is (14,1); 
- zij als eersteüngen m.b.t. de overige gelovigen worden aangeduid (14,4)". 

59 W Glashouwer/H Verweij, Komst, 155-176 
60 W Glashouwer/H Verweij, Komst, 177-195; W Glashouwer, Opb II, 49-52, Opb III, 
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61 W Glashouwer/H. Verweij, Komst, l^i-TlO, W Glashouwer, Opb III, 5-14. 
62 W Glashouwer, Opb III, 20-32, W Glashouwer/H. Verweij, Komst, 270-301 
63 W Glashouwer/H Verweij, Komst, 333-343, W Glashouwer, Opb III, 48-56 (Glashou

wer IS iets huiveriger) 

28 



Op. 14,14-20: De laatste oorlog concentreert zich rondom Jeruzalem, blij
kens het noemen van de tempel (vs 15) en de stad (vs 20)". 

8. Op. 16. 'Harmagedon' (16,16). De grote finale vindt plaats bij Jeruza
lem. De volken worden verzameld op de bodem van Israel. 'De grote stad' 
(16,19) is mogelijk Jeruzalem*^ 

9. Op.19,6-10. De bruiloft van het Lam. Met de bruid is Israel bedoeld 
en de gemeente**. 19,15-21 gaat over de grote slachting van Harmagedon*^ 

10. Op.20,9. 'De legerplaats der heiligen' en 'de geliefde stad' zijn aandui-
dmgen van Jeruzalem**. De rol die Israel volgens velen zal spelen m het 
duizendjarige rijk, wordt wel vermeld, maar vloeit volgens Glashouwer niet 
voort uit de letterlijke exegese van Op.20,1-4*'. 

11. Op.21,9-27. 'Het nieuwe Jeruzalem'. Hier gaat het over de gemeente 
uit Israel: 
- Jeruzalem is gelijk aan de bruid (21,9.10); 
- De namen van de twaalf stammen der kmderen Israels (21,12) staan op de 
poorten geschreven; 
- Ook de twaalf apostelen van het Lam (21,14) zijn allen uit Israel; 
- 144 el (21,17) doet denken aan de 144.0(X) verzegelden uit Israel™. 

Kleinere argumenten voor de mening dat Openbaring het herstel van Israel voor
zegt: 
1 Op. 10,3. ,,Zoals een leeuw brult" Dit is de stem van de HERE, die de leeuw 
van Juda is. Een aanwijzing voor de centrale positie van Israel in de aardse tonelen 
van het eindgencht'' 
2. Op.13,7. 'De oorlog tegen de heiligen' Deze heiligen zijn de gelovigen uit Israel 
die niet verzegeld zijn en de tijdens de genchten bekeerde gelovigen uit de 
volken'^. 
3. Op.13,11. 'De aarde' is mogelijk het land Israel". 
4. Op.18,4. ,,Gaat uit van haar, mijn volk". De heilshistorische oproep tot het ge
lovig overblijfsel uit Israel om uit Babel te gaan '̂' 
5 Op 22,16. ,,De wortel en het geslacht van David" Het noemen van David wijst 
op de relatie tot Israel''. 

64 W Glashouwer/H Verweij, Komst, 344 354, W Glashouwer, Opb III, 48-56 
65 W Glashouwer/H Verweij, Komst, 367-369 376, W Glashouwer, Opb IV, 5-6 24-27 
66 W Glashouwer/H Verweij, Komst, 422-434, W Glashouwer, Opb IV, 19 
67 W Glashouwer/H Verweij, Komst, '^AAASl, W Glashouwer, Opb IV, 24-27 
68 W Glashouwer/H Verweij, Komst, ill, W Glashouwer, Opb IV, 28-41 80 
69 W Glashouwer/H Verweij, Komst, 467 In de eerdere uitgave spreekt Glashouwer dan 

ook niet hierover 
70 W Glashouwer/H Verweij, Komst, 489-499, W Glashouwer, Opb IV, 42-51 
71 W Glashouwer/H Verweij, Komst, 234-235 
72 W Glashouwer/H Verweij, Komst, 317 
73 W Glashouwer/H Verweij, Komst, 321 
74 W Glashouwer/H. Verweij, Komst, 404 408. 
75 W Glashouwer/H Verweij, Komst, 515 
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Treffend is in de eerste publikatie van Glashouwer de aarzeling om te kiezen 
tussen Israel en de christelijke kerk''. Verweij is in zijn boek van 1973 veel 
stelliger. De gezamenlijke publikatie van Verweij en Glashouwer (1985) wil 
,,de min of meer gedogmatiseerde leer der kerken over de laatste dingen" 
noemen naast de leer van de „aanhangers van het dispensationalisme"". 
Vandaar de onduidelijkheid op vele punten. 

Glashouwer noemt de namen van hen van wie hij veel geleerd heeft voor de 
uitleg van Openbaring: J.A. Seiss en Joh. de Heer'*. In de gezamenlijke 
uitgave van Glashouwer en Verweij worden vooral Joh. de Heer, J.A. Seiss, 
J.F. Walvoord en J.D. Pentecost genoemd". 

1.1.4 W.J. Ouweneel 

Biografische gegevens 
Deze reeds twee maal gepromoveerde geleerde (geb. 1944) is bekend als 

docent aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort. Geregeld is hij ook 
te beluisteren voor de microfoon van de Evangelische Omroep. Hij behoort 
tot de kringen van de Vergadering der gelovigen. We mogen hem beschou
wen als een van de woordvoerders van de hedendaagse darbisten. In het 
historisch overzicht van hoofdstuk 2 zullen we hem tegenkomen i.v.m. zijn 
studie over de verhouding darbisme-Réveil in de negentiende eeuw. Voor dit 
hoofdstuk willen we onderzoeken of hij voor de verwachting van Israels toe
komst zich ook op Openbaring beroept. 

Openbaring 
Daarvoor kunnen we terecht in het in 1988 verschenen eerste deel van zijn 

verklaring van Openbaring*°. Dit deel omvat een uiteenzetting van Ouwe-
neels uitgangspunten voor de verklaring van dit bijbelboek en een uitleg van 
hoofdstuk 1-7. Het eerste uitgangspunt dat hij uiteenzet is, dat de zeven brie
ven aan de zeven gemeenten opgevat moeten worden als profetie van zeven 
perioden uit de kerkgeschiedenis*'. Het tweede uitgangspunt is de stelling 
dat de gemeente zich vanaf Op.4 in de hemel bevindt: ze is nl. opgenomen 
in de hemel. Ze wordt voorgesteld in het beeld van de 24 oudsten. De gelovi
gen die zich tijdens deze periode op aarde bevinden (Op.7 en 11) behoren z.i. 
niet tot de christelijke gemeente, maar vormen afzonderlijke categorieën van 

76. W. Glashouwer, Opb I, 17 ad 1,7, Opb 111,7 ad 11,1 2, Opb 111, 22 ad 12,1 2, Opb III, 
49 ad 14,1-5, Opb 111, 55 ad 14,20, Opb IV, 49 ad Op 21. 

77. W Glashouwer/H Verweij, Komst, 182 Voorbeelden van deze combinatie op 247 248 
(Op 11,1-2), 258 (Op 11,3-14), 273 (Op 12, vrouw). 

78 W Glashouwer, Opb II, 66, Opb IV, 57 
79 W Glashouwer/H Verweij, Komsl, 8 183 
80 W J Ouweneel, Openbaring 1 
81 W J Ouweneel, Openbaring 1, 61-76 
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gelovigen, zowel uit Israël als uit de volken. Zij hebben een andere positie 
in de heilsgeschiedenis dan de gemeente*^. 

Zijn derde uitgangspunt is de pre-chiliastische uitleg van Op. 19-22. Hier
mee kiest Ouweneel positie in het debat tussen de verschillende chiüastische 
varianten. Z.i. volgt het duizendjarige rijk op de wederkomst van Christus. 
De kerk is dan in de hemel en Israël vormt op aarde het middelpunt. In dit 
rijk worden alle verbonden met Israël letterlijk vervuld. Christus regeert over 
Israël en alle volken. Pas na dit duizendjarige rijk volgt de eeuwige toe
stand". 

Het beroep op Op. 7. Na de opneming van de gemeente zal er opnieuw een 
rest uit Israël zijn: de 144.000 verzegelden uit de twaalf stammen van Israël. 
Dankzij hun verzegeling komen zij door de grote verdrukking heen en mo
gen zij het duizendjarige rijk binnengaan. Zij worden streng onderscheiden 
van een andere groep gelovigen: die uit de volken (7,9-17). Het gaat in beide 
gedeelten van Op.7 beslist niet over de christelijke gemeente. Deze profetie 
handelt over uitsluitend toekomstige zaken. De situatie van Op.7 kan zich 
pas voordoen als de gemeente is opgenomen in de hemel. Als de christelijke 
bedehng ten einde is gekomen, kan God de draad met Israël weer opnemen. 
Dan zal er volgens de beloften van het Oude Testament een overblijfsel van 
Israël gevormd kunnen worden*". 

Het tweede deel van Ouweneels verklaring van Openbaring is nog niet ver
schenen. Voor de vraag of hij zich voor de door hem verwachte toekomst 
van Israël ook op andere hoofdstukken in Openbaring beroept, vinden we 
een aanwijzing in het wel verschenen eerste deel, die de verwachting wekt dat 
vooral Op. 11 een belangrijke rol zal spelen. Verder kunnen we terecht in zijn 
publikatie De gemeente van God. 

Hierin vinden we vooral een beroep op Op. 21. Na de opneming van de 
gemeente vindt de bruiloft van het Lam plaats, die in Op. 19 wordt aange
kondigd. Inmiddels is op aarde het duizendjarige rijk van koning Christus 
begonnen. Zijn troon staat in Jeruzalem*'. Bij zijn wederkomst zal Christus 
de stad Jeruzalem weer als bruid aannemen. 

Op grond van o.a. Op.21 wordt door Ouweneel verdedigd, dat Christus 
twee bruiden heeft. Aan de ene kant de gemeente van de gelovigen als de 
bruid van het Lam in de hemel, aan de andere kant de aardse stad Jeruzalem 
als bruid van koning Christus op aarde. Als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt 
uit de hemel als een bruid (Op.21,2.9) en er op dat moment al een aards Jeru
zalem is, moeten er in het duizendjarige rijk twee bruiden zijn, een aardse 
en een hemelse**. 

82. W.J. Ouweneel, Openbaring I, 77-107; Gemeente, 61v. 
83. W.J. Ouweneel, Openbaring I, 109-135. 
84. W.J. Ouweneel, Openbaring I, 81-82.249-260. 
85. W.J. Ouweneel, Gemeente, 72v.l02v.138-141. 
86. W.J. Ouweneel, Gemeente, 73.102v.l38-141. 
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We vermelden nog het beroep van Ouweneel op J.N. Darby en J.F. Wal-
voord*^ 

Hiermee is een aantal representatieve woordvoerders van deze visie voorge
steld**. We gaan nu over tot het tekenen van de Amerikaanse achtergrond 
hiervan. 

1.2 Amerikaanse oorsprong: John F. Walvoord 

Biografische gegevens 
Herhaaldelijk zijn we in het voorafgaande gestuit op de naam van John 

F. Walvoord (nl. in 1.1.1 en 1.1.3). Hij is de leermeester van Hal Lindsey 
en ook Glashouwer en Verweij blijken zijn pubhkaties te hebben benut. 

Wie is deze Walvoord? Zijn geboortejaar is 1910. Hij is van 1936-1986 
verbonden aan het Dallas Theological Seminary in Dallas (USA), vanaf 1952 
als president (sinds 1986 is hij emeritus-hoogleraar). Dit seminarie is opge
richt in 1924. De eerste president was dr. Lewis Sperry Chafer; hij was het 
van 1924-1952. Ook deze naam kwamen we in het voorafgaande tegen. 

Het seminarie van Dallas neemt te midden van de vele bijbelmstituten in 
Amerika een leidinggevende plaats in. Negentig procent van deze seminaries 
en instituten is voor het premillennialisme^^. 

Walvoord ziet het als zijn grote opdracht het dispensationalisme te verde
digen en heeft daartoe vele boeken en artikelen het licht doen zien, m.n. over 
de Openbaring aan Johannes, de 'opneming' en het duizendjarige rijk. Wal
voord is ook de redacteur van Bibhotheca Sacra, Amerika's oudste theologi
sche tijdschrift. Zijn boeken zijn in vele talen vertaald'*'. 

1.2.1 Een schets van zijn systeem 

Het meest duidelijk ontvouwt Walvoord zijn gedachten in een van zijn 
hoofdwerken The Millennial Kingdom^K We geven daaruit de meest sail-

87 W J Ouweneel, Openbaring I, 34 76 134v (J F Walvoord), Openbaring I, 49 75v 117, 
Gemeente, 192 (J N Darby) 

88 Nog andere dan de tot nu toe genoemde auteurs uit evangelische kring worden besproken 
door R Th de Boer, Evangelischen, 113 129 (J Klein Haneveld, E van der Poll, en J 
van Barneveld) Ook wordt door Tj Boersma,/erM^a/em, 7-10 62-63 enE Brink, Opzer, 
186 nog een andere naam (J G Fijnvandraat) genoemd O i is de groep door ons bespro
ken scribenten representatief te achten J A E Vermaat, Signalen biedt ondanks de on
dertitel ,.Eigentijdse ontwikkelingen in het licht van de Apocalyps" weinig dat een beroep 
op Openbaring voor de verwachte toekomst voor Israel inhoudt 

89 Aldus J F Walvoord in een interview met Prof dr J van Bruggen m Nederlands Dag
blad 8 september 1977 In onderscheid van de bijbehnstituten zijn de theologische facultei
ten amiUennialistisch, vgl J F Walvoord, Kingdom, 14 

90. Zelf zagen we bij een bezoek aan Brazilië in 1985 de Portugese vertaling van Harmagedon 
in de boekhandels liggen 

91. Grand Rapids 1959, i°1976 
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lante punten door, om daarna te laten zien hoe Walvoord de gegevens van 
het boek Openbaring benut. 

Walvoord begint dit boek met een bespreking van het amillennialisme en 
het postmillennialisme (zie voor de verklaring van deze termen het slot van 
de Inleiding). Hij tekent vanuit zijn gezichtshoek de geschiedenis van beide 
stelsels. Dat brengt hem tot de stelling, dat de methode van schriftinterpreta
tie in geding is. Wie de letterlijke verklaringsmethode voor de profetie af
wijst en voor de rest van de bijbel wel toepast, laat een inconsistentie in zijn 
systeem toe, die openingen biedt aan de schriftkritiek. Hier stuiten we op een 
belangrijk motief: De letterlijke verklaring moet zolang het kan worden ge
volgd. Benadrukt wordt, dat dit noodzakelijk is om de schriftkritiek te 
bestrijden'^. 

Een tweede belangrijk motief in dit denken ontmoeten we, als we Wal
voord aan het adres van het amillennialisme het verwijt horen maken, dat 
de kerk als voortzetting van Israël wordt gezien. Het amillennialisme, aldus 
Walvoord, ziet geen toekomst voor Israël als natie en vergeestelijkt de belof
ten aan Israël. Als we die maar letterlijk lezen, zien we hoe de profetie 
spreekt van een glorierijke toekomst voor Israël na de tweede komst van 
Christus". Tussen de nu gesignaleerde motieven is een nauwe samenhang. 
Wie de profetie letterlijk neemt, kan niet anders dan geloven in een toekomst 
voor Israël. 

Na de bespreking van het amillennialisme en het postmillennialisme zet Wal
voord het premillennialistische systeem uiteen'". Hij benadrukt, dat het 
meer is dan alleen een uitleg van Op.20; het is een theologisch systeem. De 
volgende dragende gedachten steunen dit systeem: De letterlijke, 
grammaticaal-historische verklaringsmethode voor de profetie. Gebeurtenis
sen die in tijd ver uiteenliggen, worden in de profetie samengebracht. De te
genwoordige wereld is de interimperiode tussen de eerste en de tweede komst 
van Christus. Het is de tijd van de prediking van het evangelie en de formatie 
van de kerk als het lichaam van Christus. 

Na de tweede komst van Christus wacht Israël een glorierijke toekomst. 
Het duizendjarige koninkrijk van Christus op aarde breekt dan aan. Jeruza
lem wordt de hoofdstad van de hele wereld. Het millennium zal na de laatste 
opstand en het oordeel daarover in het eeuwige leven overgaan. 

De toekomst van Israël als natie wordt verwacht op grond van een uiteen
zetting over het verbond met Abraham. Het lichamelijke zaad van Abraham 
ontvangt de belofte van blijvend landbezit'^ Ook het verbond met David is 
een belangrijke grondslag onder deze leer**. Aan David is beloofd, dat zijn 

92. J.F. Walvoord, Kingdom, 59-67.71-74.128-132; Revelation, 8.28. 
93. J.F. Walvoord, Kingdom, 94-104. 
94. a.w., 127-138. 
95. a.w., 139-158. 174-182; Harmdgedon, 59-76; Israel, 27-45. 
96. J.F. Walvoord, Kingdom, 194-207. 
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zaad, troon en koningschap altijd zullen bestaan. De uiteindelijke vervulling 
hiervan wacht op de komst van het duizendjarige rijk. Het in Jeremia 31 be
loofde nieuwe verbond is ook een verbond met Israël alleen'^. 

Een belangrijke bouwsteen voor dit stelsel is ook de uiteenzetting van het 
verschil tussen Israël en de kerk. 'Israël' wordt gevormd door de lijfelijke 
nakomelingen van Israël. Het houdt zijn privileges en wordt niet onterfd. Dit 
wordt gesteld met een beroep op Rom.9 en 11'^ Israël zal als natie worden 
hersteld. Daarmee wordt Gods uiteindelijke heilsbedoeling vervuld. De kerk 
is een apart, tussentijds doel van God, dat losstaat van zijn bedoeling met 
IsraëP. 

De opneming. Op grond van 1 Tess.4,13-18 en 1 Kor.15,51-52 neemt Wal-
voord een komst van Christus aan om zijn kerk op te halen en over te zetten 
in de hemelse gewesten. Deze komst moet goed onderscheiden worden van 
de uiteindelijke wederkomst van Christus'"*'. Binnen het dispensationalisme 
woedt een hevige strijd over de vraag, wanneer deze opneming plaatsvindt 
t.o.v. de grote verdrukking. Vier concepties worden verdedigd"": 

1. Het posttribulationisme: De opneming vindt plaats na de grote verdruk
king; 

2. The midtribulation-rapture: De kerk maakt wel de inleidende gebeurte
nissen, maar niet de grote verdrukking zelf mee; 

3. The partial-rapture theory: Een deel van de kerk wordt opgenomen 
vóór de grote verdrukking, een ander deel maakt deze mee; 

4. Het pretribulationisme: De opneming van de kerk vindt plaats vóór de 
grote verdrukking. Dit vierde standpunt is ook de keus van Walvoord zelf. 

De grote verdrukking. Deze term wordt gebezigd voor de zevenjarige periode 
die aan het millennium voorafgaat. De eerste drie en een half jaar wordt ge
kenmerkt door vrede voor Israël dankzij het akkoord dat de werelddictator 
sluit met Israël. Maar halverwege deze periode verandert hij van tactiek en 
verbreekt het verdrag. De tweede drie en een halfjaar wordt een periode van 
vervolging van Israël. De macht van het kwade komt tot een crescendo. Aan 
het eind van deze periode wordt Israël gered en wordt de macht van het kwa
de verslagen'"^. 

Dit gebeurt bij de tweede komst van Christus, die in Op. 19 wordt beschre
ven. Persoonlijk, zichtbaar en vol heerlijkheid keert Christus bij Jeruzalem 

97. a.w., 208-220. 
98. a.w., 159-173. 
99. a.w., 221-247. 

100. a.w., 241-244; Harmagedon, 172-179. 
101. J.F. Walvoord, Kingdom, 248-255. De publikaties Rapture (1957) en Tribulation (1976) 

zijn hieraan volledig gewijd. 
102. J.F. Walvoord, Kingdom, 256-262; Harmagedon, 19-26.109-116. 
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terug"". Dat is het moment van de wederopwekking en van het oordeel'"*. 
Walvoord onderscheidt zeven gerichten, waaronder het oordeel over het dan 
levende Israël. Na de binding van de satan komt Christus als koning op aar
de regeren. In dit millennium"" is de weer opgewekte David prins onder 
Christus. Israël neemt een voorname plaats in, het is als natie verheerlijkt 
en alle volken zijn aan hem ondergeschikt. De tempel is ook hersteld: Er 
worden weer offers gebracht. De stad Jeruzalem wordt verheven boven het 
omliggende gebied. Na het oordeel over de laatste opstand daalt het nieuwe 
Jeruzalem uit de hemel naar de nieuwe aarde'"*. 

1.2.2 Walvoord over Openbaring in het algemeen 

Nu wij een beeld hebben van het premillennialistische systeem van Wal
voord, letten we meer in het bijzonder op de plaats van het boek Openbaring 
in het geheel. The Revelation of Jesus Christ (1966) is de titel van de verkla
ring die Walvoord schreef op dit bijbelboek. Hij beoogt met dit boek een 
norm aan te geven voor premillennialistische verklaarders'"^. Enkele ge
dachten over Openbaring ontlenen we aan de inleiding van dit boek. 

Wat het auteurschap betreft, Walvoord beschouwt dit bijbelboek als ge
schreven door de apostel Johannes, in 95/96 tijdens diens verbanning op 
Patmos'"^ Ook de canoniciteit van Openbaring wordt door hem verdedigd, 
evenals het geïnspireerd-zijn'"*. 

Vervolgens bespreekt Walvoord de verschillende methoden van verkla
ring™. De allegorische verklaringsmethode wijst hij af. Die stamt uit de 
Alexandrijnse school, die zich daarmee tegen het chiliasme wilde afzetten. 
Ook de 'preterist approach', die Openbaring beschouwt als verslag van de 
strijd tussen kerk en heidendom in de eerste drie eeuwen, wordt door hem 
verworpen, evenals de historische benadering die de totale kerkgeschiedenis 
voorgesteld ziet in de symbolen van Openbaring. 

Uiteindelijk bepleit Walvoord de futuristische verklaring'". Openbaring 
gaat vanaf 4,1 over de toekomst. Op.4-19 voorzegt de periode die aan de 
tweede komst van Christus voorafgaat. Dat is de reeds genoemde periode 
van zeven jaar, waarvan de tweede helft van drie en een halfjaar de zg. grote 
verdrukking vormt. Alles in Op.4-22 wordt beschouwd als voorzegging van 
toekomstige gebeurtenissen. Op de tegenwerping, dat de vroege christelijke 

103. J.F. Walvoord, Kingdom, 263-275; Harmdgedon, 159-171. 
104. J.F. Walvoord, Kingdom, 276-295. 
105. a.w., 296-323. 
106. a.w., 324-334. 
107. J.F. Walvoord, Revelation, 9. 
108. a.w., 11-14. 
109. a.w., 14-15. 
110. a.w., 15-20. 
111. a.w., 20-23. 
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kerk hieraan geen troost had, antwoordt Walvoord, dat de voorzegging van 
Gods toekomstige overwinning altijd troost. Profetie is lang niet altijd be
grijpelijk voor de eerste hoorder en lezer. Pas de vervulling maakt de profe
tie begrijpelijk. 

Hierna komt in de inleiding aan de orde het apocalyptisch karakter van 
Openbaring in onderscheid van de apocalyptische literatuur buiten de 
bijbel"^. In het gedeelte over de symboliek"' wordt het principe verdedigd, 
dat de symbolen die in Openbaring voorkomen, verklaard moeten worden 
uit de rest van de Heilige Schrift. Ook de getallen moeten letterlijk genomen 
worden, tenzij het tegendeel evident is. Het slot van de inleiding bespreekt 
de theologie van Openbaring'"*. Van belang voor ons onderwerp is de stel
ling, dat de kerk niet genoemd wordt in Op.4-18. De kerk als het lichaam 
van Christus is opgenomen vóór de gebeurtenissen van Op.4. Ze komt terug 
als de vrouw van het Lam in Op. 19,7-8'". 

Nog enkele opmerkingen over Walvoords visie op Openbaring als geheel: 
1. De bewering van velen, dat we vandaag de sleutel tot de verklaring van 

Openbaring kwijt zijn, is z.i. onjuist. We hebben die in Op. 1,19, waar de 
inhoud van Openbaring wordt aangegeven als handelend over verleden, he
den en toekomst. ,,Hetgeen gij gezien hebt" is hoofdstuk 1; ,,hetgeen is" 
is de aanduiding van Op. 2 en 3; ,,hetgeen na dezen geschieden zal" geeft 
de hoofdinhoud van Openbaring aan: De toekomstige gebeurtenissen van 
Op.4-22"«. 

2. ,,Openbaring van Jezus Christus" (1,1) wordt uitgelegd als: Openba
ring óver Jezus Christus. En dan met name zijn tweede komst"''. 

3. Te noteren is, dat Walvoord zich vaak beroept op zijn voorganger Le
wis S. Chafer"8 en verder op J.A. Seiss'", C L Scofield'^" en J.N. Darby'^'. 

1.2.3 Walvoord over Israël in Openbaring 

Nu volgt een overzicht, samengelezen uit zijn publikaties, over de wijze 
waarop Walvoord zich van de gegevens uit Openbaring bedient om zijn stel
ling te onderbouwen, dat Israël in de gebeurtenissen van de toekomst een 
centrale plaats zal innemen. 

112. a.w., 23-25. 
113. a.w., 25-30. 
114. a.w., 30-33. 
115. a.w., 33; Harmagedon, 52.139; Rapture, 260. 
116. J.F. Walvoord, Revelation, 47-49. 
117. a.w., 35. 
118. a.w., 48.283. 
119. a.w., 50.251-254.258.260.337.339. 
120. a.w., 284. 
121. a.w., 88.97.186.210. 
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1. Op.4. De diamant en sardius van 4,3 zijn de eerste en de laatste van de 
twaalf stenen van Ex.28,17-21, die van Ruben en Benjamin. Daarmee is het 
geheel van het verbondsvolk vertegenwoordigd. Op.4,3 toont aan Johannes 
God op zijn troon in relatie tot het volk Israel'̂ ^. 

De vier dieren van 4,6-8 verwijzen mogelijk naar de standaards van de 
twaalf stammen van Israel aan de vier kanten rond de tabernakel'^'. 

De 24 oudsten (4,4) functioneren in het betoog van Walvoord enkele ma
len als bewijs, dat de kerk opgenomen is in heerlijkheid (115)'̂ ". 

2. Op. 7,1-8. De 144.000 verzegelden vormen het goddelijk overblijfsel van 
Israel als getuigenis van Gods genade in een tijd van oordeel (de grote ver
drukking). Nadrukkelijk worden zij in 7,4 ,.kinderen Israels" genoemd. Met 
deze uitdrukking zijn altijd werkelijke afstammelingen van Jakob bedoeld. 
Deze 144.000 doen wereldwijd een getuigenis uitgaan, waardoor ook veel 
heidenen ten tijde van de grote verdrukkmg tot geloof in Christus komen (de 
in VS 9-17 genoemde 'ontelbare schare')'". 

3. Op.11. Blijkens 11,1.2 zal er te Jeruzalem ten tijde van de grote ver
drukking een tempel zijn. De tijdsaanduiding '42 maanden', die afkomstig 
is uit Daniel 9, wijst erop dat Israels geschiedenis tot consummatie komt. De 
vrijheid die de Israëlieten in de eerste helft van de grote verdrukking nog 
hadden tot eredienst, wordt hen in de tweede helft ontnomen. De twee getui
gen, die overigens nadrukkelijk niet met Israel worden geïdentificeerd, ko
men te Hggen op de straten der grote stad (11,8), dat is Jeruzalem. De stad 
die in VS 13 voor een tiende deel instort, is eveneens Jeruzalem'^'. 

4. Op. 12. Tot de belangrijkste figuren die in de grote verdrukking een rol 
spelen en die in Op. 12-14 aan ons worden voorgesteld, behoort ook Israel, 
dat ons getekend wordt als een vrouw, als de moeder van Christus. Dat de 
vrouw Israel vertegenwoordigt, blijkt volgens Walvoord uit 1. het feit dat 
het Oude Testament Israel vaak tekent als vrouw van de HERE; 2. de zinspe
ling op Gn.37,9-11 waar de twaalf sterren de twaalf stammen van Israel aan
geven; 3. de vermelding van de weeën die het lijden van Israel voor de komst 
van Christus aanduiden. 

In 12,6 en 12,13-16 zijn we een heel eind verder in de tijd: Van de eerste 
komst van Christus zijn we overgesprongen op de tijd vóór zijn tweede 
komst. De vervolging van Israel ten tijde van de grote verdrukking wordt ge
tekend in de haat van de draak tegen Israel. Vs 17 tekent het hoogtepunt van 
die haat: Zij richt zich tegen de joden die in Christus geloven. Door bovenna
tuurlijke zorg bewaart God Zich een rest van Israel'". 

122. a w , 104-105 
123. a.w , 110 
124 J F Walvoord, Kingdom, 280-281, Revelation, 106-107. De opneming ziet Walvoord aan

geduid in Op 2,25;3,10 11, vgl Revelation, 86-88 103 
125 J.F Walvoord, Revelation, 139-149, Israel, 112, Rapture, 261-264 
126. a w , 175-186, Harmagedon, 59-76 109-116 
127 J F Walvoord, Revelation, 187-196; Israel, l l l v 
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5. Op.14. Vs 1-5 noemt dezelfde mensen als in Op.7. Toen stonden ze aan 
het begin van de grote verdrukking, nu zijn ze erdoor gekomen. De 'berg Si-
on' (14,1) dient letterlijk genomen te worden. De naam 'eerstelingen' (14,4) 
duidt op het begin van de oogst. Deze kern van Israël garandeert het volledi
ge herstel van Israël. De in 14,20 bij de tekening van het oordeel genoemde 
stad is Jeruzalem'^*. 

6. Op. 15,3. De overwinnaars zingen het lied van Mozes en loven daarmee 
Gods trouw aan Israël als natie. Het is de erkenning, dat onder deze gedode 
martelaars vele Israëlieten zijn'^'. 

7. Op.16. We naderen nu het einde van de grote verdrukking. Op.16,12-16 
profeteert het opdrogen van de Eufraat, wat de weg bereidt voor een invasie 
uit het Oosten. Harmagedon (16,16) is het centrale punt voor het aller
grootste en allerlaatste militaire conflict: de grote eindslag"". 

8. Op.20. Walvoord geeft eerlijk toe dat Johannes geen details van het 
millennium vermeldt. Alleen het feit zelf en de duur worden genoemd. Het 
karakter van het millennium wordt beschreven in vele oudtestamentische 
passages die hierbij worden betrokken. In 20,9, 'de geliefde stad', vindt Wal
voord een aanduiding van Jeruzalem, het aardse centrum tijdens de duizend 
jaren'". 

9. Op.21. Het nieuwe Jeruzalem, dat na afloop van het millennium uit de 
hemel neerdaalt op aarde, heeft als bewoners ook Israëlieten, blijkens de ver
melding van de namen der twaalf stammen van Israël op de twaalf poorten 
(21,12)'". 

1.2.4 Walvoord over de niet in Christus gelovende joden 

In verband met de in hoofdstuk 3 nog te beschrijven opvattingen, is het goed 
om alvast te noteren, dat Walvoord ook de aan de christelijke kerk vijandige 
joden in Openbaring ziet aangeduid, nl. in Op.2,9 en 3,9. De aldaar gebezig
de uitdrukking 'synagoge des satans' verklaart Walvoord als aanduiding van 
de joden die niet in Christus geloven'". 

Eveneens in verband met hoofdstuk 3 leggen we hier vast, dat Walvoord 
in Op. 17 een profetie ziet van de afvallige wereldkerk, die na de opneming 
van de ware kerk op aarde zich verbindt met politieke machten. 'Babyion' 
is in de Heilige Schrift de benaming van een groot systeem van religieuze 
dwaling"". 

128. a.w., 213-224. 
129. a.w., 227. 
130. a.w., 231-242; Harmagedon, 153-158. Harmagedon (1974) beschrijft het scenario voor de

ze gebeurtenissen uitgebreid. 
131. J.F. Walvoord, Revelation, 282-310; Israel, 115-131. 
132. a.w., 311-328; Israel, 99. 
133. a.w., 61.85. 
134. a.w., 243-257; Harmagedon, 104. 
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1.2.5 Verschillen met eerstgenoemde auteurs 

Ad Op. 1,7. Walvoord vat „alle stammen der aarde" niet op als aanduiding van 
uitsluitend de stammen van Israel"'. Hierin verschillen H. Lindsey en H. Verweij 
van hem. 
Ad Op.4,3,6-8. Walvoords beroep op deze teksten is niet te vinden bij Lindsey en 
Verweij; dat op 4,6-8 wel bij Glashouwer. 
Ad Op.6. Hier besteedt Walvoord geen bijzondere aandacht aan Israel, in tegen
stelling tot Glashouwer en Verweij. 
Ad Op. 10,3. Walvoord deelt niet de uitleg van Glashouwer/Verweij over de leeuw 
als aanduiding van Juda. 
Ad Op. 13,7. Volgens Walvoord zijn met de heiligen zowel joodse als heidense ge
lovigen bedoeld"*. Ook hier volgen Glashouwer/Verweij hem niet. 
Ad Op. 13,11. De uitleg van 'aarde' als land Israel, die Glashouwer/Verweij als 
mogelijkheid vermelden, wijst Walvoord af" . 
Ad Op. 15,3. Walvoord is de enige die zich hierop beroept. 
Ad Op. 18,4. Ook hier legt Walvoord geen verbinding met Israel, zoals Glashou
wer wel doet. 
Ad Op.19,6-10. Glashouwers uitleg van de bruid als Israel is bij Walvoord niet te 
vinden. 
Ad Op.22,16. Ook hier is Walvoords uitleg anders. 

Het schema hieronder legt bovenstaande vergelijking vast. 

Op 
1,7 
4,3 
4,6-8 
6,9 11 
6,12-17 
7,1-8 
10,3 
11 
12 
13,7 
13,11 
14 
15,3 
16 
18,4 
19,6-10 
20 
21 
22,16 

L V 
X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

L= Hal Lindsey 
V= Huib 
G/v = W 
o = W J 
W= JF 

135. J.F 
136. a.w 
137. a.w 

Verweij 
Glashouwer/H 

Ouweneel 
Walvoord 

G/v 0 \ 

X 
X 
X 
X X 

X 
X X 

X 
X 
X 
X X 

X 
X 
X X 

X 
X X 

X 

Verweij 

Walvoord, Revelation, 39. 
, 201. 
, 205. 
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1.3 Conclusie 

Welke gedeelten uit Openbaring komen allereerst in aanmerking voor een 
bredere exegese om aan de hand daarvan de weergegeven meningen te toet
sen? 

Het schema onder 1.2.5 laat zien, dat door alle besproken auteurs - even 
af gedacht van W.J. Ouweneel, wiens verklaring op Openbaring nog niet vol
ledig verschenen is - een beroep wordt gedaan op: 
1. Op.7,1-8; 
2. Op.11,1-14.19; 
3. Op.12; 
4. Op.14,1-5.14-20; 
5. Op.16,12-21; 
6. Op.20,9; 
7. Op.21; 

Ook in Ouweneels betoog spelen Op.7;14 en 21 een zekere rol, terwijl er 
in zijn eerste deel aanwijzingen zijn dat ook Op. 11 hier genoemd moet wor
den. Het ligt in eerste instantie voor de hand deze capita te selecteren voor 
de exegese. Met de definitieve keus wachten we tot na hoofdstuk 3. De in 
dat hoofdstuk te schetsen visie kan deze lijst nog aanvullen. 
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2 IS OPENBARING EERDER IN DE 
GESCHIEDENIS GELEZEN ALS BOEK OVER 
ISRAELS TOEKOMST? 
De twintigste-eeuwse visie van J.F. Walvoord es. 
geplaatst tegen de achtergrond van de vorige eeuwen 

Het is de bedoeling van dit hoofdstuk om de geschetste gedachten van Wal
voord CS. te plaatsen tegen de achtergrond van de geschiedenis van het chili
asme. De vraag komt immers op: is dit alles nieuw? Werken hier invloeden 
uit het verleden door? Walvoords gedachtenstelsel zal pas goed getaxeerd 
kunnen worden, als we een beeld hebben van de geschiedenis van het chili
asme. 

Walvoord laat zich kennen als chiliast. Daarom gaan we allereerst de lijn 
van het chiliasme na in de loop der eeuwen, toegespitst op de vraag wat men 
in het duizendjarige rijk verwacht voor het joodse volk. Dit zal het grootste 
deel van het historisch overzicht vormen (2.1). 

Walvoord is in de tweede plaats nader te beschouwen als premillenmahst. 
Het premillennialisme als een van de vormen van het chiliasme tekenen we 
in 2.2. 

In de derde plaats laat Walvoord zich karakteriseren als dispensationalist. 
Ook langs dit spoor volgen we de geschiedenis van het chiliasme (2.3). 

Op deze manier kunnen de hoofdlijnen van het chiliasme in de loop der 
eeuwen getrokken worden. Dit zal ons beter in staat stellen Walvoord te 
plaatsen en te beoordelen. 

2.1 De lijn van het chiliasme ais gelieel 

2.1.1 Het chiliasme in de eerste eeuwen na Christus tot en met Augustinus 

Het chiliasme als verwachting van een duizendjarig vrederijk op aarde, dat 
voorafgaat aan de voltooiing van alle dingen, komt reeds in de begintijd van 
de christelijke kerk voor. 

De oorsprong van deze verwachting wordt veelal gezocht in de joodse 
apocalyptiek': 4 Ezra 7,28 spreekt over een toekomstig tijdvak van vier-

1 Overzichten over het chihasme door de eeuwen heen zijn te vinden in K Semisch/ E 
Bratke, P;?£'3, O Bocher/G G Blum/R Konrad/R Bauckham, 77?£7, D H Krom-
mmgn. Millennium, K Di}k, Rijk, H Hoekstra, Chiliasme Kortere overzichten in J van 
Genderen, Verwachting, W H Rutgers, Premillennialism, G Schrenk, Weissagung, 70-
71 De stelling over de joodse wortels van het chiliasme is te vinden m K Semisch/E. 
Bratke, PREi, 806-807, O Bocher, TREl, 723-729, G Kretschmar, Auslegung, 58, H. 
Hoekstra, Chiliasme, 9vv, K Dijk, Rijk, 17-23, W H Rutgers, Premillennialism, 43 52, 
G Schrenk, IVeissagung, 70-1 \, DU Kromminga, Millennium, 2A-2S, } Kamphuis, 5;g-
nalen, 45v 50, J van Genderen, Verwachting, 18.54 
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honderd jaar^ (vgl. ook de Syrische Apocalyps van Baruch 40,3'). Oudtesta
mentische profetieën over een toekomstig messiaans vrederijk zijn m het la
tere jodendom uitgebouwd tot een bepaald verwachtingspatroon. Het hoe 
daarvan kunnen we nu verder daar laten. 4 Ezra en Baruch markeren het 
moment dat de messiaanse eeuw en de tijd na het laatste oordeel van elkaar 
werden gescheiden". Verder valt hier op te merken, dat deze messiaanse 
eeuw getekend wordt als een tijdperk van vrede en geluk, waarin een door 
God gezalfde afstammeling van David regeert. 

De overgang van de vierhonderd jaar uit 4 Ezra 7 naar de duizend jaar 
IS naar alle waarschijnlijkheid' te verklaren uit de joodse gedachte van de 
sabbatsweek. Een verdeUng van de wereldgeschiedenis in zes perioden van 
duizend jaar was hiervan het gevolg. 

We achten ons ontslagen van de plicht ons verder te verdiepen in de vragen 
naar het ontstaan van dit apocalyptische stelsel en naar de overlevering er
van. Dit zou een aparte studie vergen'. We gaan voor het vervolg uit van de 
verworteUng van het chiliasme in de joodse messianistische verwachting. De 
veronderstelhng die vele onderzoekers maken, dat joden-christenen dit ver
wachtingspatroon hebben overgebracht naar de jonge christelijke kerk, is 
zeer aannemelijk'. 

Wie zijn nu in de kerk van de eerste en tweede eeuw na Christus als chiliasten 
aan te wijzen? In ieder geval Papias van Hierapolis, Justmus Martyr en Ire-
naeus. Van Papias is vooral te noemen zijn uitvoerige tekening van de 
vruchtbaarheid van het duizendjarige rijk^ Papias, die gestempeld is door 
de leer van Johannes, is de eerste getuige te noemen van de chiliastische tra-

2 J H Charlesworth, Pseudepigrapha I, 537 Vgl de bespreking hiervan door S E 
Scheepstra, Vervulling, 56v 63v, O Bocher, TRE 1, 725 

3 J H Charlesworth, Pseudepigrapha I, 633 Vgl de bespreking hiervan door S E 
Scheepstra, Vervulling, 57-59 63v, O. Bocher, TRE 1, 725 Vgl ook J F Walvoord, Re
velation, 294 

4 G F Moore, Judaism II, 338v 344 375v 377 
5 Het spreken over een duizendjarige periode was in heel de oudheid niet ongewoon (O Bo

cher, TRE 1, 724, G Kretschmar, Auslegung, 59) 
6 We vermelden wel een probleem dat hier ligt wat betreft de datering van de joodse apoca

lyptische geschriften geschreven tussen 200 voor Chr en 100 na Chr , waarbij voor 4 Ezra 
en Baruch het eind van de eerste eeuw na Chr het meest genoemd wordt (L Rost, Emlei-
tung, 93 97, J H Charlesworth, Pseudepigrapha I, 520 noemt voor 4 Ezra als ont-
staanstijd ca 100 A D en Pseudepigrapha I, 616-617 voor de Syrische Baruch 100-120 
A D ) Bovendien was de overlevering in handen van joden-chnstenen (G F Moore, Ju
daism I, 128) 

7 Zie de in noot 1 genoemde overzichten. 
8 In het vierde boek van zijn Logioon Kuriakoon Exègèsis Dit fragment is ons bekend via 

Irenaeus, Adversus Haereses V,33 4 De in noot 1 genoemde overzichten bespreken ook 
Papias Het meest uitvoerig wordt hij getekend door G Maier, Offenbarung, 1-69, G 
Kretschmar, Auslegung, 71-72, D H Kromminga, Millennium, 53-56, J T Nielsen, Ver
vulling, 413 414 
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ditie. We moeten hierbij wel bedenken, dat de nu genoemden verschillen van 
de chiUasten in de moderne zin van het woord. Irenaeus' bijv. komt via 
zijn afwijzing van het gnosticisme tot zijn chihasme. Hij maakt geen schei
ding tussen Israel en de kerk; hij stelt duidelijk dat de oudtestamentische be
loften vervuld zijn in de nieuwtestamentische kerk; hij benadrukt de eenheid 
van het verbond. Van Irenaeus en van Justinus Martyr'" kan gezegd wor
den, dat de verwachting van een nationale bekering van Israel in hun ge
schriften geen rol speelt. Het chiliasme in de eerste eeuwen is t.a.v. Israel te
rughoudend. 

Het chiliasme is ook aanwijsbaar in het montamsme, dat we bespreken 
onder 2.3.1. 

Met het noemen van deze namen als vertegenwoordigers van de eerste 
bloeiperiode van het chiliasme is impliciet de opvatting afgewezen, dat heel 
de kerk in deze eeuwen chihastisch dacht". Elke uitspraak over de ver
wachting van Christus' wederkomst mag niet als bewijs van chiliasme wor
den opgevat. Justinus Martyr en Irenaeus vertellen zelf eerlijk, dat hun in
zichten niet door allen worden gedeeld'̂ . 

Voor wat de derde eeuw betreft, is het chiliasme aanwijsbaar bij Hippolytus 
van Rome" die aan het begin van de derde eeuw een verklaring van Open
baring schreef. Hij kan beschouwd worden als geestverwant van Irenaeus. 
Hij is een van de eersten die een poging doet het tijdstip van de terugkeer 
van Christus te berekenen. Van Methodius van Tyrus''' is ten onrechte be-

9 Naast de in noot 1 genoemde overzichten wordt Irenaeus ook besproken door G G Blum, 
TREi, 729, G Kretschmar, Auslegung, 74-75; D H Kromminga, Millennium, 47-50 89-
101, J T Nielsen, Vervulling, 430-432 Over Irenaeus in het algemeen zie H F von Cam-
penhausen, Gnechische Kirchenvater, 24-31 

10 Over Justinus Martyr spreken behalve de overzichten die genoemd zijn in noot 1 ook G G 
Blum, TRE 3, 729, G Kretschmar, Auslegung, 71, J T Nielsen, Vervulling, 429-430, C 
van der Waal, Opb I, 127v Een tekening van Justinus in het algemeen geeft H F von 
Campenhausen, Gnechische Kirchenvater, 14-23 

11 Het premillennialisme stelt, dat de Didache, de brieven van Clemens, Ignatius en Polycar-
pus, de Pastor van Hermas en de brief van Barnabas chihastisch zijn D H Kromminga, 
Millennium en W H Rutgers, Premiltennialism bieden in hun studies veel materiaal dat 
deze bewering overtuigend weerlegt D H Kromminga toont in Millennium, 29-40 aan, 
dat Barnabas niet tot de chiliasten te rekenen is (K Semisch/E Bratke, PRE 3, 808 stellen 
het tegendeel) Ook de Apostolische Vaders en de Apologeten zijn met onder de chiliasten 
Dat er in deze eeuwen chiliasme bestond, is verder te bewijzen uit a Barnabas' schrijven 
tegen het judaiserend chiliasme, b uitlatingen van Hieronymus en Augustinus over het be 
staan van chiliastische gedachten (D H. Kromminga, Millennium, 51) De genoemde be
wering van het premillennialisme is te vinden bij J F Walvoord, Kingdom, 31\\, W Glas
houwer, Opb IV, 33, H Verweij, Terugkeer, 153; W J Ouweneel, Openbaring l, 36 111-
112 Een weerlegging ervan bij G G Blum, TRE 1, 729-733 

12 Justinus, Dialogus cum Tryphone 80-81, Irenaeus, Adversus Haereses V, xxxi-xxxii Vgl 
daarover D H Kromminga, Millennium, 43-49 

13 Over hem G O Blum, r / ? ^ ? , 730, G Kretschmar,/lu5/egM«g, 75-76, D H Kromminga, 
Millennium, 60-61, K Dijk, Rijk, 31 

14 Over Methodius G G Blum, TRE 7, 731, G Kretschmar, Auslegung, 16-77 
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weerd, dat hij chiliast is. Eveneens aan het begin van de derde eeuw valt de 
bestrijding van Cerinthus' chiliasme door Gaius van Rome'' te plaatsen. 
Naast hem moet ook Dionysius van Alexandrie'^ als bestrijder van het chi
liasme genoemd worden. In zijn werkgebied kwam het chiliasme voor bij Ne
pos. 

Naast deze stroming in de Griekse kerk moet voor wat de Latijnse kerk 
betreft gewezen worden op Victorinus van Pettau". Zijn verklarmg van 
Openbaring stamt uit het laatste kwart van de derde eeuw. De 144.000 van 
Op.7 ziet hij als de joden-christenen van de eindtijd die door de prediking 
van Elia worden bekeerd. Elia zal namelijk terugkeren en als resultaat van 
zijn prediking zal de kern van het volk der twaalf stammen zich bekeren. 
Van oorsprong heidense christenen worden in de gemeenschap met dit be
keerde Israel opgenomen. 

Verder kunnen voor dit tijdvak als aanhangers van het chiliasme genoemd 
worden Commodianus en Lactantius'^ Bij de laatste is opmerkelijk, dat hij 
zich ter verdediging van zijn opvatting beroept op buitenbijbelse bronnen". 
Deze periode van het einde van de eerste eeuw tot en met de derde eeuw is 
de eerste hoofdperiode te noemen in de geschiedenis van het chiUasme. Dat 
er aan deze periode van betrekkelijke bloei een einde komt, moet vooral wor
den toegeschreven aan: 
- de invloed van Origenes^", die met zijn exegetische methode sterk anti-
chiliastisch was gericht; 
- de politieke ommekeer door Constantijn de Grote: een tijd van rust en vre
de breekt aan, zodat de behoefte aan gedachten over het vrederijk afneemt; 
- de invloed van Augustinus. Bij hem zullen we nu apart stilstaan. 

August inus 
Het eschatologische stelsel van Augustinus^' betekent het einde van de 

eerste periode van het chiliasme. Eerst was Augustinus chiliast. Hij verklaart 
zelf, waarom hij dit later overboord heeft gezet. De vleselijke verwachting 
van het duizendjarige rijk stuitte hem tegen de borst. Zijn latere eschatologie 

15. Over Gaius zie G. Kretschmar, Auslegung, 71; G Maier, Offenbarung, 69-85 
16 Over Dionysius zie G G Blum, T/JE 3, 730, G Kretschmar, >l«5/egung, 77-78, G Maier, 

Offenbarung, 86-107 
17 Over Victorinus zie G Kretschmar, Auslegung, 91-93, J van Oort, Jeruzalem, 244 
18. In wat vagere vorm ook bij Apollinaris van Laodicea, Cyprianus en Sulpicius Severus 

Vgl G G Blum, ra^ 7, 730-731 Over Lactantius zie de tekening van H F von Campen-
hausen, Laleinische Kirchenvater, 51-16, over zijn chiliasme. 65 

19 D H Kromminga, Millennium, 72-76, J van Genderen, Verwachtmg, 15 
20 Over Origenes zie G G Blum, TRE 3, 730; G Kretschmar, Auslegung, 78 
21 Augustinus spreekt over het chiliasme vooral in De Civitate Dei, boek XX (vgl ook Sermo 

259,2) Velen hebben het beeld van Augustinus' opvattingen hierover geschilderd Te noe
men zijn- O T Allis, Prophecy, 2-3, H F von Campenhausen, Latemische Kirchenvater, 
194-203, K Dijk, Rijk, 38-44; J van Genderen, Verwachtmg, 16-17, G Kretschmar, 
Auslegung, 100-107; D.H. Kromminga, Millennium, 109-113, G Maier, Offenbarung, 
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komt tot rijping in het geheel van zijn eigen theologische ontwikkeling, door 
de invloed van de nieuwe, door het Griekse denken bepaalde hermeneutiek 
uit Alexandrie en door de mvloed van de exegeet Ticonius^^, van wie hij ze
ker t.a.v. Openbarmg afhankelijk is. 

Hét kenmerk van zijn leer is, dat Augustinus het duizendjarige rijk als de 
zesde periode van duizend jaar in de wereldgeschiedenis gelijkstelt met de ge
schiedenis van de kerk vóór de wederkomst van Christus. Als tussenperiode 
tussen de huidige bedeling en de eeuwige bedeling valt dit duizendjarige rijk 
bij hem uit. Het is nü bezig. Het is de periode van de kerk op aarde, de tijd 
van Christus' heerschappij als Koning. 

Hoe zit het met de plaats die Israel in dit alles inneemt? Augustinus rekent 
terdege met de bekering van de joden tot de Christus", maar wil van een 
extra bevoorrechte plaats voor Israel en van een terugkeer der joden naar Pa
lestina niet weten. Alle oudtestamentische profetieën over het herstel van Is
rael acht hij van toepassing op de christelijke kerk. 

Het door deze machtige figuur vastgelegde eschatologische stelsel bepaalt 
eeuwenlang het denken: de duizend jaar van Op.20 vormen geen aparte, nog 
te verwachten periode in de geschiedenis. Grote mannen uit de Middeleeu
wen als Leo de Grote, Gregorius de Grote, Albertus Magnus en Thomas van 
Aquino blijven in de lijn van Augustinus. Fervente aanhangers van het chili
asme zien in Augustinus de voornaamste schuldige van de invloed van het 
amillennialisme^''. 

2.1.2 Het chiliasme in de Middeleeuwen 

Het eschatologische ontwerp dat Augustinus had geleverd, blijft heersend in 
de Middeleeuwen". De grote commentaren op Openbaring uit de zesde 

129-171, W H Rutgers, Premillenmalism, 66-71, C van der Waal, Opb I, 115-117 De 
studie van J van Oort, Jeruzalem biedt veel op dit punt Voor ons onderwerp is van be
lang zijn waarneming, dat Augustinus zich voor de antithese van de twee steden vooral 
op de Psalmen beroept en vrijwel niet (slechts een keer) op Openbaring (Jeruzalem, 
103 261 264 297) 

22 Over Ticonius zie G Kretschmar, Auslegung, 95-100; G. Maier, Offenbarung, 108-129, 
J. van Oort, Jeruzalem, 214-230 Bij Ticonius is aanwijsbaar hoe de interesse in het lot 
van de joden gaat verdwijnen De gelijkstelling van de duizendjarige periode met de perio
de van de kerkgeschiedenis wordt bij Ticonius al zichtbaar Deze ontwikkeling zet zich bij 
Augustinus nog krachtiger door Van Oort corrigeert G Maiers conclusie (Offenbarung, 
116 161vv), dat Augustinus ten aanzien van de antithese der beide steden van Ticonius af
hankelijk IS Deze beeldspraak kan ook op een nog aan Ticonius en Augustinus vooraf
gaande gemeenschappelijke traditie teruggaan Naar Van Oorts oordeel is dat een joods-
christelijke catechetische traditie (J van Oort, Jeruzalem, 221-230 293-300 301-310) 

23 De Civitate Dei, XX 29 Vgl hierover G Maier, Offenbarung, 15U; K Dijk, Rijk, 41 
24 J F Walvoord, Kingdom, 6 47vv, H Verweij, Terugkeer, 24 227, idem, Messias, 15, 

idem, Israel, 17 24, W J Ouweneel, Openbaring I, 112-113 
25 We bespreken het chiliasme van de Middeleeuwen in een aparte paragraaf K Se-

misch/E Bratke en R B Evenhuis rekenen in hun overzichten de Middeleeuwen tot de eer
ste periode waarin het chiliasme voorkomt. 
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eeuw (Oecumenius, Andreas van Caesarea en Arethas van Caesarea^*) zijn 
geen van alle chiliastisch. Naast deze namen uit de Griekse kerk en de rest 
van het Oosten staan die van de Latijnse kerk" (Quotvultdeus, Hierony-
mus, Cassiodorus en Primasius), als duidelijk bewijs dat het vroegchristelij
ke chiliasme is overwonnen. Het spreken over een tussenrijk vóór de defini
tieve vestiging van het rijk Gods voldoet niet meer. 

De commentaren op Openbaring die in de eeuwen daarna verschijnen, 
staan meestal in de traditie van Ticonius en Augustinus (het duizendjarige 
rijk wordt met de kerkgeschiedenis gelijkgesteld). Te vermelden is nog dat 
paus Gregorius de Grote^*, in wiens denken Openbaring een belangrijke rol 
speelt, de bekering van Israels rest verwachtte op grond van Op. 11,4. Te 
midden van de apocalyptische gevoelens die tegen het aanbreken van het jaar 
1000 A.D.^' zich sterk maken, is geen bijzondere opleving van de belang
stelling voor het lot van de joden aanwijsbaar. Wel is het gewelddadig be
vechten van de bekering der joden tot Christus een van de motieven tot de 
kruistochten'" in de hoge Middeleeuwen: aan één van de voorwaarden voor 
de ontmaskering van de antichrist is dan voldaan! 

Een tweede bloeiperiode van het chiliasme breekt aan met Joachim van Fio-
re. Als onderstroom in de geschiedenis was de apocalyptische belangstelling 
nooit geheel uitgeblust. Zij herleeft weer in samenhang met de beweging tot 
reformatie der kerk. Teleurstelling in de kerk leidt tot de vraag wat de Heili
ge Schrift zegt over de voortgang van de kerkgeschiedenis. De belangrijkste 
theoloog die Openbaring weer centraal stelt in deze tweede bloeiperiode van 
het chiliasme, is Joachim van Fiore" (± 1130-1202). Een chiliast in de 
strenge zin des woords is hij niet te noemen. De duizend jaren van Op.20 vat 
hij op als Augustinus: begonnen bij de opstanding van Christus en durend 
tot het einde der wereld. Hij acht de toekomstige status van glorie meer ver
bonden aan de doorwerking van de Heilige Geest dan aan de regering van 
Christus. 

In dat door hem verwachte tijdperk van de Heilige Geest is ook plaats 
voor de bekering der joden. Die periode zal naar hij verwacht ± 1260 aan
breken, na een korte periode van vervolging door de antichrist. De hoogste 
bloei van de kerk zal kenmerk van deze periode zijn, het eeuwige evangelie 
zal worden uitgedragen, een apostolische monnikenorde zal optreden en als 

26. R. Konrad, TRE 7, 734; G. Kretschmar, Auslegung, 86-90. 
27. G. Kretschmar, Auslegung, 107-113. 
28. a.w., 128-129. 
29. a.w., 147; R. Konrad, TRE 1, 734. 
30. G. Kretschmar, Auslegung, 150-155. 
31. J. van Genderen, Verwachting, 38-39; J. Kamphms, Signalen, 30-40; R Konrad, TREl, 

734-735; G. Kretschmar, Auslegung, 158; G. Maier, Offenbarung, 173-178; W. van 't 
Spijker, Reformatie, 42-49. G. Kretschmar noemt als sterfjaar 1212. 
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een van de kenmerken van dit tijdvak komt dan ook de bekering van joden, 
Grieken en heidenen naar voren. 

Het eschatologische stelsel van Joachim (vgl. verder bij 2.3.2) wordt, 
naast dat van Augustinus, het tweede grote stelsel. De komende eeuwen zijn 
te beschrijven als een worsteling tussen Augustinus en Joachim. Vele volge
lingen van Joachim kunnen zich op hem beroepen, maar volgen toch tenden-
zen die in een andere richting gaan dan Joachim had gewild. Daarom is het 
zaak zorgvuldig te onderscheiden tussen Joachims leer en die van het zg. 
joachimisme^'^. Dit stelsel krijgt een iets meer revolutionair karakter, zoals 
bijv. blijkt bij de zg. Fraticelli, een minderheid binnen de orde der 
Franciscanen''. Zij combineren de armoede-idealen van Franciscus met de 
gedachte van Joachim dat de nieuwe tijd nabij is. 

Bij de joachimisten is belangsteUing voor de joden aan te wijzen. De Parij-
se professoren zien zich genoodzaakt in 1255 de joachimist Gerardino di 
Borgo San Donnino te veroordelen. In het stuk dat wordt uitgegeven om zijn 
dwalingen te bestrijden, komt ook een passage voor over de in de eindtijd 
door Gerardino verwachte bekering der joden'". Joachimisten als Gerardi
no zijn het hierin met Joachim eens. In de woordvoerder van de Parijse doc
toren, Wilhelm van St. Amour, dé bestrijder van Gerardino, zien we Au
gustinus tegenover Joachim staan. 

Dit onderdeel uit de leer van het joachimisme heeft in Europa veel in
vloed. Invloed die is aangetoond voor Duitsland, Bohemen en Frankrijk. We 
noemen als bewijs dat de gedachte van de bekering der joden levend bleef: 
Petrus Johannis Olivi, een franciscaan uit Serignan (Languedoc, Zuid-
Frankrijk). Hij schrijft in 1297 zijn Postilla super Apocalypsim. Hij deelt de 
geschiedenis in in zeven tijdperken aan de hand van de zeven zegels. Bij het 
zevende zegel verwacht hij o.a. de bekering der joden'\ 

Voor deze periode moet ook zeker genoemd worden de commentaar op 
Openbaring van Nikolaus van Lyra (Normandie)'*. Hij is de belangrijkste 
exegeet van de veertiende eeuw en heeft invloed op Luther uitgeoefend. In 
zijn uitleg van Openbaring staat hij dichter bij Augustinus dan bij Joachim. 
Hij acht het millennium begonnen met de stichting van bedelorden, be
schouwt Op. 17-20 als nog niet vervuld en staat afwijzend t.o.v. het dateren 
van de gebeurtenissen der eindtijd. 

32 G Maier, Offenbarung, 174 178 
33 J Kamphuis, Signalen, 35-36 De Fraticelli komen ook voor in de bekende historische de

tective U Eco, Roos, 57-61 201 Over Franciscus van Assisi zie G Kretschmar, Ausle-
gung, 158 

34 Deze passage luidt „quod quantumcumque dommus affligat Judeos in hoc mundo, ta-
men aliquos reservabit, quibus benefaciet in fine etiam manentibus in Judaismo, et quo 
in fine illos hberabit ab omni impugnatione hominum etiam in Judaismo manentes" Over 
hem. D H Kromminga, A////e/m/um, 155, G Mmex, Offenbarung, XW Vgl ook U Eco, 
Roos, 58-59 

35 R Konrad, TRE 7, 735, G Maier, Offenbarung, 182 
36 G Maier, Offenbarung, 191v, H -U Hofmann, Luther, 481-482 
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Samenvattend over de drie eeuwen vóór de Reformatie: Openbaring is ge
bruikt als hoofdboek voor wat de kennis van de eindtijd betreft. De kritiek 
op het pausdom en het wakker houden van de hoop op toekomstige verande
ringen worden gevoed door de studie van Openbaring. Het chiliasme krijgt 
in deze periode nieuwe kansen (Waldenzen, Katharen, Albigenzen, Taborie-
ten, Boheemse broeders)". De ster van Augustinus zakt. Binnen deze ont
wikkelingen herleeft ook weer de belangstelling voor de bekering der joden. 

2.1.3 Het chiliasme in de tijd van de Reformatie 

2.1.3.1 De wederdopers 
Het boek Openbaring komt ook hier op een belangrijke plaats. Zonder 

Openbaring hét boek van de wederdopers te noemen, kan toch gezegd wor
den dat hun eschatologisch stelsel veelal in gesprek met Openbaring tot stand 
kwam. Differentiëring binnen de verschillende groepen wederdopers is 
noodzaak. In navolging van G. Maier onderscheiden we hier drie hoofdgroe
pen: 

1. de spiritualisten, die aan gemeentevorming en uiterlijkheden van het ge
loof weinig aandacht schenken; 

2. de revolutionaire wederdopers, die door politieke actie het rijk van 
Christus nabij willen brengen; 

3. de wederdopers, die zich op de bijbel oriënteren en de gemeente willen 
bouwen'*. 

De gedachten van Joachim leven via sommige franciscanen verder in be
paalde kringen van monniken, begijnen en begarden, broeders des gemenen 
levens, clerici en leken. Het joachimisme is de hoofdbron van de wederdo
pers, zoals blijkt wanneer Thomas Müntzer verklaart gedachten van Joa
chim te kennen" (vgl. ook 2.3.3). Binnen de ruimte die de Reformatie 
bood, konden de wederdopers deze gedachten verder ontwikkelen. 

G. Maier gaat vervolgens na waar in de stelsels van de onderscheiden groe
pen wederdopers aandacht is voor de (bekering der) joden. 

1. De spiritualisten zijn zeer terughoudend in hun eschatologie'^. 
2. De revolutionairen. Thomas Müntzer ruimt in zijn gedachtenstelsel, 

hoe sterk hij ook werkt met Openbaring, geen plaats in voor de joden. Open
baring is voor hem het belangrijkste boek van het Nieuwe Testament, maar 

37. K. Dijk, Rijk, 44-51; R. Konrad, TREl, 735-736; D.H. Kromminga, Millennium, 161vv; 
W.H. Rutgers, Premillennialism, 73; G.H. Williams, Radical, 204-233 (Boheemse Broe
ders).518-544 (Waldenzen). G. Maier, Offenbarung, 186, meent dat vooral de Taborieten 
chiliastisch zijn ingesteld, terwijl de Waldenzen, Katharen en Albigenzen dat veel minder 
zijn. 

38. G. Maier, Offenbarung, 202-204. 
39. G. Maier, Offenbarung, 209.263. 
40. G. Maier, Offenbarung, 215-218; G.H. Williams, Radical, 149-162.176-180 (over Hans 

Denck, vgl. ook J. Bouterse, Boom, 141-150). 
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hij leest het op oudtestamentische wijze. Zijn ideaal om het rijk Gods op aar
de met geweld m te voeren, verdedigt hij voor wat Openbaring betreft vooral 
met Op.6, Op.11 en Op.14,14-16"'. Zijn volgeling Hans Huf^ met Op.13. 

De wederdopers die in Munster een rol spelen, hebben het evenals Munt-
zer vrijwel niet over Israel. Wel horen we Bernard Rothmann spreken over 
het davidische rijk van de eindtijd, dat aan het vrederijk van Salomo vooraf
gaat. De noodzaak van wraakoefening aan de goddelozen wordt vooral uit 
het OT verdedigd, maar ook uit Op. 18, terwijl ook het beroep op de twee 
getuigen van Op.l 1 niet ontbreekt. Munster wordt beschouwd als het nieuwe 
Jeruzalem van Op.21 en 22"^. 

3. De gemeentevormende wederdopers. Zij oriënteren zich meer op de bij
bel en zijn wat nuchterder. Door sommigen van hen wordt gerekend met een 
rol van Israel in het eschatologische gebeuren. 

Augustinus Bader uit Augsburg, beïnvloed door Denck en Hut, zoekt 
voor zijn leer de steun van bepaalde joodse kringen, waarin door de Refor
matie nieuwe messiaanse verwachtingen waren ontstaan. Bader kondigde het 
gericht aan door de Turken die drie en een half jaar zouden heersen, waarna 
het duizendjarige rijk zou beginnen. Dit rijk van vrede staat open voor Tur
ken, joden en heidenen''". 

Melchior Hofmann'^^ had Openbaring centraal staan in zijn theologie. 
BIJ geen der wederdopers is dat zo sterk als bij hem. Straatsburg is z.i. het 
nieuwe Jeruzalem. Op. 11 speelt ook hier een belangrijke rol. De wederdo
pers beschouwen Hofmann als Elia. Zelf stelt deze ook de twee getuigen cen
traal in de afloop van de laatste periode der geschiedenis. Hij spreekt niet 
over een toekomstig duizendjarig rijk. De duizend jaar beschouwt hij als 
beëindigd met het opkomen van de pauselijke heerschappij. Ook speelt een 
rol in zijn denken het optreden van de 144.000 die onder zijn leiding het 
evangelie over de gehele aarde prediken om het vrederijk te stichten. 

David JorisT^ in Nederland (Delft) zag zichzelf als de derde David, die 
in de derde periode van de wereldgeschiedenis op aarde regeren zal. 

Samenvattend over de wederdopers: Openbaring speelt een belangrijke rol 
in het ontwikkelen van hun eschatologische stelsel. Te noemen zijn vooral 

41 R Bauckham, TRE 7, 738; G. Maier, Offenbarung, 221-225, G H Williams, Radical, 
44-58 75-78 81-84 

42 R Bauckham, r /?£ 7, 738; G Maier, q//e/iban//ig, 230-231, G H Williams,/?arf;cfl/, 
78-80 162-165.176-180 

43 K Dijk, Rijk, 58-65; J Kamphuis, Signalen, 51-60, D H Kromminga, Millennium, 169-
179, G Maier, Offenbarung, 235-236; W van 't Spijker, Reformatie, 105-108, G H Wil
liams, Radical, 362-386 

44 G Maier, Offenbarung, 251-253 
45 R Bauckham, TRE 7, 738, J Bouterse, Boom, 150-154, G Maier, Offenbarung, 253-

258, J Kamphuis, Signalen, 41-50, G H Williams, Radical, 259-264 307-309 328-332 
Vgl noot 171 

46 G Maier, Offenbarung, 259-263, G H Williams, Radical, 381-386 477-485 
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Op.6;7;ll-13;17;18;20. Door de pogingen de heilsgeschiedenis in te delen, is 
er bij sommigen ook aandacht voor de joden. 

2.1.3.2 De Reformatoren 
Maarten Luther heeft de theologie van het anabaptisme duidelijk afgewe

zen blijkens zijn voorrede op Justus Menius' boek Der widderteufer lere 
(1530)"'' en zijn voorrede op Urbanus Rhegius' bestrijding van het anabap
tisme (1535)"*. Luther bestempelt het chiüasme als joods en keert zich tegen 
de aardse wijze waarop het duizendjarige rijk gedacht wordt. In de beoorde
ling van het duizendjarige rijk volgt deze augustijner monnik de lijn van Au-
gustinus: dit rijk omvat de tijd na het verschijnen van Openbaring tot de op
komst van het pausdom en van de Turken. Hoewel de invloed van Augusti-
nus op Luther overheersend is, is hij ook niet vrij van joachimistische 
gedachten"' (indeling van de geschiedenis m drie perioden; voorstellmg van 
de antichrist; intense verwachting van het nabije emde). 

De gedachte van bekermg van Israel als volk is Luther vreemd. Wel hoopt 
hij dat sommige joden zich zullen bekeren nu het evangelie, dat eerst verduis
terd was onder het pauselijk systeem, weer aan het licht is gekomen. Zijn 
boek uit 1523 Dass Jesus Christus ein geborner Jude sei schreef hij om zich 
te verdedigen tegen de aanklacht dat hij een nieuwe ketterij leerde, nl. dat 
Christus van Abrahams zaad is. Dit boek bevat o.a. een poging joden voor 
het christelijk geloof te winnen. Belangrijk is dat Luther hierm ook zelfkri
tiek levert op de houding der christenen. Als het gaat om het al of niet ver
drijven van joden bijv. uit Keur-Saksen, keert Luther zich daartegen en be
pleit hun blijven, zij het onder voorwaarden (1536). Luther beoordeelt de jo
den vanuit het hart van het evangelie: zij hebben de Christus verworpen en 
zijn tegenstanders van God. Dat is de constante lijn in zijn denken vanaf zijn 
eerste colleges tot zijn geschrift van 1543 Von den Juden und ihren Lugen, 
waarin hij de rabbijnse uitleg van het Oude Testament afwijst'". 

Luther stond in toenemende mate" positief t.o.v. Openbaring. 

47 G Maier, Offenbarung, 277. 
48 W S.C Deyll, Chiliasme, 210-213; J. van Genderen, Verwachting, 19v, C A Tukker, 

Chiliasme, 9-11 
49 G Maier, Offenbarung, 279-284 
50 H A Oberman, Luther verdedigt dit element van constantie tegenover velen die een wijzi

ging bij Luther hebben gesteld R Polak, Luther verzamelt zoveel gegevens, dat de con
clusie moet zijn dat er wel van een ontwikkeling sprake is bij Luther en wel m een voor 
de joden ongunstige richting Luthers theologische opvattingen over de joden zijn met 
sterk veranderd, wel zijn mening over de houding die tegenover hen moet worden aange
nomen Polak biedt een overzicht van de interpretaties van Luthers uitspraken over de jo
den S Schoon, Presentie, 138-139 tekent Luthers houding t o v de joden H Jansen, 
Auschwitz 1, 147-154 biedt een zeer gekleurde tekening van Luthers standpunt in dezen, 
waarbij de evenwichtigheid van een Oberman gemist wordt 

51 H -U Hofmann, Luther, 24-25 geeft een indeling in vijf perioden van Luthers instelling 
t o V Openbaring. 
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1. Hij uit in zijn voorrede van 1522" twijfels m.b.t. het johanneïsche au
teurschap en de canoniciteit van Openbaring. Later, in zijn voorrede op 
Openbaring uit 1529/30", heeft hij dit gecorrigeerd. 

2. Zijn ervaringen met de wederdopers maakten hem aanvankelijk huive
rig om al te veel op Openbaring af te gaan. Later haalt hij veel wapens uit 
Openbaring om de wederdopers te bestrijden. 

3. Zijn theologie concentreert zich op de soteriologie. Openbaring biedt 
geen duidelijk beeld van Christus, aldus Luther in zijn voorrede van 1522. 
In een latere fase ziet hij wel kans zijn soteriologie met behulp van teksten 
uit dit laatste bijbelboek te funderen. De gedachte dat Luther Openbaring 
onderwaardeerde, behoeft sinds de grondige studie van H.-U. Hofmann cor
rectie. Luther heeft heel wat aanhalingen'* uit Openbaring in zijn geschrif
ten verwerkt. 

Hij ziet blijkens zijn uitleg van Openbaring uit 1530" dit bijbelboek 
vooral als waarschuwing voor de antichristelijke macht van het pausdom en 
als vertroosting voor de verdrukte kerk. Luther volgt de kerkhistorische ver
klaringsmethode en ziet in Openbaring een chronologisch verloop. Op.6-9 
gaan over het verleden, 10-20 over de gebeurtenissen in de Reformatietijd. 
De duizend jaar van Op.20,4 zijn afgelopen. Luther ziet zijn eigen tijd als 
die van Op.20,7. 

Ph. Melanchton staat eveneens zeer afwijzend tegenover de wederdopers. 
Hij noemt hun dwaling judaïstisch, een uitdrukking die we zien terugkeren 
in de Confessio Augustana, artikel XVII ('judaicae opiniones'), waarvan 
Melanchton de geestelijke vader is. G. Maier'* vermeldt de interessante bij
zonderheid dat een eerdere versie van dit artikel zich uitdrukkelijk keert te
gen de joodse verwachting van terugkeer naar het beloofde land. Melan
chton kent wel de gedachte van een eschatologische bekering der joden, 
maar dan in de geest van Augustinus. Melanchton, die Daniël wel becom
mentarieerd heeft, heeft dat met Openbaring niet gedaan". 

Dat sommige Reformatoren zich wat opener opstelden t.o.v. de doperse leer, 
is te illustreren aan Wolfgang Capito te Straatsburg'^ Hij was chiliast en 
verwachtte een duizendjarig rijk met Israël aan de spits der volken. Johann 

52. H.-U. Hofmann, Luther, 251-299. 
53. a.w., 395-413. Vgl. R. Bauckham, TRE 3, 738; G. Kretschmar, Auslegung, 101. 
54. H.-U. Hofmann, Luther, 7-14 biedt een overzicht van deze aanhalingen. 
55. Over Luthers uitleg van Openbaring: W.S.C. Deyll, Chiliasme, 57vv; G. Maier, Offenba-

rung, 267-300; H.-U. Hofmann, Luther, 413-454; C. van der Waal, Opb I, 3. De bewering 
van J.A. de Jong, fVaters, 8 dat Luther in 1545 een commentaar op Openbaring geschre
ven zou hebben, wordt door Hofmanns studie niet bevestigd. 

56. G. Maier, Offenbarung, 271vv. 
57. G. Maier, Offenbarung, 271-275. 300-303. 
58. G. Maier, Offenbarung, 212.277.303. 
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Brenz en Ambrosius Blaurer, de reformatoren van Württemberg, onderhiel
den eveneens contacten met de wederdopers", wat een mogelijke verklaring 
van de ontvankelijkheid binnen de Zuidduitse volkskerk voor chiliastische 
gedachten kan zijn. M. Bucer^ meende, dat Rom.ll,25v een toekomstige 
bekering der joden garandeert. Ook Petrus Martyr stelt dat. Beiden hebben 
ook invloed in Engeland, waar ze door Cranmer worden benoemd te Cam
bridge en Oxford (1548). 

Johannes Calvijn^' wijst het chiUasme af als een beperking van Christus' 
eeuwige koninkrijk tot een aards koninkrijk van duizend jaar. De christelij
ke hoop wordt een hoop alleen voor deze wereld. Hij heeft het chiliasme le
ren kennen bij Thomas Müntzer, Melchior Hofmann en Nicolaas Storch. 

In zijn uitleg van Rom.9-11 ontkent Calvijn dat er van een aparte staat 
voor de joden in de toekomst sprake zal zijn. Israël en de kerk vormen een 
eenheid nl. van hen die geloven in Christus. Terugkeer van joden is mogelijk, 
maar dan door bekering tot de Christus. Als volk is het joodse volk verwor
pen vanwege de afwijzing van Jezus Christus. Het gaat om de rest die zich 
bekeert. 

Calvijn heeft Openbaring niet becommentarieerd, wel geciteerd. In de 
geest van Augustinus heeft Calvijn Openbaring kerkhistorisch uitgelegd. 

Heinrich Bullinger*'^ heeft evenals Bucer en Martyr de aandacht voor 
eschatologische onderwerpen in Engeland gestimuleerd. 

2.1.4 Het chiliasme van J.A. Bengel 

2.1.4.1 Vóór Bengel 
De volgende periode waarin het chiliasme sterk naar voren komt, schetsen 

we aan de hand van J.A. Bengel (1687-1752). Verschillende van diens leer
meesters zijn aanhangers van de zg. profetische theologie. Wat die inhoudt 
en hoe die ontstaan is, willen we in deze paragraaf onder ogen zien. Bengel 
ontmoet het stelsel van de profetische theologie in Tubingen, Halle en Gies-
sen. Het blijkt in Duitsland aan het begin van de achttiende eeuw behoorlijk 
te zijn ingeburgerd. Invloeden uit Engeland en Nederland hebben daarvoor 
gezorgd. Engeland en Nederland ontvangen impulsen van elders. 

De opleving van het chiliasme binnen het protestantisme vanaf 1590 moet 

59. G. Maier, Offenbarung, 212. 
60. J.A. de Jong, Waters, 8; L.J. Joosse, Reformatie, 43.71-78; G. Maier, Offenbarung, 212. 
61. Over Calvijn: W. Balke, Profetie; W. Balke, Radikalen, 308-313; J. van den Berg, Ver

kenning, 25; T. Brienen, Zicht, 111-115; L. Doekes, Joden; C. Graafland, Verbond, 103-
111; H. Jansen, Auschwitz I, 154-161; S. Schoon, Presentie, 139; CA. Tukker, Chili
asme, 7-9.20-25; A.J. Visser, Joden (J. Kamphuis, Zionisme, 174 corrigeert Visser op een 
belangrijk punt); C. van der Waal, Opb I, 3.114; G.H. Williams, Radical, 580-614.635-
638. L. Doekes, Joden, 32 en A.J. Visser, Joden, 11-12 wijzen erop, dat Calvijn grondig 
studie heeft gemaakt van rabbijnse exegese. 

62. H.-U. Hofmann, Luther, 519-522; J.A. de Jong, Waters, 9; G.H. Williams, Radical, 
201-203. 
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worden toegeschreven aan een zeker optimisme m.b.t. de doorwerking van 
het evangelie, waardoor een soort gouden eeuw, voorafgaande aan de terug
keer van Christus, mogelijk werd geacht. Als tweede factor moet zeker wor
den genoemd het exegetisch bezig zijn met het laatste bijbelboek, dat door 
velen als een profetie van het verdere verloop der kerkgeschiedenis werd op
gevat. Deze beide factoren gelden zowel Engeland als Duitsland en Neder
land. Het blijkt noodzakelijk, dat we een rondreis door Europa gaan maken. 

a. Van Herborn naar Cambridge 
We beginnen in het hart van Duitsland, in Herborn". Hier is het Johann 

Hemrich Alsted (1588-1638) die als opvolger van Joh. Piscator (overleden 
1625) de leider is van de school van Herborn. Alsted heeft de term 'profeti
sche theologie' gesmeed (1622)". We kunnen haar omschrijven als de theo
logie die meer aandacht wil geven aan de profetische gedeelten van de Heilige 
Schrift en zich meer richt op de eschatologische toekomst. 

Alsted schrijft zowel in 1627 als in 1640 een verklaring van Op.20. Daar
aan is te illustreren dat de verschrikkingen van de dertigjarige oorlog niet 
weinig bijdroegen aan de verbreiding van de chiliastische toekomstverwach
ting. Alsted wilde de kerk in Duitsland in deze oorlogstijd bemoedigen. Hij 
stelde dat het millennium nog voor het einde van zijn eeuw zou beginnen, 
in 1694. Als een van de kenmerken van dit rijk noemt hij de bekering van 
heidenen en joden. Voor de bekering der joden voert hij bewijzen aan uit 
de Pentateuch, de Psalmen en de profeten. In zijn heilshistorische theologie 
heeft hij ook een periodenleer ontworpen met zeven tijdvakken". Alsted 
vormt een overgangsfiguur. Van verzet tegen het chiliasme in het calvinisti
sche kamp komt het mede door zijn invloed tot aanvaarding ervan in bepaal
de delen van dat kamp. Alsteds invloed reikt ver: tot in Zevenburgen** en 
ook tot in Engeland. 

Joseph Mede (1586-1638)*', anglicaans docent te Cambridge, schrijft in 
1627 Clavis Apocalyptica. Vanaf de tweede editie is de invloed van Alsted 
aanwijsbaar. Openbaring ziet hij als een profetische beschrijving van de 

63 Dit starten in Herborn is in zekere zin willekeurig Er blijkt ook een lijn Heidelberg-
Herborn te zijn, als we horen dat Caspar Olevianus ook in Herborn heeft gedoceerd (J 
van Genderen, Verbond, 81) En aan Heidelberg gaat Geneve weer vooraf De calvinisti
sche universiteit van Herborn is, na voorbereiding mede door Willem van Oranje, m 1584 
gesticht door graaf Johann VI van Nassau-DiUenburg. Vgl. hierover K Dienst, TRE 15 

64 G Maier, Offenbarung, 317 
65 Over Alsted R Bauckham, r / ? ^ ? , 740; R G Clouse,/?eè(rt/i, 42-56, K Dijk,/fi/Ar, 67; 

H Hoekstra, Chiliasme, 42, J A de Jong, Waters, 9-13, G Maier, Offenbarung, 317-
320; W.H RutgeTS, Premil!ennialism,18,K Semisch/E Bratke, P^£ '3 , 811, J Staedtke, 
TRE 2, C A Tukker, Chiliasme, 11-12 

66 G Maier, Offenbarung, 319 
67 R Bauckhara, TRE 7, 740, R G Clouse, Rebirth, 56-61; J van Genderen, Verwachting, 

20, J A de Jong, Waters, 21-27; G. Mater, Offenbarung, 314.319; C A Tukker, Chili
asme, 12. 
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kerkgeschiedenis, die uitloopt in het millennium. Dit duizendjarige rijk be
gint bij de zevende bazuin. Na de eerste verschijning van Christus zal de be
kering der joden plaatsvinden. 

Joseph Mede is een van de vertegenwoordigers van het Engelse chiliasme. 
Ook bij puriteinse theologen komt het chiliasme voor. Dit chiliasme gaat niet 
alleen terug op de nu geschetste invloed uit Duitsland, maar er is ook een 
lijn vanuit de centra der Reformatie, Straatsburg en Zurich. In 2.1.3.2 is de 
komst van Petrus Martyr en Martinus Bucer te Engeland in 1548 vermeld. 
Hun exegese van Rom.l l , die hen bracht tot de verwachting van een toe
komstige bekering van joden, heeft mede de puriteinse chiUastische traditie 
gevormd. Vooral Martyr moet hier genoemd worden, de opvolger van Th. 
Bibliander te Zurich. Bibliander verwachtte dat het oude bondsvolk tot ken
nis van de Christus zou komen en dat Jeruzalem zou worden wederopge-
richt**. 

Puriteinse theologen als Thomas Brightman (1562-1607), W. Perkins", 
H. Broughton, E. Parr zorgen ervoor dat vanaf 1640 (wat Brightman betreft 
al voor 1640) het chiliasme in Engeland sterker wordt. J.A. de Jong, die zijn 
proefschrift wijdde aan de invloed van het chiliasme in Engeland op het ont
staan van de zendingsbewegingen, onderscheidt voor de periode 1640-1675 
drie vormen™: 

1. Een mild millennialisme (eigenlijk postmillennialisme). Bijv. Thomas 
Brightman'^ Hij rekende eveneens met een bekering der joden. Hij zag dat 
in de zesde schaal van Op. 16 geprofeteerd. Ook Op. 19 betrok hij op de jo
den en in Op.20 zag hij in de eerste opstanding hun bekering en terugkeer 
naar Jeruzalem afgebeeld en in de tweede opstanding hun totale bekering. 

John Owen (1616-1683)^^ kan ook tot deze groep gerekend worden. Hij 
was adviseur van O. Cromwell en wees elke fantasie en berekening van 
Christus' heerschappij op aarde af. De toekomst van Israël is Gods geheim. 
Zeker zal dit volk eenmaal in Christus gaan geloven. 

Cromwell werd door de gedachten van deze theologen geleid. Hij zag zich
zelf als instrument om de antichrist te verslaan. 

2. Een vroege vorm van het Engelse premillennialisme (Mede). 
3. Een extreem, fanatiek millenniaUsme. De beweging van de 'vijfde mo

narchie' verwacht na de vier rijken van Daniël de regering van Christus in 

68. W.J. op 't Hof, Visie, 95-97; H.-U. Hofmann, Luther, 519; J.A. de Jong, Waters, 7-9. 
69. W.J. op 't Hof, Geschriften, 280-388; W.J. op 't Hof, Visie, 56-71. 
70. J.A. de Jong, Waters, 34-38. Ook de dissertatie van De Jongs promotor, J. van den Berg, 

Constrained, 65.103-105.160-164, toont aan, dat de opleving van de zendingsgedachte in 
de zeventiende eeuw mede door de verwachting van de bekering der joden is gestimuleerd. 
Over de verhouding Engeland - Israël door de eeuwen heen schreef Barbara Tuchman 
haar boeiende boek Bible and Sword. 

71. R. Bauckham, TRE7, 740; W.J. op 't Hof, Geschriften, 183-187; W.J. op 't Hof, Visie, 
62-70.78-80.95-96; J.A. de Jong, Waters, 16-21; P. Toon, Latter-Day, 26-32. 

72. J. van Genderen, Verwachting, 40-41; J.A. de Jong, Waters, 39; P. Toon, Latter-Day, 
36-39; C A . Tukker, Chiliasme, 14-16. 
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het duizendjarige rijk. In dat rijk was volgens hen ook een actieve rol voor 
de joden weggelegd. De poging onder leiding van Thomas Venner in 1660 
om het begin van het duizendjarige rijk te forceren mislukt. Cromwell heeft 
deze vorm van politiek chiliasme zelf afgewezen^'. 

Onder de Baptisten is John Bunyan (1628-1688) te noemen, die het millen
nium verwachtte in 2000'"'. 

De invloed van Alsted keert via Mede weer naar het Europese vasteland 
terug, bijv. in Amsterdam, waar in 1670 een commentaar op Openbaring 
verschijnt van Peganius, wiens eigenlijke naam is Christian Knorr von 
Rosenroth''. J.A. de Jong noemt ook de invloed van het Engelse chiliasme 
op iemand als Jacobus Koelman'*. De naam van weer een andere Engelse 
theoloog uit deze periode, Thomas Burnet, ontmoeten we bij Bengel in diens 
voorwoord van de Erklarte Offenbarung''' (vgl. 2.1.4.4). 

b. Van Engeland naar Nederland 
De invloed van deze Engelse puriteinen werkt ook in Nederland door en 

wel in de kringen van de zg. Nadere Reformatie. Jacobus Koelman (1638-
1695) verwijst naar de geschriften van J. Durham'^ Brightmans invloed op 
G.C. Udemans en H. Witsius is aangetoond door C. Graafland'". W.J. op 
't Hof" heeft gegevens verzameld ten bewijze van de invloed van Th. 
Brightman op de Nadere Reformatie in het eerste kwart van de zeventiende 
eeuw. Er waren persoonlijke contacten, men nam kennis van eikaars ge
schriften en verschillende vertahngen van Engelse chiliasten werden door 
mannen van de Nadere Reformatie verzorgd. 

Nog afgezien van deze invloeden uit Engeland bestond er in Nederland al 
een intensieve belangstelling voor de joden onder de protestanse theologen. 
Door de grote joodse gemeenschappen in ons land moest men ook wel zijn 
houding tegenover hen bepalen^'. We verkeren hier in de gelukkige omstan
digheid dat we ons in dit gebied kunnen laten rondleiden door T. Brienen 
als gids* .̂ Hij onderscheidt onder de theologen van de Nadere Reformatie 

73 R Bauckham, TRE 7, 740, B S Capp, Extreme, 66-90, J van Genderen, Verwachting, 
18, D H Kromminga, Millennium, 180v, C A Tukker, Chiliasme, 18-20. 

74 K Dijk, Rijk, 125, J A de Jong, Waters, 1 
75 G Maier, Offenbarung, 314 319 
76 J A de Jong, Waters, 27 
77 G M&XCT, Offenbarung, 4^5 Over Burnet zie R Bauckham, T ^ ^ 7, 741, K Semisch/E 

Bratke, P ^ ^ 3, 811 
78 M J Arntzen, Israel, 46 Over Durham zie P Toon, Latter-Day, 39-41 
79 C Graafland, Verbond, 113-119 
80 W J op 't Hof, Visie, W J op 't Hof, Geschriften Voor wat de periode vóór 1600 betreft 

heb ik alleen de naam van de chihast Brocardus kunnen vinden Hij werd veroordeeld op 
de synode van Middelburg in 1581 Zie R H Bremmer, Reformatie, 186 

81 J van den Berg, Philosemitisme, J van den Berg, Verkenning, 6-25, W Smit, Joden, 5-6 
82 T Brienen, Zic/i/, 115-120, T Brienen,/fnec/i/, 135-152, T Bnenen, Verkenning Behalve 

Bnenen, Graafland en Op 't Hof kan nog de volgende literatuur voor deze periode ge
noemd worden J van den Berg, Verkenning, M J Arntzen, Israel 
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drie stromingen voor wat het denken over de positie van Israel betreft: 
1. Een chiliastische visi^^: (G.C Udemans, W. Teellmck, H. Witsius**, 

J. Koelman, W. a Brakel, F.A. Lampe, J. de Labadie, Th. van der Groe). 
De aanhangers daarvan verwachtten een bekermg van Israel. Wilhelmus a 
Brakel (1635-1711) bijv. meende, dat na het ingaan van de volheid der heide
nen er een bekering van Israel als natie zou volgen. Deze fase noemt hij het 
duizendjarige rijk, waarin de joden naar hun eigen land terugkeren. Van een 
herstel van de tempel en van een zichtbaar heersen van Christus op aarde wil 
A Brakel niet weten*'. Brienen beschouwt hem als een gematigd chiliast 
Th. van der Groe is weer wat verdergaand**. 

2. Een polemische visie (J. Hoornbeeck, G. Voetius, A. Hulsius). De jo
den moeten opgeroepen worden tot bekering. De kerk heeft de plaats van 
Israel ingenomen. Een jood moet dezelfde weg van persoonlijke bekering 
gaan als ieder ander. Hoornbeeck benadrukt ook de opdracht dat de vroom
heid van de kerk het voorbeeld voor de joden moet zijn. G. Voetius (1589-
1676) verwachtte trouwens wel een bekering van de joodse natie, maar dit 
stond zijn missionaire benadering van de joden met in de weg. Ook Joh. a 
Marck (1656-1731) is hier te noemen. Evenals Voetius stelt hij het duizendja
rige rijk in het verleden en ontkent hij de mogelijke terugkeer naar Palestina. 

3. Naast deze tweedeling, die bijv ook bij J. van den Berg te vinden is, 
noemt Brienen nog een derde groep, die hij noemt de irenische of dialogische 
visie. HIJ heeft die vooral gevonden bij Abraham Hellenbroeck (1658-1731). 
De kerk uit de joden is en blijft de wortel waarin de heidenen ingelijfd zijn. 
Als gelovigen uit de heidenen zijn wij slechts toegevoegd. Wel moeten we de 
joden opwekken tot deelnemen aan het heil. 

Als verklaring voor de opbloei van chiliastische gedachten is wel aangevoerd, 
dat de klacht over het toenemend bederf in de kerk graag samengaat met de 
hoop op betere tijden. Dat de tucht in de Gereformeerde kerken minder 
streng gehandhaafd werd dan in de eerste tijd na de Reformatie zou dan de 
toeneming van chiliastische gedachten verklaren*'. 

Ter completering van het beeld moet gezegd worden dat gereformeerd Ne
derland in deze periode ook bestrijders van het chihasme kent A. Walaeus; 
S. Maresius, F. Turrettmus; P. van Mastngt. De Kanttekeningen bij de Sta-

83 Te noteren is dat W J op 't Hof, Visie, 89 95, Brienens karakterisering van Teellinck en 
Udemans als chiliastisch bestrijdt Z i past de naam 'apocalyptisch' beter Hun verwach
ting van de bekering van Israel staat beslist niet in een chiliastisch kader Over W Teel 
linck W J op 't Hof, Visie, 14-25, over Udemans W J op 't Hof, Visie, 25-35 

84 J van Genderen, Verwachting, 41 42 
85 OverW a Brakel M J Arntzen,/srae/, 39-41, T Brienen, ^necAï, 143-144, T Brienen, 

Verkenning, 8 10, J van Genderen, Brakel, 175 178, J van Genderen, Verwachting, 42-
44, C Graafland, Verbond, 113 117, H Hoekstra, Chiliasme, 38-42, D H Kromminga, 
Millennium, 207-211, C A Tukker, Chiliasme, 25 27 

86 T Brienen, Van der Groe, 307-309, T Brienen, Knecht, 144 145 
87 J van den Berg, Constrained, 15-21, D H Kromminga, Millennium, 202v 

56 



tenvertaling (van de hand van A. Walaeus*') hadden ook aan de gerefor
meerden voorgehouden, dat het millennium tot het verleden behoorde en dat 
er geen massale bekering der joden te verwachten is. 

Onder de lutheranen was het P. Serrarius (1600-1669) die het duizendjari
ge rijk met daarin de bekering der joden leerde*'. 

c. Van Herborn naar Bremen 
Ludwig Crocius (1585-1655) is de man die de heilshistorische theologie 

van Herborn naar Bremen brengt. Hij verwacht in het millennium als zesde 
tijdvak van de geschiedenis de vernieuwing van de kerk en de bekering der 
joden'". 

In Bremen is een school van theologen met Openbaring bezig: het collegi
um van Johann Lampadius". Daardoor en door de invloed vanuit Herborn 
is de Bremer school bepaald. G. Maier vermeldt de interessante poging van 
Jürgen Moltmann om in de apocalyptische kringen van Bremen de sleutel te 
zien voor de oplossing van de vraag, hoe het mogelijk is dat middeleeuwse 
apocalyptische gedachten van Joachim van Fiore herleven in de na-
reformatorische tijd. Volgens Moltmann heeft Jacopo Brocardo vanuit Ve
netië, waar hij de invloed van o.a. Joachim heeft opgedaan, deze gedachten 
overgebracht naar Bremen, waar hij in 1585 te vinden is. Er is hier teveel on
zeker om al te stellig te spreken'^. In ieder geval is Bremen een bakermat 
van de profetische theologie. 

In dit Bremen is Johannes Cocceius (1603-1669) geboren, opgeleid en 
heeft hij later als professor gewerkt. Hij is leerling van de reeds genoemde 
Crocius en van Matthias Martini (1572-1630)", die ook voor zijn Bremer 
professoraat in Herborn had gestudeerd. De invloed van de Bremer theolo
gen is de eerste die bij Cocceius genoemd moet worden'". 

d. Van Bremen naar Franeker 
De tweede plaats die een stempel op Cocceius zet, is Franeker, waar hij 

van 1629-1630 verblijft en waar hij van 1636-1650 hoogleraar is. In Neder
land leert hij de daar levende eschatologische verwachtingen kennen. Boven
dien ontvangt hij via zijn Engelse leermeester Guilielmus Amesius (1576-
1633) impulsen uit de Engelse eschatologische theologie. 

Amesius", te Cambridge gevormd door William Perkins, belichaamde 

88. Over Walaeus: L.J. Joosse, Reformatie, 99vv; C. van der Waal, Opb I, 5.9. 
89. J. van den Berg, Philosemitisme, 46-48; J. van den Berg, Verkenning, 11.34.35; G. Maier, 

Offenbarung, 321. 
90. G. Maier, Offenbarung, 320.323. 
91. G. Maier, Offenbarung, 317.323. 
92. G. Maier, Offenbarung, 315-317; R. Bauckham, TREl, 131. 
93. J.F. Iken, PRE 12, 391-392. 
94. G. Maier, Offenbarung, 323-332. 
95. E.F.K. Muller, PRE 1; M. Schmidt, TRE 2. 
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de puriteinse theologie en was van 1622-1633 hoogleraar te Franeker. Duitse, 
Nederlandse en Engelse invloeden hebben Cocceius gestempeld. Zijn escha
tologische stelsel, dat onder 2.3.4 nog uitvoeriger zal worden belicht, biedt 
ook ruimte aan de gedachte van de bekering der joden. In zijn boek Panegy-
ricus de Regno Dei (1660) is dit te vinden. Een chiUast is hij in feite niet: de 
duizend jaar van Op.20 zijn al verleden tijd. Cocceius is de eerste die binnen 
de reformatorische kerken een heilshistorisch systeem ontwerpt, waarin het 
boek Openbaring een belangrijke plaats inneemt. 

e. Van Franeker naar Bremen 
Cocceius, die niet alleen in Franeker maar ook in Leiden hoogleraar is ge

weest (1650-1669), heeft vele leerlingen gehad die in zijn spoor verder 
gingen**. Om de lijnen naar Duitsland te zien lopen, is het van belang dat 
we nog letten op Campegius Vitringa en Friedrich Adolf Lampe. 

Campegius Vitringa (1659-1722)''' studeert te Franeker o.a. onder H. 
Witsius, die een massale bekering der joden verwachtte. Vanaf 1680 is Vi
tringa hoogleraar te Franeker, waar studenten uit vele landen hem hebben 
gehoord. Van zijn vele exegetische werken zijn de commentaren op Jesaja 
en Openbaring het meest bekend. Zijn uitleg van Openbaring {Anakrisis 
Apocalypsios Joannis apostoli) wordt gekenmerkt door de opvatting dat de 
kerkgeschiedenis na de eerste eeuw in Openbaring wordt onthuld. Hij be
weegt zich in het spoor van Cocceius, zij het wel zelfstandig. 

Friedrich Adolf Lampe (1683-1729)'* studeerde o.a. te Franeker onder 
C. Vitringa. Hij doceerde van 1720-1727 te Utrecht en van 1727-1729 te Bre
men en is zo de beUchaming van de Nederlands-Duitse contacten. Ook Lam
pe is een sterk voorstander van profetische theologie. Via hem werkt Cocce
ius ook weer in Duitsland door. We komen weer in Bremen uit. 

Nog een andere schakel van Cocceius met Duitsland is Theodor Under-
eyck (1635-1693)". In Nederland had hij de invloed van Voetius en Cocce
ius ondergaan. Als hij predikant is, o.a. te Bremen(!), komt het denken van 
Cocceius mede via hem naar Duitsland. Wat Spener is in Zuid-Duitsland 
voor de lutheranen, is Undereyck voor de gereformeerden in Noord-
Duitsland. De theologie van Cocceius heeft in Duitsland een grote invloeds
sfeer. Er verschijnt na 1670 bijna geen commentaar op Openbaring die niet 
de sporen van Cocceius draagt. 

96. We noemen hier: Jakobus Alting (Groningen); David Flud van Giffen; Henr. Groenewe-
gen (Enkhuizen); Joh. d'Outrein (Franeker); Hermannus Witsius (Franeker), G. Maier, 
Offenbarung, 333, noemt er nog meer. 

97. H. Bauch, Bengel, 129-137; W.F.C.J. van Heel, Vitringa; E.F. Kautzsch, PRE 20 ; G. 
Maier, Offenbarung, 333. Vgl. ook C. van der Waal, Opb \, 119. 

98. E.F.K. Muller, PRE 11; G. Maier, Offenbarung, 333-334; G. Snijders, Lampe. 
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ƒ. Van Franeker naar Tubingen 
Verschillende leermeesters van Bengel zijn bekend met de heilshistorische 

theologie van Cocceius en Vitringa. Op verschillende stations van zijn le
vensweg wordt Bengel in deze theologie ingewijd. 

- Tijdens zijn studie te Tubingen'"*' wordt Bengel door prof. J.W. Jager 
vertrouwd gemaakt met de boeken van Cocceius en Vitringa, zoals aan de 
hand van Bengels scriptie over Gods heiligheid is na te gaan. Jager brengt 
hem de grondstructuur van de profetische theologie bij"". 

- Een andere leermeester, A.A. Hochstetter, de zoon van J.A. Hochstet-
ter, de wegbereider van het piëtisme in Württemberg, was zelf in Franeker 
geweest, had daar Vitringa gehoord en maakte diens geschriften in Tubingen 
bekend. Ook hier loopt een lijn Nederland-Duitsland, van Cocceius/Vitrin-
ga naar Bengel'"^. 

- Bengel maakt in 1713 een studiereis langs de Duitse steden Halle, Jena, 
Leipzig, Neurenberg en Giessen. In Halle onderhoudt hij contacten met 
A.H. Francke, P. Anton en J. Lange. De profetische theologie leert Bengel 
nu opnieuw kennen. Op de colleges van P. Anton over Openbaring hoort hij 
weer de naam Vitringa en ook Joachim Lange doceert in Vitringa's geest"'^ 

- Vermeldenswaard is nog het contact met J.H. May te Giessen'"* (1653-
1719). Deze man was sterk bevriend met Spener en geldt als degene die het 
piëtisme ondanks veel tegenwerking in Giessen heeft ingevoerd, zodat de 
universiteit van Giessen gold als de eerste die volledig werkte in piëtistische 
geest. Ook hij kan worden beschouwd als chiUast en vertegenwoordiger van 
de foederale theologie in de geest van Cocceius en Vitringa. 

2.1.4.2 De wortels van Bengels theologie 
We beschikken hier over een deskundige gids in Dr. Gerhard Maier, ver

bonden aan het Albrecht Bengel Haus te Tubingen, die in zijn boek Die Jo-
hannesoffenbarung und die Kirche (1981) een uitvoerige schets van Bengels 
theologiseren biedt. Iemand die het Württembergse piëtisme zo goed kent, 
is bijzonder goed in staat Bengel te tekenen tegen diens Württembergse ach
tergrond. 

Wij volgen Maier'"' op de voet. Hij wijst vijf invloeden aan die op Ben
gel hebben ingewerkt: 

100. Over zijn Tübinger periode: W. Metzger, Bengel. 
101. G. Malzer, Bengel, 29-53.189-219; G. Maier, Offenbarung, 334. 
102. Chr. Kolb, Anfange; G. Maier, Offenbarung, 395v. 
103. Over P. Anton: H. Bauch, Bengel, 210-211; K. Hermann, Bengel, 210; G. Maier, Offen

barung, 369.403.405; A. Tholuck, PRE 1. Over J. Lange: G. Maier, Offenbarung, 
334.369.403; G. Muller, PRE 11. Een van Lange's werken draagt de veelzeggende titel Oe-
conomia salutis. 

104. W. Kohier, Anfange; G. Maier, Offenbarung, 334.367v.370.403; E. Preuschen, PRE 12. 
105. G. Maier, Offenbarung, 378-389.394-409 en de biografieën over Bengel (J.C.F. Hurk, 

Bengel; K. Hermann, Bengel; O. Wachter, Bengel; G. Malzer, Bengel). 
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- Het vroege Württembergse piëtisme. Bengel is voluit een produkt van 
Württembergse bodem. Zijn moeder was een kleindochter van Joh. Brenz, 
de reformator van Württemberg. Van huis uit is Bengel vertrouwd met de 
reformatorische traditie, die in Württemberg gekenmerkt wordt door het 
vasthouden aan de lutheraanse theologie, naast het openstaan voor waarde
volle calvinistische inzichten (een brugfunctie die we vooral belichaamd zien 
in V. Andreae). 

Dit Württembergse klimaat dat Bengel inademde, is vanouds ook sterk 
gestempeld door doperse tradities'"*. Als de vervolging der wederdopers uit
breekt, zoeken velen een toevluchtsoord in Württemberg. Dat kon in de 
plaatsen waar de ridders het voor het zeggen hadden, die niet onder de her
tog stonden, maar rechtstreeks van de keizer afhankelijk waren. M.n. na 
1648, toen het keizerrijk zich ging ontbinden, werd dit mogelijk. De toevloed 
van deze vluchtelingen zorgt voor een doperse onderstroom in de kerk van 
Württemberg. Aanklachten tegen J.J. Zimmermann en L. Brunquell bewij
zen, dat verschillende doperse ideeën aanhang kregen onder de evangelische 
voorgangers"". De genoemden werden verdacht van een soort chiliasme. 
Zij verwachtten de bekering van Turken en joden en rekenden op een perio
de van verbetering voor de kerk. Zeker uit hun verwerping van de kinder
doop blijkt hun beïnvloeding door het anabaptisme. 

Dit kUmaat brengt vanouds een sterke eschatologische interesse met zich 
mee. Deze verbindingsschakel verklaart het feit dat bepaalde joachimistische 
elementen bij Bengel terugkeren, zoals de gedachte van het toekomstige tijd
perk van de Geest. Bengel gaat niet rechtstreeks op Joachim terug, maar via 
de doperse dragers van deze tradities. Op de Württembergse bodem ontstaat 
het vroege piëtisme o.a. door ontwikkeling van doperse tradities in combina
tie met impulsen van V. Andreae en ook door de invloed van Spener. 

- Het piëtisme met het stempel van Spener. Bengel wordt groot in een kli
maat dat vervolgens bepaald wordt door een opkomend piëtisme. Spener 
heeft in de Pia Desideria zijn program ontvouwd'"^ Bengel komt na het 
overlijden van zijn vader bij D. W. Spindler in huis. Hij is dan zes jaar. Deze 
leraar aan de Latijnse school was zijn pleegvader en opvoeder. Eerst in Mar-
bach, toen in Schorndorf en ten slotte in Stuttgart. Het was een man van die
pe vroomheid die Bengel oefende in het omgaan met de bijbel, die hem ook 
vanuit de geschriften van m.n. J. Arnd de piëtistische inslag bijbracht. Van
af zijn zesde jaar tot het begin van de theologische studie in Tubingen heeft 
Bengel in deze piëtistische sfeer verkeerd. 

Ook Bengels leermeesters in Tubingen hebben hem met het piëtistische 
denkklimaat vertrouwd gemaakt (Christoph Reuchlin en Andreas Adam 

106. F. Fritz, BWKG 55/56. 
107. Resp. in 1658 en 1676-1679, zie Chr. Kolb, Anfange, 48vv. 
108. Chr. Kolb toont aan hoe Spener op het Württembergse pietisme een sterk stempel gezet 

heeft, vgl. G. Maier, Offenbarung, 335-366.403. H. Jansen, Auschwitz I, 187-189 tekent 
Speners houding t.o.v. de joden. 
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Hochstetter). Ten huize van Spindler heeft Bengel ook het separatistisch pië
tisme leren kennen. De geschriften van bijv. J.W. Petersen'"* werden in de 
conventikels bij Spindler thuis gelezen. Dit separatisme kenmerkt zich door 
veel aandacht voor de eschatologie, door een visionair enthousiasme, door 
een waardering van de innerlijke openbaring van de Geest boven de Schrift. 
De kerk wordt beschouwd als Babel, de staat wordt verworpen, de tijd van 
de Heilige Geest wordt aangebroken geacht. Spindler wordt uiteindelijk als 
leraar ontslagen in 1710. Bengel heeft zich wel altijd in kerkelijke banen be
wogen. De excessen van dit separatisme had hij voldoende leren kennen. 
Ook later heeft hij dit ontmoet. In Tubingen komt hij de fanaticus C E . 
Denzel tegen en in Leipzig tijdens zijn studiereis Tennhardt. Door het lezen 
van piëtistische boeken en het horen van preken van piëtistische predikanten 
was Bengel in staat het extatische en antikerkelijke van Spindler te 
weerstaan"". 

- Luther en het lutheranisme. Bengel volgde Luther op veel punten. De 
traditie waarin Bengel opgroeit, is sterk gestempeld door Luthers theologie. 
Bengel ontwikkelt zich zelfstandig t.o.v. Luther, door meer aandacht te be
steden aan de eschatologie, zoals nog zal blijken. 

- De foederale theologie. De invloed hiervan op Bengel is in 2.1.4.1 uitvoe
rig beschreven. 

- Elementen uit de mystiek. Over Arnd en Tauler is Bengel vol lof. In de 
Tübinger studententijd moest Bengel zich bezighouden met gedachten van P. 
Poiret, een Frans mysticus. Afwijzend staat Bengel tegenover die mystiek, 
die naast de bijbel een tweede bron gaat worden. 

Maier beklemtoont terecht, dat Bengel zelfstandig bleef t.o.v. deze achter
gronden. Zijn eigen overtuiging rijpte in een persoonlijke omgang met Gods 
Woord. 

2.1.4.3 Bengels chiliasme 
Bengel staat vaak bekend als apocalypticus'" en berekenaar van het ein

de der wereld. We moeten dit echter opgenomen zien in het geheel van zijn 
theologie die een eenheid vertoont. Vanaf 1714 is hij vele jaren met de leer
lingen van de kloosterschool te Denkendorf bezig geweest het Nieuwe Testa-

109. G. Maier, Offenbarung, 370-374. Breder over hem onder 2.3.5. 
110. Over Spindler: K. Hermann, Bengel, 38-41.76vv; Chr. Kolb, Anfdnge, 107-124; G. Maier, 

Offenbarung, 387-389.396. Over Denzel: K. Hermann, Bengel, 109vv. Over Tennhardt: 
K. Hermann, Bengel, 224v: W. Metzger, Bengel. 

111. Bengels verklaring van Openbaring is te vinden in de volgende boeken m.n.: a. Erklarte 
Offenbarung Johannis oder vielmehr Jesu Christi (1740); b. Gnomon Novi Testamenti 
(1742); c. Sechzig Erbauliche Reden (1747). Vgl. het overzicht bij G. Maier, Offenbarung, 
424-426, over de negentien werken waarin Bengel zich bezighoudt met Openbaring. Dit 
overzicht staat aan het begin van een hoofdstuk over Bengels eschatologie: G. Maier, Of
fenbarung, 424-440. Verdere studies over de eschatologie van Bengel: H. Bauch, Bengel; 
M. Brecht, ZThK; L. Diestel, Föderaltheologie; R.B. Evenhuis, Bengel; H.F. von der 
Goltz, Bedeutung; R. Heinze, Bengel; G. Malzer, Theologie. 
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ment te lezen. Daarbij hoort ook Openbaring. Dat houdt niet als enige zijn 
aandacht vast. Heel de heilsgeschiedenis is het brandpunt van zijn 
theologie"^. Als tweede brandpunt komt daar later de toekomstverwach
ting bij. De publikaties over Openbaring zijn echt niet zijn eerste en enige. 
Zijn boeken houden zich met heel het Nieuwe Testament bezig, niet uitslui
tend met Openbaring. Hij komt tot dit bijbelboek vanuit heel de Schrift. 

Zijn sterke aandacht voor chronologie en eschatologie is alleen te verkla
ren uit grote eerbied voor de Heilige Schrift. Die is naar zijn inzicht een een
heid, een geheel, omdat ze de ontwikkeling van Gods economie beschrijft. 
De ontwikkeling van die economie is aan de chronologische gegevens te zien. 
De eerbied voor Gods openbaring drijft hem ook tot de bestudering van het 
laatste bijbelboek. 

Hoewel reeds vanaf zijn jeugdervaringen ten huize van zijn pleegvader 
Spindler zijn belangsteUing voor Openbaring gewekt is, gaat hij eerst in 1724 
zich bewust met dit bijbelboek bezighouden, al moeten we in rekening bren
gen, dat hij het dan wel leest in de lijn van Luther, Spener en Vitringa. Ben
gel heeft zijn ontwikkelingsgang ten aanzien van Openbaring zelf beschreven 
in zijn voorrede op de Erklarte Offenbarung Johanms oder vielmehr Jesu 
Chnsti^^^. We geven dit zoveel mogelijk met zijn eigen bewoordingen door. 

Bengel verklaart Openbaring te zien als een profetisch boek (par. 1). 
Zichtbare en onzichtbare dingen worden ons hier meegedeeld, historie en 
toekomst (par. 8). Hij wil graag het midden houden tussen twee uitersten. 
Aan de ene kant wil hij vermijden de verklaring van 'dag' in de profetie als 
een jaar, aan de andere kant de uitleg dat een 'dag' in de profetie ook niet 
meer is dan één dag (par. 8). Hij benadrukt vervolgens heel sterk, dat het 
apocalyptisch getuigenis zich richt tegen het pausdom (par. 9). 

Na de voorrede volgt de inleiding, waarin Bengel allerlei kenmerken van 
Openbaring schetst. In par. 13v daarvan benadrukt Bengel, dat we geen ze
ven perioden in Openbaring moeten lezen, maar vier kringen: de gemeenten 
(brieven), de schepselen (zegels), het rijk der wereld (trompetten) en het dier 
(schalen). 

Par. 28 vermeldt, dat Openbaring ook voor Israel een bedoeling heeft (de 
Hebreeuwse woorden en het noemen van de twaalf stammen wijzen daarop). 
Er waren veel Israëlieten in Klein-Azie. Op Patmos had Johannes het oog 
zowel op Klein-Azie als op Palestina. Openbaring kon nog bijdragen aan de 
bekering van Israel. 

112 HIJ beschouwt de Heilige Schrift als een eenheid en komt daartoe vanuit de bij hem centra
le gedachte van de 'oeconomia' Gods Daaruit laat zich ook zijn belangstelling voor de 
chronologie verklaren hij wil weten hoe de heilsgeschiedenis in fasen voortschrijdt Hij 
wil de fasen van de ontvouwing der goddelijke economie aanwijzen (H F von der Goltz, 
Bedeutung, 472vv; M Brecht, ZThK) Het spreken van twee brandpunten, twee polen, 
18 ontleend aan G Maier, Offenbarung, 412, vgl 409-424 Over de Schriftopvatting van 
Bengel zie ook E. Ludwig, Schriftverstandnis 

113 Uitgave Stuttgart 1834 Deze titel is veelzeggend voor Bengels mening dat Openbaring een 
dictaat van Jezus Christus is (G Maier, Offenbarung, 417 435) 
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De par. 29-32 bespreken de uitleg met het oog op de geschiedenis. Door 
te letten op de vervulling van de profetie, leren we Gods almacht kennen. 
Die vervulling is direct na het schrijven van Openbaring begonnen en reikt 
tot aan het einde der wereld, zelfs tot in de eeuwigheid. In een lang hoofd
stuk bespreekt Bengel de tijdrekening van Openbaring (par. 33-57). De tijds-
opgaven horen bij de inhoud. God geeft ons de getallen als hulpmiddel voor 
de uitleg van het geheel. Als we de 'tijden' verstaan, zullen ook de 'dingen' 
duidelijker worden. 

Bengel neemt zijn uitgangspunt bij de tijdsaanduiding 'een dag'. Door dit 
op te vatten als een echte dag komt men niet uit, evenmin door 'dag' te ne
men als een jaar. In navolging van C. Vitringa ziet Bengel een 'dag' als kor
ter dan een jaar en langer dan een dag. Hij komt voor de zg. profetische dag 
uit op ongeveer een half jaar. Hoe komt hij daartoe? Door de getallen in 
Op. 13 in een bepaalde verhouding tot elkaar te plaatsen. De 42 maanden van 
Op.13,5 en het getal 666 uit 13,18, waar Bengel in navolging van Luther 'ja
ren' bij denkt, worden op elkaar gedeeld. 666 : 42 = 15'V42. Een profetische 
maand is 15'V42 jaar, dat is de apocalyptische rekeneenheid. Ook andere 
tijdmaten als 'een tijd, tijden en een halve tijd' worden bepaald. Vervolgens 
worden de 666 jaar met de 1000 jaar van Op. 20 in verbinding gebracht. 
666:1000 als 2:3. Hieruit komt l l l 'A als rekeneenheid te voorschijn, 
grondslag voor een volledige apocalyptische tijdtaf el, die na de uitleg in het 
Besluit wordt toegevoegd (zie onder). 

Uit de woorden ,,hier is de wijsheid" van Op. 13,18 leidt Bengel af, dat 
hij met deze oplossing de sleutel voor heel Openbaring in handen heeft. Deze 
sleutel voor de verklaring van Openbaring ontdekte hij bij de voorbereiding 
van een les over Openbaring in 1724, een beslissende gebeurtenis naar zijn 
zeggen. ,,Gods leiding van mijn leven bracht mij in 1724 zover, dat mij dit 
licht opging". Deze sleutel legt heel Openbaring open en geeft toegang tot 
de kennis van Gods economie. Dit licht, dat hem is opgegaan, is een godde
lijk geschenk dat hem verplicht dit bekend te maken, opdat de gemeente weet 
hoe het vervolg van de geschiedenis zal verlopen. 

Uit genoemde tabel blijkt dat Bengel in 1836 het begin van het eerste dui
zendjarige rijk verwacht. Het verwijt dat hij met deze berekening de grens 
van Mc. 13,32 zou doorbreken, beantwoordt Bengel met de stelling, dat Je
zus bij het uitspreken van Mc. 13,32 het nog niet wist, maar het nu wel weet 
en deze kennis via Johannes aan de gemeente meedeelt. 

In dit eerste duizendjarige rijk, de periode van satans gevangenschap, 
worden verschillende profetieën vervuld; heidenen en joden bekeren zich. 
Het wordt een tijd van genade, vrede en grote welvaart. Het Woord Gods 
is dan voltooid, het beest gaat ten onder. Daarna wordt de satan voor een 
kleine tijd losgelaten en begint het duizendjarige rijk waarin de heiligen rege
ren. Bengel is een aanhanger van het dubbele chiliasme. Hij leidt uit 
Op.20,2.3.7. het eerste millennium af, uit 20,4.5.6 het tweede, dat z.i. begint 
in 2836 en uitloopt op het einde der wereld. Bengel ziet 20,13 (de duizendjari-
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ge gevangenschap van satan) en 20,4-6 (de duizendjarige regering der heili
gen) als verschillende zaken. De korte tijd van loslating van de satan begint 
met de regering der heiligen. 

De periode die aan 1836 voorafgaat, ziet Bengel terug in Op.Svv. De eerste 
vier zegels van Op.6 dateert hij ten tijde van keizer Trajanus. Vanaf Op. 15 
is alles nog toekomst. De trompetten van de eerste vier engelen zijn de twee
de tot en met de vijfde eeuw; 510-589 is het eerste wee; 634-847 het tweede 
wee en 947-1836 het derde wee. 

In het 'Besluit' bespreekt Bengel nog de tijden van het beest. Het beest is 
z.i. het pausdom vanaf Gregorius VII. 1058 -l- 777V9 = 1836. 

Tot slot geeft Bengel een zeer waardevol overzicht van de geschiedenis van 
de uitleg van Openbaring. Hij zet dat op aan de hand van drie dingen die 
de kerk uit het NT leerde verwachten: de antichrist, het duizendjarige rijk 
en het einde der wereld. De christenen in de eerste drie eeuwen verwachtten 
het duizendjarige rijk na de antichrist. Vanaf de tijd van Constantijn veran
dert dit. De volgorde is nu: duizend jaar — antichrist — wereldeinde. Het 
duizendjarige rijk wordt beschouwd als aan de gang zijnde en de antichrist 
als nabij. Bengel tekent dan de opvattingen in de Middeleeuwen en vermeldt 
m.n. Joachim die z.i. terecht de duizend jaar verwacht na de antichrist. Hij 
vestigt ook de aandacht op de Waldenzen. De Reformatie brengt nieuw licht: 
het pausdom van Hildebrand wordt beschouwd als het beest van Op. 13. De 
jaren van dat pausdom zijn de 666 jaar. Luther is bijna bij de juiste uitleg. 
Zijn fout is nog, dat hij de duizend jaar berekent als geweest zijnde vanaf 
het begin van het NT tot Gregorius VII. A. Osiander stelt ten onrechte de 
1260 dagen gelijk aan 1260 jaar. Door het chiliasme van de wederdopers 
kwam er weer ruimte voor het verwachten van de duizend jaar als toekomst. 
Na nog wat stromingen te hebben vermeld, die het jaartal van het wereld
einde verkeerd berekenden, ziet Bengel de oude waarheid terugkomen bij 
Joh. Piscator die het rijk van het beest en de antichrist plaatst vóór de dui
zend jaar. Door Cocceius en Spener komt de waarheid steeds sterker naar 
voren. Niemand heeft zo raak geschoten als Campegius Vitringa die terecht 
start bij Gregorius VII en de juiste opvatting van een profetische dag heeft. 
De oude volgorde (antichrist - duizend jaar - wereldeinde) is weer terug. 

- Duidelijk is dat Bengel zelf Luther, Spener en Vitringa noemt als dege
nen van wie hij voor de uitleg van Openbaring het meest heeft geleerd. 

- Bengel volgt de historische methode van uitleg en ziet in Openbaring de 
kerk- en wereldgeschiedenis beschreven. Tot Op. 14 ziet hij geschiedenis, 
vanaf Op. 15 toekomst. Hij verwerpt de recapitulatietheorie en verdedigt het 
chiliasme, dat hij het 'zalige' chiliasme noemt, als staande tegenover het val
se chihasme. 

- De plaats van de joden: Openbaring heeft ook een bedoeling voor hen. 
In de heiligen van Op.20,9 ziet Bengel m.n. de gelovigen uit Israël. Ook el
ders in zijn verklaring heeft Bengel oog voor de joden. Zo beschouwt hij de 
twaalf sterren van Op.12,1 als de twaalf stammen van Israël. Vanaf 1836, 
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als het eerste millennium is begonnen, gaan ook alle stammen van Israël God 
vrezen. 

Samenvattend kan van Bengel gezegd worden: Hij heeft de bUk gescherpt 
voor de heilshistorische toekomst. In een tijd van rationalisme en vooruit
gangsgeloof heeft hij de gemeente op gerichten en toekomstig lijden voorbe
reid. De pastorale dimensie van Openbaring, troost voor de kerk, heeft hij 
sterk naar voren gebracht. Het boek Openbaring heeft hij weer nieuw aan
zien laten verwerven. 

Versuch einer apocalyptischen Zeittafel' '"* 

I Voorstelling naar 
A 30: 
96: 

B 97,98: 

C De Here komt 
D 2e-5e eeuw: 
E 510-589: 
F 589-634: 
G 634-847: 
H 860: 

I 847-947: 
K 940-1617: 
L 947-1836: 
M 1058-1836: 
N Daartussen: 
O 1208, 1209: 
P 1614: 
Q 1836: 

R Daarna: 

S 
T 
V 

de tekst 
Jezus Christus lijdt, sterft, staat op, vaart ten hemel. 
Johannes schrijft Openbaring (Op.l). De toekomst des Heren 
wordt aan de zeven gemeenten in Asia en hun engelen verkon
digd (Op.2-3). 
De zeven zegels worden geopend (Op.4-6). De zeven trompet
ten worden aan de zeven engelen gegeven (Op.7-8). 

: Johannes is niet meer. 
de trompetten van de eerste vier engelen (Op.8,6-13). 
het eerste wee (Op.9,lvv). 
stilstand tussen het eerste en tweede wee (Op.9,12). 
het tweede wee (Op.9,13v). 
begin van de 'non-chronus' (Op. 10,6) en van de vele koningen 
(Op.10,11). 
stilte tussen het tweede en derde wee (Op.l 1,14). 
de 1260 dagen van de vrouw in de woestijn (Op. 12,6). 
het derde wee (Op.12,12). 
een tijd en tijden en een halve tijd (Op. 12,14) 
het dier van Op.13,5. 
oorlog met de heiUgen (Op. 13,7). 
de engel met het eeuwige evangelie (Op. 14,6). 
einde van de 'non-chronus'; voltooiing van het Woord Gods; 
einde van M; ondergang van het beest; duizendjarige gevangen
schap van de satan (Op. 19-20). 
loslating van de satan voor een korte tijd; begin van de 1000 
jaar waarin de heihgen regeren (Op.20,3.4). 
Einde van de korte tijd (Op.20,7). 
Einde van de wereld (Op.20,11). 
Alles nieuw (Op.21-22). 

II VoorsteUing naar de historie: synopsis van kerk- en wereldgeschiedenis 
2e eeuw: Op.8,7 verstrooiing der joden door Hadrianus 
3e eeuw: Op.8,8 inval der Gothen 

114. J.A. Bengel, Erklarte Offenbarung, 640. 
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4e eeuw 
5e eeuw 
6e eeuw 
7e eeuw 
8e eeuw 
9e eeuw 

10e eeuw 
11e eeuw 
12e eeuw 
13e eeuw 
14e eeuw 
15e eeuw 
16e eeuw 
17e eeuw 

Op.8,10 seculum Arianum 
Op.8,12 het keizerschap wordt opgeheven 
Op.9,1 verdrukking der joden in Perzië 
Op.9,13 de moorden der Saracenen 
Op.9,20 zucht tot beeldenverering 
Op. 10,11 het keizerschap onder Karel de Grote 
Op. 12,12 seculum infelix 
Op.13,1 seculum Hildebrandinum 
Op. 13,4 het geweld van de paus 
Op. 13,7 de kruistocht tegen de Waldenzen 
Op.13,7 de pauselijke macht over alle naties 
Op.13,8 aanbidding van het beest 
Op. 13,9 de Reformatie 
Op. 14,6.8 evangelische leraars: Arnd, Spener en nog een derde. 

2.1.4.4 Verbindingen Bengel - Engeland/Amerika 
Gezien de parallellen tussen het chiliasme van Bengel met zijn school en 

het Amerikaanse chiliasme rijst de vraag of er sprake is geweest van directe 
beïnvloeding. Lopen er lijnen van Württemberg naar Engeland en Amerika 
of andersom? 

De volgende gegevens staan in ieder geval vast: 
- In de tijd vóór Bengel bewerkten allerlei invloeden in Württemberg het 

piëtisme. Eén van die invloeden is die van puriteinse stichtelijke lectuur uit 
Engeland. Als duidelijk voorbeeld is hier te noemen de Duitse vertaling van 
Het gulden kleinood der kinderen Gods van Immanuel Sonthom"^ Dit is 
een lijn Engeland-Duitsland. 

- Bengel is bekend met Engelse literatuur over Openbaring blijkens de 
voorrede op de Erkldrte Offenbarung^'^. 

- Dan de lijnen Württemberg-Engeland. Bengels Gnomon is o.a. in het 
Engels vertaald. Dit gebeurde in 1755 door John Wesley'". Zijn Erkldrte 
Offenbarung is in 1757 in het Engels vertaald door John Robertson op aan
sporen van Wesley"^ (John Wesley (1703-1791), de man die aan het begin 
van het methodisme staat, verwachtte nog in deze bedeUng het duizendjarige 
rijk. Al moet daar wel bij gezegd worden, dat het eschatologische motief bij 

115. F. Fritz, BWKG 43, 99; F. Fritz, BWKG 55/56. 
116. Voorrede Erkldrte Offenbarung IV, 28 (Thomas Burnet). Vgl. G. Maler, Offenbarung, 

436. 
117. M. Brecht, Bengel, 203-204; J.C.F. Burk, Bengel, 346; R.B. Evenhuis, Bengel, 35; G. 

Malzer, Bengel, 197vv; G. Maier, Offenbarung, 440. Wesley zette in de geest van Bengel 
ook een 'bijbelwerk' op: Explanatory notes upon the New Testament. 

118. J.C.F. Burk, Bengel, 318; R.B. Evenhuis, Bengel, 31. De titel Bengelius introduction to 
his exposition of the Apocalypse with his preface to that work and the greatest part of 
the conclusion of it, London 1757. J. van den Berg, Constrained, 74v laat zien hoe Wesley 
via de Moravische broeders beïnvloed is door het Duitse piëtisme. Over het terugtreden 
van het eschatologische achter het soteriologische motief bij Wesley zie J. van den Berg, 
Constrained, 82-83. 
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hem sterk terugtreedt t.o.v. het soteriologische motief.)- Reeds vóór Bengel 
zijn er contacten tussen het pietisme en de angelsaksische wereld. A.H. 
Francke correspondeert vanaf 1700 met leden van 'The Society for Promo
ting Christian Knowledge', wat leidt tot samenwerking van Engelse en Duit
se zending. Francke heeft ook Engelse jongens in zijn beroemde weeshuis 
opgevoed en heeft piëtistische literatuur in het Engels vertaald. M.n. Pietas 
Hallensis (1706) is belangrijk geweest voor de verspreiding van het piëtisti
sche klimaat in de angelsaksische wereld'". 

Naast deze directe lijnen van Bengel naar Wesley en het methodisi ie is te 
wijzen op een gemeenschappelijk gedachtenklimaat, een innerlijke samen
hang tussen het Wurttembergse chiUasme en het angelsaksische chiliasme, 
dat in de negentiende eeuw tot bloei komt. Irving verwacht het einde der we
reld in 1835, later in 1838, ten slotte in 1842. William Miller, de vader van 
het adventisme, in 1833. Dit komt behoorlijk m de buurt van Bengels jaartal 
1836. Ook R.B. Evenhuis trekt de conclusie dat eerder van innerlijke samen
hang dan van regelrechte invloed gesproken moet worden'^". 

2.1.4.5 De school van Bengel'^' 
Bengels theologie heeft vele volgelingen gehad. Zijn jarenlange onderwijs 

als praeceptor aan de kloosterschool te Denkendorf is de voornaamste factor 
ter verklaring van deze invloed. Hij heeft daar vele aanstaande theologen on
der zijn hoede gehad. Ook aan zijn geschriften, die goede ingang vonden in 
het piëtistische klimaat van Wurttemberg, is deze invloed te danken. De leer
lingen van Bengel zijn globaal in twee groepen te verdelen: 

a. De praktisch-bijbelse richting (door G. Malzer de 'conservatieve' rich
ting genoemd), die erop gericht is dat de gemeente de HeiUge Schrift ver
staat. Zij is exegetisch bezig met het oog op de praktijk van het christelijk 
leven. Bengels theologie wordt door hen gepopulariseerd en heeft via de con-
ventikels, waar deze geschriften werden bestudeerd, het piëtistische klimaat 
in Wurttemberg gestempeld, vooral in de periode 1740-1780. Aan deze rich
ting zijn de namen verbonden van o.a. J.F. Reuss, D. Burk, F.C. Steinhofer, 
C.H. Rieger en M.F. Roos. 

b. De speculatief-theosofische richting (door G. Malzer de 'creatieve' rich
ting genoemd), die Bengels theologisch systeem combineren wil met filosofi
sche noties, o.a. de idee van de 'geist-leibliche Welt'. Hier moeten genoemd 
worden: F.C. Oetinger, C A . Crusius, G.C. Storr, L. Fricker, Ph.M. Hahn 

119 J van den Berg, Constrained, 42-44; J.A de Jong, Waters, 85 102-104 107-108; M 
Schmidt, AGP 2 

120 R B Evenhuis, Bengel, 183 
121 R Bauckham, TRE3, 743, M Brecht, Bengel, 202-218, J.C F Burk, Bengel, 318-334, K. 

Dijk, Rijk, 68-72, R B Evenhuis, Bengel, 70 196 224-240, F Fritz, BfVKG 41, F Fritz, 
BfVKG 55/56, H F von der Goltz, Bedeutung, 492-506, G Malzer, Bengel, 368vv, G. 
Maier, Offenbarung, 440-447. 
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en M. Hahn'^^. Deze laatste verwacht in het duizendjarige rijk de bekering 
van Israel. 

Als voorbeeld van de invloed van Bengels chiliasme kan gewezen worden 
op H. Jung Stilling (1740-1817)'". Hij knoopt aan bij een geschrift uit Ben
gels school dat in 1800 verscheen onder de titel Der Glaubens- und Hoff-
nungsblick des Volkes Gottes in der antichristlichen Zeit van de hand van 
J.J. Friederich. Bengels beschrijving van het duizendjarige rijk wordt daarin 
gevolgd. Bengel had gewezen op Duitsland als schuilplaats voor de tijden 
van nood die aan de duizend jaar voorafgaan. Dat wordt in dit geschrift Pa
lestina. Daar zal op Sion de residentie zijn van Christus in zijn komend ko
ninkrijk. Alle oudtestamentische beloften over het heilige land en de heilige 
stad met de tempel gaan dan in vervulling. Heel Israel komt in het heilige 
land terug en heeft blijvende voorrechten. Palestina is 'Bergungsort'. Jung 
Stilling knoopt hierbij aan, maar stelt dat Palestina alleen voor joden een 
schuilplaats is. De gelovige christenen zullen in Solyma in Midden-Azie een 
schuilplaats moeten zoeken. Als door de arbeid vanuit Halle en Schotland 
de aandacht valt op Rusland en de emigratie naar Palestina onmogelijk 
wordt, komt mede door Jung Stilling de emigratie naar Rusland op gang, 
in 1803-1804 en in 1815-1816. Later wordt er in Duitsland een vereniging 
voor emigratie naar Palestina opgericht (1834). 

Naast de beweging rond Jung Stilling zijn als bewijs voor de invloed van 
Bengels chiliasme te noemen: de stichting van een piëtistische kolonie in 
Kornthal bij Stuttgart, de Tempelbeweging onder leiding van C. Hoffmann 
en de beweging van de harmonisten'^". Alle drie worden gekenmerkt door 
de poging om in verband met het naderende jaar 1836 een verzamelplaats en 
schuilplaats voor de gelovigen te scheppen. 

De opkomst van het chiliasme aan het begin van de negentiende eeuw na 
een teruggang in de achttiende eeuw is mede te verklaren uit de beroeringen 
ten tijde van de Franse revolutie en de napoleontische tijd en als reactie op 
het rationalisme. Ook in het vervolg van de negentiende eeuw blijven er ver
dedigers van een profetisch-heilshistorische theologie'^' ondanks de stijgen
de papieren van de historisch-kritische methode van Schriftverklaring. Te 
noemen zijn: J.C.K. von Hofmann (1810-1877) te Erlangen: Israel bekeert 
zich in het duizendjarige rijk; F. Delitzsch (1813-1890); K.A. Auberlen 
(1824-1864) te Bazel, een 'Bengel na Bengel' genoemd: het duizendjarige rijk 
staat bij hem centraal, Israel staat aan de spits van de hele mensheid; J.T. 
Beek (1804-1878) te Tubingen en E.W. Hengstenberg (1802-1869). 

Daarnaast zijn er ook chiliasten onder de Vermittlungstheologen: J.P. 

122 G Maier, Offenbarung, 443-444 
123 G Maier, Offenbarung, 446, vgl 442v 
124 R B Evenhuis, Bengel, 178-183 
125 K Dijk, Rijk, 69-72, G Maier, Offenbarung, 488-508 G Schrenk, Weissagung, 71 te

kent ook Th Zahn als uiteindelijk afkomstig uit de school-Bengel. 
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Lange (1802-1884); F.H.R. Frank (1827-1894) en C E . Luthardt (1823-
1902)126. 

2.1.5 Het chiliasme in de negentiende eeuw 

2.1.5.1 Duitsland 
Duitsland is naast Engeland en Amerika bakermat van het chiliasme in de

ze eeuw. Daarover is bij de bespreking van de school van Bengel het nodige 
gezegd, zodat we kunnen verwijzen naar 2.1.4.5. 

2.1.5.2 Geneve en het Réveil 
Afzonderlijke aandacht verdient in deze periode Geneve'". Daar verza

melt barones Juliane von Krudener een kring van chiliasten om zich heen. 
Zij heeft eerst in Z.W.-Duitsland het piëtistische chiliasme leren kennen. 
Vanuit Geneve gaat zij naar Parijs waar zij Alexander I van Rusland bem-
vloedt met haar denken, waarin deze Alexander was aangewezen als bestrij
der van de antichrist. De geest van haar denken toont verwantschap met het 
klimaat dat ook blijkt uit de Heilige Alliantie van 1815: Frans I van Oosten
rijk, Frederik Willem III van Pruisen en Alexander I van Rusland verklaren 
daarin slechts volgens christelijke beginselen te willen regeren. Dit document 
ademt een postmillennialistische geest: in deze aardse koninkrijken komt het 
koninkrijk van Christus in zicht. 

Tot de genoemde Réveilkring in Geneve behoren ook Emile Guers'^* en 
Louis Gaussen'2'. Guers schrijft in 1856 een boek over de toekomst van Is
rael. Aan het begin van het duizendjarige rijk zal heel Israel worden gered. 
Gaussen schrijft in deze zelfde geest een boek over Daniel (1854). Guers' 
boek is in 1862 in het Nederlands vertaald. 

Vanuit het Zwitserse Réveil is de belangstelling voor de bekering van de 
joden ook in Nederland gestimuleerd. D. Deddens wijst op een interessante 
lijn Genève-Schotland. De kring van de Société des Amis, de Réveilkring in 
Geneve, onderging niet alleen de invloed van barones Von Krudener, die 
vaak als spreekster optrad, maar ook die van de Schot Robert Haldane'^". 

126 G. Maier, Offenbarung, 508-519 
127 D Deddens, ^ / i c todmg, 40-41, M E Kluit, «evej/, 134-165; D H Kromminga, M(//en-

n/Mm, 183-184, W J Ouweneel, Braerfera, 38-43, W J Ouweneel, Mee^rer, 40, C A Tuk
ker, Chiliasme, 29-33 

128 Emile Guers (1794-1882) was predikant van de eerste afgescheiden kerk te Geneve, die 
sinds 1817 apart vergaderde, zie D Deddens, Afscheiding, 40 44-46 Ook Deddens wijst 
op 'darbistische gevoelens' die zich in een later stadium in deze gemeente sterk maken (46) 
Een van de redenen voor Cesar Malan, voorganger van de tweede afgescheiden kerk te 
Geneve, om aan de hereniging van 1848 met mee te doen (D Deddens, Afscheiding, 51) 

129 L Gaussen (1790-1863) was een van de initiatiefnemers tot oprichting van een theologi
sche school te Geneve (1832) en predikant van de derde afgescheiden gemeente te Geneve 
Over hem D Deddens, Afscheiding, 51-56 57, M E Kluit, Reveil, 134-135 

130 D Deddens, Afscheiding, 41-44 Komt het chihasme van Guers en Gaussen mede door 
Haldane's bijbeloefeningen tot stand? 
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2.1.5.3 Amerika 
Algemeen klimaat 

Het Amerika van de negentiende eeuw biedt een ideale bodem voor de 
ontwikkeling van chiliastische gedachten vanwege de volgende factoren'^': 

a. Amerika is al vanaf de zeventiende eeuw als de nieuwe wereld in reli
gieus licht geplaatst: een nieuwe kans om een ideale samenleving te schep
pen; 

b. In de tijd na de Franse revolutie en de Amerikaanse vrijheidsoorlog 
gaat een optimistische toekomstvisie heersen; 

c: Na de ontdekking der nieuwe wereld steken aanhangers van vele religies 
en sekten de oceaan over'". Allerlei vervolgde groepen worden in Amerika 
opgevangen (Puriteinen, Quakers, Baptisten, Presbyterianen). Van het Eu
ropese vasteland worden ook impulsen van lutheranisme, calvinisme en ana
baptisme ontvangen; 

d. Samensmelting van dit alles doet een sfeer ontstaan, waarin het chili
asme naar voren kan komen, ditmaal vooral in de vorm van het adventisme. 
Het in Amerika heersende denominationalisme met zijn a-historische instel
ling en de methodistische sfeer van activisme en synergisme werken begunsti
gend voor het adventisme; 

e. Vele Amerikaanse studenten maken een gang naar Europa, waar het 
chiliasme a la Bengel aan verschillende universiteiten een sterke positie had 
gekregen (2.1.4.5). 

De huidige woordvoerders van het premillennialisme stellen, dat onder de 
Puriteinen, de Pilgrim Fathers en de eerste Amerikaanse theologen chiliasten 
waren. W.H. Rutgers"' wijst deze bewering na onderzoek van de hand. 
Ook van de vele sekten die vanaf de komst der Quakers naar Amerika in 
1657 kunnen worden genoemd, is er z.i. geen die het kenmerk van het huidi
ge premillennialisme vertoont. Wel zijn chiliastische noties aanwijsbaar bij 
bijv. de Mennonieten, de Moravische broeders (vestiging in Pennsylvania), 
the Shakers, the Harmony Society, The Church of the New Jerusalem. 

Het adventisme 
Deze stroming'^" is de eerste in Amerika waar het millennialisme de 

hoeksteen van het systeem is. William Miller (1782-1849) komt in contact 
met baptistische en methodistische kringen waar de verwachting heerst van 
het spoedige einde der wereld. Vanaf 1816 studeert hij in de bijbel die hij ziet 

131. R. Bauckham, TREi, 741-743; D.H. Kromminga, Millennium, 215-226 mn. 221vv; 234-
241; J. Kamphuis, Signalen, 61-69. 

132. J.A. de Jong, Waters. 
133. W.H. Rutgers, Premillennialism, 81-91. 
134. R. Bauckham, TREi, 742; K. Dijk, Rijk, 118-121; J. Kamphuis, Signalen, 61-80; D.H. 

Kromminga, Millennium, 228-230; W.H. Rutgers, Premillennialism, 90-98. 
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als een handboek voor de toekomst. M.n. de profetieën over de eindtijd trek
ken zijn aandacht. Op grond van de getallen in Da.8,13.14 en 9,24 berekent 
hij het einde van deze bedeling op 1843-1844. In 1836 wordt dit voor het eerst 
door hem gepubliceerd en daarna wordt een enorme missionaire activiteit 
ontplooid. Echter, 1844 verstrijkt zonder de verwachte gebeurtenissen: de 
verschijning van Christus, de verdwijning der goddelozen en de regering der 
heiligen met Christus. Nieuwe data worden berekend, wat weer nieuwe te
leurstellingen geeft. Miller wordt door velen verworpen, zijn volgelingen 
vormen slechts een minderheid binnen het adventisme, dat in verschillende 
stromingen uiteenvalt. 

De hoofdstroom loopt verder in het zg. zevendedags-adventisme^^^. Het 
zevendedags-baptisme, dat al vanaf 1671 in Amerika is, wordt in het adven
tisme binnengedragen door Joseph Bates, een van de medestanders van Mil
ler. Het is m.n. de visionaire Ellen G. White, die adventisme, baptisme en 
sabbatisme maakt tot de eenheid van het zevendedags-adventisme. Zij ont
vangt visioenen die als openbaring gelden. De sabbat staat in dit stelsel cen
traal. Christus is nu in het hemels heiligdom. Tot aan zijn wederkomst is het 
de tijd om deze boodschap van de sabbat uit te dragen. 

Aparte vermelding verdienen de ago-to-home-Adventists die de terugkeer 
van de joden naar het heihge land verwachtten, waar die joden met Christus 
duizend jaar in de heilige stad zullen regeren'^'. 

De Jehovah's getuigen^^^ horen hier ook thuis. Hun stelsel is een radicali
sering en rationalisering van het adventisme, die teruggaan op C.T. Russell 
(1852-1916). Hij stichtte in 1881 de Zions Watch Tower Society. Russell be
gon de Bijbel te lezen als adventist met voorUefde voor chronologie. Van de 
adventisten nam hij 1874 over als het jaar dat Christus op aarde verschijnt 
in onzichtbare tegenwoordigheid. Met een berekening op grond van het ju
beljaar komt hij tot 1914 als het jaar dat het millennium zal worden opge
richt. Israël zal dan de voornaamste natie zijn. Na 1914 wordt dit jaar ge
noemd het jaar van de oprichting van Gods koninkrijk in de hemel, 1975 zal 
nu het einde zijn voor het goddeloze samenstel van deze wereld. Ook nu een 
stelsel van duizend jaar en alles ingebed in een rekenkundig geheel. Dit stelsel 
wordt gekenmerkt door oppermacht van het verstand, voorliefde voor reke-
narij, terzijdestelling van de centrale betekenis van Christus en wordt ver
spreid door een enorme propagandistische organisatie. 

2.1.5.4 Engeland 
De lijnen van vorige eeuwen zijn door te trekken (vgl. Van Herborn naar 

Cambridge, 2.1.4.1a; Van Engeland naar Nederland, 2.1.4.1b; Amesius, 
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2.1.4. ld en de lijn Bengel-Wesley, 2.1.4.4). 
In de officiële Engelse kerken behoudt het chiliasme aanhang. C.H. Spur-

geon (1834-1892) is een chiliast die de bekering van Israel en de terugkeer 
naar het eigen land leerde"^ 

Nog grotere aanhang is er in sektarische kringen. Hier moeten genoemd 
worden het irvingianisme en het darbisme, die onder 2.3.6 zullen worden be
handeld. 

2.1.5.5 Nederland 
In de kring van het Nederlandse RéveiP'^ leefde sterk de gedachte van de 

bekering van Israel. W. Bilderdijk paste het chiliasme in in zijn geschiedenis
beschouwing. De wereldharmonie die verscheurd is door de val van de mens, 
zal hersteld worden door de heerschappij van Christus op aarde. De regering 
over hemel en aarde komt in Christus' handen. In dat geheel verwacht Bil
derdijk ook een nieuwe dageraad voor Israel. 

Isaac da Costa^'^ meent dat het duizendjarige rijk een centrale plaats in
neemt in de Heilige Schrift. Hij verwacht een openbaring van de Messias in 
heerlijkheid en de wederoprichting van het koninkrijk van Israel. De Zoon 
van David zal vanuit Jeruzalem van zee tot zee regeren in een duizendjarig 
vrederijk. Het hoe is een geheim van God. Da Costa toont zich afkerig van 
speculaties en berekeningen. Hij is beïnvloed door Irving uit Engeland en 
door Bengel en Jung Stilling uit Duitsland. Hij stichtte een zg. profetisch ge
zelschap waar apocalyptische literatuur uit Engeland, m.n. van Irving, werd 
bestudeerd. 

W. de Clercq dacht in de geest van Da Costa. A. Capadose meent boven
dien, dat ook de tempel in Jeruzalem zal worden hernieuwd, iets dat Da 
Costa afwees. 

Naast de kringen van het Réveil moeten ook de kringen van de Afgescheide
nen worden genoemd. Chiliastische gedachten a la Da Costa treffen wij aan 
bij H.P. Scholte"". De bekendste chiliasten onder de Afgescheidenen zijn 

138 K Dijk, Rijk, 125-126. 
139 K Dijk, Rijk, 87-92, J van Genderen, Verwachting, 21-22, J. Kamphuis, Signalen, 
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131-132; W J Ouweneel, Broeders, 54-57 Over A Capadose M E Kluit, Reveil, 
145 149-158, W J Ouweneel, Broeders, 57-60 195-200, W J Ouweneel, Meester, 68-70 

140 J Kamphuis, Dff Co5ro, 14v 32-35 41-42 62v, M E Kluit,/?eve//, 156 158-162, H de 
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J. van Andel en M. Sipkes. Wei moet worden bedacht, dat dit een zeer gema
tigd chiliasme is. Van Andel bijv. is chiliast in de zin van Irenaeus, zonder 
dat hij dit systeem allesbeheersend laat worden. Z.i. moeten de profetieën 
over de toekomst letterlijk worden opgevat. Hij verwacht het messiaanse ko
ninkrijk van Christus op aarde in vereniging met Israël, maar stelt duidelijk, 
dat het hoe van deze bekering van Israël aan God moet worden overgelaten. 

Diverse synoden van de Christelijke Gereformeerde kerken hebben zich 
vanaf 1863 met het chiliasme moeten bezighouden. De synode van Franeker-
1863 spreekt uit, dat de verwachting van de wederkomst van de Zaligmaker 
om duizend jaar zichtbaar en lichamelijk te regeren op aarde geen leer van 
de Gereformeerde kerken is. Deze uitspraak wordt door de synoden van 
1866, 1872, 1879 en 1882 gehandhaafd'^. 

Wel is er door de Afgescheidenen veel gedaan aan zending onder de joden, 
tot 1875 door verenigingen en particulieren, sinds 1875 door een commissie 
voor de zending onder Israël, benoemd door de synode van 's Hertogen-
bosch-1875'«. 

In de Nederlandse Hervormde kerk vinden we chiliastische gedachten bij 
D. Chantepie de la Saussaye, J.H. Gunning en J.J. van Oosterzee, welke ge
dachten vaak ook gecombineerd gaan met de verwachting van een bekering 
van Israel'"". 

2.1.6 Het chiliasme in de twintigste eeuw 

2.1.6.1 Amerika 
Zoals in het voorafgaande is getoond, biedt Amerika een ideale voedings

bodem voor het chiliasme. Zowel in de sekten als in de verschillende kerkelij
ke denominaties (om een geliefde Amerikaanse term te gebruiken) zijn velen 
aanhangers van het chiliasme. Zeker vanaf 1840 krijgt het via Miller vaste 
voet in Amerika. We ontmoeten het chiliasme hier in de vorm van het pre-
millennialisme, de meest sprekende vorm van het chiliasme, waarbij men de 
wederkomst van Christus verwacht vóór het millennium. De ontwikkeüng 
van het premillennialisme wordt in 2.2 uitvoeriger beschreven. Om het over
zicht van het chiliasme in de loop der eeuwen te completeren, wordt het hier 
alvast genoteerd. Binnen het premillennialisme tekent zich ook het zg. dis-
pensationalisme af. Daarover zal uitvoeriger worden gehandeld in 2.3. 

Ondanks de sterke aanhang van het chiliasme is er ook verzet tegen het 
chiliasme. Als voorbeeld kan hier gewezen worden op the Christian Re
formed Church of America. Zij kreeg te maken met de invloed van ds. H.P. 
Scholte, die doorwerkte in de kringen rondom ds. H. Bultema die met zijn 
boek Maranatha en in het blad De Bereër chiliastische leerstellingen uit-

142. K. Dijk, Rijk, 94-114. 
143. Vgl. het overzicht van C.G. Bos, Houding. 
144. K. Dijk, Rijk, 114; S. Gerssen, Land, 114-117; H. Hoekstra, Chiliasme, 52v; J. Kamp

huis, Zionisme, 166v.l70; M.E. Kluit, Reveil, 148. 
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droeg. De synode van Grand Rapids-1918 doet een uitspraak waarin een der 
hoofdgedachten van het chiHasme wordt veroordeeld. De leer over het ko
ningschap van Christus, zoals Bultema die in zijn boek had verdedigd, wordt 
strijdig genoemd met de belijdenisgeschriften''". 

2.1.6.2 Nederland 
fl. In 1919 richt Joh. de Heer de Maranathabeweging op met het blad Het 

Zoeklicht. In dit blad is het chiliasme sterk uitgedragen. Ook hier treffen we 
de verwachting aan van het herstel van Israel in het duizendjarige rijk"". 
Het is geen wonder dat juist deze kringen de genoemde Hal Lindsey bij zijn 
bezoeken aan Nederland als spreker aantrekken. Zo sprak hij te Hilversum 
op een toogdag van Het Zoeklicht. 

b. Onder de ethische theologen blijven verschillende aanhangers van chili-
astische gedachten'''^: J.H. Roozemeyer naast de al genoemden. 

c. De gereformeerden hebben zich aangesloten bij het oordeel van Calvijn. 
A. Kuyper'''^, H. Bavinck"" en G.C. Berkouwer"" hebben het chiliasme 
veroordeeld, evenals de exegeten S. Greijdanus en G.Ch. Aalders. Vermel
denswaard is nog de uitspraak van de generale synode van Utrecht-1923 naar 
aanleiding van het appèl van G.J. Pauptit te Scheveningen. Deze man leerde 
de terugkeer van Israel en het herstel van de tempeldienst, wat door de syno
de wordt veroordeeld'^'. 

d. De Christelijke Gereformeerde kerken kregen op de synode van 
Rotterdam-1931 te maken met een klacht tegen het chiliastische denken van 
ds. A.M. Berkhoff. Dit leidt tot de uitspraak de besluiten over het chiHasme 
in de jaren 1863-1872 te handhaven'". 

e. Bij verschillende theologen uit de Nederlandse Hervormde kerk blijkt 
een zekere voorliefde voor Israel, al zijn de achtergronden daarvan verschil
lend. Om enkele voorbeelden te noemen: C. Graafland ziet de ontwikkeling 
van Calvijn naar A Brakel als legitiem en verrijkend: meer aandacht voor 
Israel in de toekomstverwachting, waarbij meer elementen uit Gods Woord 
aan bod komen. God heeft heilsbeloften aan Israel geschonken, die Hij op 
zijn wijze zal waarmaken'". De toonaangevende hervormde theoloog H. 

145 K. Dijk, Rijk, 157-165. 
146 K Dijk,/Ï//A:, 131-138, C van der Waal, Laawre rfagen, 39; J van Genderen, Kerivac/i-
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148 A Kuyper, Voleinding IV Over Kuypers visie op dit punt: J Kamphuis, Zionisme, 166-

175, W J Ouweneel, Openbaring 1, 46v; S Schoon, Presentie, 140. I Schoffer, Verleden, 
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Berkhof'' komt vanuit een heel andere, niet-chiliastische, achtergrond tot 
het spreken over het herstelde Israel als het middelpunt der wereld in het ko
mende vrederijk. 

2.2 De lijn van het premillennialisme 

Het chiliasme van Walvoord is nu geplaatst tegen de achtergrond van de ge
schiedenis. Het blijkt niet nieuw te zijn. Na het trekken van een grotere cirkel 
gaan we nu een kleinere daarbinnen trekken. 

Déze vorm van chiliasme is als volgt te benoemen: het is de vorm van het 
premillennialisme, de wederkomst van Christus wordt verwacht vóór het 
duizendjarige rijk. Het is de meest bekende en ook meest sprekende vorm 
van chiliasme. De benaming 'premillennialisme' komt vooral voor vanaf de 
negentiende eeuw (vgl. 2.1.6). Vanaf Miller kunnen we de sporen hiervan 
volgen. In 1878 wordt de eerste 'profetische conferentie' te New York gehou
den, waar prominente vertegenwoordigers uit tien denominaties tegenwoor
dig zijn. Daar wordt als doel geformuleerd: de leer van de tweede komst van 
Christus nieuw leven inblazen. De tweede conferentie wordt in 1886 te Chi
cago gehouden. 

De derde conferentie"^ de zg. 'Prophetic Bible Conference', wordt ge
houden te Chicago in 1914. Daar worden tien fundamentele geloofsartikelen 
aanvaard. Het negende artikel luidt: Wij geloven de spoedige komst van 
Christus om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. 

Het premillenniaUsme neemt een enorme vlucht. Vele bijbelinstituten wor
den vandaag door dit stelsel gestempeld. Van 1919-1930 voert het premillen
nialisme een sterke oppositie tegen het liberalisme en modernisme. Het Ame
rikaanse kerkelijke leven is helemaal gestempeld door de tegenstelling pre — 
post. ,,Are you pre or post?" is een gebruikelijke vraag aan het begin van 
een gesprek onder christenen. Men beroemt zich erop aanhangers van ver
schillende confessies te verenigen en ook de jeugd wat te bieden'". 

De benaming 'premillenniaUsme' profileert zich door de tegenstelling met 
het 'postmillennialisme'. Daaronder verstaan we de voorstelling van het chi
liasme, waarbij de wederkomst van Christus volgt op het duizendjarige vre
derijk. Het duizendjarige rijk wordt gezien als opkomend uit de geschiede
nis, als liggend in het verlengde van ontwikkeHngen die nu al gaande zijn. 
Het postmillennialisme wordt gekenmerkt door een optimistische toekomst
verwachting. Het einde van de geschiedenis zal een soort gouden eeuw ople-

154 H Berkhof, Geschiedenis, 125-163 In Christelijk Geloof, 234-280 (1973) wijdt hij een 
apart hoofdstuk aan Israel, waarin hij twee lijnen tekent Israel als het speciale adres van 
Gods trouw en beloften en Israel als proeftuin voor Gods universele handelen met alle vol
ken Vgl ook de weergave door J van Genderen, Verwachting, 47-49 en C. Graafland, 
Verbond, 16-17. 

155 Zie over deze conferenties ook J F Walvoord, Tribulation, 13 
156 D H Kromminga, Millennium, 231, W H Rutgers, Premillennialism, I06vv 120-125 
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veren. De wereld zal door de invloed van het evangelie meer en meer ge
kerstend worden. 

Vaak is het postmillennialisme gecombineerd met vrijzinnige tendenzen. 
Reden voor Walvoord e.a. om ieder die de Bijbel trouw wil bewaren, op te 
roepen te kiezen voor het premillennialisme dat juist schriftkritiek, evolutio-
nisme en modernisme bestrijden wil. Overigens onderscheidt Walvoord te
recht tussen twee soorten postmillennialisme: een bijbels en een vrijzinnig 
type'". 

In Amerika heeft het postmillennialisme zich vaak laten verbinden met 
politiek-nationale ideeën: de Verenigde Staten hadden een belangrijke taak 
in het proces van de vooruitgang der mensheid. 

Het postmillennialisme heeft na de Eerste Wereldoorlog veel aanhang verlo
ren. De gedachte aan een naderende tijd van vrede bleek minder voor de 
hand liggend. Na de Tweede Wereldoorlog werd die neergang nog sterker. 
Toch zijn er nog steeds postmillennialisten. Als voorbeeld wijzen we op L. 
Boettner. Hij ziet de kerk als de zichtbare openbaring van het koninkrijk 
Gods op aarde. Zij predikt het evangelie, zodat de wereld meer en meer ge
kerstend wordt. Christelijke beginselen zullen worden nageleefd, de zonde 
vermindert sterk. Politiek, sociaal, economisch en cultureel verbetert de sa
menleving zich. Een periode van geestelijke bloei, vol van gerechtigheid en 
vrede, komt voort uit huidige ontwikkelingen. Aan het eind van het vrede-
rijk manifesteert het kwade zich nog eenmaal. Dan volgt de wederkomst van 
Christus, de opstanding der doden en het laatste oordeel. Boettner bena
drukt, dat dit vrederijk zich zal ontwikkelen na een lang proces van predi
king door de kerk en van het werk van de Heihge Geest in de harten'". 

Het terminologische onderscheid premillennialisme — postmillenniaHsme 
wordt gemaakt sinds Daniel Whitby (1638-1726)"', een unitariër uit Enge
land. Hij wordt veelal beschouwd als de eerste die het schema van Augusti-
nus heeft aangetast. Velen doen dit vanwege Whitby's stelling, dat de huidi
ge wereldperiode door processen van binnenuit zal uitlopen op het millenni
um. Pas na het millennium zal Christus terugkeren. 

Terecht is er bezwaar tegen aangetekend Whitby te beschouwen als de vader van 
het postmillennialisme'*". Al is de term 'postmillennialisme' later gesmeed, de 
daarmee bedoelde leer was vóór Whitby al wijd verbreid. 

157. J.F. Walvoord, Kingdom, 23. 
158. J. van Genderen, Verwachting, 45-46; J.F. Walvoord, Kingdom, 30. Naast Boettner is 

ook G.E. Ladd te noemen, wiens mening wordt geschetst door J. van Genderen, Verwach
ting, 23-25 en J.F. Walvoord, Tribulation, 40-59. 

159. O.T. Allis, Prophecy, 4; J.A. de Jong, Waters, 83; W.H. Rutgers, Premillennialism, 15; 
J.F. Walvoord, Kingdom, 7.22v. J.F. Walvoord, Tribulation, 11-20 schetst de opkomst 
van het postmillennialisme en de varianten ervan. 

160. J.A. de Jong, Waters, 83; D.H. Kromminga, Millennium, 77vv.ll4vv. 
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Kromminga trekt de lijn van het postmillennialisme terug tot Montanus in de oude 
kerlc. De chiliasten die er waren vanaf het begin van de tweede eeuw tot het begin 
van de vijfde eeuw waren premillennialisten. Alleen Montanus vormt hier een uit
zondering (vgl. 2.1.1): hij verwacht na de periode van wet en profeten en die van 
het evangelie een periode van de Heilige Geest. Daarna komt Christus terug. Van
wege de indeling van de geschiedenis in perioden, behandelen we Montanus onder 
het dispensationahsme (2.3.1). 
In de Middeleeuwen plaatst Kromminga de verschuiving van premillennialisme 
naar postmillennialisme. Joachim van Fiore verwacht aan het einde van de ge
schiedenis de periode van de Heilige Geest, die bij hem zo ongeveer de plaats van 
het millennium gaat innemen. Het wachten is op de slotperiode van de geschiede
nis, waarin de kerk zuiver zal zijn (zie over hem 2.3.2). 
De gematigde chiliasten na de Reformatie in Nederland waren postmillennialisten: 
Cocceius, Vitringa, D'Outrein, Witsius, Hoornbeeck, Koelman en A Brakel'". 
Wat Amerika betreft, lijkt het erop dat tot aan de burgeroorlog het postmillennia
lisme heersend was. Daarna had dit optimistische stelsel zo'n knak gekregen, dat 
het premillennialisme het daarvan won. Dan volgt de ontwikkeling in de negen
tiende en twintigste eeuw, zoals die boven is geschetst. 

De naamgeving premillennialisme - postmillennialisme is bekritiseerd door 
O.T. Allis^^^. Z.i. zijn deze namen misleidend, alsof het onderscheid alleen 
gaat om het moment van de wederkomst: vóór het millennium of erna. Er 
is meer aan de hand. Er is ook verschil over de invulling van het millennium 
zelf. Dit moet Allis worden toegestemd. Het onderscheid is echter zó inge
burgerd, dat we het wel moeten blijven hanteren, maar het is goed om te be
denken dat er meer verschillen zijn tussen 'pre' en 'post', dan alleen het tijd
stip van Christus' wederkomst ten opzichte van het millennium. 

2.3 De lijn van het dispensationalisme 

Walvoord plaatsen we ten slotte tegen de achtergrond van het dispensationa
lisme. Hieronder verstaan we die vorm van chiliasme en premillenniaUsme, 
die veel nadruk legt op de ontvouwing der geschiedenis in bedelingen. Type
rend is, dat onderscheid wordt gemaakt tussen een bedeling van de kerk en 
een bedeling van het koninkrijk. De serie van opeenvolgende bedelingen 
loopt op die laatstgenoemde bedeling van het duizendjarige rijk uit, waarin 
Israël als volk zal zijn hersteld en waarin Christus op aarde regeert. 

Walvoord is hier m.n. beïnvloed door Darby en Scofield, die op hun beurt 
gedachten uit eerdere eeuwen opnemen. We menen er goed aan te doen om 
tegen de achtergrond van het algemene historisch overzicht van 2.1 het bij
zondere spoor van het dispensationalisme te volgen. Dat wordt dan een nog 
kleinere cirkel binnen de grotere van het chiliasme als geheel. We starten bij 
het montanisme. 

161. J.F. Walvoord, Kingdom, 22. 
162. O.T. Allis, Prophecy, 2. 
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2.3.1 Het montanisme'" 

De pas bekeerde Montanus bracht in 156 of in 172 (daarover zijn de bronnen 
onduidelijk) te Ardabau in Phrygië de boodschap, dat het nieuwe Jeruzalem 
spoedig zou neerdalen uit de hemel in de vlakte tussen Pepuza en Tymion. 
In die zin is Montanus met zijn medewerksters, de profetessen Prisca (Pris-
cilla) en Maximilla, tot het chiliasme te rekenen. Mede vanwege de grote so
ciale nood die onder keizer Marcus Aurelius in Klein-Azië heerste, oefende 
dit montanisme met zijn harde ascese grote aantrekkingskracht uit. 

Opvallend bij Montanus' chiliasme is de indeling in perioden. Eerst was 
er de periode van de Vader, de tijd van het kind. In de periode van de Zoon 
gaat het van de kinderjaren naar de jeugd. Nu, in de periode van de Geest, 
komt het tot rijpheid. 

Montanus zag zichzelf als drager van de Geest, de Parakleet die in Joh. 14 
wordt beloofd. Zijn woord komt gezag toe als nieuwe openbaring en nieuwe 
profetie. De kerk wordt nu door hem en zijn medewerkers als profeten en 
profetessen in alle waarheid geleid. Met hen loopt de periode van de Geest 
ten einde: er komt geen nieuwe profeet meer, maar het einde is nabij. 

De kerk heeft deze leer als pseudoprofetie veroordeeld. Tertullianus^^ 
raakte in de ban van dit montanisme. Ook bij hem vinden we de hoop op 
de komst van het duizendjarige rijk met Jeruzalem als middelpunt. Tot in 
de vijfde eeuw toe blijft montanistische invloed aanwijsbaar. In dit monta-
nistische model van de periode van de Geest ontdekken we een motief dat 
we in de volgende eeuwen zien terugkomen. 

2.3.2 Joachim van Fiore 

Het in 2.1.2 al kort geschetste systeem van Joachim van Fiore (± 1130-
1202)'" geeft een terugkeer van de montanistische verwachting van een pe
riode van de Heilige Geest te zien. Hoewel uitgaande van Augustinus' opvat
ting van de geschiedenis als een wereldweek, ging Joachim een andere weg: 
hij voegde daaraan de indeling in tijdperken toe, in die zin dat de geschiede
nis zou eindigen met het tijdperk van de Geest. 

Joachim ziet de periode van het OT als het rijk van de Vader, de tijd van 

163. Over Montanus, het montanisme: J. van Genderen, Verachting, 14-16; J. Kamphuis, Sig
nalen, 22-29; D.H. Kromminga, Millennium, 77-88; G. Maier, Offenbarung, 80-81; W.H. 
Rutgers, Premillennialism, 59-60; W. van 't Spijker, Reformatie, 42-44; C. van der Waal, 
Laatste dagen, 15. 

164. Over Tertullianus zie de overzichten genoemd in de vorige noot en tevens H.F. von Cam-
penhausen, Lateinische Kirchenvater, 12-36 (over zijn montanisme vooral 32v, zijn perio-
denleer 33); J. van Oort, Jeruzalem, 248-251. 

165. J. van Genderen, Verwachting, 18.38-39; J. Kamphuis, Signalen, 30-40; D.H. Krommin
ga, Millennium, 125vv; G. Maier, Offenbarung, 173-178; W.H. Rutgers, Premillennial
ism, 72; W. van 't Spijker, Reformatie, 44-49; C A . Tukker, Chiliasme, 6-7; C. van der 
Waal, Laatste dagen, 16. 
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de wet. Dan volgt het tijdperk waarin God zich als Zoon openbaart, de tijd 
van de genade. De geschiedenis loopt uit op de periode van de Geest, met 
een nog ruimere genadebedeling. 

Allerlei typeringen worden door Joachim van deze opeenvolgende rijken 
gegeven: kennis-wijsheid-volkomenheid van begrip; slaafsheid-kinderlijke 
gebondenheid-vrijheid; vrees-geloof-liefde; knechtschap-kindschap
vriendschap; licht van de sterren-morgenrood-vol daglicht; tijd van de 
gehuwden-tijd van de priesters-tijd van de monniken. Een nieuwe en zuivere 
kloosterorde zal komen in de periode van de Geest. De Geest geeft een eeu
wig evangelie in de zin van een onmiddellijke openbaring in de geestelijke 
mens. Hiervoor beroept Joachim zich op Op. 14,6. 

Dit tijdperk van de Geest verwacht Joachim in 1260. Hij verwijst hier naar 
de 1260 dagen van O p . n " ' . Het was ook bij de studie van Openbaring dat 
Joachim in een uur van bijzondere verlichting het inzicht ontving van de 
nieuwe periode van het eeuwige evangelie (Pinksteren 1190). Zijn hoofdwer
ken zijn: Expositio in Apocalypsim en Apocalypsis nova. Joachim werkt 
ook met de zeven zegels. De periode 1200-1260 is het zesde zegel; met het 
zevende zegel begint de periode van de Geest. 

Vermeldenswaard is dat onder de leerlingen van Joachim voor het eerst de indeling 
van de geschiedenis in zeven tijdperken gevonden wordt. De franciscaan Petrus 
Johannis Olivi verdedigt deze indeling in 1297 aan de hand van de zeven zegels van 
Openbaring (vgl. Z.l.l)'*'. 

2.3.3 De wederdopers 

Het joachimistische gedachtenstelsel leeft in en na de Middeleeuwen voort. 
Het komt terug bij de wederdopers, zoals we boven al gezien hebben 
(2.1.3.1): vooral het joachimistische beroep op Op.11 en de indeling in drie 
tijdperken zijn hier belangrijk. We ontlenen aan G. Maier enkele bewijzen 
voor het voortleven van deze gedachten: 

a. Thomas Müntzer verklaart de gedachten van 'abt Joachim' en van Ge-
rardino di Borgo San Donnino te kennen. Het rijk van de Geest staat op het 
punt van doorbreken. Desnoods moet het met geweld doorgevoerd worden, 
aldus het ideaal van Müntzer. We herkennen hier het motief van het rijk van 
de Geest uit Joachims leer. We zien ook dat Müntzer een stap verder gaat 
door geweld niet uit te sluiten"*. 

b. Hans Hergof''^ te Nürnberg verwacht het rijk van de Geest met een 

166. D.H. Kromminga meent, dat Joachim tot dit jaartal komt op grond van de 42 generaties 
in de genealogie van Christus in Mt.l. 

167. Vgl. noot 35. 
168. G. Maier, Offenbarung, 209.221-225; W. van 't Spijker, Reformatie, 96-110. Vgl. noot 

41. 
169. G. Maier, Offenbarung, 227-230. 
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volledige reformatie. Hij blijkt de drieperiodenleer van Joachim te volgen. 
c. Hans Hut"", de man met grote invloed onder de dopers in Z.O.-Duits

land, is te beschouwen als leerling van Müntzer en Denck. Hij werkt veel met 
Op.6,11,12 en 20 en verdedigt een vierperiodenleer, waaraan we de invloed 
van het joachimisme herkennen. De eerste periode is die van de vervolging 
over het huis van God, een periode van drie en een half jaar (Op. 12). In de 
tweede periode verzamelen de ware christenen zich om gericht over de zon
daars te oefenen. De derde periode is die van het rijk van de wedergekomen 
Christus op aarde. De vierde periode is de opstanding. 

d. De sterkste verwantschap met het joachimistische stelsel wordt zicht
baar bij Melchior Hofmann (geboren vóór 1500 en overleden in 1543/4)'". 
Bij hem treffen we de zevenjarige periode aan tussen het optreden van de 
twee getuigen en het wereldeinde (dat hij in 1526 verwacht vóór 1533). De 
42 maanden van Op. 11,2 en de 1260 dagen van Op. 11,3 leveren gecombi
neerd deze zeven jaar op. 

Montanus en Joachim komen samen hier terug"^. Montanus hierin, dat 
spoedig het einde der wereld wordt verwacht en dat na Hofmann geen andere 
profeet meer zal opstaan. Joachim hierin, dat Hofmann spreekt over drie be
delingen en drie caesuren in de geschiedenis. De eerste caesuur was, toen de 
zon Christus haar loop volbracht. De tweede was ten tijde van Johannes 
Hus, toen het zwaard van de Geest het pauselijk hof trof. Het laatste uur 
is mi aangebroken, het uur van de Geest en van het evangelie. 

Met Luther en Hus deelt hij deze indeling van de geschiedenis in drie pe
rioden: de tijd vóór het pausdom, de tijd van de pauselijke heerschappij en 
de tijd van de Reformatie. Ook de afloop van deze laatste periode wordt 
weer in vijf delen ingedeeld: a. de twee getuigen dragen het evangelie uit in 
de wereld; b. zij worden overwonnen, de gemeente lijdt (Mt.24); c. periode 
van vrede en rust; d. de Turken voltrekken de straf aan de wereld, waarna 
de wederkomst van Christus plaatsvindt en het eeuwige Jeruzalem komt; 
e. de laatste fase. 

G. Maier noemt ten slotte als verdedigers van de joachimistische indeling 
in drie perioden: Christian Entfelder, Leonhard Schiemer en David 
Jorisz'". Laatstgenoemde neemt voor elke periode een David aan. Hijzelf 
is na de oudtestamentische David en Christus de derde David. 

Hiermee is voldoende bewezen dat het joachimisme voortleeft in de krin
gen der wederdopers. Duidelijk zien we hier de neiging tot indehng in perio
den. 

170. W.S.C.Deyll, Chiliasme, 94vv; G. Maier, Offenbarung, 244-250. Vgl. noot 42. 
171. W.S.C. Deyll, Chiliasme, 112-126; J. Kamphuis, Signalen, 41-50; G. Maier, Offenba

rung, 253-258; C. van der Waal, Laatste dagen, 16-17. Vgl. noot 45. 
172. Aldus de typering van J. Kamphuis, Signalen, 45. 
173. G. Maier, Offenbarung, 209-210. Over David Jorisz ook 259-263 en W.S.C. Deyll, Chili

asme, 185-206. Vgl. noot 46. 
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2.3.4 Joh. Cocceius 

Op onze tocht door de eeuwen is Joh. Cocceius (1603-1669)"" het volgende 
station waar we even halt houden. Hij heeft ook een heilshistorische periodi
sering verdedigd. We hebben hem in 2.1.4 leren kennen als gevormd in Bre
men, waar vanuit Herborn de profetische theologie was geïmporteerd door 
Crocius, en in Franeker, waar Cocceius door Engelse (Amesius) en Neder
landse invloeden is gestempeld. Zijn hoofdwerken zijn: Summa doctrinae de 
foedere et testamento Dei (1648), Panegyricus de Regno Dei (1660) en zijn 
commentaar op Openbaring (1665). 

De hoofdbegrippen van zijn theologie zijn 'verbond' en 'rijk'. Het ver
bond van God met de mens is een middel om het rijk te voltooien. De Heilige 
Schrift beschouwt hij als een harmonisch geheel, waarin het historisch han
delen van God met de mens tot uitdrukking wordt gebracht. Het rijk van 
God ontvouwt zich in deze wereld in het ritme van zeven opeenvolgende fa
sen. Bij elke periode past weer een bepaalde 'huishouding' van God, het ge
heel van inrichtingen en voorzieningen voor die bepaalde periode. 

Overeenkomstig de zeven brieven, de zeven zegels, de zeven bazuinen en 
de zeven schalen van Openbaring deelt Cocceius de geschiedenis van Gods 
rijk in in zeven 'aetates ecclesiae': 
a. De apostelkerk (Efeze), vanaf de hemelvaart van Christus tot de ver
woesting van Jeruzalem; 
b. De martelarenkerk (Smyrna), vanaf de joodse oorlog tot keizer Diocletia-
nus; 
c. De huichelkerk (Pergamum), van Constantijn de Grote tot Lodewijk de 
Beier (1314-1347), de laatste weerhouder van het pausdom; 
d. De tijd van het antichristelijk pausdom (Thyatira), waarin de kerk ver
volgd wordt; 
e. De tijd van de Reformatie (Sardes); 
ƒ. De lijdenstijd van de 30-jarige oorlog (Filadelfia), met een kerk die welis
waar vrij is van Rome, maar wel onder vervolgingen heeft te lijden; een pe
riode die eindigt met de overwinning op de antichrist; 
g. De bloeitijd van de kerk op aarde (Laodicea), waarin de bekering van jo
den, mohammedanen en alle volken zal plaatsvinden. Daarna zal Christus 
wederkomen om de laatste satanische opstand te overwinnen, om de doden 
op te wekken en om gericht te houden. Dan is de voltooiing bereikt. 

Van de zevende fase verwachtte Cocceius het begin op korte termijn. 
Daaruit is zijn ijver voor de bekering der joden te verklaren. Zoals vermeld, 
plaatst hij de duizend jaar van Op.20 in het verleden: het is de tijd van de 
huichelkerk. De te verwachten bloeitijd van de kerk ziet hij aangekondigd 
in Op.21v. 
174. J. van den Berg, Verkenning, 29-30; J. van Genderen, Verbond, 81-82; D.H. Kromminga, 

Millennium, 204vv; G. Maier, Offenbarung, 317-332; C. van der Waal, Opb I, 5-6; C. van 
der Waal, Laatste dagen, 17. 
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Een van de kenmerken van Joachims leer, de periodisering, treffen we bij 
Cocceius aan. De opvatting van de zeven tijden der kerk, die hij deelt met 
Brocardo, Lampadius, Alsted en Crocius, is door Cocceius sterk verdedigd 
en via zijn wijde invloed verder verbreid. Hij kan terecht een van de vaders 
van het latere dispensationalisme genoemd worden. 

2.3.5 J.W. Petersen 

Deze Duitse piëtist is ook van belang voor de voorgeschiedenis van het dis
pensationalisme. Hij heeft de leer van Cocceius in sterke mate in Duitsland 
verbreid en aan deze leer ook een eigen kleur gegeven. Petersen (1649-1727) 
onderging volgens G. Maier"' de invloed van Spener, Crocius, Poiret, Joa
chim van Fiore en David Joris. Maiers typering van Petersen is als volgt: hij 
verbindt de eschatologie van Spener, onder verwerking van coccejaanse mo
tieven, met joachimistische tradities van de dopersen. 

Aansluiting aan Joachim zien we in het overnemen van het begrip 'eeuwig 
evangelie', in de twee-getuigenleer, in het aannemen van voortgang in de 
openbaring en vooral - en daarom is het ons nu te doen - in de periodise
ring van de geschiedenis. God ontvouwt zijn economie van stap tot stap. De 
ene periode is in de kiem reeds in de vorige aanwezig. Cocceius had zeven 
bedeUngen, Petersen komt alleen al voor het Oude Testament op zeven bede
lingen. De tweede serie van zeven zijn de bedelingen van het Nieuwe Testa
ment, waarvan het millennium de laatste is. Daarna komt er een derde serie 
bedelingen die eindigt met het herstel van alle dingen. 

Voor deze indeling grondt Petersen zich op de zeven brieven van Openba
ring, de vier rijken van Daniël en de drie tijdvakken van Joachim. 

Op.20 is het centrum van zijn denken en verkondiging in vele geschriften, 
die onder de mensen sterk verspreid werden. Wij kwamen Petersen eerder 
tegen in 2.1.4.2, toen het ging over de kring van Spindler waar Petersens ge
schriften tot de geliefde lectuur behoorden. 

Petersen kwam onder invloed van zijn vrouw Johanna Eleonore von und 
zu Merlau steeds meer in de ban van visionaire apocalyptiek en mystiek. Zijn 
vrouw beleefde in 1664 de bekering der joden in een droom. Visioenen ston
den op hetzelfde plan als de Heilige Schrift en op den duur zelfs hoger. Uit
eindelijk is hij als superintendent afgezet. 

2.3.6 Darbisme en irvingianisme 

We komen nu bij één van de vaders van het hedendaagse dispensationalisme: 
John Nelson Darby (1800-1882)''"'. Walvoord en Lindsey vermelden hem 

175. G. Maier, Offenbarung, 370-374. Verder over Petersen: D.H. Kromminga, Millennium, 
194-198 en G.Ch. Aalders, Dispensationalisme, 7-8. 

176. R. Bauckham, TREi, 742; E. Brink, Opzet, 169-173; K. Dijk, Rijk, 126-127; L. Doekes, 
Chiliasme, 187-189; D.H. Kromminga, Millennium, 249-252; W.J. Ouweneel, Broeders, 
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herhaaldelijk als hun leermeester aan wie zij veel te danken hebben"''. Deze 
in Londen uit Ierse ouders geboren predikant brak in 1828 met de Engelse 
staatskerk en richtte te Plymouth (Plymouth-brethern) de 'vergadering der 
gelovigen' op. Ambten zijn z.i. overbodig, slechts vrije samenkomsten van 
gelovigen zijn aanvaardbaar. Elke uitwendige kerkvorm moet worden ver
worpen. Alle christenen zijn priesters. Darby ontwikkelde ook een eschato
logisch stelsel, waarin hij motieven uit vroegere eeuwen verwerkte, zoals we 
zullen zien. Hij verdeelde de heilsgeschiedenis in zeven bedelingen. In elke 
bedeling stelt God de mensheid op de proef en in elke bedeling stelt God weer 
een andere voorwaarde aan de mens. In de mozaïsche bedeling is de voor
waarde: gehoorzaamheid aan de wet van Mozes. In de christelijke bedeling 
is de voorwaarde: aanvaarding van het evangelie door het geloof. De proef 
loopt in elke bedeling op een mislukking uit. In elke bedeling is weinig conti
nuïteit met een voorgaande bedeling. 

Naast dit element, dat aan Cocceius herinnert, treffen we nog andere ele
menten aan. Er komt een zevenjarige periode op aarde (Melchior Hofmann), 
nl. na de eerste, onzichtbare wederkomst van Christus. Deze komst is be
doeld om de gemeente op te nemen in de hemel. Darby is de man die onder
scheid maakt tussen de eerste en de tweede wederkomst van Christus. Tij
dens de zevenjarige periode komen 144.000 joden tot bekering, die een grote 
evangelisatieactie beginnen (Melchior Hofmann). Het Romeinse rijk wordt 
hersteld, waarna de zg. grote verdrukking begint, die met Harmagedon 
wordt afgesloten. Daarna vindt Christus' tweede wederkomst plaats mét al 
de opgenomen heiligen. Deze wederkomst luidt het begin in van het duizend
jarige rijk dat uitloopt op het laatste gericht. 

Darby was een onvermoeide wereldreiziger, die zich veel moeite heeft ge
troost om zijn ideeën uit te dragen. Wat Europa betreft, is zijn invloed aan
wijsbaar in Genève"^ Montpellier (Zuid-Frankrijk), Elberfeld (Duitsland), 
Spanje en Italië. Zes maal reisde hij uit Engeland naar Amerika. Ook Cana
da en Midden-Amerika werden in zijn propagandatocht betrokken. Tot in 
Nieuw-Zeeland toe heeft zijn verkondiging geklonken. Zijn voordrachten in 
Geneve zijn in het Nederlands vertaald door ds. H.P. Scholte. Dezelfde pre
dikant onderhield een bijna driejarige correspondentie met Darby. Darby's 
boeken worden tot vandaag toe vertaald en verspreid in Nederland. 

Van de darbisten in Nederland moeten vooral genoemd worden H.C. Voorhoeve 
Jzn en J.N. Voorhoeve. Zij menen, dat Israel een bevoorrechte plaats in het dui-

35-38.41-44.117-126.134vv; W.J. Ouweneel, Openbaring I, 49.67; W.H. Rutgers, Premil-
lennialism, 100-101; S. Schoon, Presentie, 109; C. van der Waal, Laatste dagen, 18-19. 

177. J.F. Walvoord, Kingdom, 218v.339; H. Lmdsey, Tegemoet, 80; W.J. Ouweneel, Openba
ring I, 49.75.117; W.J. Ouweneel, Gemeente, 92; J.F. Walvoord, Revelation, 
88.97.186.210. 

178. D. Deddens, Afscheiding, 46; L. Doekes, Chiliasme, 187-189; W.J. Ouweneel, Broeders, 
117-126.134vv; W.J. Ouweneel, Darbisme, 189-201; W.J. Ouweneel, Meester, 112-131. 
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zendjange rijk zal innemen, dat de tempel zal worden hersteld en dat alle volken 
jaarlijks naar Jeruzalem zullen trekken'" 

Herleeft in Darby iets van Cocceius en Melchior Hofmann (ev Joachim van 
Fiore), Montanus keert terug in de gedaante van Edward Irving (1792-
1834)'*" HIJ koestert de oude montanistische wens tot herstel van de 
Geestesgaven en verwacht dat op dit herstel de consummatie zal volgen De 
kerk moet zich apostohsch organiseren Vandaar de stichting van de Katho
lieke Apostolische kerk. Op grond van studie van de profetie berekent hij 
de wederkomst op 1864 De leden van de Katholieke Apostolische kerk heb
ben tot taak deze wederkomst voor te bereiden Om de komende grote ver
drukking te doorstaan is het zegel nodig De toekomstberekeningen van Ir-
vmg werden in de kringen van het Nederlandse Reveil bestudeerd door Isaac 
da Costa en Willem de Clercq, terwijl Isaac Capadose overging tot de Katho
lieke Apostolische kerk'*' Via Henn Drummond, de 'apostel' voor Zwit
serland en Schotland, is de invloed van Irving ook in Geneve aanwijs
baar'". 

2 3 7 Scofield en het Amerikaanse dispensationalisme 

Binnen het premillenmalisme tekent zich het dispensationalisme af aan het 
begin van de twintigste eeuw Niet alle premillenmalisten zijn dispensationa-
listen, alle dispensationalisten zijn wel premillenmalisten, althans in het 
twintigste-eeuwse Amerika De volgende invloeden hebben de verbreiding 
van dit stelsel bevorderd: 

a De invloed van J.N. Darby uit Engeland, die Amerika enkele malen be
zocht 

b De publikatie van het maandblad Waymarks m the Wilderness door 
James Inghs vanaf 1862. Hij verspreidde de darbistische meningen"^ 

c James H Brookes van St Louis publiceerde in 1870 Maranatha Dit 
boek, dat vele edities haalde, droeg ideeën uit, ontleend aan het darbistische 
stelsel Brookes speelde ook een belangrijke rol op de reeds genoemde profe
tische conferenties'*" 

d Twee boeken droegen bij aan de groeiende invloed van het dispensatio
nalisme. W E Blackstone's boek Jesus is coming uit 1878, dat in 1908 m een 
speciale editie gratis werd verspreid'*^ En vooral de Scofield Reference Bi-

179 K Dijk, i?(//t, 127 131 Over H C Voorhoeve zie ook W J Ouweneel, Broerferi, 201 223 
180 R Bauckham, TRE'i, 742, J Kamphuis, Signalen, 79 80, D H Kromminga, Millennium, 

249, W H Rutgers, Premillennialism, 98 100 
181 J Kamphuis, Signalen 79 80, J Kamphuis, Da Costa, 15 32 
182 D Deddens, Afscheiding, 61 
183 O T Alhs, Prophecy, 13 
184 O T Alhs, Prophecy, 13 
185 O T Alhs, Prophecy, 14, S Schoon, Presentie, 109 Deze auteur over het dispensationa

lisme in het algemeen Presentie, Ti 25 108 112 
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ble uit 1909 (revisie 1917), de bijbel der dispensationalisten, heeft veel bete
kend voor het populariseren van Darby's leringen. Vele bijbelscholen en op
leidingsinstituten in Amerika en Canada gebruiken deze bijbel als tekstboek. 

Scofield'** kwam aan het begin van deze eeuw onder invloed van een der 
Plymouth-brethern, Malachi Taylor. Hij wilde een bijbel uitgeven met verklaren
de noten en daarin het resultaat van een halve eeuw bijbelstudie vastleggen. Welis
waar werd hij geholpen door andere geleerden, maar de Reference Bible was uit
eindelijk zijn werk. Scofield noemt als degenen van wie hij het meest geleerd heeft 
Darby en Walter Scott (de laatste behoorde ook tot de Plymouth-brethern). 

Scofields systeem. In de vele verklarende aantekeningen bij zijn bijbeltekst 
presenteert Scofield een systeem'*'' van bedelingen (^'dispensations'). Een 
bedeling definieert hij als een periode waarin de mens wordt beproefd in ge
hoorzaamheid aan een bepaalde openbaring van Gods wil. Vanaf het para
dijs komt hij uit op zeven bedelingen: 
a. de bedeling van de onschuld (het paradijs); 
b. de bedeling van het geweten (tot en met de zondvloed); 
c. de bedeling van de menselijke regering ('human government'); 
d. de bedeling van de belofte (vanaf de roeping van Abraham); 
e. de bedeling van de wet (vanaf de Sinaï tot en met Golgota); 
ƒ. de bedeling van de genade (en van de kerk); 
g. de bedeling van het koninkrijk. Deze zevende bedeling begint na de afval 
van de kerk, genoemd in Op.3,14-22. 

Daarnaast spreekt Scofield van acht verbonden (covenants), die niet sa
menvallen met de bedelingen: dat van Eden, van Adam, van Noach, van 
Abraham, van Mozes, het Palestijnse verbond, dat van David en het nieuwe 
verbond. 

De kanttekeningen zijn zeer onevenredig over de bijbelboeken verdeeld. 
Er wordt veel nadruk op gelegd dat de profetieën van het OT letterlijk gele
zen moeten worden; dat ze niet vervuld zijn in de kerk, maar in het duizend
jarige rijk vervuld zullen worden aan Israël. De huidige bedeling van de kerk 
is slechts een interimperiode. Na de rapture, de opneming van de kerk, zal 
er geen gemeente op aarde zijn. De eerste wederkomst van Christus om de 
gemeente van de aarde weg te nemen, wordt gevolgd door een periode van 
zeven jaar. Deze periode is weer onderverdeeld in twee keer drie en een half 
jaar vanwege de grote verdrukking die na drie en een half jaar zal beginnen. 
De tijd na de opneming wordt beschreven in Op.6,1-19,21. De eeuw van de 
kerk komt alleen in de zeven brieven van Op.2 en 3 voor. Na de tweede 
komst van Christus begint het duizendjarige rijk. 

186. O.T. Allis, Prophecy, 14; W.H. Rutgers, Premiltennialism, 172v. 
187. G.Ch. Aalders, Dispensationalisme 1 en 2; E. Brink, Opzet, 173vv; W.H. Rutgers, Pre

miltennialism, 172-186; C. van der Waal, Laatste dagen, 18-35. 
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Een extreme vorm van dispensationalisme treffen we aan bij E. W. Bullinger 
(1837-1913), die nog meer bedelingen aanneemt. Zo verdeelt hij de bedeling der 
genade nog weer in drieën. Ultradispensationalisme wordt dit stelsel genoemd'**. 

Nog een onderscheid binnen het premillenniahsme moet vermeld worden. 
Dit betreft het moment van de 'opneming' der gemeente ten opzichte van de 
'grote verdrukking'. Binnen het dispensationaUsme worden vier verschillen
de theorieën hierover verdedigd, zoals we hebben aangegeven bij de weerga
ve van J.F. Walvoords systeem (zie 1.2.1). Walvoord en Lindsey kiezen voor 
het pre-tribulationisme. Lindsey schreef apart een boek in 1983 ter verdedi
ging daarvan'*'. 

,,Is dit alles nieuw?" vroegen we ons af aan het begin van dit tweede hoofd
stuk. Het kan duidelijk zijn, dat de geschetste opvattingen van Walvoord 
CS. een exponent zijn van een onderstroom die constant in de geschiedenis 
aanwezig is. 

188. G.Ch. Aalders, Dispensationalisme 1 en 2; O.T. Allis, Prophecy, 15. 
189. H. Lindsey, Tegemoet, 30-33; J.F. Walvoord, Kingdom, 248-255. Vgl. H.R. van de 

Kamp, De Ref 60. 
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3 OPENBARING ALS BOEK TEGEN HET 
ONGELOVIGE ISRAËL 
De visie van C. van der Waal 

3.1 Inleiding 

In het eerste hoofdstuk is aandacht gegeven aan opvattingen over een heilrij
ke toekomst voor Israel, zoals die wordt afgeleid uit de Openbaring aan Jo
hannes. Deze meningen werden in hoofdstuk 2 geplaatst tegen de achter
grond van de geschiedenis. Voor we ons zetten tot toetsing van deze gedach
ten willen we eerst nog kennismaken met een theoloog die eveneens veel aan
dacht heeft gegeven aan het joodse element in Openbaring: C(ornelis) van 
der Waal (1919-1980). Hij studeerde aan de Theologische Hogeschool van 
de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen. 

Dit boek dat geschreven wordt in de kring van deze zelfde Theologische 
Hogeschool (thans Theologische Universiteit geheten) wil ook een introduc
tie bieden in het werk van deze theoloog om hem de waardering te geven die 
hem toekomt, alsook om het onderwerp van deze studie. 

Van der Waal komt tot zijn bestudering van de joodse kleur van Openba
ring vanuit een totaal andere gezichtshoek dan bijv. Walvoord'. Openba
ring is voor hem geen boek dat een herstel van de joden belooft, maar een 
boek dat tekent hoe het verbondsgericht over de ontrouwe joodse kerkstaat 
wordt voltrokken. Dat is het andere uiterste. Maar het is wel een benadermg 
met veel oog voor de taal en de symboliek van het Oude Testament en de 
synagoge. 

Na het doorgeven van enkele biografische gegevens (3.2) schetsen we Van 
der Waals uitgangspunt bij zijn benadering van Openbaring, toegelicht aan 
de hand van zijn verklarmg van enkele hoofdstukken in zijn belangrijkste 
werken over Opb (3.3). Het derde hoofdstuk wordt afgesloten met een over
zicht van de publikaties van Van der Waal die van belang zijn voor Opb (3.4) 
en een plaatsbepaling van zijn werk in de gereformeerde traditie van de uitleg 
van Opb (3.5). Na een korte bespreking van de vraag of Van der Waal met 
zijn visie alleen staat (3.6), volgt m 3.7 de conclusie voor het vervolg van deze 
studie. 

3.2 Biografische gegevens 

Cornehs van der Waal werd op 7 april 1919 te Ridderkerk geboren. Hij be
zocht het Marnix-Gymnasium te Rotterdam en studeerde daarna aan de 

1. Na het afsluiten van deze studie bleek, dat ook J P Versteeg, Eerlijk, 82-89 dezelfde com
binatie van uitersten (Hal Lindsey en C van der Waal) bespreekt in een opstel over ,,De 
toekomst van Israel als volk van God". 
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Theologische Hogeschool te Kampen (1938-1943). Zijn leermeesters aldaar 
waren J.H. Bavinck, K. Dijk, S. Greijdanus, G.M. den Hartogh, J. Ridder-
bos en K. Schilder. 

Na enkele hulppredikerschappen werd hij predikant te Pingjum-Zurich 
(1945), Sneek (1947) en Leerdam (1950). In 1954 verwisselde hij Nederland 
voor Zuid-Afrika, waar hij als predikant verbonden werd aan Die Vrije Ge
reformeerde Kerk van Pretoria. Nadat hij in 1953 zijn doctoraal examen had 
afgelegd te Kampen, verdedigde hij een proefschrift aan de Universiteit van 
Pretoria, dat handelde over Oudtestamentische priesterlijke motieven in de 
apocalyps (1956). In 1974 promoveerde hij voor de tweede keer en wel aan 
de Universiteit van Suid-Afrika {Het Pascha van onze Verlossing. De schrift
verklaring in de paaspreek van Melito van Sardes als weerspiegeling van de 
confrontatie tussen kerk en synagoge in de tweede eeuw.). 

Aanvankelijk bleef de band met Nederland sterk, doordat Van der Waal 
met artikelen in De Reformatie en Lucerna en met publikaties de gerefor
meerden in Nederland bleef bereiken. Maar aan het eind van de zestiger ja
ren en daarna groeide er verwijdering^ Van der Waals opvattingen over 
echtscheiding moesten door de generale synode van de Gereformeerde ker
ken, gehouden te Hoogeveen 1969/70, worden afgewezen. Deze opvattingen 
hadden in Pretoria tot een breuk geleid. 

De meeste bekendheid kregen zijn publikaties over Openbaring. Voor een 
overzicht daarvan verwijzen we naar 3.3 en 3.4. 

3.3 Van der Waal over Openbaring 

3.3.1 Uitgangspunt 

De hoofdwerken van Van der Waal over Openbaring zijn de twee delen 
Openbaring van Jezus Christus, waarvan deel 1 (Inleiding en vertaling) ver
scheen in 1971, deel 2 (Verklaring) posthuum in 1981. Deel 1 geeft het uit
gangspunt aan, dat vervolgens in deel 2 wordt toegepast. 

Dit uitgangspunt van Van der Waal kunnen we als volgt omschrijven: 
Openbaring tekent het oordeel over de afvallige joodse kerkstaat. Openba
ring spreekt verbondsmatige taal: de dreiging met het gericht zal aan Jeruza
lem voltrokken worden om het afwijzen van de Christus. Dit bijbelboek laat 
de antithese zien tussen kerk en synagoge, niet tussen de christelijke kerk en 
het Romeinse wereldrijke Van der Waal komt tot dit uitgangspunt vanuit 
zijn exegese van Op. 11,8. We komen het snelst tot het hart van de zaak als 
we beginnen met zijn uitleg van deze tekst, die in de beschouwingen van Van 
der Waal centraal staat. De veelbesproken sleutel tot Openbaring meent hij 
hier te vinden". 

2. Vgl. J. Kamphuis, De Ref 55, 693-695. 
3. C. van der Waal, Opb I, 275; Opb II, 3-5. 
4. C. van der Waal, Opb I, 22v.64.248. 
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Veel uitleggers zien Openbaring als gericht tegen Rome. 'Babyion' be
schouwen zij als een schuilnaam voor Rome. Ook de 'grote stad' van 
Op. 11,8 stellen zij gelijk met Rome/Babyion. Deze gelijkstelling vecht Van 
der Waal aan. 'De grote stad' in 11,8 is dezelfde stad als in 11,2 ('de heilige 
stad') en 11,13: het oude Jeruzalem. Van der Waal voert daarvoor als argu
menten aan^: 

a. 11,2 wijst in bepaalde bewoordingen terug naar Lc. 21,24. Daar wordt 
duidelijk op Jeruzalem gedoeld. Dan mag in 11,2 geen andere betekenis wor
den aangenomen. Ook in 11,8 niet. Een betekenisverschuiving binnen zo'n 
weinig omvangrijk gedeelte is niet waarschijnlijk. 

b. 'Grote stad' is een naam die ook in het OT aan Jeruzalem wordt gege
ven (Jr.22,8). 

c. ,,Alwaar ook hun Here gekruisigd werd" is een overduidelijke aanwij
zing dat het hier om de stad Jeruzalem gaat. 

Deze tekst. Op. 11,8, levert Van der Waal de sleutel voor zijn exegese. Ook 
voor zijn datering van Openbaring. Het gericht over het afvallige Jeruzalem 
wordt aangekondigd. In 70 p.n. is dit voltrokken in de verovering en ver
woesting van Jeruzalem door de Romeinen. Daarom is Openbaring volgens 
Van der Waal vóór 70 te dateren, een stelling die we slag op slag in zijn boe
ken ontmoeten'. 

Deze antithese met de joodse kerkstaat ziet Van der Waal in heel Op . l l . 
De opdracht die Johannes ontvangt om de tempel Gods te meten, wijst erop 
dat de gemeente met haar aanbidding veilig is door haar band met de hemel
se tempel (11,1). De voorhof van deze tempel moet worden prijsgegeven; dit 
is de synagoge die door het verbondsgericht wordt getroffen (11,2). Maar de 
christelijke gemeente wordt veiliggesteld en afgegrensd. 

De stad die vertreden zal worden, kan 'heilige stad' worden genoemd, zo
lang God een verbondsmatig appèl op haar doet. In dit oude Jeruzalem tre
den twee getuigen op. Het is nog genadetijd voor Jeruzalem in de veertig ja
ren tussen de kruisiging van Christus en de val van Jeruzalem. In deze perio
de laten de ooggetuigen van de opgestane Christus hun getuigenis horen in 
het rechtsgeding tegen de synagoge. Deze getuigen hebben zulke volmachten, 
dat duidelijk wordt dat de plagen die zullen losbreken over Jeruzalem en Is
raël bewerkt worden door het getuigenis van de kerk. 

Vs.7 tekent hoe er aan dit optreden een einde komt: de demonische macht 
van het beest neemt bezit van Jeruzalem en doet Christus en zijn getuigen 
de oorlog aan. Gezien dit verzet kan Jeruzalem geestelijk getypeerd worden 
als Sodom en Egypte (11,8) en verdient de stad gerichten als die over Sodom 
en Egypte. Als de getuigen gedood zijn, worden hun lijken bezichtigd door 
mensen uit allerlei volken en stammen (11,9): dat zijn de joden die uit allerlei 
oorden in Jeruzalem woonachtig waren. 

5. a.w., 22-23.55-58.149. 
6. Hoofdstuk 4 zal de mening van Van der Waal over de datering van Openbaring uitvoeriger 

weergeven. 
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Toch overwint de christelijke gemeente in het rechtsgeding met de synago
ge. Dat wordt getoond in de levendmaking van de getuigen (11,11.12)'. 

In het visioen van de zevende bazuin (11,15-19) gaat de tempel Gods in 
de hemel open en wordt de ark van het verbond zichtbaar (11,19). Daarmee 
wordt aangegeven dat God zijn hart niet aan de synagoge, maar aan de kerk 
heeft verpande 

Van der Waal noteert dat velen Op. 11 als een intermezzo beschouwen, 
omdat ze hier vastlopen met hun stelling dat Openbaring de gemeente wil be
moedigen tegen het geweld van Rome. Er zijn er ook die eerlijk toegeven, 
dat Jeruzalem hier bedoeld wordt, maar die vervolgens deze tekst als een in
gevoegd joods fragment beschouwen'. Van der Waal ziet Op. 11 als een 
fundamenteel hoofdstuk, dat duidelijk over Jeruzalem spreekt. 

Dit uitgangspunt om Openbaring 'verbondsmatig' en 'kerkelijk' te lezen 
hanteert Van der Waal bij alle hoofdstukken. Om nog enkele voorbeelden 
uit deel I te noemen: 

Het beest uit de zee (Op. 13) is geen politieke, maar een demonische groot
heid die zich richt tegen de getuigen in de heilige stad. Ook het tweede beest 
is geen politiek figuur, geen propagandaminister voor de keizercultus, maar 
de valse profeet die optreedt binnen de kring van het verbond'". 

'Babyion' (Op. 17) is een naam voor Jeruzalem, niet voor Rome. In trek
ken van oudtestamentische gerichten over wereldsteden als Babel, Tyrus en 
Ninevé wordt het gericht over Jeruzalem getekend. Evenzo met termen uit 
de oordeelsprofetieën tegen Israël, Juda en Jeruzalem. De naam 'hoer' 
wordt in het OT gebruikt als aanduiding voor de ongehoorzaamheid in het 
verbond. Het is geen wereldstad, maar de kerkstad die als hoer gekwalifi
ceerd wordt". 

Het oordeel over de ontrouwe, Christus verwerpende synagoge ziet Van der 
Waal in elk hoofdstuk aangeduid. Dit is voor hem de centrale inhoud van 
dit bijbelboek, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden die deel II met de 
verklaring van Openbaring biedt. 

Op.l noemt de zeven kerken in Asia, omdat de kerk juist daar gewapend 
moet worden voor de gevaren die van de kant van de synagoge dreigen. Het 
'getuigen' (Op. 1,2) is een zich richten tot de synagoge met de besHssende fei
ten over Jezus Christus'^. 

De boodschappen van Christus aan de zeven gemeenten (Op.2 en 3) ziet 

7. C. van der Waal, Opb II, 207-224. 
8. a.w., 224-228. 
9. C. van der Waal, Opb I, 55; Opb II, 207. 

10. C. van der Waal, Opb 1, 71-75.76-85; Opb II, 239-246.246-256. 
11. C. van der Waal, Opb I, 58-70.245-248; Opb II, 291-305. 
12. C. van der Waal, Opb II, 44.47.61. 
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Van der Waal als een oproep om de belijdenis van Jezus Christus vast te hou
den tegenover de synagoge". 

De vier zegels van Op.6,1-8 bevatten de aankondiging van het gericht over 
het land van het verbond en het afvallige verbondsvolk''*. De verwoesting 
van Jeruzalem is het antwoord van de HERE op het gebed van de zielen on
der het altaar (Op.6,9-11)". 

De zes bazuinen (Op.8,6-9,21) zijn Egyptische plagen die Israel niet voor
bijgaan, maar treffen'*". Op. 14,6-13 laat drie boodschappen horen, die 
waarschuwen voor het oordeel over de grote stad". 

De gerichtsschalen van Op. 16 tekenen hoe de verbondsvloek wordt vol
trokken aan de grote stad met als climax, dat Jeruzalem in drie delen uiteen
valt (16,19)'^ Als het aardse Jeruzalem afgebroken is, daalt het nieuwe Je
ruzalem neer (Op.21)". ,,Het aardse Jeruzalem ... valt buiten het nieuwe 
Jeruzalem." 

Wanneer we al deze gegevens samennemen, is de hoofdinhoud van Van 
der Waals uitleg samen te vatten in deze zin: Openbaring spreekt in ver
bondsmatige taal over het gericht dat aan Jeruzalem wordt voltrokken om 
het afwijzen van Christus' messiaanse pretenties. 

3.3.2 'Antithetische annexatie' 

Dit aankondigen van het gericht over Jeruzalem gebeurt in een taal die vele 
herinneringen oproept aan de taal van het OT^". 

Vele voorwerpen uit de joodse liturgie en symbolen uit de synagoge wor
den benut om het oordeel te tekenen^'. Ster en kandelaar - joodse emble
men bij uitstek - worden symbolen van de christelijke gemeente 
(Op.l;2,5)^^. Tempel- en paasmotieven (witte klederen; maaltijd) worden 
antithetisch benut (Op.3,12.20)". Op.4, de hemelse liturgie voor de troon 
Gods, ziet Van der Waal eveneens als antithetisch t.o.v. het jodendom^". 
Op.5 is sterk antisynagogaal: joodse emblemen (leeuw), paschamotieven 
(lam), tempel voor werpen (reukwerk; schalen) en synagogale liturgische taal 
worden van de synagoge afgenomen en tegen haar gebruikt^'. Het synago-
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gale wierookschepje wordt een kolenschop, een genchtsinstrument waarmee 
brandende kolen worden uitgestort over de stad en het land (Op.8,1-5). Ook 
de bazuinen worden antithetisch t.o v. de synagoge gebruikt^' De tempel-
zang en de tempelmuziek zijn bij de christelijke kerk en met bij Israel te vin
den (Op 14,1-5)2'. 

Hiermee geven we een tendens aan die het werk van Van der Waal door
trekt: Jezus verkondigt het gericht over de synagoge met behulp van haar ei
gen symboliek, taal en boek^^ Deze joodse kleur van Openbaring verklaart 
Van der Waal vanuit het auteurschap van Johannes* een jood, die bovendien 
als kennis van de hogepriester bekend was met priesterlijke zaken^'. 

3 3 3 Versmalling 

We registreren vervolgens dat Van der Waal, gezien zijn opvatting dat Open
baring zich richt tegen het ongehoorzame Israel, de gegevens van dit bijbel
boek op een aantal punten smaller interpreteert dan doorgaans gebeurt-

a. Consequent vertaalt hij het woord dat in onze gebruikelijke vertalingen 
met 'aarde' is weergegeven, met 'land' Het erfland Israel is z.i. bedoeld 'De 
koningen der aarde' (Op. 1,5) acht Van der Waal een kleurloze verbreding. 
HIJ kiest voor 'koningen van het land'. 'Alle stammen der aarde' (Op 1,7) 
wordt door hem geexegetiseerd als 'alle stammen van het land'^° Hij acht 
dit ingrijpend voor exegese en canoniek van Openbaring en houdt dit bij de 
verklaring van heel het bijbelboek vol. Om nog enkele voorbeelden te noe
men, de vier zegels van Op 6,1-8 kondigen het gericht over het land van het 
verbond aan^' Het vuur van Op.8,5 wordt geworpen op het land". De 
draak wordt op het land geworpen". 

b Ook de kosmische dimensies van bijv. het zesde zegel (Op 6,12-17) zijn 
voor Van der Waal geen aanwijzing de gerichtheid van Openbaring breder 
te zien dan alleen tot de joodse kerkstaat gericht Hoewel de terminologie 
kosmisch van aard is, ziet hij hierin geen mondiaal gericht, maar een lokaal 
gericht, nl over Jeruzalem. Het is profetische beeldspraak, bekend uit ge-
nchtsprofetieen over Israel en Juda. De ernst van de verbondsdreiging wordt 
hiermee onderstreept'" 

c. Als het meervoud 'volken' gebezigd wordt in Openbaring (10,11, 

26 a w , 185 187 
27 a w , 257 262 
28 C van der Waal, Opb I, 64 65 
29 a w , 157 159 
30 C van der Waal, Opb 11, 52 54 60v M n blz 53 
31 a w , 152 161, m n blz 153 
32 fl w , 186 
33 a w , 235 De vertaling 'land' m plaats van 'aarde' treffen we ook aan bij Op 13,3 1114, 

14,3, 14,6, 17,8, 21,1 24 
34 a w , 166 171 
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17,15), exegetiseert Van der Waal zelfs dit meervoud als aanduiding van het 
verbondsvolk Is^aëP^ 

3.3.4 Geen bekering te verwachten? 

Ziet Van der Waal geen toekomst voor Israël? Voor het volk als geheel niet. 
Dat zal door het verbondsgericht worden getroffen. Wel zullen er steeds in
dividuele joden zijn die tot geloof in Christus komen. In deze gelovige repre
sentanten worden alle stammen behouden. Dit stelt Van der Waal in zijn uit
leg van Op. 1,7 en ook bij de verklaring van Op.7 (en 14)''. 

Het visioen van Op.7 geeft het antwoord op de vraag: heeft God zijn ver
bondsvolk verstoten? Van der Waal verstaat onder de verzegelde dienst
knechten Gods de gelovige representanten van Israël, de joodse rest die van 
de vijandige synagoge gescheiden wordt. In heel Op.7 blijft de spits z.i. op 
Israël gericht. De grote schare van Op.7,9-17 is dezelfde groep als in 7,4-8, 
alleen nu in een hemels kader. De rest van Israël wordt internationaal verga
derd tot een ontelbare schare. Ondanks het verbondsgericht over Jeruzalem 
komt Israël tot voltooiing. 

Op. 14,1-5 laat zien, voordat de zeven laatste gerichten losbreken, dat de 
berg Sion niet wordt prijsgegeven, maar in de hemel bewaard blijft. Daar is 
ook het Lam en daar zijn de 144.000: de rest uit Israël, de joden die gelovig 
geworden zijn. Kinderen van het oude verbondsvolk vormen de wortelstok 
van de christelijke kerk. 

In de christelijke gemeente blijft de grondstructuur van Israël herkenbaar. 
Hetzelfde Op.21, dat zich richt tegen de synagoge (21,8.27), laat zien dat Is
raël de wortelstok van de kerk blijft: de namen van de twaalf stammen staan 
op de poorten van het nieuwe Jeruzalem (21,12) en ook de maat van de stad 
(21,16) vertoont het getal van Israël (twaalO". 

Bij de exegese van Op.4 stelt Van der Waal eveneens dat de betrokkenheid 
op het verbondsvolk blijft: het getal van de oudsten (24) is een verdubbeling 
van het getal van IsraëP*. 

Het door velen als bewijstekst voor een te verwachten toekomst van Israël 
aangevoerde Op. 12 legt Van der Waal in grote lijnen als volgt uit. Hij ziet 
hier eerder de antithese tussen kerk en synagoge. Er zijn nl. joodse bronnen 
die Jezus zien als onwettig kind van Maria. Daartegenover toont Op. 12 dat 
de vrouw die het kind baart, de kerk is die de Messias voortbrengt. Dit kind 
zetelt op de troon. Bij Israël geliefde beelden als Gods zorg in de woestijn 
(12,6.14) worden op de christelijke gemeente toegepast, terwijl Israël hier 

35. a.w., 205.302. 
36. a.w., 61.172-178.178-184.257-262. De visie van J.F. Walvoord en H. Lindsey over de 

144.000 evangelisten wordt op blz. 174 genoemd en afgewezen. Ook op blz. 193 wordt een 
dispensationalistische exegese vermeld en afgewezen (t.a.v. het Chinese leger). 

37. a.w., 367.368. 
38. a.w., 131. 
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juist getekend wordt als het concentratiepunt van de activiteiten van de 
draak. De draak wordt op het land geworpen, d.w.z. er wordt een wereldwij
de synagogale verleidingsactie op touw gezet". 

3.3.5 Nog enkele karakteristica 

a. Van der Waal benadrukt sterk dat Johannes de tweede auteur van Open
baring is. Jezus Christus is de eerste (1,1). Hij acht dit een sterk argument 
tegen de schriftkritische benadering dat de schrijver van Openbaring tradi
ties gebruikt zou hebben. Christus zelf is in Openbaring aan het woord"". 

b. Openbaring is een eenheid. Het visioen van Op.l komt in alle brieven 
van Op.2 en 3 terug. Ook is er tussen de zeven brieven en de daarop volgende 
visioenen een sterke samenhang in wijze van uitdrukking en in inhoud. De 
brieven en visioenen zijn één in het waarschuwen tegen de afval van het 
verbondsvolk"'. Wat de structuur van Openbaring betreft, Van der Waal 
vergelijkt Openbaring met een symfonie. Bepaalde toonreeksen doen zich in 
de ouverture horen om later herhaald en uitgewerkt te worden. Er vindt in 
Openbaring herhaUng plaats die op een climax aanstuurt"^. Niet alleen met 
een symfonie, ook met een fuga wordt een vergelijking gemaakt. Het spel 
van melodie en tegenmelodie, een contrapunt. Deze contrapuntische opzet 
is ook in Openbaring aanwijsbaar: melodie en tegenmelodie, beeld en tegen
beeld, bijv. de vrouw en de hoer, het beest en het Lam"^ 

c. Het duizendjarige rijk van Op.20. Van der Waal ziet deze duizend jaar 
als aanduiding van de toekomstige dag des Heren. De chiliastische exegese 
van een te verwachten gouden eeuw wijst hij als joodse fabel af. Over een 
bekering van joden en hun terugkeer naar hun land gaat het hier niet. Ook 
de augustiniaanse exegese verwerpt Van der Waal. Er wordt niet over een 
rijk gesproken. We springen over naar het laatste oordeel. Nog één tegen
stander, de draak, moet geoordeeld worden. De Messias brengt deze 'dag des 
Heren', deze sabbat van duizend jaar. Ook hier is volgens Van der Waal een 
antisynagogale tendens. Er wordt gezinspeeld op de joodse verwachting dat 
de wereldweek van zeven perioden van duizend jaar met een sabbat van dui
zend jaar zal worden afgesloten. Het zijn wel de duizend jaar van Christus, 
wordt de synagoge a.h.w. toegeroepen. De uitdrukking 'de geliefde stad' 
(20,9), het doelwit van een grote mobihsatie en omsingeling, verklaart Van 
der Waal als de hemelse stad Jeruzalem die straks zal neerdalen"". 

d. Openbaring verplaatst ons niet naar een verre eindtijd, een soort laatste 
'laatste ure'. De gemeente moet niet gewaarschuwd worden voor de nog te 

39. a.w., 229-239. 
40. C. van der Waal, Opb I, 157.259. 
41. a.w., 92-96. 
42. a.w., 149-151. 
43. a.w., 151-152. 
44. a.w., 113-132; Opb II, 336-353. 
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verwachten verdrukking van de antichrist, maar voor de telkens m de ge
schiedenis te verwachten vervolging"^ 

3 4 Overige publikaties van C van der Waal 

Nu WIJ de centrale beweringen van Van der Waal t a v Openbaring uit zijn hoofd
werken hebben leren kennen, geven we kort aandacht aan enkele overige publika
ties van zijn hand, die van belang zijn voor Openbaring 
- Antithese of synthese (1951) In deze beschrijving en toetsing van de oecumeni
sche beweging komt ook een passage voor met een exegese van Op 13 en l?"' 
Het uitgangspunt Babyion = Rome wordt hier al door hem aangevallen Beter is 
het z 1 om het OT te laten spreken Het gaat hier over de verwereldlijkte kerk 
Het benadrukken van de betekenis voor de eerste lezers is hier nog met zo sterk 
te vinden Wel treffen we de stelling aan dat de vervulling van deze profetieën niet 
verschoven moet worden naar een mythische toekomst 
- Oudtestamentische priesterlijke motieven m de apocalyps (\9S(if In deze dis 
sertatie vinden we al veel van de later terugkerende beweringen Christus twist m 
Openbaring met de synagoge des satans en doet dit in haar eigen taal Hij ont
neemt haar haar liturgie en symbolen en annexeert deze voor oordeelsprofetieen 
over haar"* Vele oudtestamentische motieven worden behandeld in drie hoofd
stukken de priesterlijke dienst van Christus, de priesterlijke dienst der engelen, 
de priesterlijke dienst der kerk Al wordt de datering nog in het midden gelaten"', 
de hoofdstelling is hier al duidelijk aanwezig Openbaring spreekt over het conflict 
met de synagoge 

Exegetische suggesties inzake 'grote stad' in Openbaring (1960)'° In dit artikel 
kiest Van der Waal duidelijk voor een datering van Openbaring voor 70 p n en 
verdedigt hij de exegese dat de 'grote stad' van 11,8 Jeruzalem is Als thema van 
Openbaring formuleert hij Christus troost zijn aangevochten kerk door haar te 
garanderen de vervulling van zijn oordeel over de bloedstad 

Liquidatie der Reformatie (1966) In dit boek over de oecumenische beweging 
en haar theologie bespreekt Van der Waal ook ,,onze houding tegenover de oecu
menische beweging" In dat kader maakt hij enkele opmerkingen over 
Openbaring^' dit boek is vol van de antithese tussen de christelijke kerk en de 
joodse synagoge 

Die laaste Bijbelboek (1967)" In dit artikel treffen we vele stellingen aan die we 
uitgebreid in de hoofdwerken van 1971 en 1981 hebben ontmoet Openbaring is 

45 C van der Waal, Opb I, 276 279 
46 C wanderWaal,Antithese,264 214 Vander Waal zelf over dit boekin K/5;oe/i, 60 ,,Een 

'retractatio' is hier wel op haar plaats " 
47 Deze dissertatie wordt in acht artikelen gepopulariseerd De Refil Een van deze artikelen 

leidt tot een discussie tussen Van der Waal en R Houwen Zie De Ref 33 (Houwen) en 
De Ref 34 (Van der Waal) Deze discussie is later voortgezet in een persoonlijke briefwisse 
ling, deelt Van der Waal mee in Constante, 11 58 
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doordrenkt met oudtestamentische beelden. Er is een voortdurende polemiek met 
de synagoge die in haar eigen taal wordt aangesproken. De datering vóór 70 wordt 
bepleit op grond van 11,8- Onder het aspect van de voleinding worden allerlei ver
banden gelegd tussen het OT en Openbaring. De slotpassage heeft als kern: Open
baring moet verbondsmatig verklaard worden. 
- De betekenis van de datering van Openbaring voor de kerkgeschiedenis 
(1968)". Van der Waal geeft hier aan dat de datering van Openbaring vóór 70 en 
het onderkennen van de antisynagogale gerichtheid consequenties zullen hebben 
voor de tekening van de kerkgeschiedenis uit de eerste eeuw. 
- Sola Scriptura Deel III (1970). Deze wegwijzer voor het bijbellezen bespreekt ook 
Openbaring'''. De kerk wordt aangesproken; het gaat niet over het oordeel dat 
Rome of een metropool van de eindtijd zal treffen, maar dat over de afvallige sy
nagoge der joden zal komen. Vóór 70 is dit geprofeteerd. 
- Het Nieuwe Testament inzake de toekomst (1970)'^ Van der Waal stelt hier 
o.a., dat de exegese van Openbaring moet rekenen met het uitgangspunt dat Open
baring profetie geeft van het verbondsgericht over Jeruzalem. De gedachte dat we 
een bepaalde eindtijd tegemoet gaan, wijst Van der Waal af'*. Dit opstel bevat 
tevens een plaatsbepaUng t.o.v. K. Schilder en B. Holwerda. 
- Wat staat er eigenlijk? (1971). Een bundehng van opstellen die in de zestiger ja
ren in het blad De Reformatie waren gepubliceerd. In een beschouwing over Mo-
zes' laatste lied (Dt.32) treffen we opnieuw de bewering aan over Op.11,8 dat hier 
de afvallige kerkstad wordt bedoeld". 
- Gij kust landen (1974). Een uitermate boeiend verslag van een trektocht door de 
arbeidsterreinen van de apostelen Paulus en Johannes. Ook over de steden die in 
Openbaring genoemd worden, ontvangen we hier veel informatie. De stelling van 
Van der Waal dat Openbaring zich m.n. confronteert met de joden, werkt ook hier 
sterk door'*. 
-En het zal geschieden in de laatste dagen...{1911). Van der Waal schreef dit boek 
ter weerlegging van Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth. Hij gaat terug in 
de geschiedenis om aan te tonen dat in Lindsey het darbistische dispensationalisme 
herleeft. Het boek bevat ook een beschouwing over de strekking en de datering 
van Openbaring. In dat kader worden vele interessante gegevens uit de geschiede
nis der exegese naar voren gebracht. De slothoofdstukken zijn een pleidooi voor 
de stelling, dat Openbaring het verbondsgericht over Jeruzalem aankondigt en 
vraagt om een verbondsmatige uitleg. Openbaring is een boek van het verbond". 
- De grote constante in het laatste bijbelboek (1978). Dit boekje is een antwoord 
aan ds. Joh. Francke die een recensie schreef over het in de vorige alinea genoemde 
boek. Openbaring spreekt niet over de verbondsvloek die de afvallige mensheid zal 
treffen, maar over de verbondsvloek die op het afvallige verbondsvolk zal neerko-

53. In: Lucerna 1968, 255-259. 
54. C. van der Waal, Sola Scriptura III, 218-232. 
55. C. van der Waal, Visioen, 41-68. 
56. Ook in Futurologie en de Schrift, De Ref 43 had Van der Waal tegenover E. Schuurman 

de gedachte afgewezen, dat Op. 17 zou handelen over een toekomstige cultuur- en wereld
macht. 

57. C. van der Waal, Wat staaf!, 16-41. Over Op.11,8 blz. 29. 
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men Het boek bevat beschouwingen over de datering, de overeenstemming tussen 
de brieven en de visioenen, het OT en Openbaring en de antithese ecclesia — syna
goge 
- Het Nieuwe Testament Boek van het verbond (1978)* Dit boek is een groot 
pleidooi voor de stelling dat het NT een verbondsmatige opzet toont, wat voor 
Van der Waal zeggen wil, dat het zich tegen de Joodse synagoge richt Ook t a v 
Openbaring wordt dit beklemtoond in passages die t o v vorige publikaties geen 
nieuwe elementen bevatten*' 
- Die Wereld is ons Woning Christelike Kultuurtaak (1985) In dit posthuum uit
gegeven werkje over de cultuuropdracht, komen ook passages uit Openbaring ter 
sprake We ontmoeten de bekende stellingen over de grote stad in Op 11,8 
opnieuw* .̂ 

3 5 Plaatsbepaling in de gereformeerde traditie van de uitleg van Openbaring 

Van der Waals positie krijgen we het snelst in het vizier, door de invloeden 
van zijn leermeesters te schetsen en aan te geven waar hij in zijn uitleg van 
hen afwijkt We bespreken zijn positie t.o.v S Greijdanus, K. Schilder, B. 
Holwerda en A. Ringnalda, omdat Van der Waal hen geregeld noemt en zijn 
uitleg met die van hen vergelijkt 

a. Prof dr. S Greijdanus was als hoogleraar in de uitleg van het Nieuwe 
Testament leermeester van Van der Waal Driemaal in zijn leven schreef 
Greijdanus een verklaring van Openbaring Kenmerkend voor Greijdanus' 
uitleg is zijn omschrijving van de juiste wijze van uitleg: ,,De Heere open
baart in dit Bijbelboek wat reeds toen was, maar ook wat daarna geschieden 
zou, tijdens den ganschen loop der eeuwen, met gemeente en wereld, en wat 
tegen het einde van den tijd, en met den dag der eeuwigheid komen zal " De
ze openbaring gaat met geleidelijk van het begin tot het eind, maar doet ons 
meermalen de eeuwen doorlopen De loop van de wereldgeschiedenis wordt 
naar verschillende gezichtspunten getekend. ,,In haar geheel geeft de Open
baring ons te zien de machtige worsteling van kerk en wereld, Christus en 
satan, al de eeuwen door, met haar voortgang, en uitslag, en hoe hemel, hel 
en aarde, daarin betrokken zijn, en er in mede strijden."" 

Van der Waal staat ongetwijfeld tegen deze achtergrond De grammaticale 
precisie en exegetische nauwkeurigheid van Greijdanus hebben hem 
beïnvloed" Evenals Greijdanus verdedigt ook Van der Waal het auteur
schap van Johannes en de eenheid van Openbaring. Toch tekent zich in de 
loop der jaren dit verschil af, dat volgens Van der Waal de uitleg van Greij
danus te weinig rekent met de verbondsmatige kaders van Openbaring. Het 

60 Van dit boek is voor het jaar 1989 een uitgebreide en bewerkte herdruk aangekondigd, die 
de titel meekrijgt Hel verbondsmatig evangelie 

61 C van der Waal, Verbond, 82 89 102 104 
62 C van der Waal, Woning, 11 16 
63 S Greijdanus, KNT, XXVI 
64 C van der Waal, Opb 1, 171 

97 



gericht, waarover Openbaring profeteert, treft niet de mensheid in de hele 
wereldgeschiedenis, maar de afvallige verbondsgemeente in een gedateerde 
periode". Deze kerkelijke gerichtheid is z.i. door Greijdanus te weinig ver
werkt. Ook Greijdanus' uitleg van het duizendjarige tijdvak van Openbaring 
(de periode na Constantijn de Grote) wordt door Van der Waal afgewe
zen*'. 

b. Prof. dr. K. Schilder, hoogleraar dogmatiek te Kampen tijdens Van der 
Waals studententijd, heeft eveneens een diepgaande invloed op hem uitgeoe
fend. Schilder verwerkte veel exegetisch materiaal van Greijdanus in zijn 
dogmatische verhandelingen (bijv. in Wat is de hemel? 1935) en had zich ook 
zelf indringend met Openbaring beziggehouden in zijn De Openbaring van 
Johannes en het sociale leven, ^1925." 

De sporen van Schilder zijn op de volgende punten aanwijsbaar: 1. het be
nadrukken van het verbond als uitgangspunt; 2. het nagaan van de voort
gang in de heilsgeschiedenis; 3. de originele schrijfstijl met veel verwerking 
van motieven uit cultuur en literatuur. Van der Waal pleit voor een kritisch 
bezigzijn met de erfenis van Schilder. Deze kritiek blijkt bij Van der Waal 
op verschillende punten: 

1. Schilder interpreteert Op. 11,8 ten onrechte als profetie van een eschato
logisch machtscentrum'*; 2. Schilder blijft Babyion in Op. 17 beschouwen 
als een toekomstige wereldstad. Weliswaar ziet hij de valse kerk daarin geïn
corporeerd, maar hij heeft te weinig oog voor de kerkelijke gerichtheid van 
Openbaring''; 3. Het is volgens Van der Waal afkeurenswaardig dat Schil
der de gemeente gewaarschuwd heeft voor een soort griezelige eindtijd™. 

c. Prof. B. Holwerda (1909-1952), hoogleraar in de oudtestamentische 
vakken te Kampen, was geen leermeester van Van der Waal, maar heeft on
miskenbaar bijgedragen aan de ontwikkeling van Van der Waal. De rede die 
Holwerda als predikant hield over de heilshistorie in de prediking (1942)" 
heeft Van der Waal naar zijn zeggen als stimulerend ervaren. Holwerda wees 
op de publikatie van L. Goppelt, Typos, en het lezen van dit werk stimuleer
de Van der Waal in zijn belangstelling voor de oudtestamentische achter
grond van Openbaring^^. 

De in de dertiger jaren van deze eeuw opkomende hernieuwde benadering 
van de bijbel in de kring van gereformeerde exegeten, van welke benadering 
Holwerda de exponent was, heeft Van der Waal intensief verwerkt. Het ver
bond in zijn dominerende functie werd herkend. Er kwam oog voor de 

65. C. van der Waal, Constante, passim, bijv. 47v; Opb I, 22.55.80.268.273. 
66. C. van der Waal, Opb I, 117-132. 
67. Van de derde druk uit 1951 verscheen in 1974 een herdruk. 
68. a.w., 23. 
69. a.w., 57v.251.273. 
70. a.w., 276; Visioen, 57. 
71. B. Holwerda, Begonnen, 79-113. Vgl. C. Trimp, Heilsgeschiedenis, 65-69. 
72. C. van der Waal, Kustlanden, 97-98. 
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heilshistorie^'. Holwerda's brochures over De kerk in het eindgericht en De 
,,hoer" in Openbaring 17-19'"' hebben Van der Waal zeer aangesproken. 
Hij noemt het een groot winstpunt dat Holwerda in zijn exegese van Op. 17 
Babyion opvat als een verbondsmatige, kerkelijke grootheid", al betreurt 
hij het dat de lijn niet nog verder teruggebogen is naar de afvallige kerk uit 
de tijd van de eerste lezers. Holwerda ziet in Babyion de nog te verwachten 
afvallige kerk van de toekomst. Daarom is er correctie op deze exegese 
nodig™. 

Van der Waal noteert ook dat K. Schilder Holwerda verdedigde tegenover 
de aanval van prof. dr. H.N. Ridderbos op Holwerda's exegese van 
Op. 17". Van der Waal pleit voor het niet verspelen van de winst van Hol
werda en het kritisch verwerken van diens erfenis'*. 

d. A. Ringnalda (overleden 1945). Door deze predikant is de aandacht van 
Van der Waal op Openbaring gevestigd". Ringnalda hield tijdens de Twee
de Wereldoorlog een rede te Leeuwarden over ,,De betekenis van de Open
baring van Johannes voor onzen ambtelijken arbeid", waarin hij betoogde 
dat de apocalyptische literatuur anders moet worden behandeld dan bijv. de 
brieven van Paulus. Je moet er een zeker gevoel voor hebben. Dit stimuleer
de Van der Waal, naar zijn zeggen, om te proberen de grote lijn van Openba
ring te zien. 

Ringnalda's opvattingen, neergelegd in zijn boek Het Koningschap van 
Christus (1939), worden verschillende keren door Van der Waal 
aangehaald*". Zijn uitleg van de duizend jaar van Op.20 als de dag des He
ren, heeft Van der Waal aan Ringnalda ontleend*'. 

Al met al noemt Van der Waal drie factoren die hem ertoe hebben aangezet 
zich met Openbaring bezig te houden: 
a. de rede van ds. A. Ringnalda; 
b. de rede van ds. B. Holwerda, die hem wees op L. Goppelts boek Typos; 
c. de voorbereidingen voor de bijbelclub te Pingjum in 1945 over 
Openbaring*^. 

Gezien het overzicht in 3.4 mogen we als vierde factor hieraan toevoegen: 
d. de confrontatie met de oecumenische beweging en de ontwikkelingen in 
de zending. 

73. C. van der Waal, Laatste dagen, 129. 
74. B. Holwerda, Bijdragen, 163-198 en 127-162. 
75. Bijv. in C. van der Waal, Opb 1, 57-58.71; Laatste dagen, 126-129.134; De Ref 43, 

301.310; Lucerna 1960. 
76. C. van der Waal, Lucerna 1960; Opb 1, 69v.71; Laatste dagen, 134. 
77. C. van der Waal, Opb 1, 57-58.251; Laatste dagen, 129.131. 
78. C. van der Waal, De Ref 43; Opb 1, 58. 
79. C. van der Waal, Constante, 10.57. 
80. C. van der Waal, Opb I, 22.55.122.131. 
81. a.w., 122.131. 
82. C. van der Waal, Constante, 10. 
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3.6 Is Van der Waal een eenling? 

Dit derde hoofdstuk is gewijd aan het werk van één theoloog. Een zekere 
niet-parallellie doet zich voor met hoofdstuk 1, waarin een standpunt werd 
weergegeven dat door een groep van theologen verdedigd wordt. Ter verkla
ring van deze onevenwij digheid kan gewezen worden op het extreme karak
ter van de opvattingen van Van der Waal. Iemand die soortgelijke opvattin
gen verdedigt, zal niet gemakkelijk gevonden worden. Toch staat Van der 
Waal niet helemaal alleen. Om het van zijn visie geschetste beeld in een bre
der kader te plaatsen, wijzen we kort op de recente studie" van de op Tai
wan werkzame theoloog Alan James Beagley. 

Zijn boek over de rol van de vijanden van de kerk in Openbaring vertoont 
veel raakvlakken met het door Beagley ook aangehaalde werk van Van der 
Waal. Beagley wil aantonen, dat Openbaring niet allereerst moet worden 
verstaan tegen de achtergrond van de veronderstelde hevige vervolging van 
de christenen door de Romeinse keizer Domitianus, maar tegen de achter
grond van de controverse tussen de christelijke gemeente en het niet in Chris
tus gelovende jodendom*''. Het Israël naar het vlees is de vijand van God 
geworden. De val van Jeruzalem is een bewijs van de verwerping van de natie 
Israël. Beagley is van mening dat deze negatieve waardering van het ongelo
vige Israël en van de heilige stad Jeruzalem al is voorbereid door de bood
schap van de oudtestamentische profeten en in harmonie is met de negatieve 
waardering die de rest van het NT geeft aan Jeruzalem en de tempel. Het is 
opvallend, dat ook deze auteur Op. 11,8 de sleutel tot het hele boek 
noemt*^ 

Toch is Beagley minder extreem dan Van der Waal. Het punt van de date
ring wordt door hem onbesproken gelaten als irrelevant**. Ook wijst hij 
Van der Waals vertaUng van 'gè' met 'land' af, evenals de beperking van het 
aangekondigde gericht tot exclusief Jeruzalem en het joodse land. Z.i. wordt 
een universeel gericht aangekondigd, dat vooral Jeruzalem zal treffen*''. 
Ook meent Beagley, dat de controverse met de Romeinse overheden niet zo 
radicaal als achtergrond uit Openbaring moet worden weggehouden als Van 
der Waal doet**. 

3.7 Conclusie 

In hoofdstuk 1.3 is een inventarisatie gemaakt van capita uit Openbaring die 
geëxegetiseerd moeten worden om de meningen van Walvoord c.s. te toet-

83. A.J. Beagley, Enemies (1987). 
84. A.J. Beagley, Enemies, 27.112. 
85. a.w., 28. 
86. a.w., 112. 
87. a.w., 49. 
88. a.w., 112. 
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sen. Het is daar een voorlopige keuze genoemd om na de weergave van het 
andere uiterste de keus definitief te maken. 

Om tot die definitieve bepaling van de te bespreken hoofdstukken te ko
men, stellen we eerst een eigen onderzoek in. Het is duidelijk, dat in ieder 
geval die hoofdstukken aan bod moeten komen, waarin de stammen van Is
raël of de kinderen van Israël uitdrukkelijk worden genoemd. Dat zijn Op.7 
met de vermelding van de 144.000 verzegelde kinderen Israels en Op.21 met 
de beschrijving van de poorten van de heilige stad die de namen van de 
twaalf stammen der kinderen Israels bevatten. Bij Op.7,1-8 hoort ook 
Op.14,1-5, waarin weer de 144.000 voorkomen. 

Op.l 1 blijkt een visioen te zijn dat zich afspeelt in 'de heilige stad', later 
ook 'de grote stad' genoemd. Omdat de eerste indruk is dat het hier om Jeru
zalem gaat, ligt het voor de hand ook dit hoofdstuk te onderzoeken op zijn 
spreken over Israël. 

De vrouw van Op. 12 trekt vervolgens onze aandacht. Zij wordt getekend 
als moeder van de Messias, zo is onze eerste indruk, ze heeft dus nadrukke
lijk te maken met het oudtestamentische Israël. Zij is ook de moeder van de 
nieuwtestamentische kerkleden blijkens vs 17. Dit hoofdstuk lijkt een unieke 
kans te bieden om de verhouding van het oudtestamentische Israël en de 
nieuwtestamentische kerk door te meten. 

In de zeven brieven van Op.2-3 treft de tweemaal voorkomende typering 
'synagoge des satans' (Op.2,9;3,9). Omdat dit maar enkele verzen betreft, 
ligt het niet voor de hand deze hoofdstukken voor bredere exegese te selecte
ren. Er komen daarbij te veel te bespreken onderwerpen (zoals bijv. de 
zeven-periodenleer) die niet rechtstreeks met ons onderwerp te maken heb
ben. De andere genoemde hoofdstukken bieden zich meer als geheel aan als 
van belang voor het gekozen onderwerp. 

Vier grote exegetische eenheden springen er uit: Op.7, Op . l l , Op. 12 en 
Op.21. Als we Op.14,1-5 ook meerekenen, zijn het er eigenlijk vijf. 

Een vergelijking met de voorlopige lijst aan het slot van hoofdstuk 1 leert, 
dat deze vier capita ook de hoofdstukken zijn waarop J.F. Walvoord c.s. 
zich beroepen. Omdat zij zich op gegevens uit het geheel van die hoofdstuk
ken beroepen, is dat een reden temeer juist deze capita te selecteren. De rest 
van de lijst uit hoofdstuk 1 is of kleingoed (het beroep op één enkele tekst 
of uitdrukking in een hoofdstuk), of stof die gemakkelijk bij de bespreking 
van andere hoofdstukken betrokken kan worden (zoals bijv. Op. 16,19: de 
daar genoemde 'grote stad', wat eventueel met de bespreking van Op. 11 kan 
worden gecombineerd). Het beroep op Op.20 blijkt bij nader toezien slechts 
op één vers zich te concentreren (,,de geliefde stad" in 20,9). Verder spreekt 
de tekst van Op.20 niet over Israël of over joden. Veel wat bij de exegese 
van dit hoofdstuk door deze groep uitleggers te berde wordt gebracht, wordt 
vanuit andere schriftgegevens ingedragen. Daarom zien we geen reden Op.20 
een plaats in onze lijst te geven. 

Vanuit onze eigen keuze en na vergelijking met de lijst van hoofdstuk 1 
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komen we tot de volgende selectie: Op.7 (gecombineerd met Op.14,1-5), 
Op . l l , Op. 12 en Op.21. 

Rest nog de vergelijking met de hoofdstukken die in Van der Waals bena
dering opvallen. Van der Waal concentreert zich heel sterk op Op.l l . Dit 
hoofdstuk komt al voor in onze zojuist genoemde lijst. De exegese van de 
daarin nog meer genoemde hoofdstukken biedt voldoende kans om ook de 
beweringen van Van der Waal te toetsen. Daarom kan ook Op. 17 als hoofd
stuk dat in Van der Waals beschouwingen een belangrijke rol speelt, verval
len. Het totaal van de vier uitgekozen exegetische eenheden moet voldoende 
worden geacht om de visie van Van der Waal aan een onderzoek te onder
werpen. Vanuit deze vier bastions kunnen we zonodig rondkijken naar ande
re hoofdstukken. 

We komen tot de volgende taakstelling voor het vervolg van deze studie. 
Het exegetische hoofddeel zal een uitleg bieden van: 
1. Op.7 en 14,1-5 (hoofdstuk 5); 
2. Op. 11,1-14.19 (hoofdstuk 6); 
3. Op. 12 (hoofdstuk 7); 
4. Op.21 (hoofdstuk 8). 

Eerst wacht ons echter nog een andere taak. Een van de pijlers onder het 
gebouw van Van der Waals beweringen is de datering van Openbaring vóór 
70. De toetsing van deze datering vormt de stof van hoofdstuk 4. 

102 



4 DE DATERING VAN OPENBARING 

4.1 Meningen 

4.1.1 De meest gangbare datering 

Een blik in handboeken en commentaren van verschillende richtingen leidt 
al snel tot de conclusie, dat de datering van Openbaring m de periode 90-96, 
het slot van de regeringstijd van keizer Domitianus (81-96), het meest verde
digd wordt. Een klein overzicht uit verschillende boeken overtuigt ons hier
van. 

De gereformeerde nieuwtestamenticus dr. S. Greijdanus schrijft: ,,De kerkelijke 
overlevering uit de vroege eeuwen, stelt over het algemeen den tijd, waarop de 
Openbaring ontvangen, en geschreven, werd, in het laatst van de regeering van 
Domitianus, die keizer was van 81 tot 96" ' . 
De Groninger nieuwtestamenticus Dr A.F.J Klijn, vertegenwoordiger van een 
meer bijbelkntisch ingestelde theologie, schrijft: ,,Deze datering onder Domitia
nus (81-96) wordt vrijwel algemeen aanvaard"^ 
Uit de Duitse theologische traditie citeren we de Marburger nieuwtestamenticus 
W.G. Kummel- ,,Alle Warschemlichkeit spricht daher dafur, dass die Apk. in der 
Tat gegen Ende der Regierungszeit Domitians, also etwa 90-95, in Kleinasien ge-
schrieben worden ist, . . " ' . 
Uit de Engelstalige wereld een citaat uit het handboek van Donald Guthrie: ,,The 
most widely hold view is that this Apocalypse was written during the reign of Do-
mitian, more precisely towards the end of that reign, i.e. AD 90-95" Na bespre
king van de argumenten en toetsing van alternatieven kiest hij ook zelf voor deze 
datering''. 

De argumentatie voor deze mening is gebaseerd op gegevens van buiten 
Openbaring en van Openbaring zelP. 

a. De gegevens van buiten Openbaring 
Vanouds is veel waarde gehecht aan het getuigenis van Irenaeus, die in 

Adversus Haereses bij de bespreking van het getal 666 uit Op. 13 opmerkt 
over Johannes: ,,Want hij zag die (de Openbaring) niet zo lang geleden, 

1 S Greijdanus, KNT, xxiv 
2 A F J Klijn, Wordingsgeschiedenis, 146 
3 W G Kummel, Einleitung, 344 Vgl eenzelfde conclusie in het recente artikel van A 

Strobel, TRE 3, 187 
4 D Guthrie, Introduction, 949 (citaat), 957 (conclusie) 
5 Overzichten over de huidige stand van de discussie zijn te vinden in Ch Brutsch, Komm 

lil, 110-112, A Feuillet, Etat, 75-80, O Bocher, Ertrage, 36 41, U Vanni, Etat, 28-29, 
D. Guthrie, Introduction, 949-961 
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maar nog bijna tijdens onze generatie, tegen het eind van de regering van 
Domitianus"*. 

Eusebius van Caesarea haalt in zijn verslag van de vervolging der christe
nen door Domitianus dit getuigenis van Irenaeus aan''. 

Clemens van Alexandrie zegt, dat Johannes ,,na de dood van de tyran van 
het eiland Patmos terugkeerde naar Efeze"^ 

Origenes spreekt ook over de verbanning van Johannes naar Patmos door 
de ,,keizer der Romeinen"'. 

Victorinus en Hieronymus spreken heel duidelijk over keizer Domitianus 
die Johannes naar Patmos heeft verbannen'". 

b. De gegevens van Openbaring zelf 
- De vervolgingen. Het beeld dat Openbaring biedt van vervolgingen die 

reeds hebben plaatsgevonden (1,9;2,13;6,9;17,6;18,24;19,2) of die dreigen 
(2,10;3,10), past het best tegen de achtergrond van de regeringsperiode van 
Domitianus. De geschiedenis van Flavius Clemens en die van Flavia Domitil-
la wijzen erop, dat de staatsgodsdienst zich tegen de christenen begon te ke
ren. In de christelijke overlevering geldt Domitianus als de eerste christenver
volger na Nero, zoals het getuigenis van Melito van Sardes, weergegeven 
door Eusebius, laat zien". 

- De keizerverering. Het beest van Op. 13 eist universele aanbidding. Dit 
wordt door velen opgevat als ingegeven door de keizerverering, die vooral 
in Klein-Azie ijverig werd bedreven'^ en die vooral door Domitianus sterk 
zou zijn doorgevoerd. 

- De Nero-redivivus-mythe. Veel geleerden stellen dat achter Op. 13 en 17 
de wijdverbreide mythe ligt van Nero, die naar Rome zou terugkeren. Aan
gezien de mythe zich in deze vorm pas na 80 A.D. ontwikkelde, kan Openba
ring eerst daarna zijn uitgegeven. 

- De toestand van de zeven gemeenten in Asia. Aanwijzingen van bepaalde 
toestanden in de zeven gemeenten geven de indruk, dat er sinds de stichting 
van deze gemeente geruime tijd moet zijn verlopen (verslechtering in de ge
meente; activiteit van dwaalleraars). Een passage uit een brief van Polycar-

6 Irenaeus, Adversus Haereses V 30,3 Vertaling van A F J Khjn, Wordingsgeschiedenis, 
191V (ed Utrecht/Antwerpen n968). 

7 E u s e b i u s , / / £ , III 18,3 Vgl 11118,1,11120,9,11123,1 Vgl R H Charles, Comm 1, 
xcnv 

8. Clemens, Quis dives salvetur, 42 1-15, Eusebius, H E ,n\ 23,5-19 Vgl R H Charles, 
Comm I, xcm 

9 Origenes, In Malt , 20,22 Vgl R H Charles, Comm I, xcm 
10. Victonnus,/«/4/JOc , 10,11 en 17,10 resp Hieronymus, Vir 111,9 Vgl R H Charles, 

Comm I, xcm 
11. Eusebius, H E ,1V 26,9 
12 R Schutz, Domitian, 18-20 
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pus wijst volgens sommigen op het niet kunnen bestaan van de gemeente te 
Smyrna vóór 60-64 A.D. ' \ 

- Afhankelijkheid van andere nieuwtestamentische geschriften. De auteur 
van Openbaring heeft vermoedelijk de evangeliën van Matteus en Lucas be
nut. Aangezien deze niet vóór 80-85 zijn ontstaan, kan Openbaring ook niet 
eerder dan in de tijd van Domitianus gedateerd worden. 

- De zeven koningen van Op.l7,9v. Bij een bepaalde telling is Domitianus 
de zesde. Velen wijzen op de moeite van dit beroep op zulk een onzekere 
telling'". 

4.1.2 Overige dateringen 

- Ten tijde van Claudius. Epiphanius zegt, dat de verbanning van Johannes 
plaatsvond onder keizer Claudius'^ 

- Ten tijde van Nero. Deze datering is te vinden in de Syrische vertaling 
van Openbaring'* en in het apocriefe geschrift De geschiedenis van Johan
nes, de zoon van Zebedeus^'^. Een bepaalde telling van de koningen in 
Op. 17,10 geeft het resultaat dat Nero de vijfde en Galba de zesde keizer is. 

- Ten tijde van Vespasianus. Verdedigers van deze mening beroepen zich 
eveneens op een bepaalde telling van de koningen in Op.17,10'^ 

- Ten tijde van Trajanus^"^. 
- Ten tijde van Nerva^°. 

4.1.3 C. van der Waal over de datering 

Herhaaldelijk stuiten we in de publikaties van Van der Waal op een bespre
king van dit onderwerpt'. De aanleiding tot het aansnijden van dit punt is 
de behandeling van de gerichtheid van Openbaring. Van der Waal wil de stel-

13 Polycarpus, Phil, 11,3 
14 Opsomming van deze argumenten wil niet zeggen, dat alle genoemden al deze argumenten 

delen De argumenten 2-6 zijn vooral bij schriftkntisch ingestelde theologen te vinden 
Greijdanus bijv heeft alleen nr 1 naast het beroep op gegevens uit de traditie 

15 Epiphanius, Haer , 51,12 en 33 Tekst ook bij R H Charles, Comm 1, xcii 
16 Hierover R H Charles, Comm I, xcii en clxxix (dateren uit de zesde en zevende eeuw). 
17 Acta Ap Apocr , II 55-57 
18 S Giet, Histoire, passim, bijv vi Een bijzondere vorm van deze datering wordt verdedigd 

door A Femllet, £550;, 200' Openbaring is geschreven onder Domitianus, maar zij presen
teert zich als geschreven onder Vespasianus blijkens Op 17,10-11 

19 Ch Brutsch, Komm III, 112 noemt enkele verdedigers 
20 H Kraft, Komm, 10 I84v 222 Vgl O Bucher, Ertrage, 41, die de hypothese van Kraft 

het overwegen waard acht J -W Taeger, Kreis, 20-22 pleit voor een datering aan het be
gin van de tweede eeuw 

21 Van der Waal bespreekt de datering van Openbaring in zijn dissertatie van 1956 blz 6 
laat de datering vóór of na 70 nog in het midden, blz 125 geeft een pleidooi voor een date
ring voor 70 Een artikel uit datzelfde jaar betwijfelt eveneens de datum ± 95 (De Ref 
32, 45v) Verder gaat Van der Waal op de datering in in de volgende publikaties Lucerna 
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ling bestrijden, dat Openbaring de christelijke gemeente wil bemoedigen in 
haar strijd tegen de gedwongen keizerverering. Algemeen ziet men dit als de 
gerichtheid van Openbaring. Eén van de argumenten voor deze stelling is de 
datering van Openbaring in 95/96 ten tijde van keizer Domitianus. In zijn 
stormloop hiertegen neemt Van der Waal ook dit argument onder vuur. Van 
der Waal heeft de overtuiging, dat Openbaring zich polemisch keert tegen 
de joodse synagoge en is er vandaaruit toe gekomen de gangbare datering 
van vraagtekens te voorzien^^. 

Van der Waal bestrijdt allereerst het beroep op de patristische gegevens. 
a. Irenaeus" opmerking in Adversus Haereses is naar het oordeel van Van 

der Waal een zijden draad, waaraan de datering van Openbaring hangt. 
- Irenaeus zelf legt geen verbinding van de datering met de inhoud. Hij 

ziet Openbaring niet gericht tegen een antichristelijk Rome, maar eerder te
gen gnostische ketters. Wie Irenaeus' datering wil overnemen, kan dat ande
re punt niet laten liggen. 

- Irenaeus is uit Klein-Azië naar Lyon geëmigreerd. Zoals dat vaker gaat 
bij emigranten, kunnen de herinneringen aan zijn jeugdjaren verbleekt zijn. 

- In andere gevallen bericht Irenaeus, dat hij een overlevering van 'de ou
den' vernomen heeft. In dit geval ontbreekt dit waarmerk. 

- Irenaeus is mogelijk op grond van exegetische argumenten tot zijn date
ring gekomen. Omdat hij Openbaring ziet als profetie over de toekomst, 
heeft hij er belang bij Openbaring laat te dateren. 

- Irenaeus laat ook op andere punten wel eens een steek vallen in zijn weer
gave van de geschiedenis". 

b. Eusebius van Caesarea haalt de opmerking van Irenaeus aan in een pas
sage over Domitianus. Van der Waal meent in dit verband, dat de gedachte 
aan een wijdverbreide vervolging van christenen door deze keizer opzij gezet 
dient te worden. De door Eusebius genoemde Clemens en Flavia Domitilla 
zijn gevonnist om politieke redenen en niet omdat zij christenen waren — 
wat trouwens onzeker is. Domitianus koos alleen bepaalde personen uit. Hij 
richtte zich meer tegen mensen dan tegen geloofsovertuigingen. Wij moeten 
ook in rekening brengen dat Eusebius een bevel van Domitianus vermeldt 
om de vervolging tegen de christenen te staken, omdat zij politiek ongevaar
lijk zijn^". Het staat niet vast, dat er een opzettelijke, wereldwijde christen
vervolging is geweest onder Domitianus. 

I960, 358; Lucerna 1967, 214-215; Lucerna 1968, 255-259; Sola Scriptura III, 219-220; 
Opb II, 5.15v.20.78.121; Jewish apocalypses, 119. De meest uitvoerige bespreking is te 
vinden in: Opb I, 18-23 en Laatste dagen, 86-96. 

22. C. van der Waal, Lucerna 1960, 358; Lucerna 1967, 214-215; Lucerna 1968, 255; Sola 
Scriptura III, 219-220; Opb I, 19; Laatste dagen, 87; Opb II, 20.78. 

23. C. van der Waal, Opb I, 20-21; Laatste dagen, 89-94. 
24. Eusebius, H.E., III 20,5. Van der Waal over Eusebius: Lucerna 1968, 255-259; Sola Scrip

tura III, 219; Opb I, 18-20. 
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c. Irenaeus en Eusebius mogen dan als gezaghebbende autoriteiten gelden, 
tegenover hun getuigenis staat dat van anderen. 

Epiphanius (ca. 315-403) spreekt over een ontstaan van Openbaring tij
dens de regering van keizer Claudius (41-54). 

Tertullianus^^, inleidingen op twee Syrische vertalingen van Openbaring 
en een passage bij Theophylactus van Achrida (elfde eeuw) noemen Nero als 
verbanner van Johannes. 

De Canon van Muratori (eind tweede eeuw)^* noemt Johannes de voor
ganger van Paulus in het schrijven aan zeven met name genoemde gemeen
ten. „Tegenover de datering van Irenaeus in het verre Gallië stonden ook 
vroege dateringen"^'. 

d. Overige teksten. 
- Polycarpus merkt in zijn brief aan de gemeente te Filippi op, dat zij de 

Here al kende op een moment, dat de gemeente te Smyrna Hem nog niet ken
de. Hiernaar is vaak verwezen, om aan te geven dat de gemeente te Smyrna 
omstreeks 65 nog niet bestond en dat Openbaring daarom pas tegen het ein
de van de eerste eeuw geschreven kan zijn. Van der Waal wijst deze redene
ring af̂ *. Polycarpus erkent de prioriteit van de gemeente te Filippi ten op
zichte van die te Smyrna wat ontstaan betreft. Meer mag uit zijn woorden 
niet worden afgeleid. 

- Tacitus meldt dat Laodicea door een aardbeving is verwoest^'. Velen 
stellen dat herbouw vele jaren moet hebben geduurd en dat Openbaring 
daarom niet vóór 70 geschreven kan zijn. Van der Waal meent dat de woor
den van Tacitus een spoedige herbouw in hetzelfde jaar nog inhouden^". 

Van der Waal heeft ook exegetische argumenten om de datering in 95/96 te 
betwijfelen. In alle publikaties waarin hij de datering bespreekt, hanteert hij 
de volgende werkwijze: De traditie wordt doorgegeven over de datering te
gen het einde van de regering van Domitianus - deze wordt beschouwd als 
een vervolger van de christenen. Conclusie: Openbaring is gericht tegen deze 
politieke macht. Van der Waal plaatst de hierboven samengevatte mening 
daar tegenover en besluit met opmerkingen als: laat de inhoud van Openba
ring beslissen over de ontstaanstijd. Hij wijst dan op de antisynagogale ge
richtheid in heel dit bijbelboek. Zijn hoofdargument in dit verband is 
Op. 11,8: de grote stad is Jeruzalem. Daaruit volgt dat Openbaring gedateerd 

25. Tertullianus, Praescr., 36,3. 
26. ,,Cum ipse beatus apostolus Paulus, sequens prodecessoris sui Johannis ordinem, nonnisi 

nominatim septem ecclesiis scribat ordine tali: ad Corinthies prima, . . ." (H. Lietzmann, 
Muratorische Fragment, regel 48vv; vgl. Th. Zahn, Grundriss. Beilage I, 80; Th. Zahn, 
Canon Muratori; B. Altaner/A. Stuiber, Patrologie, 94-95). 

27. C. van der Waal, Laatste dagen, 91. Vgl. Opb I, 18. 
28. C. van der Waal, Laatste dagen, 94-96. 
29. Tacitus, Annates, XIV 27. 
30. C. van der Waal, Opb II, 121. 
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moet worden vóór 70 p.n. Ook bij Van der Waal zelf is er dus een samen
hang tussen de gerichtheid van Openbaring en de datering". 

Met deze datering meent Van der Waal aan te sluiten bij die stroming onder 
de geleerden, die de pubUkatie van Openbaring vóór 70 heeft gesteld. Van 
der Waal verwijst hier naar L. ab Alcazar (1614), F. Abauzit (1730), J.G. 
Herder (1778), F.G. Hartwig (1780) en F.J. Züllig (1834). Pas na 1850 is de 
gedachte meer algemeen geworden dat Openbaring gericht is tegen het Ro
meinse keizerrijk. Dat er vóór 1850 ook een andere datering werd bepleit, 
is vandaag niet meer in de boeken te vinden". 

De bespreking van Van der Waals beroep op Op. 11,8 stellen we uit tot het 
hoofdstuk over de exegese van Op. 11. Eerst willen we de overige argumenten 
voor zijn datering onderzoeken, na nog enkele stemmen over de datering van 
Openbaring te hebben aangehoord. 

4.1.4 J.A.T. Robinson over de datering 

Het is opvallend, dat Van der Waals stelHng over de datering van Openba
ring op bepaalde punten overeenkomsten vertoont met de visie van de Engel
se nieuwtestamenticus John A.T. Robinson. Volkomen onafhankelijk van 
elkaar komen zij hier en daar tot dezelfde conclusie", hoewel Robinson ar
gumenteert vanuit een totaal andere houding t.o.v. de Heilige Schrift dan 
Van der Waal. 

Redating the New Testament is de titel van Robinsons in 1976 verschenen 
werk, waarin hij de datering van de nieuwtestamentische geschriften be
spreekt en tot de slotsom komt, dat het gehele Nieuwe Testament vóór de 
val van Jeruzalem in 70 A.D. compleet was. Een verrassend boek, omdat 
Robinson als Johannes-speciaHst vroeger de mening verdedigd had, dat het 
evangelie naar Johannes aan het einde van de eerste eeuw na Chr. moest 
worden gedateerd. Toen hij, voor wat het evangeUe naar Johannes betreft, 
daarop teruggekomen was en dit bijbelboek dateerde tussen 66 en 70, ging 
hij na of dit geen gevolgen had voor het hele Nieuwe Testament. Dit onder
zoek resulteerde in Redating the New Testament. Het achtste hoofdstuk van 
dit boek is gewijd aan de datering van Openbaring^". 

Robinson bespreekt eerst de buitenbijbelse getuigenissen, waarbij hij achter-

31. C. van der Waal, Lucerna 1968, 358; Lucerna 1967, 215; Sola Scriptura III, 220; Opb I, 
22-23; Laatste dagen, 87; Opb II, 78. 

32. C. van der Waal, Lucerna 1967, 214; Laatste dagen, 96-123. 
33. Van der Waal is aan Robinson onbekend. Robinsons datering wordt dankbaar door Van 

der Waal genoteerd in: Laatste dagen, 135-136; Jewish apocalypses, 116. 
34. J.A.T. Robinson, Redating, 221-254. 
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eenvolgens aandacht geeft aan Irenaeus, Eusebius, Clemens van Alexandrië, 
TertuUianus en Epiphanius. 

Irenaeus' opmerking in Adversus Haereses, die door Eusebius wordt 
aangehaald'', bevat volgens Robinson drieërlei: 
a. de auteur van Openbaring en die van het evangelie naar Johannes zijn de
zelfde; 
b. nl. de apostel Johannes; 
c. Openbaring is gezien aan het einde van de regering van Domitianus. Het 
is z.i. moeilijk, alle drie tegelijk te aanvaarden. Als de traditie t.a.v. het au
teurschap sterk is, is die t.a.v. de datering verzwakt. Kunnen we aannemen 
dat een negentigjarige man Openbaring geschreven heeft? 

Clemens van Alexandrië stelt, dat Johannes ,,na de dood van de tiran" 
naar Efeze teruggekeerd is en de kerken van Asia gediend heeft (ook dit 
wordt door Eusebius aangehaald)''. Hij zou zelfs op hoge leeftijd nog 
paard hebben gereden. Robinson acht dit onmogelijk en wijst erop, dat Cle
mens alleen over 'de tiran' spreekt, zonder deze met Domitianus te identifi
ceren. Dat gebeurt eerst door Eusebius, Hegesippus en Victorinus van Pet-
tau. Robinson acht deze identificatie niet soUde onderbouwd, mede ook om
dat Origenes de naam van de keizer die Johannes verbande niet noemt. 

TertuUianus^'' geeft als enige de traditie door, dat Johannes vanuit Rome 
verbannen werd. Hieronymus meent volgens Robinsons interpretatie, dat 
TertuUianus daarbij doelt op de tijd van Nero. 

De opmerking van Epiphanius^^, dat de verbanning van Johannes plaats
vond ten tijde van ,,Claudius Caesar" wordt door Robinson uitgelegd als 
doelend op Nero, die Claudius als tweede naam voerde. Nero wordt ook de 
verbanner van Johannes genoemd in de Syrische vertaling van Openbaring 
en in de Syrische Geschiedenis van Johannes de zoon van Zebedeüs". 

Evenals Van der Waal acht Robinson de gegevens uit Openbaring zelf 
doorslaggevender. Eerst gaat hij de historische en geografische gegevens na, 
waarin Openbaring tot stand gekomen is. Hoofdstuk 1-3 heeft Klein-Azië als 
brandpunt. Uitdrukkingen in 2,9 en 3,9 vooronderstellen een situatie, waar
in de definitieve scheiding van christenen en joden nog niet heeft plaatsge
vonden. Robinson bestrijdt de vaak geuite bewering, dat de zeven brieven 
een latere fase veronderstellen dan de brieven van Paulus. Voor de ontwikke
ling waarvan Openbaring blijk geeft, acht hij tot 68 tijd genoeg aanwezig. 

Het beroep op Polycarpus' brief aan de Filippenzen'*" wordt eveneens 
door Robinson afgewezen. Hij volgt de interpretatie van Lightfoot, dat Po-

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

Vgl. 
Vgl. 
Vgl. 
Vgl. 
Vgl. 
Vgl. 

noot 6 en 7. 
noot 8. 
noot 25. 
noot 15. 
noot 16 en 17. 
noot 13. 
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lycarpus niet méér zegt, dan dat de Filippenzen eerder bekeerd zijn dan de 
gemeenteleden te Smyrna. 

Robinson gaat in op een argument van velen, dat Laodicea in de zestiger 
jaren van de eerste eeuw geen bloeiende stad genoemd kan worden, gezien 
de aardbeving die de stad in 60-61 trof'. Hij acht het waarschijnlijk, dat 
Laodicea snel is herbouwd. 

Openbaring 4-22 heeft Rome als brandpunt. De vervolging die in deze 
hoofdstukken getekend wordt, ziet Robinson als die welke onder keizer Nero 
werd doorgevoerd. Hij bestrijdt daarmee de mening, dat het om die ten tijde 
van Domitianus zou gaan. Eusebius noemt z.i. geen enkel bewijs van de 
dood van een christen. De vaak aangevoerde voorbeelden van Flavius Cle
mens en Domitilla zijn eerder gevallen van staatsbelang, dan van geloof. Pas 
in de vijfde eeuw spreekt Orosius"^ over een wrede vervolging. TertuUianus 
meldt zelfs, dat Domitianus bevel geeft een begonnen vervolging te staken. 

Het getuigenis van een wijdverbreide christenvervolging onder Domitia
nus moet z.i. als laat en overdreven worden beschouwd. Men interpreteert 
de gegevens teveel vanuit de gedachte aan de Domitiaanse vervolging. 

Robinson zelf denkt liever aan de vervolgingen onder Nero. Die passen z.i. 
beter bij het beeld dat Openbaring tekent. De door TertuUianus vermelde'*' 
maatregelen van Nero tegen de christenen komen ook in Op. 13,14-17 voor. 
Het letterraadsel in Op. 13,18 ziet op Nero. Ook elders wordt Nero 'het 
beest' genoemd. 

Een belangrijk punt in Robinsons betoog is de zaak van de keizerverering. 
Velen worden z.i. verhinderd Openbaring ten tijde van Nero te dateren, om
dat er voor die tijd geen bewijs zou zijn van gedwongen keizerverering. Ro
binson meent dat er reeds ten tijde van Augustus, Caligula en Nero sprake 
is van claim op goddelijke eer en het opstellen van beelden. 

Aan Op.l 1 en 17 meent Robinson belangrijke argumenten te kunnen ont
lenen voor zijn theorie. Hij ziet in Op. l l , lv een duidelijke verwijzing naar 
de tempel van het aardse Jeruzalem. Op. 11 duidt verder nergens op de ver
woesting van Jeruzalem, z.i. een van de sterkste redenen om Openbaring 
vóór 70 te dateren. De mening van bijv. R.H. Charles, dat Op. 11 ouder ma
teriaal is dat later in het geheel van Openbaring is opgenomen, wordt door 
de Engelse bisschop afgewezen. 

Ook Op. 17,9-11 vindt Robinson uiterst belangrijk, omdat hier een verwij
zing naar de geschiedenis van Rome gedaan wordt. Het probleem is alleen 
bij het noemen van deze zeven koningen, bij wie de telling van de zeven kei
zers moet beginnen. De mening van Robinson is, dat vanaf keizer Augustus 
geteld moet worden en dat de drie zeer kort regerende keizers van 68/69, 
Galba, Otho en Vitellius, meegeteld moeten worden. De zesde koning is Gal-

41. Vgl. noot 29. 
42. Orosius, Hist. Adv. Pag., 7.10.1. 
43. TertuUianus, Apol., 5.3.; Ad nationes, 1.7.9. 
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ba en dat is volgens Robinson reden de zg. Domitianus-hypothese te laten 
vallen. 

T.a.v. de datering van Openbaring trekt Robinson de volgende positieve 
conclusie: Openbaring is te dateren in 68 tijdens de regering van Galba. 
Openbaring is alleen te begrijpen, als de schrijver zelf deel heeft gehad aan 
het lijden in Rome ten tijde van en na Nero's vervolging. 

In 1979 verdedigde A.A. Bell Jr. een visie op de datering van Openbaring, die in 
de lijn ligt van die van Robinson, al wordt diens naam niet genoemd''̂ . Bell stelt 
allereerst vragen bij het getuigenis van Irenaeus. Tweede-eeuwse tradities over de 
apostelen zijn volgens hem onbetrouwbaar. Irenaeus heeft zich vaker vergist. Alle 
latere bronnen zijn van deze twijfelachtige getuige afhankelijk. 
Vervolgens onderzoekt Bell de gegevens m.b.t. een eventuele vervolging van chris
tenen door Domitianus. Hij komt tot de conclusie, dat er van een algehele vervol
ging geen sprake is geweest, alleen van het uitschakelen van hooggeplaatsten die 
van een complot tegen de keizer werden verdacht. Onder hen kunnen christenen 
geweest zijn. 
Ten slotte pleit hij voor een alternatieve datering van Openbaring: nl. in de tijd 
na de dood van Nero, tijdens de kortregerende keizer Galba. De vijfde koning van 
Op.17,9-11 is z.i. Nero, de zesde is dan Galba. Johannes is zeer duidelijk in het 
aanwijzen van Nero. In de universele chaos die het Romeinse rijk na een eeuw van 
vrede trof, wil Johannes zijn vrienden bemoedigen. M.n. de historicus Tacitus le
vert volgens Bell gegevens over de gebeurtenissen in 68/69, die onmiddellijk herin
neringen aan Openbaring oproepen. 

4.2 Toetsing van Van der Waals argumentatie 

Bespreking van alle punten die met de datering van Openbaring samenhan
gen, zou een aparte studie vragen. Wij beperken ons in dit hoofdstuk tot de 
vraag, of er op grond van de door Van der Waal aangevoerde argumenten 
reden is de datering van Openbaring in 95/96 op te geven. 

4.2.1 Irenaeus 

Deze kerkvader uit de tweede eeuw mogen we beschouwen als één van de be
langrijkste theologen uit die eeuw. Geboren in Klein-Azië, emigreerde hij 
naar Zuid-Frankrijk. ± 175 was hij presbyter te Lyon, waar hij later ook 
bisschop werd. Hij is bekend geworden om zijn volhardende bestrijding van 
de gnostiek. 

De betrouwbaarheid van Irenaeus is altijd hoog aangeslagen. Zeker in ver
band met Openbaring is te vermelden het relaas van Irenaeus over zijn con
tacten in zijn jeugd met Polycarpus. Als knaap was hij bij Polycarpus en hij 
heeft alles zo goed onthouden, dat hij de plaats zou kunnen aangeven waar 

44. A.A. Bell, Date. 
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Polycarpus zijn toespraken hield. Hij weet nog precies, hoe Polycarpus ver
telde over zijn omgang met Johannes en met de anderen die de Here hadden 
gezien. Hij heeft het vernomen van de ooggetuigen van het Woord des levens 
en het ons verteld. Dit heb ik zorgvuldig gehoord en het ter herinnermg opge
schreven in mijn hart, aldus Irenaeus"'. 

Dit getuigenis geeft reden om te zeggen, dat Irenaeus over betrouwbare 
informatie uit Klein-Azië heeft beschikt, uit kringen waar tradities werden 
bewaard over Johannes. De wijze waarop Van der Waal dit getuigenis in en
kele pennestreken van de tafel veegt, is volstrekt beneden de maat. Bij het 
betoog van Van der Waal, samengevat in 4.1.3, plaatsen we de volgende 
kanttekeningen. 

a. Het is juist, dat Irenaeus in zijn opmerking over de datum van de visioe
nen geen verbinding legt met een eventuele vervolging m de tijd van 
Domitianus**. Maar het feit dat veel uitleggers die verbinding wél aanne
men tussen de datering van Irenaeus en de gerichtheid van Openbaring, is 
geen reden om deze datering op zich aan te vechten. 

b. Bovenstaande opmerkingen over de behoedzame zorg van Irenaeus 
voor de herinneringen aan zijn jeugd in Klein-Azie, maken duidelijk dat het 
hier niet gaat om verbleekte herinneringen van een emigrant, maar om kost
bare herinneringen aan een belangrijke periode. Herinneringen kunnen ver
bleken, maar ook met je meegaan en scherp vóór je blijven staan. 

c. Ook de opmerking dat het waarmerk ontbreekt, dat deze overlevering 
van 'de ouden' stamt, kan geen stand houden tegenover het gewicht van Ire
naeus' opmerkingen over de zorg voor zijn herinneringen aan de omgang 
met Polycarpus. In dit verband vermeldt Van der Waal ook andere getuige
nissen dan dat van Irenaeus, maar de wijze waarop hij de kroongetuige Ire
naeus plaatst naast allerlei ongeloofwaardige en onbeduidende opmerkingen 
die de traditie heeft nagelaten, vraagt om protest. Hier wordt rijp en groen, 
uit vroege en late tradities, zonder enige schifting op één lijn geplaatst. 

d. De veronderstelling dat Irenaeus op grond van zijn exegese van Open
baring tot zijn datering gekomen is, is onaanvaardbaar. Het verband waarin 
Irenaeus de datering doorgeeft, de bespreking van het getal 666, laat zien dat 
de tijd van de visioenen als terloops wordt weergegeven. Dit wijst niet op een 
bewust de waarheid geweld aandoen ter wille van de exegese. 

e. Het feit dat Irenaeus elders in zijn werk wel eens een steek heeft laten 

45 Overgeleverd door Eusebius, H E ,V 20, 5-7 Deze en vele andere verwijzingen in dit ge
deelte 4 2 danken we aan een referaat van H Bouma op de Conferentie van de Vereniging 
van Predikanten bij de Gereformeerde Kerken, september 1975: De datering van de 'Apo-
kalyps' 

46 Dit wordt ook benadrukt door B. Newman, Domitian; een studie waarop Van der Waal 
zich beroept Van der Waal geeft te weinig aandacht aan het feit dat Newman geen reden 
ziet de datering op grond van Irenaeus' getuigenis te betwijfelen (C van der Waal, Lucer-
na 1968, 256v; Opb I, 21) Ook A Yarbro Colhns, Dating, 33-34, handhaaft de datering 
van Openbaring door Irenaeus na bespreking van de door Robinson aangevoerde tegenar
gumenten Vgl van haar ook Myth and History, 379-381 en Persecution, 739. 
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vallen, is geen reden om op andere punten aan zijn betrouwbaarheid te twij
felen. De voorbeelden die Van der Waal noemt als fouten van Irenaeus''^, 
zijn eerder aanvechtbare exegeses, dan historische onjuistheden. 

Ook J.A.T. Robinson heeft niet aangetoond, dat de datering van Openbaring 
door Irenaeus moet worden prijsgegeven. Zijn interpretatie van dit citaat van Ire-
naeus (4.1 4) wordt beheerst door een histonsch-kritische probleemstelling uit la
ter tijd, waarbij het getuigenis over Johannes' auteurschap van Openbaring en dat 
over de datering tegen elkaar worden uitgespeeld''* 
Hij doet evenmin recht aan het feit, dat Irenaeus m de oude kerk gold als een be
trouwbaar zegsman'". 
Ook de bewering, dat een ruim negentigjarige onmogelijk Openbaring geschreven 
kan hebben, is af te wijzen. Johannes heeft met uit eigen beweging geschreven, 
maar hij heeft opgeschreven wat God hem dicteerde (Op 1,1 10.11 ;4,2). Robinson 
vergeet Joh 21,20-23 in rekening te brengen, waar de koninklijke souvereiniteit 
van Christus als Gods Zoon blijkt, die de mogelijkheid heeft Johannes in leven 
te laten, zolang Hij dat nodig oordeelt voor een bepaalde taak. Ook in de oude 
kerk was men onder de indruk van het feit dat Johannes op hoge leeftijd Openba
ring schreef Eusebius en Hieronymus steken hun verbazing met onder stoelen of 
banken'". 

4.2.2 Eusebius van Caesarea 

Van der Waal beroept zich op diverse historici om de gedachte van een ver
volging onder Domitianus te ontzenuwen (4.1.3). Hier moet allereerst de vin
ger gelegd worden bij een overdrijving van de kant van Van der Waal. Dat 
Eusebius de indruk zou wekken van een wijdverbreide vervolging der christe
nen onder Domitianus, is onjuist. Eusebms spreekt over ,,de vervolging te
gen ons '" ' , niet over een algemene of zelfs wereldwijde vervolging. Eusebi
us heeft met méér verklaard, dan dat Domitianus als tweede, nl. na Nero, 
weer christenen liet vervolgen". Van der Waal bestrijdt een karikatuur die 
hij eerst zelf getekend heeft. 

47 C van der Waal, LaoWïerfflge/!, 92-94 Ook de bewering van A A Bell, dat getuigenissen 
uit de tweede eeuw over de apostelen onbetrouwbaar zouden zijn (Date, 93), wordt gedaan 
zonder bewijs. 

48 Terwijl Robinson zelf zich daaraan niet houdt Hij verwerpt de datering door Irenaeus 
We mogen dan een aanvaarding verwachten van Irenaeus' getuigenis ra b t het auteur
schap Maar we komen op p 308-309 bedrogen uit, waar blijkt dat naar de mening van 
Robmson de Johannes van Openbaring niet de apostel Johannes is, maar een andere Jo 
hannes, wel uit apostolische kring 

49 HIJ beroept zich op Polycarpus die Johannes nog gekend heeft Naast het bovenstaande 
uit de brief aan Flormus (Eusebius, H E , W 20, 4-7) ook in Adversus Haereses, III 3,4 
(Eusebius, H E ,IN 14, 3-8) Aan dit feit doet ook de studie van A A Bell, Date, totaal 
geen recht 

50 Eusebius, H.E , III 18, 1 vgl III 23, 1-4; Hieronymus, Adv lov , I 26; Vir III , IX 
51 Eusebius, HE , 111 17 ,,ton kath' hemoon dioogmon" 
52 Eusebius, H E ,11111 Van der Waal (Opb I, 18) vertaalt deze passage enigszins verkeerd 

Er staat: hij bracht als tweede een vervolging tegen ons op gang Niet een tweede vervol 
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Een tweede bezwaar is, dat Van der Waal zich slechts schijnbaar op au
teurs als L.W. Barnard kan beroepen". Weliswaar wijzen Barnard e.a. er
op, dat men de vermeldingen in de bronnen over de vervolgingen behoed
zaam moet interpreteren - er lijkt eerder sprake te zijn van gericht selecte
ren van slachtoffers dan van grootscheepse vervolging — , maar zonder tot 
de consequentie te komen, waartoe Van der Waal komt. Dat er een vervol
ging geweest is, wordt uitdrukkelijk door Barnard verdedigd. Er is protest 
tegen het feit dat dit door latere tradities in te donkere kleuren is geschilderd 
en overdreven is gemterpreteerd. Van der Waal slaat hier door met zijn be
wering, dat de hele gedachte van een christenvervolging door keizer Domitia-
nus naar het rijk der legenden moet worden verwezen. 

Ten derde moet de bespreking door Van der Waal van de gevallen van Fla-
vius Clemens en Flavia Domitilla afgewezen worden. Hier volgt hij Barnard 
niet, die in zijn evenwichtig artikel, waarin hij alle gegevens behandelt, tot 
de slotsom komt, dat Flavius Clemens en Flavia Domitilla christenen waren 
uit hoge kringen. Het sterkste argument hiervoor is, dat de tegen hen geuite 
beschuldiging van het niet meedoen aan de staatsgodsdienst niet op joden 
kan slaan, aangezien het jodendom een toegestane godsdienst was, en wel op 
christenen moet slaan'''. 

Als vierde bezwaar moet gezegd worden, dat het beroep op Eusebius' in
leidende woord 'men verhaalt''' geen waarde heeft. Eusebius zelf toont 
t.a.v. Openbaring wel eens een bepaalde reserve, door met een beroep op Pa-
pias te beweren, dat dit boek mogelijk niet afkomstig is van de apostel Jo
hannes, maar van een naamgenoot. Ondanks deze gereserveerde houding 
haalt Eusebius in dit verband het getuigenis van Irenaeus aan over het ont
staan van Openbaring. De introducerende opmerking 'men verhaalt' heeft 
geen afzwakkende functie. 

Ten vijfde: Van der Waal maakt zich te gemakkelijk af van de overige be
tuigingen door christelijke auteurs en heidense schrijvers, dat Domitianus 

ging. Het gaat met om overeenkomst van de aard der vervolgmg, maar om de overeen
komst tussen Domitianus en Nero. 

53 C. van der Waal, Opb I, 20. 
54. L.W Barnard, Persecution, 259. De genoemde beschuldiging was die van 'atheotes' (Dio 

Cassius, Hist Rom , LXVIl 14,2) Breder over dit verwijt: R.L. Wilken, Christians, 48-
67. In een discussie met E.M. Smallwood handhaaft Barnard zijn interpretatie. Ook Bo 
Reicke heeft de verschillende gegevens geanalyseerd m.b t Flavius Clemens en Flavia Do
mitilla HIJ is tot de conclusie gekomen, dat Domitilla waarschijnlijk een beschermvrouwe 
der christenen was en Clemens waarschijnlijk een sympathisant van het christendom (B 
Reicke, Zeitgeschichte, 202-211.218-225). Reicke benut evenals E. Schussler Fiorenza, 
Justice, 192-197, ook het getuigenis van Plinius de Jongere, waaraan Van der Waal voor
bijgaat. Over Flavius Clemens en Flavia Domitilla schrijven ook S Benko, Pagan Rome, 
16; O. Bocher, Aufsatze, 56-57. Het getuigenis van Plinius over de christenen wordt be
sproken door S. Benko, Pagan Rome, 4-14; R.L. Wilken, Christians, 1-30. 

55. Eusebius, ƒ/.£., Ill 18. 'logos'. C. van der Waal, Opb I, 20. Vgl. L. Doekes, Openbaring, 
128. 
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christenen vervolgde. Suetonius en Dio Cassius zijn duidelijk'*. Eusebius 
verwijst ook naar Brettios". Vele auteurs vanaf de tweede eeuw noemen 
Domitianus als kerkvervolger'*. Barnard heeft overtuigend aangetoond, dat 
latere tradities de gegevens wel wat overdreven interpreteren en Domitianus 
zwarter afschilderen dan de eerste bronnen'', toch ontstaat een traditie niet 
uit niets. 

Er valt verder te wijzen op het getuigenis van Clemens Romanus, opziener 
in de kerk te Rome tijdens Domitianus. Waarschijnlijk na de opvolging van 
Domitianus door Nerva heeft deze Clemens namens de gemeente te Rome 
een brief geschreven aan de zusterkerk te Korinte*". Deze brief bevat uit
drukkingen als: rampzalige voorvallen die ons plotseling hebben overvallen; 
wij bevinden ons nog in hetzelfde strijdperk en dezelfde strijd is ons nog op
gelegd. Er wordt bovendien herinnerd aan Petrus en Paulus als martelaars 
'uit onze generatie'*'. 

Van der Waal heeft terecht gewezen op studies als van Barnard. Daardoor 
geleerd, lijkt het aannemelijk dat er geen sprake is geweest van massale ver
volgingen, maar veeleer van het uitschakelen van geselecteerde personen. Dit 
uitschakelen van leidende figuren kan harder aankomen dan een massale 
vervolging. Deze behoedzaamheid in het spreken van Barnard treft ook bij 
anderen als Guthrie en Yarbro Collins". 

J.A.T. Robinsons opmerkingen over Eusebius (vgl. 4.1.4) roepen grotendeels de
zelfde bezwaren op. In ieder geval gelden het derde en vijfde bezwaar zonder meer 
voor het betoog van Robinson. Hij benadrukt evenals Van der Waal, dat Domitia
nus ook eens bevel gaf een vervolging te staken". Maar dit past volledig in het 
boven geschetste beeld van de Domitiaanse vervolging: betekenisvolle figuren wer
den ingerekend. Arme boeren met vereelte handen, over wie het in de bedoelde 
passage gaat, kunnen met rust gelaten worden. 

56. Suetonius, Vita Caesarum. VIII Divus Vespasianus, DivusTitus, Domitianus, XV 1; Dio 
Cassius, Hist. Rom., LXVII 14,2. Suetonius vermeldt overigens alleen de executie van Do
mitianus' eigen neef Flavius Clemens, zonder enige verbinding met diens christelijk geloof 
te leggen. 

57. Eusebius, Chronicon, Kanon 840 (bij het veertiende jaar van Domitianus): ,,Und es be-
richtet Brettios, dass viele der Christen unter Domitianos das Martyrium erhtten". 

58. R.H. Charles, Comm 1, xcii-xciii, biedt de verschillende bewijsplaatsen van Melito van 
Sardes, Victorinus en Hieronymus. L. Doekes, Openbaring, 128, wijst ook op Tertullia-
nus, A pol., 5. 

59. L.W. Barnard, Persecution, 254-255. 
60. I Clemens, Ad Cor. (Ap. Voter). 
61. I Clemens, AdCor., I I; VII, 1; V,1-1. Vgl. L.W. Barnard, Persecution, 255-258; L. Doe

kes, Openbaring, 129. 
62. D. Guthrie, Introduction, 952-953; A. Yarbro Collins, Dating, 38v; A. Yarbro Collins, 

Myth and History, 394-399; A. Yarbro Collins, Persecution, 746. Vgl. Ch. Brütsch, 
Komm HI, 111. 

63. Eusebius, H.E., III 20. Vgl. C. van der Waal, Opb 1, 20. 
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4.2.3 Andere getuigenissen 

Van der Waal plaatst naast Irenaeus en Eusebius daarvan afwijkende getui
genissen (zie 4.1.3). Ten onrechte zet Van der Waal vroege en late tradities 
als gelijkwaardig naast elkaar. Hij wekt daardoor de indruk, dat binnen de 
kerkelijke traditie op dit punt zoveel onderlinge tegenstrijdigheid geboden 
wordt, dat we vrij zijn van deze tradities af te wijken. De tegeninstanties die 
Van der Waal tegenover Irenaeus plaatst, zijn echter vrij ongeloofwaardig, 
zoals blijkt: 

a. Epiphanius van Salamis (± 315-403) heeft minder gezag dan bijv. 
Irenaeus*^. Ook zijn datering van Openbaring ten tijde van keizer Claudius 
moet als ongeloofwaardig worden afgewezen. In die periode waren nog niet 
alle gemeenten gesticht, aan wie de zeven brieven zijn geadresseerd". De 
ongeloofwaardigheid van Epiphanius blijkt ook uit zijn vermelding in het
zelfde verband, dat Johannes nog na zijn negentigste jaar zijn evangelie ge
schreven heeft. 

b. De inleidingen op de Syrische vertalingen van Openbaring, de Philoxe-
nia en Charklensis, wijzen op een ontstaanstijd onder Nero. Deze dateren uit 
de zesde en zevende eeuw*'. Dit is geen afdoend getuigenis tegenover Ire
naeus. We hebben hier een bron uit een veel latere tijd. 

c. De Canon van Muratori (gevonden te Milaan, mogelijk afstammend uit 
het laatst van de tweede eeuw) bevat de raadselachtige passage, dat Paulus 
aan zeven gemeenten schreef naar de orde van zijn voorganger Johannes''. 
Dan is Openbaring ouder dan de eerste brieven van het Nieuwe Testament. 
De bedoeling van dit fragment is onduidelijk, zodat deze datering door nie
mand serieus genomen wordt. 

d. Theophylaktus van Achrida noemt Nero als verbanner van Johan-
nes'^ Deze figuur leeft in de tweede helft van de elfde eeuw in het Bulgaar
se Achrida*'. Dit is niet een zelfstandig getuigenis, dat tegenover Irenaeus 
gewicht in de schaal kan leggen. 

64. Over hem R. Bonwetsch, PRE 5, 417-421. B. Altaner/A. Stuiber, Patrologie, 315-318, 
noemen hem onnauwkeurig H Kiaft, Kirchenvaterlexikon, 188-191, noemt Epiphanms' 
hoofdwerk Panarion (= Haereses) een onkritische materiaalverzameling waarin ook de 
meest wilde en onwaarschijnhjke berichten als feiten worden meegedeeld Dit werk wordt 
door S. Benko, Pagan Rome, 77 n.49, gedateerd in 375. 

65. S. Greijdanus, A /̂Vr, XXIV J.A T Robinsons interpretatie van Epiphanius (met Claudius 
IS Nero bedoeld, die immers Claudius als tweede naam had) moet worden afgewezen. Het 
is onwaarschijnlijk, dat een keizer zonder nadere verduidelijking bij zijn tweede naam 
wordt genoemd, temeer als die tweede naam de eerste naam van de vorige keizer is. 

66. Vgl. noot 16. 
67 Vgl. noot 26. 
68 C van der Waal, Opb 1,18 vermeldt, dat er bij Theophylactus van Achrida een passage 

IS, waarin Nero wordt genoemd als de keizer die Johannes verbande, maar hij verzuimde 
een bewijsplaats aan te geven Controle is dus niet mogelijk. In geen ander werk heb ik 
een verwijzing naar de bedoelde passage van Theophylactus kunnen vinden. 

69. Volgens Ph. Meyer (PRE 19, 672-673) moet Theophylactus hebben geleefd van ca. 1050-
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e. Tertullianus vermeldt als enige de traditie, dat Johannes vanuit Rome 
verbannen werd, na ondergedompeld te zijn in kokende olie, maar toch zon
der letsel eruitgekomen te zijn™. Dat Tertullianus dateert tijdens Nero, zo
als Van der Waal stelt, is niet juist. Dat is een interpretatie door Robinson 
van een opmerking bij Hieronymus". 

Dit laatste is slechts voor een deel der handschriften juist. De uitgave van Migne 
leest,,... quod Romae missus ..." en noemt in een noot de lezing ,,... quod a Ne-
rone missus ...". Hieronymus geeft een regel verder aan, Domitianus als verban-
ner van Johannes te beschouwen. De tekst van Tertullianus zegt niets over Nero, 
maar spreekt over de gemeente van Rome als hoedster van de apostolische leer, 
waar de apostelen Petrus, Paulus en Johannes hebben moeten lijden om de 
leer'̂ . Het lijkt erop, dat Tertullianus Openbaring in ieder geval na 65 dateert. Is 
dit betrouwbaar?'' In vergelijking met Irenaeus valt het op, dat Tertullianus het 
niet zegt in een passage over Openbaring en evenmin zich beroept op een traditie 
van de apostel, zoals Irenaeus doet. Bovendien is Hieronymus de enige die zich 
bij Tertullianus aansluit. 

ƒ. Robinson beroept zich ook nog op de Geschiedenis van Johannes de zoon 
van Zebedeüs. De schrijver noemt Nero als verbanner van Johannes. Het is 
een apocrief geschrift, waarschijnlijk uit de vierde eeuw, dat nogal legenda
risch aandoet''^. 

4.2.4 Overige teksten 

a. Polycarpus. De opmerking van deze bisschop van Smyrna, dat de Filip-
penzen de Here eerder kenden dan de gemeente te Smyrna", is vaak aange-

ca. 1118. Deze aartsbisschop van Achrida gold als bekwaam exegeet en behoorde met Oe-
cumenius tot de beroemde schriftverklaarders van de Griekse theologie in de Middeleeu
wen. Hij is afhankelijk van oudere patres als Theodoretus en Chrysostomus. Ph. Meyer 
vermeldt, dat de inleiding van Theophylactus' commentaar op de evangeliën een merk
waardige verzameling bevat van historisch-kritische meningen en vooronderstellingen. 
Mogelijk is de door Van der Waal bedoelde passage hierin te vinden. Duidelijk is, dat deze 
Theophylactus uit de elfde eeuw geen tegeninstantie kan vormen tegenover Irenaeus uit 
de tweede eeuw. 

70. Tertullianus, Praescr., 36,3. Hippolytus zegt het wat vager: Babylon is de plaats die Jo
hannes verbannen heeft (Hippolytus, Dem., 36). C. van der Waal, Opb I, 18, vermeldt 
deze passage van Tertullianus niet. C. van der Waal, Laatste dagen, 90, wel. De ontlening 
aan J.A.T. Robinson, Redating, 223, zal daaraan debet zijn. 

71. Hieronymus, Adv. lov., 1.26. 
72. Blijkens 'posteaquam' in het citaat, in de Engelse weergave van Robinson weggevallen, 

wist Tertullianus dat de verbanning van Johannes later viel dan de dood van Paulus (waar
schijnlijk in 65). 

73. C. Mohrmann, Tertullianus, 172: ,,ongetwijfeld legendarisch". 
74. Vgl. noot 17. De schrijver meldt dat Nero door een ingreep van een engel Gods ertoe komt 

Johannes weer vrij te laten. 
75. Zie noot 13. 
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grepen om een datering aan het eind van de eerste eeuw te bepleiten^*. Van 
der Waals interpretatie, dat het hier alleen om een prioriteit in ontstaanstijd 
gaat (4.1.3), is terecht". De aanwezigheid van een talrijke joodse bevol
kingsgroep in Smyrna maakt het aannemelijk, dat daar reeds in Paulus' da
gen een gemeente gesticht is. 

b. Tacitus. Zijn opmerking over de aardbeving te Laodicea'* hoeft niet 
in te houden, dat deze gemeente in Openbaring geen bloeiende stad genoemd 
kan worden". Van der Waals argument dat Laodicea heel snel is her
bouwd, is juist. Deze stad kon vanwege haar rijkdom snel worden 
hersteld^o. 

4.2.5 Conclusie 

De door Van der Waal aangevoerde argumenten vanuit buitenbijbelse bron
nen geven geen aanleiding de datering van Openbaring in 95/96 op te geven. 

Daarmee is ook al veel gezegd over de visie van J A T . Robinson. Als vals axioma 
moet bij hem (en dat geldt bijv. ook een auteur als A.A Bell) worden aangewezen, 
dat Openbaring per se de sporen van de ontstaanstijd moet dragen. Er spreekt met 
allereerst een menselijke auteur over zijn eigen tijd, maar de Goddelijke auteur die 
alle eeuwen overziet, geeft openbaring voor alle tijden. 
Dit bijbelboek dient zichzelf aan als 'profetie' (Op. 1,3) en moet dan ook als zoda
nig behandeld worden en met als een geschiedenisboek over de eerste eeuw na 
Christus. Robinson rekent met met het geïnspireerde karakter van Johannes' 
boek '̂ Johannes geeft met door, wat hem overkomen is, maar wat God hem 
openbaart. 

Het hoofdargument van Van der Waal is exegetisch (zie 4.1.3): een beroep 
op Op. 11,8. Hoofdstuk 6 zal op de exegese van Op. 11 ingaan. Aan de hand 
van deze exegese kan ook dit argument van Van der Waal voor zijn datering 
worden getoetst. 

76 BIJV door R H Charles, Comm I, xciv; W.G Kummel, Einleitung, 343v 
77 J A T Robinson heeft dezelfde interpretatie (4 1 4) onder verwijzing naar J B Lightfoot 

Vgl D Guthrie, Introduction, 954v 
78. Zie noot 29 
79 W G Kummel, Emieitung, 344 
80 Tacitus schrijft zelf ,, nullo a nobis remedio proprus opibus revaluit" (Annates, XIV, 

27) 
81 Robinsons boek is ondertussen een aanwijzmg, hoe wankel het stelsel van de kritische bij

belwetenschap IS De zg vaststaande resultaten kunnen met dezelfde historisch-kritische 
werkwijze omvergegooid worden 
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5 DE 144.000 VERZEGELDEN 
De exegese van Openbaring 7 en 14,1-5 

5.1 Inleiding — Tekst — Vertaling - Verband 

5.1.1 Inleiding 

De eerste grote exegetische eenheid die onze aandacht vraagt in verband met 
de verdedigde gedachte van een bijzondere toekomst voor Israël, is 
Op.7,1-8. 

Hal Lindsey (zie 1.1.1) ziet de hier genoemde 144.000 verzegelden als 
joodse evangelisten die het vacuüm, ontstaan door de opneming van de ge
meente, opvullen. Op.7,9-17 toont de massale uitwerking van hun cam
pagne. Ook in 14,1-5 zijn deze evangelisten bedoeld naar zijn oordeel. 

H. Verweij (zie 1.1.2) is van mening, dat de 144.000 verzegelden een keur-
groep vormen van gelovige joden. Zij worden nog vóór het grote, algehele 
herstel van Israël uit dit volk afgezonderd en onkwetsbaar gemaakt. 

W. Glashouwer (zie 1.1.3) stelt, dat de verzegelden een uitverkoren deel 
van het gehele joodse volk vormen. Deze in Christus gelovende joden getui
gen ten tijde van de grote verdrukking met veel succes'. 

W.J. Ouweneel^ (zie 1.1.4) ziet Op.7 als nog toekomstig. Wat hier wordt 
aangekondigd, zal zich afspelen na het opgenomen worden van de christelij
ke gemeente. Pas als de christelijke bedeling tot een einde gekomen is, kan 
God de draad met Israël weer oppakken. De 144.(XX) zijn verzegelden uit Is
raël. Zij komen ongeschonden door de grote verdrukking heen en mogen le
vend het duizendjarige rijk binnengaan. Daarnaast is er een grote groep gelo
vigen uit de heidenen (7,9-17). Zij hebben het evangelie gehoord van de rest 
van Israël. Zij komen voor de troon, d.w.z. zij mogen op aarde tijdens het 
duizendjarige rijk een bevoorrechte positie bekleden. Ouweneel ziet deze bei
de in Op.7 genoemde groepen als van elkaar gescheiden en ook als volkomen 
los van de christelijke gemeente die in de hemel is opgenomen. 

Ook J.F. Walvoord (zie 1.2) beschouwt de 144.000 als het overblijfsel van 
Israël. Zij getuigen wereldwijd van Gods genade, zodat ook veel heidenen 
zich bekeren. Dat wordt getoond in 7,9-17. Deze kerngroep, in 14,4 de 
'eerstelingen' genoemd, garandeert als het begin van de oogst het volledige 
herstel van Israël. 

De exegese dat de 144.0(X) verzegelden van 7,1-8 een deel van het gelovige 

1. W. Glashouwer stelt in een eerdere versie van zijn verklaring van Openbaring, dat tot de 
verzegelden ook mensen behoren, die in Israël zijn ingelijfd (Opb III, 49). 

2. W.J. Ouweneel, Opb I, 81-82.249-260. 
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Israël afbeelden in onderscheid tot de schare in 7,9-17, wordt vooral met de 
volgende waarnemingen gestaafd: 

a. Hun afkomst wordt omschreven als ,,uit alle stammen der kinderen Is
raels" (7,4); 

b. Deze verzegelden staan ,,op de berg Sion" (14,1), wat letterlijk moet 
worden genomen; 

c. Zij worden 'eerstelingen' genoemd (14,4). Dit wordt door H. Verweij 
gerelateerd aan het gelovig overblijfsel uit Israël, door W. Glashouwer aan 
alle overige gelovigen; 

d. Het voorhoofd als plaats waar de verzegeling wordt aangebracht 
(7,3; 14,1), zou volgens W. Glashouwer in joodse richting wijzen (het voor
hoofd als plaats van verzegeling doet joden immers onmiddellijk denken aan 
Dt.6,8 z.i.); 

e. Als de naam ,,de levende God" wordt gebezigd, gaat het in het OT al
tijd om een redding van Israël, betoogt Glashouwer. 

In onderdeel 3.2.4 is samengevat, hoe C. van der Waal Op.7 geëxegetiseerd 
heeft. Z.i. bespreekt dit hoofdstuk de vraag, of God zijn verbondsvolk ver
stoten heeft, maar dan niet in algemene, tijdloze zin als slaande op de joden 
van thans, maar als een vraag die de christelijke gemoederen bezighield in 
de periode tussen Pinksteren en het gericht van 70. De verzegelden ziet hij 
als de gelovige representanten van Israël, de joodse rest die van de vijandige 
synagoge wordt gescheiden. Op.7,4-8 en 7,9-17 gaan over dezelfde mensen: 
het volle getal van Israels rest wordt internationaal vergaderd. De gelovig ge
worden joden vormen de wortelstok van de christelijke kerk. Ook de 144.000 
volgelingen van het Lam in 14,1-5 worden door Van der Waal beperkt tot 
de internationale rest van Israël. 

Dit overzicht maakt duidelijk, dat bij de exegese van 7,1-8 ook die van 7,9-17 
zonder meer moet worden betrokken om de in de exegetische literatuur veel
besproken vraag van de verhouding van de 144.000 verzegelden tot de ontel
baar grote schare zo mogelijk tot een oplossing te brengen. Ook een behan
deling van de vraag of de 144.000 verzegelden van 14,1-5 dezelfden zijn als 
die in 7,1-8 mag niet ontbreken. Tot de exegese van Op.7 (annex 14,1-5) gaan 
we nu over. 

5.1.2 De tekst van Openbaring 7 

In principe volgen we voor de exegese de tekst die geboden wordt in de editie Hodges-
Farstad. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de tekst van Nestle-Aland (26) 
zijn: 

1 + 'kal' vóór 'meta touto'; 
'ti dendron' in plaats van 'pan dendron'; 
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3 'achris hou' in plaats van 'achri'; 
4 + 'kaï' na 'hekaton'; 

'esfragismenoon' in plaats van 'esfragismenoi'; 
5 8 'esfragismenai' in plaats van 'esfragismenoi'; 
5 'Roubim' in plaats van 'Rouben', 
9 - 'auton' na 'arithmèsai'; 

'hestootas' in plaats van 'hestootes'; 
'foinikas' in plaats van 'foimkes'; 

11 'epeson' in plaats van 'epesan'; 
'autou' na 'thronou'; 

14 'eipon' in plaats van 'eirèka'; 
- 'autaas' na 'eleukanan'; 

15 'epi tooi thronooi' in plaats van 'epi tou thronou'; 
16 'oud' OU mè' in plaats van 'oude mè'; 
17 'poimainei' in plaats van 'poimanei'; 

'hodègei' in plaats van 'hodègesei'. 

5.1.3 De tekst van Openbaring 

Nu voor het eerst in dit boek verantwoording wordt afgelegd van de tekst 
die als basis voor de exegese wordt gebruikt, knopen we daaraan enkele alge
mene opmerkingen over de tekstgeschiedenis van Openbaring vast. 

Voor wat de tekstgeschiedenis van het Nieuwe Testament als geheel be
treft, dient er gestreefd te worden naar een tekst die zo goed mogelijk het 
totale bestand van de handschriften recht doet. Tegen een uitsluiten van een 
groot deel der handschriften op basis van vooropgezette criteria is terecht 
protest aangetekend door J. van Bruggen^ Ook in het buitenland is verzet 
gerezen tegen de uitgangspunten van de moderne tekstkritiek (W.N. 
Pickering"). 

Binnen het geheel van de nieuwtestamentische teksttraditie neemt Openba
ring een aparte plaats in^ Van heel het NT heeft de tekst van Openbaring 
de minste getuigen: ruim 300, waarvan tien majuskels'. De ordening van 
het tekstmateriaal ligt bijzonder gecompliceerd. De zg. Byzantijnse tekst van 
Openbaring is minder homogeen dan die tekst is in de rest van het NT. 

Voor het overwinnen van de moeiten in het classificeren van de hand
schriften is baanbrekend werk verricht door H.C. Hoskier en / . Schmid. 

3 J van Bruggen, Tekst 
4 W N P\ckexm%, Identity W F Wisselink, >l55//w/tó/o/i, 12-42 biedt een overzicht van de 

discussies in de negentiende en twintigste eeuw over de waarde van de zg Byzantijnse 
tekst 

5 Voor een overzicht van de problematiek m b t de tekstgeschiedenis van Openbaring is 
naast de in noot 6-12 genoemde literatuur geschikt J De\ohs\, Texte Vgl de samenvatten
de bespreking door A Strobel, TRE 3, 180 

6 B M Metzger, Text, 34 
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Hoskier'' heeft een nagenoeg volledige verzameling van de varianten van 
de tekst van Openbaring verzorgd. Van elk manuscript bespreekt hij de ge
schiedenis, de eigenaardigheden en de verwantschap met andere handschrif
ten. 256 minuskels zijn door hem verwerkt. Per vers geeft hij een opsomming 
van de varianten. Hoskier onderscheidt verschillende tekstfamilies en komt 
tot een 20 a 30 lijnen van tekstoverlevering. Als resultaat van zijn navorsin
gen tekent zich duidelijk af, dat de waarde van de vaak hoog aangeslagen 
uncialen die de tekst van Openbaring bevatten, ongunstig afsteekt bij die van 
de minuskels. Er zijn zelfs heel wat gevallen waarin lezingen uit de uncialen 
geen enkele steun ontvangen uit het materiaal van de minuskels*. 

J. Schmid' heeft, voortbouwend op het onderzoek van Hoskier, vooral 
de overlevering van de Griekse tekst van Openbaring onderzocht. Hij komt 
tot een verdehng van de teksttraditie van Openbaring in vier hoofdstammen. 
Hij ziet die vooral vertegenwoordigd in de volgende getuigen: 

a. Alexandrinus (A), Ephraemi Rescriptus (C), Oecumenius; 
b. papyrus 47 (p47), Sinaïticus (alèf) en Origenes; 
c. De tekst van Openbaring in de commentaar van Andreas van Caesarea 

(An); 
d. de Koinè-tekst. 
Uiteindelijk komt Schmid tot een hoge waardering van de Alexandrinus-

tekst, die hij het dichtst bij de oertekst acht te staan. Tegelijk geeft hij toe, 
dat A veel grammaticale fouten en taalkundige overtredingen bevat. 

Niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten van Amerika is stu
die gemaakt van de teksttraditie van Openbaring. Hier moet vooral de naam 
van Zane C. Hodges genoemd worden, hoogleraar aan het Dallas Theologi
cal Seminary'". Hij wil eveneens voortbouwen op het werk van Hoskier, 
maar heeft kritiek op de richting die Schmid daarmee is ingeslagen. De laat
ste twee door Schmid aangewezen stammen erkent Hodges ook als twee 
aparte stammen, maar de eerste twee ziet hij als twee takken van één hoofd
stam. Hij wijst aan, hoe deze twee vaak dezelfde fouten gemeenschappelijk 
hebben. Hij bepleit een voorzichtiger beleid bij de moderne tekstcritici. Zij 
baseren hun kritische tekst z.i. teveel op de zg. Alexandrijnse familie (de eer
ste twee stammen van Schmid) die zij als twee onafhankelijke hoofdstam
men zien. Hodges beschouwt alle Alexandrijnse lezingen als één grote fami
lie. Bij hem komt het tot een heel ander tekstkritisch verdeUngsprincipe: z.i. 
kunnen de stammen 3 en 4, de Andreas-tekst en de Koinè-tekst, de originele 
tekst bewaard hebben. Schmid erkende de mogelijkheid daarvan, maar van
wege zijn hoge waardering voor A kon dit bij hem niet verder doorwerken. 

7. H.C. Hoskier, Text, Vol. I en II. Vanwege het hanteren van een oude nummering der 
handschriften is dit fundamentele werk helaas moeilijk toegankelijk. 

8. H.C. Hoskier, Text 1, Ixiv. 
9. J. Schmid, Studiën. 

10. Z.C. Hodges, Ecclesiastical Text; id., Critical Text. 
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De lijnSchmid heeft doorgewerkt in de teksteditie van NestleAland (26). De 
tekst van Openbaring in deze editie is vooral gebaseerd op p47, alèf, A en 
C met voorrang voor A en C. De overige handschriften zijn in twee hoofd

stromingen verdeeld (onder het siglum MK en MA aangeduid)". 
De lijnHodges is te zien in de uitgave van de Meerderheidstekst van het 

Griekse NT in 1982. Editors zijn Zane C. Hodges en Arthur L. Farstad. Zij 
hebben tegenover het leunen op de Egyptische tekst door de meeste moderne 
tekstcritici een kritische uitgave van de meerderheidstekst willen verzorgen. 
In het woord vooraf bij deze uitgave bepleiten de uitgevers de zg. genealogi

sche methode voor de reconstructie van de tekst van Openbaring. In een 
stemma'^ is deze genealogie van de handschriften van Openbaring door hen 
vastgelegd. Daarbij worden ook de in het tekstkritisch apparaat van Open

baring gehanteerde sigla toegelicht. De tekst in deze editie is vooral het werk 
van Hodges. 

Deze tekst hebben we als uitgangspunt gekozen voor de exegese, omdat 
die het meest rekent met het totale bestand aan handschriften. Wel worden 
bij elke te bespreken exegetische eenheid de voornaamste afwijkingen van 
NestleAland (26) vermeld, zoals hierboven gebeurd is t.a.v. Op.7. 

5.1.4 De vertaling van Openbaring 7 

1 En daarna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde, die 
de vier winden van de aarde in bedwang hielden, opdat er geen wind zou 
waaien over de aarde noch over de zee noch tegen enige boom. 
2 En ik zag een andere engel opkomen uit het oosten met het zegel van de 
levende God, en hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie macht 
gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen: 
3 ,,Brengt geen schade toe aan de aarde, de zee of de bomen, voordat wij 
de knechten van onze God op hun voorhoofd verzegeld hebben." 
4 Vervolgens hoorde ik het getal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren 
verzegeld uit alle stammen der kinderen Israels. 
5 Uit de stam Juda 12.000 verzegelden, uit de stam Ruben 12.000, uit de 
stam Gad 12.000, 
6 uit de stam Aser 12.000, uit de stam Naftali 12.000, uit de stam Manasse 
12.000, 
7 uit de stam Simeon 12.000, uit de stam Levi 12.000, uit de stam Issakar 
12.000, 
8 uit de stam Zebulon 12.000, uit de stam Jozef 12.000 en uit de stam Benja

min 12.000 verzegelden. 
9 Daarna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand kon tellen, uit alle 
rassen en stammen en volken en talen, staande voor de troon en voor het 

11. NestleAland (26), £■//!ƒ., 16-17. 
12. Hodges-Farstad, Introduction, xxxiii. 
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Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in hun handen. 
10 En zij riepen met luide stem zeggend: „De overwinning is aan onze God 
die gezeten is op de troon en aan het Lam!" 
11 En alle engelen stonden in een kring om de troon en de oudsten en de vier 
levende wezens en zij vielen vóór zijn troon op hun aangezicht en aanbaden 
God 
12 zeggende: ,,Amen. De lof en de glorie en de wijsheid en de dankzegging 
en de eer en de macht en de sterkte komen onze God toe voor altijd en eeu
wig." 
13 En een van de oudsten richtte zich tot mij met de woorden: „Die daar 
in hun witte gewaden, wie zijn dat en waar komen zij vandaan?" 
14 En ik zei tot hem: ,,Mijn heer, u weet het." En hij zei tot mij: ,,Dat zijn 
degenen die uit de grote verdrukking komen, en zij hebben hun gewaden ge
wassen en die wit gemaakt in het bloed van het Lam. 
15 Daarom zijn zij voor Gods troon en zij vereren Hem dag en nacht in zijn 
tempel en Hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. 
16 Zij zullen geen honger of dorst meer lijden; geen zonnesteek of hitte zal 
hen treffen. 
17 Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen 
voeren naar waterbronnen des levens en God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen." 

5.1.5 Het verband van Openbaring 7 

Op.7 moet gelezen worden tegen de achtergrond van de visioenen in Op.4-6. 
De Here God zetelt op zijn troon in zijn hemelse troonzaal en wordt daar 
omgeven door vier levende wezens en 24 oudsten, die een continue eredienst 
verzorgen (Op.4). Een boekrol, verzegeld met zeven zegels, wordt getoond. 
Alleen het Lam, Jezus Christus, is waardig de boekrol te openen en dus 
openbaring over de toekomst te geven (Op.5). De zeven zegels worden ach
tereenvolgens verbroken (Op.6,1-17 en 8,1-5). 

Te midden van de genummerde zegelvisioenen staat Op.7 als een onge
nummerd visioen. Waar de opening van het zevende zegel verwacht werd, 
volgt eerst een zelfstandig visioen als tussenstuk. 'Tussenstuk' is slechts een 
technische term, om aan te geven dat de structuur van het tellen van het eer
ste tot het zevende zegel doorbroken wordt. Als we bedenken op welk mo
ment deze vertraging in het doortellen tot zeven plaatsvindt, tussen het zesde 
en zevende zegel, beseffen we dat dit rustpunt tegelijk een hoogtepunt is. Iets 
zeer wezenlijks moet onthuld worden, voordat het zevende zegel de overgang 
naar een volgende visioenserie brengt. 

Er zijn vanuit dit tweeledige visioen (1-8 en 9-17) lijnen naar de vorige en 
naar de volgende hoofdstukken te trekken. 

Naar de vorige: allereerst wel naar 6,12-17. Het visioen van de opening 
van het zesde zegel eindigt met de angstige vraag van de wereldbewoners: 
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„Wie kan bestaan?" Deze vraag krijgt in Op.7 antwoord: 144.000 verzegel
den blijven Gods eigendom in de gerichten en een ontelbare schare verlosten 
bereikt de eindbestemming. Op.7 biedt het contrastbeeld van 6,12-17. Naast 
de mensen die zich verstoppen in de bergen, zijn er ook die veilig en behou
den de ruimte voor Gods troon bereiken. 

Ook naar het vijfde zegel is een lijn te trekken. Het antwoord op de vraag 
van de martelaren (,,Tot hoelang . . . ? " 6,9) is de overhandiging van een wit 
gewaad (6,11) en de uitspraak dat het getal van hun mededienstknechten vol 
moet worden. De drie motieven van het wachten, het witte kleed en het volle 
getal komen uitgebreid in Op.7 terug. Het is opmerkelijk, dat ook het zesde 
zegel van 6,12-17 een aanvulling bevat op het antwoord tot de martelaren: 
aan het opschorten van het oordeel komt eens een einde. Dit alles samenge
nomen, lijkt veel te pleiten voor de opvatting dat 6,12-7,17 een driedelig mid
dendeel is tussen het vijfde en zevende zegelvisioen in, waarin elementen uit 
het antwoord tot de martelaren worden uitgewerkt". 6,12-17 toont de ont
reddering van de angstige wereldbewoners als Gods oordeel niet langer 
wordt opgeschort; 7,1-8 geeft uitzicht op de beveiliging van Gods knechten 
en 7,9-17 op de definitieve redding van de verlosten. De totaalindruk is, dat 
het accent in Op.7 meer ligt op de vraag hoe de gemeente, nu het gericht aan
breekt, door de opkomende vloed van ingrijpende gebeurtenissen heenkomt. 

Voor wat de volgende hoofdstukken betreft, is het vooral Op.21 dat ver
schillende elementen uit Op.7 uitwerkt. (Het zegel op het voorhoofd: 
7,3/22,4; de twaalf stammen: 7,4-8/21,12; de volken: 7,9/21,24.26; de troon 
van God: 7,9.15/22,1.3; de dienst: 7,15/22,3; de tempel: 7,15/ 21,22; Gods 
wonen: 7,15/21,3; de dorst: 7,16/21,6; de waterbronnen: 7,17/21,6 en 22,2; 
het afvegen van de tranen: 7,17/21,4)'". 

Het reeds genoemde feit dat Op. 14,1-5 terugkomt op de 144.000 verzegel
den van 7,4-8, krijgt apart aandacht. 

5.2 De tijdsruimte voor de verzegeling van Gods knechten (Op.7,1-3) 

5.2.1 Opschorting van de gerichten (7,1) 

En daarna: Enige tijd later ontvangt Johannes een nieuw visioen. De hier ge
bezigde tijdsaanduiding" geeft een grotere tijdsafstand aan dan die tussen 

13 Dit verband met het vijfde zegel wordt ook gelegd door J. Lambrecht, Structuration, 95v; 
J de Vuyst, Recapitulatie, 92, id , Opb, 38 

14 Over de relatie Op 7/Op 21-22 schrijven G. Bornkamm, Komposition, 220; J Combhn, 
Liturgie,'i%\; } Roloff,/fom/w, 88 G Bornkamm, A'omjPOï///o«, 219-220 meent, dat de 
zegelvisioenen verkort de totale inhoud van het boek laten zien, zoals een ouverture de 
motieven van het vervolg al laat horen Dit kan verklaren, waarom Op 7 en 21 zo sterk 
op elkaar lijken Voor het overige is, om zijn hypothese te toetsen, eerst een exegese van 
Op 6 noodzakelijk 

15 Ch Brutsch, Komm 1, 213 bespreekt deze tijdsaanduiding die ook voorkomt in 
4,1,7,9;15,5,18,I,19,1 Vgl H W Gunther, i/onzon/, 190v, M Rissi, W'oj «/, 49 

125 



Op.4;5 en 6 en markeert het nu volgende als een zelfstandige visionaire een
heid. 'En daarna' kan dus betekenen: na het zien van de opening van het zes
de zegel, maar ook ruimer: na het zien van heel Op.4-6. Terwijl het zevende 
zegel kon worden verwacht, wordt de serie zegelvisioenen onderbroken om 
iets anders te onthullen. 

Johannes ziet vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde om de 
vier winden van de aarde in bedwang te houden. Van deze boden van God 
wordt hun positie en hun taak beschreven, terwijl het vers afsluit met het ge
volg van de uitoefening van deze taak. 

Deze engelen'* hebben de beschikking over de winden, zoals in 14,18 een 
engel met macht over het vuur en in 16,5 de engel der wateren genoemd 
wordt. 

De standplaats van deze vier stormengelen is op de vier hoeken van de aar
de. Dit is niet zozeer een geometrische, eerder een symbolische aandui
ding". De totaliteit van de schepping is hiermee gemoeid. Als het nu nog 
beteugelde geweld losbreekt, is ontsnappen niet mogelijk. 

De vier winden van de aarde, namelijk de noorden-, zuiden-, oosten- en 
westenwind, bestrijken de hele aarde vanuit de vier hoeken. Daarom zijn op 
die vier hoeken ook vier engelen nodig om deze winden te beteugelen. Het 
laatste viertal bepaalt de eerste twee. Drie maal biedt dit eerste vers het getal 
vier! 

De bekende vier winden komen in het OT voor'* in Jr. 49,36, waar de 
vier winden van de vier hoeken des hemels zullen komen om Gods gericht 
over Elam te voltrekken. Ook treffen we ze aan in Da.7,2: de vier winden 
des hemels brengen de grote zee in beroering, waaruit Daniël vier grote die
ren ziet opstijgen. 

Opvallend is, dat de winden in deze teksten winden des hemels heten, 
maar in Op.7,1 winden van de aarde. Ligt in de oudtestamentische teksten 
de nadruk op hun afkomst uit de hemel. Op.7,1 richt zich meer op hun doel
gebied: de aarde. Ook hier zijn het krachten van gericht. Dat blijkt uit het 

16. Ten onrechte ziet H Schroten, Opb, 79 in deze engelen dezelfde wezens als de in Op 4 
genoemde levende wezens, door hem opgevat als cherubs. De levende wezens worden in 
Op 4 geen engelen genoemd. 

17. Velen zien dit als bewijs van het door de schrijver gebruikte wereldbeeld, waarbij de aarde 
vierhoekig werd gedacht (E. Lohmeyer, Komm, 68; E. Lohse, NTD, 50; U B. Muller, 
OTK, 137, Ch. Brutsch, Komm 1, 318; J Roloff, Komm, 88; J. Jeremias, TWNTl, 792). 
Het eerste bezwaar tegen deze gedachte is het feit, dat de schrijver dit visioen niet zelf ont
worpen, maar als van elders komend geschouwd heeft Verder is met H. Balz, TWNT 
VIII, 134 hiertegen in te brengen, dat het OT ook over het land Israel spreekt als een vier
hoekige grootheid, terwijl toch de juiste omtrek van dit gebied bekend was. Het is eerder 
symbolisch dan geometrisch 

18. Op nog meer plaatsen in het OT komt de wind als instrument van gericht voor- Job 1,19; 
Ps.83,14; Js.41,16; Jr.4,11.12 Terecht wijst F. Dusterdieck, Komm, 279 de allegorische 
uitleg van deze winden af. Het zijn echte winden Ook in de oudtestamentische apocriefen 
en pseudepigrafen komen winden als gerichten voor: Eth. Hen.34,3;76,4 (J.H. Charles-
worth, Pseudepigrapha I, 29.55). 
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feit dat ze beteugeld moeten worden, uit de schadelijke werking aan land, 
zee en bomen, die daardoor wordt voorkomen (Ib) en ten overvloede uit de 
nadere omschrijving van de opdracht in vs 2-3 om geen schade toe te bren
gen. De vier engelen die deze vier winden beheersen, hebben volmacht ('ge
geven' vs 2) de aarde en de zee te beschadigen en zijn dus verderfengelen die 
in Gods opdracht gerichten voltrekken. Dit voltrekken dient op een door 
God bepaald tijdstip plaats te vinden. Daarom is de opdracht nu eerst: deze 
winden die gelijktijdig (!) willen waaien, in bedwang houden. Daartoe is het 
nodig, dat de engelen hun positie innemen aan de vier hoeken van de aarde. 
Hun positie past bij hun taak. Deze interventie van de verderfengelen be
werkt een tijdsruimte, een adempauze: de stilte voor de storm. 

Opdat...: het gevolg van de ingreep der engelen wordt beschreven. Aarde 
en zee zijn windvrij, de bomen zijn bladstil. Naast het land en de zee, plaat
sen waar stormen enorm kunnen huishouden, wordt het geboomte 
genoemd". Bomen (en boomgaarden!) zijn gevoelig voor stormschade. Zij 
hebben onder de schepselen het meeste te lijden van de winden. De reden van 
de vermelding van de bomen is dan ook, dat zij het zichtbare teken zijn van 
de stilte voor de storm. Er is geen reden voor de uitleg dat met de bomen 
hoogstaande mensen zijn bedoeld^". Als aarde en zee letterlijk bedoeld zijn, 
dan ook de bomen als derde object van beschadiging. De interventie van de
ze engelen bewerkt een rustpauze in de voltrekking van de gerichten. Het 
sparend element in Gods handelen uit Op.6 komt hier terug. Dit houdt in 
dat 7,1 op twee punten duidelijk aansluit bij het voorafgaande^'. Allereerst 
bij 6,12-17, waar het instorten van het wereldgebouw door Gods gerichten 
onthuld werd, mede als antwoord op de vraag van het vijfde zegel, hoelang 
de wraak nog uitblijft. Het zesde zegel toont bij wijze van voorvertoning, 
dat die wraak niet eindeloos wordt opgeschort. Daarna keert de openbaring 
weer terug naar het uitblijven en sluit dus in de tweede plaats aan bij 6,9-11. 
Opnieuw wordt het uitstel van Gods gericht onthuld met het beeld van ver
derfengelen die hun verderf nog niet mogen brengen, nu om te laten zien hoe 
God deze wachttijd benut. Het scheppen van tijdsruimte spant alle aandacht 

19 Over het verschil tussen 'epi' met genitivus (bij aarde en zee) en 'epi' met accusativus (bij 
boom) zie F Blass/ A Debrunner/ F Rehkopf, Grammatik, 233 2 

20 Deze exegese is te vinden in de Kanttekeningen bij de Statenvertahng en ook bij E P 
Groenewald, Opb, 95 en H Kraft, Komm, 125 Kraft beroept zich op Ps 1 Daar is de 
boom duidehjk aangegeven als beeld van de rechtvaardige mens, terwijl de vermelding in 
Op 7,1 dient om de gebruikelijke prooi van de wind aan te geven Bovendien komen de 
rechtvaardigen later in Op 7 apart aan de orde (Ch Brutsch, Komm I, 320). 

21 In plaats van de veelgemaakte opmerking, dat Johannes op dit beeld van de vier winden 
met meer terugkomt (A J Visser, PNT, 78, W Huss, Gememde, 140, L van Hartings-
veld, TT, 46), is deze invulling vanuit het tekstverband meteen het antwoord op de veel 
gestelde vraag waar deze winden terugkomen S Greijdanus, KNT, 164 meent, dat dit de 
gerichten van Op 8vv zijn; R H Charles, Comm I, 203 wijst op 9,1-13 Het ligt voor de 
hand de gerichten van deze winden gelijk te stellen met de krachten die in 6,12-17 het we
reldgebouw afbreken, krachten die inderdaad vanaf hoofdstuk 8 uitvoeriger worden ver
toond (B Holwerda, Zegeten, 213-214) 
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op de vraag: wat gaat er in deze tijdsruimte gebeuren? Dat 7,1 teruggaat tot 
de tijd vóór 6,12-14 blijkt ook uit het feit dat het bestand van aarde, zee en 
bomen nu weer aanwezig is, terwijl de kosmische elementen in 6,12-14 ont
bonden werden. 6,12-17 greep ter bemoediging van de zielen onder het altaar 
even vooruit op de wraak aan het einde van de wachttijd. Hierna keert Gods 
openbaring weer terug naar die wachttijd zelf, om de zin ervan te laten zien. 
Boodschappers van God beteugelen de stormen. God bepaalt het uur van de 
instorting en vernietiging. Hij heeft de hand op de knop, maar drukt nog 
niet. Waarom niet? 

5.2.2 Verzegeling van Gods knechten (7,2-3) 

Het antwoord op deze vraag ligt opgesloten in het gebeuren dat Johannes 
vervolgens waarneemt. Terwijl de vier engelen op de vier hoeken der aarde 
de vier stormwinden beteugelen, komt een andere engel uit het oosten. Er 
is nog een gezant van God die hiermee te maken heeft. De exegese die deze 
andere engel aan Christus gelijkstelt, moet afgewezen worden^^. Hij is het, 
die dit alles onthult (bijv. 6,12). Hij wordt m dit verband het Lam genoemd 
(6,16;7,9). WeUswaar wordt de term 'opgang' (door ons met 'oosten' ver
taald) in Lc. 1,78 van Christus gebruikt, maar in volstrekt unieke zin: opgang 
uit de hóógte. Christus komt van boven naar beneden. Deze engel in vs 2 
komt niet van boven, maar uit het oosten. Het is de plaats van het licht", 
waar deze nieuwe engel vandaan komt. 

Zijn werk heeft met redding te maken. Dat blijkt ook uit het instrument 
dat hij bij zich heeft: het zegel van de levende God (hetzelfde woord 'sfragis' 
als in Op.5 en 6!). Kennelijk is daarmee een soort stempel of zegelring be
doeld, waarmee iemand als behorend bij de levende God kan worden ge
merkt. Zijn Opdrachtgever is de levende God, de God die in tegenstelling tot 
de dode afgoden actief is en wat doet. Hij is het ook die het leven geven en 
garanderen kan^". 

Wil de engel zijn taak met dit zegel kunnen verrichten, dan moet er tijds
ruimte zijn. Deze engel wil onbelemmerd zijn opdracht kunnen vervullen en 
roept daarom tot de stormengelen op de vier hoeken van de aarde, dat zij 
geen schade aan de aarde, de zee en de bomen mogen toebrengen. Een luide 

22. Kanttekeningen bij de Statenvertaling; H Schroten, Opb, 80 Een weerlegging van deze 
exegese ook bij F Dusterdieck, Komm, 280 

23 H Schlier, TWNT I, 354 bespreekt verschillende teksten waarin het oosten genoemd 
wordt als plaats van heil, als de belangrijkste streek van de hemel. De belangrijkste hier
van zijn Eth Hen 32,2 (J H Charlesworth, Pseudepigrapha I, 28) waar het oosten voor
komt als de plaats waar het paradijs ligt en Sib Or 3,652 (J H Charlesworth, Pseudepi
grapha I, 376) als de plaats vanwaar de Messias wordt verwacht 

24 In het OT komt deze benaming voor God voor in Joz 3,10; 2 K 19,4 16, Ps 42,3, 
Da 4,34,6,27, Hos 1,10 Vooral de vermelding van Ps 42 is opvallend, omdat de rest van 
Op 7 ook veel verwijzingen naar deze psalm zal blijken te bevatten In het NT komt de 
naam 'levende God' nog voor m Mt 16,16 en 26,63 Vgl Op 10,6 en 15,7 
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roep is noodzakelijk om de vier hoeken der aarde te bereiken. Het 'in be
dwang houden' van vs 1 wordt door deze woorden van de engel nader inge
vuld. Ook blijkt nu uit de woorden van deze engel, wat de bedoeling is van 
de aldus verkregen tijdsruimte: de knechten van onze God moeten verzegeld 
worden. Het in vs 3 gebezigde meervoud ('wij') geeft aan, dat deze engel as
sistenten bij zich heeft om het werk van de verzegeling te kunnen verrichten. 

De mensen die verzegeld zullen worden, heten knechten van onze God. 
Deze in het OT veel gebruikte benaming geeft de band aan van de gelovigen 
met hun God. Zoals een slaaf afhankelijk is van zijn heer en dienst voor hem 
verricht, zo is de gelovige eigendom van zijn HERE en verricht dienst voor 
Hem. In Openbaring komt de naam 'knechten van God' voor als aanduiding 
van de profeten (10,7) en in het enkelvoud voor Mozes (15,3) en Johannes 
zelf (1,1). Hetzelfde eerste vers van dit bijbelboek (1,1) laat ook zien, dat de 
naam 'dienstknechten van God' slaat op de gelovigen, de gemeenteleden aan 
wie Johannes zijn boek adresseert. Zij zijn door de band van het geloof aan 
de Here God verbonden, tot zijn eigendom gemaakt door de koop van Chris
tus (5,9) en willen God en zijn Zoon dienen. Verder komt deze naam nog 
voor in 2,20;19,2.5;22,3.6. Deze uitkomst wordt bevestigd door de waarne
ming dat 'de knechten van God' in het OT een benaming is voor de recht
vaardigen, de vromen". 

De engel die hier spreekt mede namens zijn assistent-engelen, beseft dat 
engelen en gelovige mensen één zijn in het dienen van God. We horen hem 
immers spreken over onze God. De christenen die hun leven gestempeld laten 
zijn als een leven van dienst voor God, worden als zodanig ook gemerkt. De
ze verzegeling houdt een soort eigendomsmerk in en betekent bescherming 
voor naderend gericht. 

Dit blijkt vooral uit het directe tekstverband. Vs 2-3 staat tegen de achter
grond van het in vs 1 onthulde. Dan ligt het voor de hand de bescherming 
van deze verzegeling vooral te zien als bescherming tegen de gerichtskrachten 
van VS F^. Daarmee vervalt de exegese als van Düsterdieck^', die de verze
geling allereerst betrekt op bewaring voor geestelijke ongehoorzaamheid in 
tijden van gericht. 

a. Het letten op de oudtestamentische achtergrond van deze verzegeling 
bevestigt de eerste indruk vanuit het tekstverband. Het hier beschreven ge
beuren laat zich vergelijken met wat Ezechiël 9 onthult. Zes mannen met ver-

25. Over de betekenis van de benaming 'dienstknechten': K.H. Rengstorf, TWNTW, 276 (II, 
268 over de oudtestamentische teksten); Ch. Brütsch, Komm I, 321. Een uitvoerige be
spreking biedt A. Satake, Gemeindeordnung, 86-97. 

26. Als de verzegeling een bescherming is tegen de krachten van gericht, die het wereldgebouw 
kunnen doen instorten (6,12-17), vervalt de exegese van G. Quispel, Geheime Boek, 60, 
die hier alleen gebeurtenissen uit de eerste eeuw aangeduid ziet en wel het feit dat de chris
tenen van Jeruzalem tijdens de strooptocht van de Parthen gespaard bleven en ook de Ro
meinse oorlog overleefden. 

27. F. Düsterdieck, Komm, 281. 
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nietigingswapens krijgen opdracht de straf over de stad Jeruzalem te voltrek
ken, vanwege de voortdurende ongerechtigheid. Vóór deze mannen uit gaat 
iemand met een schrijilcoker, die een teken moet maken op de voorhoofden 
van de mannen die zuchten over de gruwelen die in de stad bedreven worden. 
Het teken geeft vrijwaring van het gericht. 

We mogen hier ook terugdenken aan Exodus 12. Gods engel zal verderf 
zaaien in de huizen van Egypte, maar deze verderfengel zal elk huis dat met 
bloed van het Paschalam gemerkt is, voorbijgaan. Voordat Gods gerichten 
over de aarde stormen, worden de gelovigen gemerkt. De Here kent de zijnen 
(2 Tim.2,19) en laat ze als zodanig merken. Dat merk is fundamenteel (vgl. 
2 Tim.2,19 waar 'merk' en 'fundament' beide genoemd worden!) en moet 
daarom met voorrang worden aangebracht. Dit teken van het bij God horen 
biedt tegelijk de garantie van bewaring en bescherming door de gerichten 
heen. 

b. Hoe stond het met verzegeling in de tijd van de eerste lezers? Een teken 
op het voorhoofd was bekend in de hellenistische reUgies, als teken van het 
behoren bij een bepaalde god of als amulet^^ Ook hebben Johannes en zijn 
lezers zeker het aanschouwelijke teken op het voorhoofd van weggelopen 
slaven kunnen waarnemen. Slaven die, na te zijn weggelopen, weer terugge
haald werden, kregen als straf voor hun weglopen letters op hun voorhoofd 
ingebrand". 

Als de engel opdraagt dit teken aan het voorhoofd van Gods knechten aan 
te brengen (vgl. Ez.9,4), biedt dit een duidelijke tegenstelling met de genoem
de, in die tijd bekende, gewoonten met betrekking tot het behoren bij een 
godheid of het markeren van slaven. 

c. Ook geeft dit een duidelijke tegenstelling met het teken dat de aanhan
gers van het beest op hun voorhoofd ontvangen (13,16;14,9.11;19,20). Het 
zichtbare van de verzegeling op deze plaats, moet vooral gezien worden als 
zichtbaar voor de verderfengelen van 7,1. Zij moeten onderscheid kunnen 
maken tussen de dienaren van God en de volgelingen van het Beest. 

d. Hoe moeten we ons de vorm van dit teken indenken? Sommigen menen 
te weten, dat het een X betreft of een Hebreeuwse ' tau'. Deze laatste letter 
lijkt, indien in liggende vorm geschreven, op een kruis. Ook is de mogelijk
heid genoemd van de letters van het Hebreeuwse tetragram^". Hierover kan 
geen volledige zekerheid bestaan. In 14,1 blijkt de verzegeling te bestaan uit 
de naam van God en van het Lam. 

e. Hoe is de relatie van dit zegel met de doopl Velen bespreken dit punt 
apart en wijzen op teksten waarin de doop 'sfragis' genoemd wordt". Toch 

28. C. Schneider, TWNTIN, 639; G. Fitzer, TWNT Vil, 939-954; U.B. Muller, OTK, \11. 
29. C. Schneider, TWNT IV, 639. 
30. Ch. Brutsch, Komm I, 322 (of tetragram of X); H. Kraft, Komm, 126 (X); G. Fitzer, 

TWNTVll, 951v (tetragram of X); A.P. van Schalk, Opb, 86 (mogelijk een naam of het 
tetragram); J. Roloff, Komm, 89 (liggende tau, gelijk aan X). 

31. Past. Hermae, IX 16,3-7;17,4. 
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kan met dit zegel de doop niet bedoeld zijn. De mensen die verzegeld wor
den, zijn al Gods knechten op het moment dat zij verzegeld worden. Van alle 
gedoopten kan niet per definitie gezegd worden, dat zij daadwerkelijk hun 
leven laten stempelen door de dienst aan God. 

Samenvattend: Het tijdelijk opschorten van de gerichten (vs 1) blijkt als be
doeling te hebben de bewaring van de gelovigen door middel van het aan
brengen van een zegel. Dit visioen van de verzegeling van Gods knechten 
blijkt een uitwerking te zijn van de belofte in Op.3,10. 

5.3 Het aantal verzegelden (Op.7,4-8) 

5.3.1 Het getal afgeroepen: 144.000 (7,4) 

De handeling van het verzegelen krijgt Johannes niet te zien. Het is genoeg 
voor hem, dat hij de engel met Gods zegel gezien heeft. Hij hoort nu het 
eindresultaat van deze verzegeling: ,,De Here kent de zijnen". Wie het pre
cies zijn, hoeft een mens met te weten. Vandaar deze heilige terughoudend
heid". Of nu de engel van vs 2 dit getal afroept, of een hemelse stem dit 
doet, zoals in 1,10;4,1;6,6;9,13.16", het totale aantal krijgt Johannes te 
horen. 

Het zijn er zeer veel. Hun getal loopt in de duizenden. Terwijl de aarde 
rijp is voor Gods oordeel (vs 1), zijn er nog velen die hun knieën niet voor 
andere goden gebogen hebben (vgl. 1 K.19,18) en God willen dienen. De 
vraag: wie kan bestaan voor Gods toorn? (6,17), wordt met dit getal beant
woord. Het zijn er 144.000. Daarmee wordt ook het in 6,11 aangekondigde 
volle getal van Gods dienstknechten aangeduid. 

144.000: dit getal is opgebouwd uit verschillende elementen die elk hun ei
gen taal spreken. 

a. De constituerende factor voor dit getal is twaalf, het getal van de stam
men van Israel. Het doel dat God zich stelde bij het formeren en afzonderen 
van het volk Israel, bereikt Hij nu. 

b. De twaalf stammen zijn wel uitgegroeid: twaalf maal twaalf wijst op 
de planmatigheid en volstrekte volledigheid van Gods werk. Twaalf als het 
getal van de twaalf stammen Israels, vermenigvuldigd met twaalf als het ge
tal van de twaalf apostelen (12^). 

c. Het getal 144 is met duizend vermenigvuldigd: het zijn er geweldig veel 
(tien maal tien maal tien) die dankzij hun merk door de oordelen heen zullen 
komen. De kinderen Israels worden met ontelbaar velen aangevuld: 12̂  x 
10\ macro-Israel! 

32 F Dusterdieck, Komm, 284 
33 F Dusterdieck, Komm, 284 meent, dat het de engel van vs 2 is, die dit getal afroept. Th. 

Zahn, Komm, 371 hangt het andere hier vermelde standpunt aan 
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d. Dit grote getal vormt een eenheid: de verzegelden zijn één in hun dienen 
van God en hun dragen van zijn merk. Het volle getal van Gods knechten 
wordt bereikt. 

e. Elke stam heeft precies evenveel verzegelden. Het is een volmaakte ge
meenschap, veel mooier dan het vroegere twaalfstammenrijk. Alle rivaliteit 
tussen de stammen onderUng heeft plaatsgemaakt voor harmonie. 

Th. Zahn is van mening, dat het getal 144.000, al is het geen statistisch getal, het 
werkelijke aantal jodenchristenen ten tijde van Openbaring aangeeft. Uit 
Hnd.21,20 leidt hij af, dat er 70.000-75.000 jodenchristenen in Palestina waren in 
58 p.n. De andere jodenchristenen in de gemeenten buiten Palestina vormen de an
dere helft van dit getal'''. Dit is zeer onwaarschijnlijk, omdat het getal 144.000 
een uitgesproken symbolisch karakter heeft. Ook biedt dit getal een evenwichtige 
en planmatige verdeling van precies evenveel mensen over elke stam. 
G. Quispel ziet de 144.000 als de joods-christelijke gemeente van Jeruzalem, die 
tijdens de strooptochten van de Parthen gespaard wordt'^. 

5.3.2 Wie zijn deze 144.000? (7,4) 

De belangrijkste oplossingen die voorgesteld zijn, bespreken we". 

a. Een keurbende? 
De gedachte is verdedigd", dat de 144.000 een aparte groep christenen 

vormen. De besten van de militia Christi. Een keurtroep van mensen die het 
bijzondere voorrecht hebben mogen ontvangen, zich aan de Here te mogen 
geven. Deze uitleg wordt gedrukt door vele bezwaren. 

- De benaming van de verzegelden als 'dienstknechten van God' heeft niets 
elitairs in zich, maar is te beschouwen als een typering van alle oprechte 
christenen. 

- De naam 'dienstknechten van God' moet ook gezien worden als verwij
zing naar 6,11: de martelaars krijgen te horen dat zij moeten wachten, totdat 
het getal van hun mededienstknechten vol is. Het gaat om het volle getal van 
Gods raad. 

- Dit aantal van 144.000 bestaat uit verschillende componenten die volle
digheid uitdrukken (twaalf als drie maal vier; twaalf in het kwadraat; tien 
tot de derde macht). Het gaat om het totaal van Gods knechten, niet om een 
keurtroep uit hun midden. 

34. Th. Zahn, Komm, ilX-ill. 
35. G. Quispel, Geheime Boek, 61. 
36. Overzichten van de verschillende oplossingen zijn te vinden bij A. Feuillet, Sceau, 193-

205; Ch. Brutsch, Komm I, 326-328; W. Huss, Gemeinde, 146-149; A.P. van Schaik, 
Opb, 90-92. 

37. S. Greijdanus, KNT, 168 (Greijdanus wordt gevolgd door K. Schilder, Hemel, 224-225); 
L. van Hartingsveld, TT, 44; id., Vervulling, 406-407. 
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b. Joden of jodenchristenen? 
De verzegelden zijn afkomstig uit de kinderen Israels. Zijn het dan uitslui

tend ciiristenen die van oorsprong joods zijn? Dit wordt door verschillende 
exegeten verdedigd'*. In eerster instantie lijkt ook veel in de tekst hiervoor 
te pleiten. De nadrukkelijke opsomming van de twaalf stammen van Israël; 
de vermelding dat de gelovigen uit alle volken een ontelbaar geheel vormen, 
lijkt een tegenstelling met het telbare aantal 144.000; de afkomst in vs 4 resp. 
9 verschilt. Het is begrijpelijk dat een aantal uitleggers tot de slotsom komt, 
dat het hier gaat om de jodenchristenen, terwijl dan in vs 9-17 het totaal van 
de gelovigen uit alle volken is bedoeld. 

Toch roept deze verleidelijke uitleg een bezwaar op. De verzegelden zijn 
in vs 3 met de algemene term 'dienstknechten van God' aangeduid, een naam 
die - zoals we zagen - in de lijn Ugt van de benaming 'mededienstknech
ten' in 6,11, waar het volle getal van de gelovigen bedoeld is. Deze benaming 
verhindert een beperking tot alleen de christenen van joodse afkomst. Dan 
zouden heidenchristenen van het voorrecht van de verzegeling uitgesloten 
zijn. 

c. Een rest van Israël? 
Door enkelen is de gedachte verdedigd, dat onder de verzegelde dienst

knechten Gods uitsluitend joden te verstaan zijn''. Een onaanvaardbare ge
dachte, want het geheel van Op.7 is openbaring van Jezus Christus (1,1). Het 
hele hoofdstuk tekent de dienst van deze dienstknechten als gericht aan God 
en het Lam. 

Een variant hiervan is het pleidooi van A. Feuillet'"' voor de gedachte, 
dat de 144.000 de heilige rest van Israël aanduiden. De herkomst van het 
beeld uit Ez.9 is voor hem hier beslissend. Z.i. gaat het hier niet om de tegen
stelling jodenchristenen - heidenchristenen, maar die van gelovige joden te
genover de ongelovige synagoge. 

Hier geldt hetzelfde bezwaar als in b. dat de benaming 'dienstknechten 
van God' te algemeen is om alleen op Israëlieten te worden toegepast. Bo
vendien sluit Op.7 in universele breedte aan op de vraag van de universele 
mensheid aan het slot van Op.6. Beperking tot het natuurlijke Israël laat zich 
daarmee niet rijmen. 

d. Alle trouwe gelovigen. 
Als het totaal van alle gelovigen uit alle volken in dit getal is begrepen, 

rijst de vraag: staat de aanduiding 'kinderen Israels' dan voor niets in vs 4? 
Waar verwijst deze benaming naar? Hierin is geen aanduiding te zien van het 

38. G. Schrenk, Weissagung, 55-58; A.J. Visser, PNT, 80; F. Düsterdieck, Komm, 284; J. 
Massyngberde Ford, Comm, 125; H. Kraft, Komm, 126. 

39. W.S. Duvekot, Aparte plaats, 74 gaat sterk in deze richting. W. Huss, Gemeinde, 146v 
vermeldt aanhangers van deze opvatting uit het slot van de negentiende eeuw. 

40. A. Feuillet, Sceau, 205-224. 
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heden waarin Johannes en zijn lezers leven. Want sinds de ballingschap be
stond het twaalfstammenvolk als zodanig niet meer. Tien stammen zijn in 
de ballingschap verdwenen; de resterende twee stammen zijn na 70 niet meer 
zelfstandig. 

Het is ook geen verwijzing naar de toekomst. Die zal in vs 9 worden voor-
vertoond. Het is onjuist om te stellen"', dat Johannes hier de joodse ge
dachte overneemt, dat het verbond van de twaalf stammen in de toekomst 
zal worden hernieuwd. Johannes last hier niets in, maar hoort hoe vanuit de 
hemel een getal wordt afgeroepen. Het volle getal van Gods knechten moet 
wel Gods complete gemeente omvatten en niet slechts een deel. 

Waarom wordt dit geheel dan toch 'Israël' genoemd? Nu het gaat om de 
verzegeling van Gods eigen volk, wordt symboHsch aangeduid, dat dit volk 
op het oude Israël voortbouwt en de ware vervulling ervan is. De totale ge
meente van de verlosten wordt hier onder het beeld van de stammen van Is
raël (12^), opgevuld met vele anderen (10'), voorgesteld. Het is een verwij
zing naar de beginsituatie én naar de vervulling ervan: God begon zich een 
volk te formeren door Israël te roepen, een volk dat uit twaalf stammen was 
opgebouwd. Velen zijn later — in de tijd van de prediking der apostelen -
daarbij gekomen en in dat volk ingevoegd, maar het begin is geweest die op
bouw uit twaalf stammen. De volledige oudtestamentische geschiedenis als 
de onderbouw van Gods gemeente is hier in ieder geval bedoeld. Op die on
derbouw wordt een bovenbouw gezet in de tijd van het nieuwe verbond. Ge
lovigen uit andere volken dan het joodse volk komen er ook bij en worden 
geënt op de stam van Israël (vgl. Rom. 11,17). Ook christenen uit de heidenen 
worden huisgenoten Gods (Ef.2,19), medeburgers en medeërfgenamen 
(Ef.3,6). Het fundament is al gelegd in een volk van twaalf stammen"^. Die 
fundamentele onderbouw moet bij de kerk in herinnering blijven. Op die 
stam zijn we geënt. 

5.3.3 De opsomming van de stammen (7,5-8) 

Het bij VS 4 verkregen resultaat wordt in vs 5-8 bevestigd. De namen van de 
twaalf stammen der kinderen Israels volgen in pleno. Het wordt niet bij de 
samenvattende benaming van vs 4 gelaten, maar alle twaalf worden ze met 
nadruk voorgelezen. Dat zal indrukwekkend geweest zijn bij het voorlezen 
in de zeven gemeenten. Bij de exegese van deze verzen blijkt, hoe belangrijk 

41. W. Bousset, Komm, 284; E. Lohse, NTD, 52; U.B. Muller, ÓTK, 178v; M. Rissi, Zu-
kunft, 75. 

42. Ch. Brütsch, Komm I, 328 meent dat het mogelijk is om binnen het geheel van Gods com
plete gemeente aan te nemen, dat allereerst op de christenen van joodse afkomst wordt 
gewezen. Een auteur die eveneens het totale volk Gods hierin ziet aangeduid, is A. Oepke, 
Gottesvolk, 78. Auteurs die vooral spreken over de twaalf stammen van Israel als het fun
dament van de kerk: M. Rissi, Zukunft, 75.89; E. Schussler Fiorenza, Priester, 358; R.J. 
van der Meulen, Opb, 215v; O. Bocher, Aufsatze, 38-39; A. Wikenhauser, RNT, 67. 
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het is om hier te rekenen met het feit dat de openbaring voorgelezen''^ en 
gehoord wil worden (1,3). In een nog boekarme samenleving was het voorle
zen in de christelijke eredienst van groot belang. Luisterend naar de voorle
zing van de openbaring, horen de geadresseerden de namen van twaalf stam
men voorlezen. Het gaat allereerst om de totaalindruk'" voor het gehoor: ze 
zijn er alle twaalf bij! 

Het is opvallend, dat veel aandacht in de commentaren uitgaat naar de 
vraag, waarom deze of die stam er niet staat, of op welke plaats die staat. 

a. Waarom wordt Joze/" genoemd en Efraïms naam vermeden? Efraïm is 
de stam die in Ps.78 om zijn zelfverheffing wordt bestraft. Hij heeft zich het 
meest verzet tegen het davidisch koningschap. Door de vadernaam Jozef te 
kiezen zou de herinnering aan de scheuring van het rijk en aan de opstand 
van Efraïm weggenomen zijn"'. 

b. Waarom wordt Dan niet genoemd? Vaak wordt als verklaring gegeven 
dat deze stam de antichrist zou voortbrengen"'. Deze gedachte is inderdaad 
in de vroeg-christelijke kerk aanwijsbaar"', maar in het boek Openbaring 
wordt nergens een verbinding gelegd tussen de antichrist en de stam Dan. 

Ook is wel gewezen op Gn.49,17, waar Dan een slang wordt genoemd. 
Omdat de slang in Op. 12,9 een heel speciale functie heeft, kan Dan in dit 
verband niet gebruikt worden*^ Dit is echter louter speculatie. Een betere 
verklaring is dan nog die van de Kanttekeningen bij de Statenvertaling"'. 
Die wijzen erop, dat Dan ook al ontbreekt in de lijsten van 1 Kr.2-8. Als ver
klaring daarvoor dient dan Ri.18, de bestraffing om de afgoderij en beelden-
dienst die de stam Dan bedreven heeft. 

Het is evenmin mogelijk, de naam Manasse te vervangen door Dan. Van 
der Waal bepleit — in navolging van anderen — de afkorting Man van Ma
nasse te lezen als Dan'". De tekst laat dit niet toe. Wie in staat is de afkor
ting 'Man' aan te vullen, kent ook de naam Dan, zodat de veronderstelling 
van een vergissing hier uitermate onwaarschijnlijk is. 

43. J. de Vuyst, Opb, 15. 
44. Dat het om de totaliteit van de twaalf stammen gaat, wordt ook gesteld door Ch. Brutsch, 

Komm 1, 326 en A.J. Visser, PNT, 81. Ten onrechte rekent A. Oepke, Gottesvolk, 78 de 
opsomming der stammen tot de apocalyptische plastiek. 

45. S. Greijdanus, KNT, 168; F. Dusterdieck, Komm, 285; Th. Zahn, Komm, 373; H. Kraft, 
Komm, 127 geeft als verklaring voor het niet-noemen van Efraïm, dat de profeet Hosea 
geen heilsbelofte voor Efraim biedt. 

46. R.H. Charles, Comm 1, 208; U.B. Muller, OTK, 179; W. Bousset, Komm, 282. 
47. Irenaeus, Adversus Haereses V 30,2 en Hippolytus, Dem. 14. 
48. W. Bousset, Komm, 282; H. Kraft, Komm, 127; L. van Hartmgsveld, TT, 44. 
49. Deze verklaring is ook te vinden bij J.A. Bengel, Gnomon, 1053 en H. Schroten, Opb, 

84-85. 
50. C. van der Waal, Opb I, 192-193. Opb II, 174-175. Van der Waal leest hier Dan i.p.v. 

Manasse om te komen tot de volgorde van de Bilha- en Zilpastammen voor die van Lea 
en Rachel. W. Bousset, Komm, 282 vermeldt, dat Hartwig en ZuUig dit ook verdedigden. 
Van der Waal vermeldt hen met ere in Laatste dagen, 110-123. R.H. Charles, Comm I, 
207 verplaatst vs 5c-6 na vs 8 om een bepaalde volgorde te verkrijgen. 
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c. Waarom staat Juda op de eerste plaats? Ruben is toch de eerstgebore
ne? Christus, het Lam, wordt in 5,5 de leeuw uit de stam Juda genoemd. De 
volgorde is christocentrisch bepaald. 

Op zich is dit een juiste waarneming. Maar ook in het OT is een lijst met 
namen van de twaalf stammen, waarbij Juda de eerste plaats inneemt: Nu-
meri 2. Dit is in Op.7 dus geen nieuw element. 

d. De stam Levi mocht vroeger niet geteld worden (Nu. 1,47-49). Er wordt 
in vs 7 wel een telbaar getal genoemd. De aparte positie van de Levieten is 
voorbij. 

Van deze waarnemingen zijn de laatste twee nog het meest waardevol. Maar 
het mechanisme om vast te stellen waarom de ene stam wel en de andere niet 
opgenomen is, voldoet niet. De vraag is o.i. niet: waarom de een wel en de 
ander niet? Ook niet: waarom de een hier en de ander daar? De lijsten die 
verschillende verklaarders bieden" met de verschillende opsommingen van 
de twaalf stammen die in de bijbel voorkomen, tonen, dat er geen strak-
uniforme opsomming bestond. Dit kan dus nooit een belangrijke vraag zijn. 
Maar het punt waar het om draait is: waarom staan deze twaalf stammen 
hier? Om aan te geven, dat Gods nieuwtestamentische volk een 'opvulling' 
is van het oudtestamentische, uit twaalf stammen opgebouwde, volk Gods. 
Door invoeging van de gelovigen die van oorsprong heidens waren, zijn de 
stammen van Gods Israël zodanig aangevuld, dat het volle getal van Gods 
dienstknechten bereikt is. De voltallige gemeente en Gods Israël vallen sa
men. 

5.4 Het effect van de verzegeling (Op.7,9-12) 

5.4.1 De ontelbare schare voor Gods troon (7,9) 

Daarna: Op het visioen van de beteugeling der winden en de verzegeling van 
Gods knechten volgt na een bepaalde tijd nog een visioen dat zich voor de 
ogen van Johannes ontvouwt. Het zevende zegel blijft nog steeds uit, zodat 
dit nieuwe onderdeel beschouwd mag worden als een tweede uitbouw bij het 
zesde zegel, of als het derde bedrijf in het zesde zegel. Tevens wordt hier het 
derde antwoord gegeven op de vraag die in het vijfde zegel werd gesteld. 

Al is het een nieuw onderdeel, er zijn zeker verbindingen met het voor
gaande. De blik van Johannes, die sinds 4,1 zich in de hemel bevindt, was 
in 7,1-3 naar de aarde geleid. Nu moet hij weer opletten om iets verrassends 
{zie) in de hemel te aanschouwen. Het horen naar de opsomming der twaalf 
stammen gaat nu over in zien. 

Een grote, ontelbare menigte vertoont zich voor Johannes' ogen. Ze staat 

51. Overzichten van de opsommingen der twaalf stammen bieden C. van der Waal, Opb l i , 
176v; W. Glashouwer/ H. Verweij, Komst, 192v. 
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voor de troon van God en het Lam. Deze mensen kunnen bestaan voor God 
en het Lam. Het is de voorlopige eindbestemming van Gods volk, die Johan
nes aanschouwen mag. Voorlopig, omdat het hier duidelijk de hemel betreft, 
terwijl Op.21-22 nog een eindbestemming op de nieuwe aarde tekent. 

Het is een talrijke menigte: ondanks de vervolgingen (6,9-11) en de gerich-
ten (6,12-17 en 7,1-3) komen zeer velen erdoor. Zo talrijk is deze menigte, 
dat er geen tellen aan is. Mensen noch engelen kunnen een totaalopgave ma
ken. De belofte aan Abram, dat zijn nageslacht niet te tellen zal zijn, is volle
dig in vervulling gegaan (Gn.15,5). De angstige vraag van 6,17 ,,wie kan be
staan?" krijgt als antwoord, dat ontelbaar velen kunnen bestaan voor God 
en het Lam. Even wordt vooruitgegrepen op het moment dat Gods getal aan 
dienstknechten vol is (6,11). 

De onafzienbare rijen kunnen ondanks hun veelheid toch met één naam 
als menigte getypeerd worden. 

De leden van Gods complete volk staan voor de troon van God en voor het 
Lam opgesteld. Vele wereldbewoners wilden niet meer blijven staan, maar 
bedekt worden door heuvels (6,16), uit vrees voor de toorn van God en het 
Lam. Nadat de stormen van Gods toorn geraasd hebben, blijken er velen te 
kunnen blijven staan voor Gods troon. Dat hebben ze te danken aan het 
Lam dat hen gekocht had en daarom beveiligde. 

Voor de troon: in het heilige der heiligen van Gods hemelse troonzaal zijn 
zij doorgedrongen. Op de plaats waar tot nu toe alleen de oudsten en de le
vende wezens waren, daar worden nu mensen toegelaten. Zij mogen de ruim
tes waar de hemelse eredienst gehouden wordt, betreden. Heel dicht bij God 
die zetelt op deze troon en bij Christus. Zij delen in de heerlijkheid van 
Christus, die ook een plaats in de grote troon van God verkreeg (Op.5,7) en 
leven met Hem in nauwe gemeenschap. 

Gekleed in witte gewaden: opnieuw keert een motief uit 6,9-11 in uitge
breidere vorm terug. In 3,4-5 had Christus beloofd de zijnen met witte kleren 
te zullen bekleden. In 6,11 werd dit werkelijkheid voor de zielen onder het 
altaar. Nu het getal van Gods dienstknechten vol is, blijken zij allemaal dit 
witte overwinningskleed te mogen dragen. Over deze witte kleren zal zich in 
VS 13-14 nog een gesprek ontspinnen tussen een der oudsten en Johannes. 

De twee meest gegeven interpretaties van deze witte kleren bespreken 
we": 

a. aanduiding van het priesterlijke dienstgewaad. Inderdaad worden de 
dienstkleren van aardse priesters 'stole' genoemd (Ex.28,2;40,13; Nu.20,26 
LXX), welk woord we ook in Op.7,9.14 aantreffen. Toch is niet het bekleed 
hebben van een aards ambt bepalend voor het ontvangen van een wit kleed, 

52. Een bespreking van de witte gewaden wordt geboden door H.W. Gunther, Horizont, 96; 
A. Satake, Gemeindeordnung, 140-144; E. Schussler Fiorenza, Priester, 392-395; T. 
Holtz, Christologie, 71-75. 
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maar het tot aan het einde toe trouw blijven (3,4-5). De priesterlijke functie 
komt meer naar voren in het staan voor Gods troon en de dienst die daar 
wordt verricht (7,15); 

b. het behoren tot de hemelse wereld van licht. 'Wit' lijkt inderdaad de 
kleur te zijn die bij de hemel past: 2,17;19,11;19,14;20,11. Als genadeloon 
op levenslange trouw (3,4-5;6,ll) wordt dit witte kleed overhandigd. Het is 
als teken van reinheid het bewijs, dat de drager ervan God mag ontmoeten 
(vs 15 'daarom') en deel mag uitmaken van de hemelse glorie. 

Na de voltooiing van hun aardse dienst (die hun leven als dienstknechten van 
God stempelde), blijkt hun hemelse dienst uiterst vreugdevol te zijn. Ze 
staan voor God en het Lam en zwaaien met palmtakken. Blijkens Joh.12,13 
is dit een teken van feestvreugde, onder Israel vooral bekend als ceremonie 
die hoort bij het begroeten van de vredebrengende redder of koning (zie 2 
Mak. 10,7)". 

Het gaat te ver om hierin een hemels loofhuttenfeest te zien'''. Blijkens Lv.23,40 
en Neh.8,15 bestond de feestelijke uitrusting van de pelgrims op het loofhutten-
feest uit veel meer dan alleen palmtakken Ook is het staan voor Gods troon 
(7,9.15) een verhindering om hier aan een grote hemelse loofhuttenfeestprocessie 
te denken. 
Ook A Deissmanns suggestie^', om in de tekening van dit hemelse feest een 
weerspiegeling te zien van de feestelijke optochten van zangers in de Griekse ste
den, verdient vermelding. Het betreft hier zeker de 'feestelijke vergadering van 
eerstgeborenen' die genoemd is in Heb. 12,23. In hoeverre het beeld dat God aan 
Johannes laat zien mede geïnspireerd is door de bedoeling een bewuste tegenstel
ling te scheppen met bekende feestelijke optochten uit de tijd van Johannes en zijn 
lezers, is pas na te gaan na verdere bestudering van de bekendheid in Efeze met 
de Griekse cultus Een bekendheid die wel heel waarschijnlijk is. 

5.4.2 Wie zijn dit? 

Twee vragen dienen bij de exegese van vs 9 aan de orde te komen, die de ver
houding raken tussen deze menigte en de 144.000 van vs 4-8. Hoe verhoudt 
zich het telbare getal 144.000 tot het gegeven van de ontelbaarheid der grote 
schare? Hoe zit het met de verschillende afkomst die wordt opgegeven? Vs 
4 spreekt over kinderen Israels en vs 9 over mensen uit vele volken. 

Het eerstgenoemde verschil tussen het telbare aantal 144.000 en de ontel
bare schare, brengt sommigen tot de gedachte, dat hier verschillende groepen 

53 Vgl J van Bruggen, Christus op aarde, 181. 
54 E -B Allo, Comm, 96, J Comblin, Liturgie, 38v, C van der Waal, Opb I, 138, Opb II, 

179 Deze uitleg wordt bestreden door F Dusterdieck, A^omm, 287, R H Charles, Comm 
I, 211, H W Gunther, Horizont, 97, P Prigent, CAT, 124 

55 A Deissmann, Bibelstudien, 285-287 Zijn suggestie wordt weergegeven en besproken 
door W Bousset, Komm, 284v en R H Charles, Comm I, 211 
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zijn bedoeld. Vs 4-8 zou spreken over het volle getal dat God verkrijgt uit 
Israël alleen, vs 9 over het totaal van de gelovigen uit de heidense volken. 
Bij de exegese van vs 4 kwam als conclusie, dat de 144.000 het volle getal 
van Gods knechten uit Israël aangeeft, aangevuld met allen die op de stam 
Israël worden geënt. Komt de ontelbaarheid van de menigte gelovigen uit de 
volken als tegeninstantie daar tegenover te staan? 

Laten we bedenken, dat het getal 144.000 door Johannes gehoord wordt. 
Hoewel het verschil tussen horen en zien niet te veel geprest mag worden, 
geeft dit horen van Johannes wel aan, dat het slechts aan God bekend is, wie 
de zijnen zijn. Deze totaalopgave wordt door een hemelse stem afgeroepen. 
Het tellen van zijn knechten is uitsluitend aan God voorbehouden. Hij telt 
op speciale, goddelijke wijze. Dit goddelijke getal bevat al een element van 
onoverzienbaarheid in de component tien, die drie maal vermenigvuldigd 
wordt. Als het aankomt op het overzien van de verlosten door een mens, dui
zelt het Johannes en stamelt hij, dat de onafzienbare rijen voor een mens niet 
te tellen zijn. Zo bezien, hoeft het ontelbare van deze menigte geen aanwij
zing te zijn, dat een andere groep verlosten bedoeld wordt dan in vs 4-8. 

Daar komt nog een factor bij, als vervolgens de vraag naar de herkomst aan 
de orde komt. De afkomst van deze mensen wordt in een vierledige 
opsomming'* als universeel beschreven: uit alle rassen, stammen, volken en 
talen (vgl. 5,9). Dit is de internationale wereldkerk. 

Hoe moeten we de verhouding zien tot de eerdergenoemde 144.000? Hun 
afkomst werd getypeerd in vs 4 als 'kinderen Israels'. Zij vormen het totale 
getal van Gods dienstknechten, getekend naar het aspect van de verzegeling 
in het gericht. Herinnerd wordt aan de opbouw uit de twaalf stammen van 
Israël. Op deze oudtestamentische onderbouw komt een nieuwtestamenti
sche bovenbouw, maar het geheel blijft 'Israël' heten. Velen uit andere vol
ken komen tot geloof en worden in dat bestaande gebouw ingevoegd". 
Gods Israël wordt vol. Nu wordt ditzelfde totaal van Gods dienstknechten 
getekend in de eindsituatie: de bovenbouw blijkt te bestaan uit mensen van 
verschillende rassen en volken (inclusief het joodse volk). 

O.i. doen we de gegevens van beide gedeelten, 4-8 en 9-17, het meest recht 
door de eenheid van de twee grootheden, de 144.000 en de schare, te zien 
én de onderscheiden situatie waarin ze getekend worden: in 4-8 de beginsitu
atie vóór de gerichten en in 9-17 de eindsituatie na het doorstaan van de ver
drukking. In VS 4-8 toegespitst op de aanvulling van de uit twaalf stammen 
opgebouwde onderbouw tot het volle getal van Gods dienstknechten en in 
vs 9-17 op het feit dat Gods universele wereldkerk mensen uit alle volken om
vat. Kortom: het getal 144.000 typeert het volk in historische zin en de bena-

56. Deze opsomming vertoont sterke overeenkomst met de drieledige opsomming uit 
Da.3,4.7.29;5,19;7,14. 

57. M. Karrer, Brief, 268 spreekt ook van 'Erweiterung' van het oude volk Gods. 

139 



ming 'ontelbare schare' typeert het naar het eindresultaat. 
De identiteit van de 144.000 verzegelden met de ontelbare schare kan nog 

worden onderstreept door te wijzen op de benaming 'dienstknechten' in vs 
3. Op een bepaalde manier keert dit terug als kenmerk van de ontelbare ver
losten in vs 15-17: zij verrichten dienst voor Gods troon. 

Daarmee is ook de bij vs 4 reeds vermelde exegese afgewezen, die in de 
144.000 een keurtroep ziet en de ontelbare schare opvat als de gewone 
soldaten'^ Dit is onmogelijk in het licht van het verkregen resultaat, waar
bij de verzegelden en de grote schare uiteindelijk hetzelfde aantal verloste 
dienstknechten Gods blijkt aan te geven. Hetzelfde bezwaar moet worden in
gebracht tegen Quispels opvatting dat de schare de heidenchristenen bevat, 
terwijl de verzegelden de christenen uit de joden in de eerste eeuw zijn''. 

Ook de gedachte dat vanwege de aansluiting bij 6,11 deze menigte uitsluitend 
uit martelaars bestaaf*, is onwaarschijnlijk, als we letten op de volgende 
punten: 

a. Bevat het volle getal van Gods dienstknechten (6,11) alleen maar marte
laars? 

b. Is het voorrecht van de verzegeling uitsluitend voor hen? Is het door
staan van de grote verdrukking alleen voor martelaars weggelegd? 

c. Het volk dat God zich formeert en dat Christus met zijn bloed gekocht 
heeft, bestaat uit het totaal van Gods knechten (7,3). 

Als we deze aspecten samennemen, hebben we daarmee het argument in 
handen om te stellen, dat het witte overwinningskleed alle volhardende gelo
vigen wordt toegezegd, en niet uitsluitend martelaars. Het totaal van alle ge
lovigen bereikt Gods troon. 

5.4.3 Liturgische onderstreping (7,10-12) 

Vs 10: De betekenis van dit visioen wordt door een liturgische scène verdui
delijkt. Hier stuiten we op een kenmerk dat typerend is voor dit bijbelboek. 
Wat geschouwd wordt in de visioenen, wordt daarna in liturgische partijen 
constaterend opgenomen en verwerkt". Visie én auditie. 

Terwijl Johannes deze talrijke menigte ziet, hoort hij hoe uit die vele kelen 
een luide roep opklinkt. Een overwinningsroep: de zege is aan onze God en 
het Lam. 'Sootèria' kan hier het beste met 'overwinning', 'zege' vertaald 

58. L. van Hartingsveld, TT, 45. 
59 G. Quispel, Geheime boek, 61. 
60. W. Bousset, Komm, 284; R.H. Charles, Comm 1, 210; A. Wikenhauser, RNT, 69-70. 

Contra: K.P. Jorns, Evangelium, 78; W. Huss, Gememde, 144; U.B. Muller, OTK, 181; 
H.W. Gunther, Horizont, 96. 

61. J. de Vuyst, Opb, 35; E. Schussler Fiorenza, Justice, 166. 
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worden*^. God die als zetelend op zijn troon in de hemel de regeerder van 
alle dingen is, wordt als overwinnaar gehuldigd. Ook het Lam die de over
winning bevochten heeft. Dit dubbele adres van deze hymne correspondeert 
met de plaats die de verlosten innemen: zij staan voor de troon en voor het 
Lam. Inhoudelijk sluit deze proclamatie aan bij uitspraken als in Ps.3,9 en 
Jona 2,9. Het daar bezongen heil heeft nu een definitief karakter gekregen 
door de eindoverwinning van God die zijn verzegelde knechten veilig door 
de verdrukkingen heengeloodst heeft. De palmtakken in Joh. 12,13 werden 
gezwaaid onder de roep 'Hosanna' (Here, geef toch heil). Deze gebedswoor-
den zijn vervuld en kunnen daarom onder het zwaaien van de palmtakken 
van Op.7,9 vervangen worden door triomfantelijke woorden. Terwijl de ver
drukkingen waarin het zegel van God beschermen moet, nog uitvoerig aan 
de orde zullen komen, wordt door het vooruitgrijpen op dit straks te zingen 
zegelied, bewezen dat Gods zegel een betrouwbare garantie biedt. 

Elk volk is vertegenwoordigd in deze internationale menigte. Toch zijn de
ze ontelbare kerkleden één in hun gezongen geloofsbelijdenis. Als uit één 
mond prijzen zij 'onze God'. De volken verstaan eikaars 'taal': het tegendeel 
van Gn.11,7-9. 

Vs 11-12: Bij dit vooruitgrijpen op het eindresultaat van Gods verlossings
werk, kunnen ook de engelen niet zwijgen. Zij zien deze ontelbare menigte, 
omdat zij er dichtbij staan. Gods troon vormt het centrum van de hemelse 
troonzaal. Daaromheen groeperen zich de 24 oudsten en de vier levende we
zens. Rondom deze kring staan Gods engelen geschaard". Zij hebben mee
geleefd met Gods werk en zich mee ingezet om dit resultaat te bereiken. Als 
het zover is, dat onafzienbare rijen verlosten voor Gods troon komen te 
staan, werpen zij zich languit voor de troon van God neer om Hem, samen 
met de oudsten en de dieren (want dit 'zij' omvat alle genoemden) aanbid
ding en hulde te bewijzen. Op het koor van alle geredden volgt nu het koor 
van alle hier genoemde hemelse wezens: de dieren, de oudsten en de engelen. 

Amen is hun eerste woord. Zij betuigen hun instemming met de overwin
ningsroep van de verloste kerk in vs 10. Zij nemen dat lied over en sluiten 
zich daarbij aan. 'Amen' maakt dit lied tot een wisselzang, een antifonie. 
Ook zij op hun beurt prijzen hun God, die ze onze God noemen. Zij beseffen 
de verbondenheid met de verlosten: de dienst aan de God van engelen en 
mensen verbindt hen. Een zevenvoudige lof (vgl. 1 Kr.29,II) wordt God toe
gebracht. De ketting van deze prijzende woorden kan eindeloos voortgezet 
worden. God komt lof en glorie, dankzegging en eer toe, omdat Hij erin ge
slaagd is het complete getal van zijn dienstknechten behouden voor zijn 

62 P Ellingworth, Salvation, 444-445 
63 Engelen en oudsten blijken hier duidelijk onderscheiden te zijn. Een belangrijk gegeven 

voor de discussie bij de exegese van Op.4, wie met de 24 oudsten bedoeld zijn. Het onder
scheid van J. de Vuyst, Opb, 82 tussen engelen in engere zm van hemelse boden en engelen 
(oudsten en wezens) in ruimere zin van hemelse geesten bij de troon is onjuist. 
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troon te brengen. Zijn eigenschappen van wijsheid, macht en sterkte zijn 
overduidelijk gebleken in dit reddingswerk. Met amen wordt de lofzegging 
ook weer afgesloten. 

Na het Ued op het Lam in 5,12*'* is het nu God die door de engelen toege
zongen wordt. Alle nog volgende liederen zullen God als adres hebben. 
Op.7,10 was het laatste lied op het Lam. 

Het geheel van de onthulling in vs 9-12 heeft duidelijk een bemoedigende 
functie. In verkorte vorm wordt het voorlopige eindresultaat van Gods ver
lossingswerk getoond. Verkort, want het slot van dit boek zal er uitvoeriger 
op terugkomen. Voorlopig, want de hemel is blijkens Op.21-22 niet de defi
nitieve eindbestemming. Bij een ouverture past dan ook een preludium op 
de overwinningsliederen die aan het slot zullen khnken. God en het Lam 
worden als overwinnaars geprezen, voor de strijd met de draak c.s. uit. 

5.5 De schare nader verklaard (Op.7,13-17) 

Het gebeurt maar een enkele keer in Openbaring, dat een bepaald onderdeel 
van een visioen een uitvoerige uitleg ontvangt. In 17,7-18 wordt het geheime
nis van de hoer en het beest door een engel aan Johannes verklaard. In 7,13-
17 volgt een gesprek tussen een der oudsten en Johannes over de mensen in 
witte kleren, die Johannes in vs 9 voor Gods troon heeft zien staan. Deze 
dialoog wil een opvallend punt uit het visioen markeren. Het staande dienen 
voor Gods troon uit vs 9, wordt in vs 15-17 uitgewerkt. 

5.5.1 De vraag naar de witte kleren (7,13) 

Een van de oudsten richt zich tot Johannes. Dat was ook al gebeurd in 5,5. 
Daar mocht een van hen Johannes wijzen op de overwinning van de leeuw 
uit Juda. Nu mag een van hen Johannes ondervragen en uitleg geven over 
de mensen met de witte gewaden. 

Heeft het een bijzondere betekenis dat deze keer niet een engel nadere uit
leg geeft, maar een van de oudsten? Daar veel er voor pleit, dat onder de 
oudsten de oudtestamentische voorgangers verstaan mogen worden, is deze 
vraag bevestigend te beantwoorden. 

De uitleg dat met de oudsten oudtestamentische voorgangers zijn bedoeld, is geba
seerd op een hier verder niet weergegeven exegese van Op.4. De voornaamste argu
menten voor dit standpunt vermelden we hier. 
Dat de oudsten geen engelen, maar verloste mensen zijn, blijkt vooral uit Op.5,9, 

64. De gebruikte substantiva zijn op één na dezelfde als in 5,12. Alleen 'ploutos' is nu 'eucha-
ristia'. Verder zijn alle substantiva in 7,12 van het bepaalde lidwoord voorzien. 'Dunamis' 
en 'ischus' staan in 5,12 op de eerste en vierde plaats, in 7,12 op de zesde en zevende 
plaats. 
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waar de lezing 'ons' door de meerderheid der handschriften wordt gesteund en de 
lezing 'hen' slechts berust op de Codex Alexandnnus en de Ethiopische vertaling 
Ook wordt in 5,11 en 7,11 onderscheid tussen engelen en oudsten gemaakt Enge
len zijn geen tronende wezens, zoals de oudsten die op tronen zetelen, maar die
nende wezens. Een bezwaar tegen de opvatting dat oudsten engelen zijn, is ook, 
dat zo niet te verklaren is, waarom engelen de naam 'oudsten' krijgen. 
Veel pleit er verder voor, dat onder de oudsten oudtestamentische voorgangers 
verstaan mogen worden 
a. Op 4, waar de oudsten het eerst worden genoemd, geeft een oudtestamentische 
sfeertekening. God wordt als Schepper geprezen. Pas in Op.5,5 komen we in 
nieuwtestamentisch khmaat, door de vermelding van het Lam. 
b. Een van de oudsten wijst in 5,5 op een oudtestamentische profetie. 
Deze exegese wordt bevestigd door de waarneming, dat ook Heb. 11,2 de ouden 
noemt als de wolk van oudtestamentische getuigen rondom de nieuwtestamenti
sche gemeente. Ook Lc.13,28 en Mt 17,3 laten de betrokkenheid van de oudtesta
mentische voorvaders bij de nieuwtestamentische gemeente zien*'. 

Het wijzen op Christus, het Lam, als de leeuw uit de stam Juda (Op.5,5) 
heeft een diepe betekenis nu het door een van de oudsten gebeurt. Een oud
testamentische voorganger mag als vertegenwoordiger van het hele college 
van de oudsten ('een van ...') wijzen op de nieuwtestamentische vervulling 
van oude beloften. Zo mag nu een van die 24 oudsten de aandacht van Jo
hannes en zijn lezers vragen voor het eindresultaat van Gods verlossings
werk. 

Het aanknopen van een gesprek met Johannes door de oudste wordt let
terlijk genoemd antwoorden, wat hier iets betekent als reageren, een gesprek 
beginnen*'. Wie zijn dat en waar komen zij vandaan? Het is nu een hemel
burger die de vraag stelt. In tegenstelHng tot bijv. Zach.l,9;4,4-6.11-14 waar 
de ontvanger van het visioen de vraag stelt. Het is nu niet de leerling die 
vraagt, maar de meester die de vraagvorm benut om een leersituatie te schep
pen en de aandacht te prikkelen. Wie bent u en vanwaar komt u? Dat is in 
het OT de vraag die aan een onbekende gesteld wordt: Joz.9,8; Jona 1,8. Het 
is een in de oudheid en de klassieke Hteratuur vaak gestelde vraag", al 
wordt die hier anders gesteld, met tot de onbekenden zelf, maar over hen tot 
een ander (Johannes). 

65 Du standpunt wordt ook verdedigd door de Kanttekeningen bij de Statenvertaling, J A 
Bengel, Gnomon, 1045, vgl 1047 en P Prigent, Liturgie, 47-49, H Kraft, Komm, 130 
J van Bruggen, Ambten, 90 (vgl 78-91) doet de suggestie de oudsten in Op 4 te zien als 
vertegenwoordigers van de oudsten die Jezus op aarde reeds volgden 

66 'Antwoorden' heeft hier de betekenis van 'het woord nemen', 'een dialoog beginnen', 
'zich richten tot' Vgl de grammatica's en N Turner, Sfyfe, 150, H Kraft, ATo/nm, 130, 
F Prigent, CNT, 125 

67 F Dusterdieck, Komm, 289 wijst op Vergilius, De Aeneis, VIII 114 ,,Qui genus' Unde 
domo''" (Ten onrechte opgegeven als VIII 14) Vgl ook W Bousset, Komm, 285, R H 
Charles, Comm I, 212, G Quispel, Geheime Boek, 63 
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5.5.2 Het antwoord over de witte kleren (7,14) 

Johannes aanvaardt volledig de superioriteit in kennis van de oudste en geeft 
hem de gelegenheid de door hemzelf gestelde vraag te beantwoorden. ,,Mijn 
heer, u weet het" (vgl. Ez.37,3**). Dat heeft de klank van: dat zult u beter 
weten dan ik (GNB). De oudste is zelf ook in het wit gekleed (4,4). Hij is 
daarom in staat het antwoord te geven. Wie dit zijn? De mensen die uit de 
grote verdruicking komen. Wat is onder deze uitdrukking te verstaan? 

Allereerst moet vanuit het dichtstbijzijnde verband een invulling gezocht 
worden. Is er in ditzelfde hoofdstuk een aanwijzing wat onder de verdruk
king te verstaan is? Vanuit vs 1-3 en vs 9 is dat mogelijk. Vs 1-3 tekent de 
ruimte die God zich verschaft voor het verzegelen van zijn dienstknechten. 
Het beteugelen en opschorten van de gerichten heeft als keerzijde dat Gods 
vijanden de gelegenheid krijgen de gelovigen te verdrukken. Vs 9 heeft de 
mensen over wie de oudste nadere informatie geeft, getoond als komend uit 
alle volken en landen. Het is de bevrijde kerk van alle tijden en plaatsen. Dat 
leidt tot de slotsom, dat de grote verdrukking een samenvattende term is 
voor alles wat de gelovigen in alle tijden en landen bedreigt van de kant van 
de vijanden die worden gespaard. 

Zo opgevat, wordt het onmogelijk in deze term de aanduiding te zien van 
een laatste grote beroering vóór het einde der wereld. Ook de verlosten die 
ver vóór het einde der wereld leefden, behoren tot de ontelbare menigte. De 
grote verdrukking is een verzamelnaam voor alle benauwing en verdrukking 
de eeuwen door. Het is nu eenmaal het karakter van de profetie, dat zij ge
beurtenissen uit verschillende tijden en streken samenvattend als één gebeur
tenis vertelt. 

Deze exegese vanuit het verband van Op.7 wordt bevestigd, door te letten 
op de herkomst van de term 'de grote verdrukking'. De oudste spreekt hier 
de taal van Jezus en Daniël. Jezus kondigt in Mc. 13,19 (Mt.24,21) de periode 
van grote verdrukking aan. Blijkens Mc.13,15-23 betreft dit een lange perio
de, vanaf de verwoesting van de tempel tot de komst van de zoon van de 
mens*'. Daniël profeteerde in 12,1 dat voor het joodse volk een periode van 
intense verdrukking zou aanbreken. Jezus specificeert de eindtijd waarin de
ze benauwing zal plaatsvinden en geeft aan dat er geen beperking tot het 
joodse volk alleen zal zijn. Integendeel, de kerk deelt in de gevolgen van deze 
grote verdrukking: er is geen stad beneden; er is geen zelfstandig volks
bestaan tussen de naties; er is geen aardse koning. Op.7 sluit hierbij aan, al 
heeft dit hoofdstuk zijn eigen context. Ook hier is geen beperking tot het 
joodse volk, want er wordt gesproken over alle volken (vs 9). 

68. De wijze waarop Ez.37,3 in Op.7,14 verwerkt is, wordt besproken door L.A. Vos, Synop
tic Traditions, 27-28. 

69. J. van Bruggen, Marcus, 311; vgl. 304-314 en 405-412. Te overwegen is of het verzegelen 
in Op.7 niet te vergelijken is met het ,,verkorten van de dagen" in Mc.l3, waardoor de 
uitverkorenen niet omkomen, maar geroepen en gered worden. 
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De hier gebruikte werkwoordsvorm 'komen' ('erchomenoi') is een progressi-
vus, waardoor aandacht wordt gevraagd voor het voortduren van de hande-
Ung. Terecht is als verklaring hiervan gegeven™, dat dit ziet op de situatie, 
zoals die zich voor de ogen van Johannes afspeelt. Terwijl in de hemel de 
totale schare van de verlosten aanwezig is, is van Johannes uit gezien het ko
men uit de verdrukking nog bezig. De rijen worden nog voortdurend aange
vuld. Deze werkwoordsvorm" is tijdloos, vandaar ook de ongedwongen 
plaatsing naast de verleden tijd 'gekomen' in vs 13. Deze progressivus heeft 
een signaalfunctie: ,, kijk toch eens, steeds maar weer komen er nieuwe bij"! 

Hierna geeft de oudste een verklaring van de witte kleren. De hier bedoelde 
mensen hebben hun kleren gewassen. Dit lijkt een zinspeling te zijn op het 
voorschrift van Ex. 19,10.14 (vgl. ook Ex.29,4). De kleren moeten gewassen 
zijn, wil men rein en heilig God kunnen ontmoeten. De vuile kleren die zij 
van zichzelf hadden, zijn gereinigd. Bovendien zijn die kleren wit gemaakt 
in het (rode) bloed van het Lam (een uitdrukking die herinneringen oproept 
aan Js.1,18). Door vergeving van hun zonden te vragen en daartoe te pleiten 
niet op hun eigen bloed, maar op het bloed dat Christus, het Lam, gestort 
heeft, zijn hun kleren wit geworden. Rein en heilig dank zij Christus mogen 
zij God ontmoeten en in witte kledij deel uitmaken van de hemelse lichtwe-
reld. 

5.5.3 De dienst voor Gods troon (7,15-17) 

Vs 15: De oudste spreekt nog verder over de voorrechten van de gelovigen. 
Zijn uitleg gaat ver boven de op zich in vs 14 al beantwoorde vraag uit. Er 
werd gevraagd naar de witte kleren, maar nu wordt ook het staan van deze 
verlosten om dienst te verrichten, wat genoemd was in vs 9, nader toegeUcht. 
De vraag naar de mensen in de witte kleren ontvangt een breed antwoord 
over het toekomstige heil. 

Vanwege hun reinheid (daarom) mogen de verlosten de ruimte voor Gods 
troon vullen. Zij ontvangen de hoge eer om in de nabijheid te zijn van God 
die zij op aarde altijd dienden. Gods tempel op aarde als afbeelding van de 
hemelse troonzaal was bestemd voor de dienst van de priesters. In het bin
nenste van de aardse tempel, het heilige der heiligen, mocht alleen de hoge
priester eenmaal per jaar binnenkomen. Nu mogen alle verloste gelovigen in 
Gods hemelse tempel, Gods hemelse troonzaal, dienst verrichten. (Al wordt 
hier niet het woord voor de priesterdienst - liturgie - gebruikt, maar het 
woord voor de dienst van het hele volk, 'latreuein' heeft hier wel een liturgi
sche spits, gezien de precisering 'in zijn tempel'). Een dienst die zonder on
derbreking, dag en nacht, doorgaat. De aardse priesterdienst was aan tijden 

70. F. Düsterdieck, Komm, 290; S. Greijdanus, KNT, 174. 
71. Vgl. hierover G. Mussies, Morphology, 326-327.334-336; E. Schüssler Fiorenza, Priester, 

393; H.W. Günther, Horizont, 97; W. Huss, Gemeinde, 145. 
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gebonden, deze hemelse eredienst is altijddurend en allesomvattend. De 
eindbestemming van de verlosten wordt bepaald door de altijddurende 
dienst voor God, die blijkt te bestaan in de bekendmaking van het heil en 
de lofprijzing Gods. 

Zij ervaren daarbij ook in de nabijheid van God te zijn, want Hij zal zijn 
tent over hen uitspreiden. God woont bij hen. Een beeld van gemeenschap 
en van bescherming: het is God die op de troon gezeten is, de machtige Re
geerder die als een beschermend dak boven hen is. Hier heeft de voorlopige 
eindbestemming van de hemel al het kenmerk van de definitieve bestemming 
op de nieuwe aarde (21,3). 

Vs 16: Het gevolg van dit wonen van de verlosten bij God wordt eerst in ne
gatieve bewoordingen (16), daarna in positieve (17) uitgedrukt. In nauwe 
aansluiting aan Js.49,10''2 belooft de oudste, dat honger en dorst volstrekt 
onbekende grootheden zullen zijn. Deze verschijnselen die het aardse be
staan voortdurend bedreigen, zijn voorbij. Js.49,10 noemt dit als bewijs van 
Gods zorg voor zijn volk dat onderweg is van Babel naar Kanaan. Met die 
woorden wordt nu Gods zorg voor de verlosten bij Hem in zijn troonzaal 
aangegeven. 

Met uitdrukkingen die aan Ps.121,6 herinneren, wordt beloofd, dat ook 
elke bedreiging vanuit de natuur voorbij is. Zonnesteek of schade door de 
gloeiende woestijnwind, de sirocco die alle vegetatie verbrandt, zullen niet 
meer voorkomen. De hier gebruikte stijlfiguur (litotes) benadrukt het ele
ment van de meest volledige verzadiging en de meest volledige bescherming. 
Oudtestamentische beloftewoorden blijken geschikt om de uiteindelijke 
heilstoestand te typeren. 

Vs 17: Waarom zal geen enkel verderf de geredden deren? Wat is het ge
heim daarvan? {want) Het Lam zal hen weiden. Een opvallend en para
doxaal beeld. Normaal gesproken laat een lam zich weiden, omdat het zelf 
tot de kudde behoort. Dit Lam is zelf herder. Het is het lam dat in het mid
den van de troon is. Jezus Christus verkreeg als het geslachte Lam de heer
schappij op de troon (Op.5,6-7). Hij heeft de macht om het volk dat Hij 
kocht met zijn bloed als een herder liefdevol te verzorgen. Een herder brengt 
zijn schapen bij waterbronnen. Deze herder brengt zijn kudde bij lévens wa
terbronnen. Genade, heil en eeuwig leven vloeien hen toe. Nu wordt het 
tweede deel van Js.49,10'" verwerkt. 

Met de woorden van J5.25,8^" besluit de oudste zijn uitleg. God zelf zal 

72. L.A. Vos, Synoptic Traditions, 28-29 over de verwerking van Js.49,10 in Op.7,16. Vgl. 
J.-W. Taeger, Kreis, 33-35. 

73. L.A. Vos, Synoptic Traditions. 28-29 over de verwerking van Js.49,10 en 25,8 in Op.7,17. 
Vgl. J.-W. Taeger, Kreis, 33-35. 

74. L.A. Vos, Synoptic Traditions, 28-29. 
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eigenhandig de tranen uit de ogen vegen Nieuw verdriet is onmogelijk en al 
het oude verdriet zal uit de herinnering worden weggenomen 

Het geheel van vs 15-17 tekent het leven bij God in de hemel, als het tegen
deel van 'de grote verdrukking' Het ademt rust en biedt daarmee tevens het 
tegenbeeld van de paniek in 6,15-17 

In dit gedeelte wordt het bemoedigend effect voor de gemeente op aarde 
duidelijk gemarkeerd door de overgang van de visionaire taal naar de directe 
voorzegging. Vs 13 spreekt vanuit het eindresultaat dat Johannes in zijn vi
sioen ziet In VS 14 treft de overgang naar een praesens ('komen') In vs 15 
volgt de overgang naar de toekomende tijd Wat in de hemel al als werkelijk
heid getoond kan worden, is het op aarde nog met Wel mag het ter bemoedi
ging aan de gemeente worden getoond. 

5 5 4 De literaire integriteit van Openbaring 7 

De uitleg van 7,1-8 en 7,9-17 heeft uitgewezen, dat dit hoofdstuk als één ge
heel moet worden gelezen. De vooral in de laatste eeuw geopperde 
voorstellen" om vanwege de tegenstellingen tussen vs 1-8 en vs 9-17 het 
deel 1-8 als een overname uit een joodse of joods-christelijke bron aan te ne
men, zijn beslist met noodzakelijk Qua taal en stijl voegt 1-8 zich in het ge
heel van Openbaring Een soortgelijke onderbreking tussen nr. zes en zeven 
van een serie, treffen we ook aan in 10,1-11,14 tussen de zesde en zevende 
bazuin In 5.1.5 zijn diverse opmerkingen gemaakt over de samenhang van 
Op.7 met Op.6, die eveneens de eenheid van Op 7 onderstrepen De tekst 
van Op 7 zelf presenteert zich als verslag van wat Johannes gezien (vs 1 9) 
en gehoord (vs 4-8.10-17) heeft. Dit laten zien en horen gaat terug op God 
via Christus (Op.5 na Op 4,1 en 1,1.10 19) De tekst geeft geen enkele aanlei
ding een interpolatie te veronderstellen. 

5 5.5 Een vraag resteert 

Als eindresultaat van de exegese van Op 7 mag gesteld worden, dat de identi
teit van de 144 000 verzegelden met de grote, met te tellen menigte gebleken 
is 

Een vraag moet nu nog overwogen worden Wordt deze slotconclusie met 
ondergraven, als we zien, dat in Op 14 ook sprake is van 144.000 verzegel
den, die op het eerste gezicht een select gezelschap lijken te vormen? Zij wor-

75 R H Charles, Comm I, 189v 194 199, W Huss, Gemeinde, 138 139 Bespreking van 
Charles' voorstel en overzichten van de problematiek bij W Bousset, Komm, 288-290, 
Th Zahn, Komm, 369, S Greijdanus, KNT, 162 163, R J van der Meulen, Opb, 21 Iv, 
A Oepke, Gottesvolk, 77, A J Visser, PNT, 78, A P van Schaik, Opb, 90, U B Muller, 
OTK, 179 
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den immers 'eerstelingen' genoemd (14,4) en bovendien getypeerd als maag
delijk (14,4). Lijkt het er niet veel op, dat deze 144.000 slechts een deel van 
de verlosten vertegenwoordigen? 

We stellen als opgave voor het volgende onderdeel van dit hoofdstuk de 
toetsing van de verkregen conclusie aan de exegese van Op. 14,1-5. 

5.6 De 144.000 volgelingen van het Lam (Op.14,1-5) 

5.6.1 Tekst - Vertaling - Verband 

a. Tekst 
Voor de exegese van 14,1-5 volgen wij de tekst die geboden wordt door Hodges. 

De belangrijkste verschillen met de tekst van Nestle-AIand (26) zijn: 

1 'hestèkos' i.p.v. 'hestos'; 
+ 'arithmos' na 'met' autou'; 

3 - 'hoos' vóór 'ooidèn kainèn'; 
4 'eisin' vóór 'hoi akolouthountes'; 

'hypo Jèsou' vóór 'ègorasthèsan'; 
5 'kai ouch heurethè en tooi stomati autoon' in plaats van 'kai en tooi stomaU 

autoon ouch heurethè'; 
+ 'gar' na 'amoomoi'. 

b. Vertaling 
1 Daarop zag ik, en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem een aan
tal van 144.000 mensen die zijn naam en de naam van zijn Vader droegen, 
geschreven op hun voorhoofd. 
2 Ook hoorde ik een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als 
het geluid van zware donder. En de stem die ik hoorde was als die van ci
terspelers die op hun citers tokkelen. 
3 En zij zongen een nieuw lied vóór de troon, de vier wezens en de oudsten. 
En niemand kon het lied leren dan alleen de 144.000, de vrijgekochten van 
de aarde. 
4 Zij zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maag
den. Zij zijn het die het Lam volgen waarheen Hij ook gaat. Zij werden door 
Jezus vrijgekocht uit de mensen, als eersteling voor God en het Lam. 
5 En in hun mond is geen leugen gevonden; want zij zijn vlekkeloos. 

c. Verband 
Op. 14,1-5 maakt deel uit van de hoofdstukken 12-14. Daarin wordt de in 

de trompetvisioenen voorkomende tegenwerking van de vijanden nader gete
kend. Op. 12 onthult de vijandschap van de draak. Op. 13 vult dit aan met 
de assistentie van het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Na deze drie 
gedeelten, met daarin drie monsterlijke dieren (12,1-18;13,1-10;13,11-18), 
volgt 14,1-5 als vierde gedeelte met een dier: het Lam en zijn volgelingen. 
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Het is het tegenbeeld van hoofdstuk 12 en 13: na de monsters die de kerkle
den bedreigen en vervolgen, wordt het Lam getoond die de bedreigde kerkle
den beschermt. 

De vraag die opkomt na Op. 12-13, of de kerk al dit vijandelijk geweld zal 
kunnen verdragen, wordt in 14,1-5 beantwoord. De overwinning van het 
kind van de vrouw komt hier opnieuw (vgl. Op. 12,5-6.13-17) naar voren. Te
gelijk wordt de in 13,10 genoemde volharding der heiligen breder uitgewerkt. 

Naast deze lijn naar hoofdstuk 12-13 is er ook een lijn te trekken naar 
Op. 11 (het meten van de tempel en de overwinning van de getuigen van 
Christus) en naar Op.7: de 144.000 verzegelden vormen het gevolg van het 
Lam. De verhouding tussen Op.7 en 14 zal verderop in deze paragraaf onze 
aandacht krijgen. De vermelding van de troon, de wezens en de oudsten in 
14,3 grijpt terug op het tafereel van Op.4; de vermelding van het Lam en het 
nieuwe üed met citerbegeleiding in 14,1-3 gaat terug op Op.5. 

Binnen het geheel van Openbaring is er ook een lijn naar het vervolg te 
trekken. De tegenstelling van 14,1-5 met Op. 13 zet zich in het volgende 
voort: ook 14,6vv staat antithetisch t.o.v. 14,1-5. Er is ook een proleptisch 
element: Op. 14,1-5 grijpt ineen korte flits al vooruit op de in 19,1-8 geteken
de voltooiing. De contouren daarvan worden in dit gedeelte zichtbaar. Om 
niet meer te noemen: er is ook een vooruitgrijpen op het lied van 15,2-4; op 
de overwinning van het Lam in 17,14 en op de bruiloft van het Lam in 19,10. 
De naam 'Sion' preludeert al op het nieuwe Jeruzalem in Op.21. Zoals 
Op. 14,1-5 het tegenbeeld is van Op. 13, zo vormt het ook de tegenhanger van 
het vergaderen van de antigoddelijke krachten te Harmagedon (16,16). 

5.6.2 Het Lam en zijn gevolg op de berg Sion (14,1) 

Dit eerste vers presenteert na inleidende woorden het Lam op de berg Sion 
met 144.000 volgelingen die daarna als verzegelden getypeerd worden. 

De inleidende woorden daarop zag ik en zie geven als in 7,9 (vgl. 14,6.14) 
aan, dat een nieuw gedeelte van het visioen begint, terwijl er aansluiting 
blijft met het voorafgaande. Die aansluiting zit in het getoonde werkgebied 
dat gelijk blijft (de aarde: Sion is immers een plaats op aarde). Ook in het 
feit dat na de drie dieren, de draak met de beide helpers, nu een vierde dier 
wordt gepresenteerd: het Lam. 

Na Op.5,6 hoeft van Hem niet veel gezegd te worden. Het is duidelijk: dit 
is Christus. Hij is het centrum van dit visioen. 

Deze presentatie zit vol tegenstellingen met het voorafgaande. Het Lam 
was geslacht, maar is weer levend geworden. Deze opstanding is het tegen
deel van de bedriegelijke genezing van de dodelijke wond van het beest uit 
de zee in 13,3. Ook: de beide beesten komen op, het Lam staat. 

Dit staan op de berg Sion is vol triomf: Hij is de leider, de generaal van 
een groot gevolg (vgl. 7,17). Dit staan ademt een rust die na alle dynamische 
bewegingen in het voorgaande weldadig is. Ondanks de geweldige dimensies 
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in deze verzen (hemel - aarde) heerst er door dit triomfantelijke staan de 
rust van de bescherming van Gods volk bij het Lam. Dit staan is dermate 
stabiel en definitief, dat dit beeld wel in de herinnering moet blijven, ook als 
de beschrijving zich richt op iets nieuws. 

Na de hoofdstukken 12 en 13 rijst de vraag, hoe Gods kerk de tegenkan
ting van drie monsters kan doorstaan. Op. 14,1 biedt op die vraag het ant
woord, door te tonen hoe de gemeente verbonden is met het Lam (Op.5 en 
7 komen hier gecombineerd terug). Samen met Hem staat zij op de berg Si-
on. Waar is die te denken? 

Deze oudtestamentische naam is de naam van de berg waarop het konink
lijk paleis stond (2 S.5,6-12) en waarop de tempel voor God gebouwd werd 
(1 K.6-7). Als naam voor de plaats van Gods wonen onder Israël wordt 'Si-
on' méér dan een geografische aanduiding. Het wordt de naam voor de 
plaats van geborgenheid en verlossing: Ps.l4,7;20,3;48,12vv;87;125,l. Ook 
in de toekomstverwachting speelt de naam Sion een rol. De profeten beloven 
redding uit Sion (Js.59,20; Ob. 17.21) en noemen deze berg het verzamelpunt 
voor vele volken (Js.2,2-4) en de plaats van ontkoming (Jl.2,32, een tekst die 
in dit verband sterk spreekt, omdat Sion verbonden wordt met het aanroe
pen van de naam van de HERE. Ook Op. 14,1 toont een combinatie van Sion 
met de verzegelden). Vooral Jesaja spreekt veel over Sion als verzamelplaats 
van de verlosten (Js.35,10;40,9-ll;42,5-10;52,7-12;57,13). 

Déze naam 'Sion' keert hier terug. Ook nu blijkt deze naam meer te zijn 
dan een geografische aanduiding. Het is de plaats waar de losgekochten uit 
de aarde (vs 3) zich beschermd weten door de gemeenschap met het Lam. 
Dit oord is niet op een landkaart aan te wijzen. Het is overal waar de ver
losten zich geborgen weten bij het Lam dat hen beschermt. Onder de berg 
Sion moet hier verstaan worden: een heilige zone in deze wereld vol bedrei
ging, de plaats waar de gemeente zich bevindt onder het wakend oog van het 
Lam (vgl. 2,1). De gemeenschap met Hem doet haar delen in zijn kracht en 
overwinning. Deze bescherming door het Lam doet denken aan de bewaring 
van de tempel in 11,1 en de bescherming van de vrouw in de woestijn van 
12,6.14. 

Met deze verklaring van de berg Sion is de exegese afgewezen, dat de berg 
Sion hier letterlijk moet worden genomen'*. Weliswaar wordt een oude en 
vertrouwde naam herhaald, maar deze wordt geplaatst in een nieuwe context 
en voorzien van een nieuwe heerlijkheid: het Lam trekt in dit visioen alle 
aandacht. Oudtestamentische bewoordingen zijn in een zodanig verband ge
plaatst, dat het geheel een Christusprediking is. Sion hier letterlijk-
geografisch nemen, is het terugzetten van de klok naar de tijd van het oude 
verbond. Dan wordt ook niet gerekend met het verband dat duidelijk laat 
zien in vs 3-5 dat de 144.000 verzegelden zich verspreid over de gehele aarde 

76. Naast de in 5.1.1 genoemde auteurs ook Th. Zahn, Komm, 512-513. 
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bevinden. Wat in de gehele wereld gebeurt - de gemeente beschermd onder 
het wakend oog van Christus - wordt getekend alsof het een gebeuren is, 
dat op één plaats geconcentreerd is. Deze 'lokale concentratie'" is typisch 
voor profetie. 

De exegese dat met dit Sion de hemel bedoeld is''*, laat zich eveneens moei
lijk handhaven, als we het totaal van de volgende waarnemingen laten mee
wegen. 

a. Op.l3 tekent de activiteit van de beide beesten als plaatsvindend op aar
de; 

b. 'Sion' is als plaatsnaam een aardse plaats. Reeds in het OT blijkt Sion 
meer dan een geografische naam te zijn. Wel is er een verbondenheid met 
de hemel, blijkens o.a. Heb. 12,22; 

c. De hemel wordt in vs 2 genoemd als plaats waarvandaan een geluid 
khnkt. De hemel en de plaats waar Johannes het Lam met de 144.000 ziet 
verschijnen, blijken te verschillen; 

d. De aarde komt in ditzelfde verband (vs 3.4) voor als terrein waar de 
verlosten verzameld worden. In één visioen kan verteld worden, wat Gods 
kerk in verschillende tijden en verschillende landen doormaakt. 

De gemeente is het gevolg van het Lam. Bij Hem is ze geborgen en veiUg. 
Het bewaren en verzamelen van de verzegelde dienstknechten Gods blijkt het 
voornaamste en beslissende werk van het Lam te zijn. Hiervóór werd al ge
steld, dat Op.14,1-5 het antwoord is op de vraag die bij de lezer na Op.12-13 
opkomt. Nu kan nog meer gezegd worden. Op. 14,1-5 verklaart tevens het 
geheim van de fijne spot die in 13,18 met het beest uit de aarde gedreven 
wordt. Hij heeft het getal van een mens. Meer kan hij niet: nooit zal hij de 
gemeente kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus, het Lam. 

Hier komt een herinnering aan Da.3,8-12 naar voren. Er zijn veel aanbid
ders voor het beeld van Babels koning. Maar er zijn ook mensen die het gou
den beeld niet aanbidden! Zo is het ook hier: velen lopen het beest uit de aar
de na (13,12-17), maar niet allen! 

Er volgt nu een omschrijving van de volgelingen: 144.000. Dit getal is bekend 
uit Op.7,4-8. Het volle getal van Gods uitverkorenen, Gods nieuwe Israel, 

77 Deze term is ontleend aan J. de Vuyst, Opb, 26 
78. Dat onder Sion de hemel moet worden verstaan, is de mening van W. Hendriksen, Visioe

nen, 152, E. Lohmeyer, Komm, 122; L.A. Vos, Synoptic Traditions, 138; A. Satake, Ge-
meindeordnung, 40. S Greijdanus, KNT, 287 meent, dat de top van de berg Sion gedacht 
wordt als zich verheffend tot in de hemel. Er moet bezwaar gemaakt worden tegen de pro
vocerende visie van E. Schussler Fiorenza, Justice, 183vv, dat het noemen van de hemel 
en de aarde slechts een geconstrueerd symbolisch universum aanduiden, het scheppen van 
een alternatieve wereld ter bemoediging van bedreigde christenen in hun wereld Hier 
wordt aan het 'zien' in 14,1 ernstig tekort gedaan. Johannes ziet realiteiten, geen construc
ties. 
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werd daar verzegeld vóór de gerichten uit. Nu blijkt, dat hun verzegeling ook 
helpt. Te midden van de tegenkanting door de draak en zijn helpers, blijken 
zij allemaal veilig door hun band met het Lam. Ondanks al het in de vorige 
hoofdstukken beschreven geweld, is er niet één die op dit appèl ontbreekt. 

Hun verzegeling blijkt nu te bestaan uit de naam van Christus en die van 
zijn Vader^^. Die beiden hebben zich a.h.w. met hun handtekening garant 
gesteld voor de bewaring van dit volle getal. Duidelijk worden de aanhangers 
van het Lam met deze signering op hun voorhoofd*" gepresenteerd als te
genbeeld van de aanhangers van het beest uit de aarde, die een merkteken 
op hun rechterhand of hun voorhoofd dragen (13,16). 

Van deze 144.000 wordt in de volgende verzen nog meer verteld. Daarom 
houden we de bespreking van de vraag, hoe zij zich verhouden tot de 144.000 
van Op.7,4-8 aan tot na de complete exegese van 14,1-5. 

5.6.3 Het nieuwe lied uit de hemel (14,2-3) 

Vs 2: Bij het zien van dit tafereel op de berg Sion voegt zich het horen van 
een geluid uit de hemel. De aanhangers van het beest hebben alleen binding 
met de aarde, maar de volgelingen van het Lam zijn verbonden met de he
mel. Terwijl de 144.000 met het Lam op Sion staan, reageert de hemel met 
het laten horen van een geweldig krachtig geluid. 

Als: Het is een tasten naar woorden om dit hemelse geluid te beschrijven. 
Er blijft een zekere afstand tussen het beleven en het weergeven. Het kan 
slechts bij benaderen blijven. Dit tastend omschrijven (drie keer 'als') is een 
aanwijzing voor de volkomen echtheid van Johannes' visionaire ervaring. 
De opeenstapeling van vergelijkingen duidt het belang en het plechtige van 
deze hemelse stem aan. 

Het majesteitelijke van dit geluid wordt aangegeven door de vergelijking 
met het bruisen van een v/aterval iy^. Ez.l,24;43,2; Op.l,15;19,6), terwijl 
de vergelijking met het geluid van de donder (vgl. Op.6,l;19,6) het overwel
digende van dit hemelse geluid aangeeft. Dan volgt een merkwaardig con
trast: tegelijk*' is het geluid ook heel melodieus. Het klinkt lieflijk en teer 
als het bespelen van citers (de uitvoerige omschrijving dient om dit geluid 

79. T. Holtz, Gott, 264 heeft erop gewezen, dat de naam Vader in Openbaring alleen gebruikt 
wordt voor de verhouding Chnstus-God (1,6;2,28,3,5.21 vgl. 2,18) 

80. E Schussler Fiorenza, Priester, 386 ziet de vermelding van het voorhoofd als aanwijzing 
van de hogepriesterlijke functie van Gods knechten Zoals de hogepriester een gouden 
voorhoofdsplaat droeg met de naam van Jahwe, zo zijn Gods knechten met de naam van 
God en het Lam op het voorhoofd gekarakteriseerd als aan God gewijd Zij wijst boven
dien op een mogelijke tegenstelling met het hoofdsieraad van de zg. Asiarch, de leider van 
de keizercultus in Efeze, een gouden keizerbeeld Vgl. E Stauffer, Caesaren, 183 

81. Het gaat hier om een en dezelfde stem en niet om twee stemmen. De vergelijking met de 
citerklanken geldt uitdrukkelijk dezelfde stem die klonk als de waterval en de donderslag. 
Contra H Kraft, Komm, 187 
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a.h.w. te doen horen en klinken). De citer is in de Psalmen het instrument 
om aan God dank voor redding te betuigen (Ps.98,5;43,3v)*^. 

Dit geluid is een jubel voor God. Deze krachtige, hemelse jubel biedt het 
tegendeel van de godslasteringen die het beest uit de zee laat horen in 13,4-6 
(vgl. 16,11.21). 

Vs 3: Al luisterend begint Johannes het geluid nader te onderscheiden. Het 
is de stem van hemelse zangers" die hij herkent. Wie zijn dit? 

Verdedigd is, dat de 144.000 van vs 1 de zangers zijn*". Maar zij worden 
genoemd als degenen die dit hemelse lied kunnen leren. Dat veronderstelt, 
dat andere zangers het eerst laten horen. Bovendien bleken de 144.000 zich 
op aarde te bevinden (vs 1), terwijl het geluid van dit lied duidelijk uit de 
hemel klinkt. Hemelse zangers hoort Johannes zingen. 

Het kunnen evenmm de 24 oudsten en de vier levende wezens zijn*'. Die 
houden weliswaar constant eredienst in de hemel (Op.4,8-11 ;5,9-10), maar 
het nieuwe lied dat Johannes nu hoort, wordt juist ten overstaan van de vier 
wezens en de 24 oudsten gezongen. De plaats waar dit lied klinkt wordt aan
gegeven als vóór de troon, de oudsten en de wezens. 

Het meest waarschijnlijk is, dat het hier gaat om een koor van engelen**. 
Die worden vaker genoemd als volgende cirkel rond de troon, de wezens en 
de oudsten (5,11-12;7,11). Maar het is niet uitgesloten, dat ook verlosten die 
al in de hemel zijn, meezingen*'. Heel onbevangen blijkt hier, dat het tafe
reel van Op.4 met de troon, de wezens en de oudsten nog steeds het beeld 
beheerst en de achtergrond bepaalt**. 

De inhoud van het lied blijft vooralsnog verborgen*'. Wel is het veelzeg
gend dat het lied een nieuw gezang wordt genoemd. Een uitdrukking uit de 
Psalmen die aangeeft, dat nieuwe daden van God vragen om een nieuw lied 
(Ps.33,3;40,4;96,l;144,9). Eerder in Openbaring (5,9) kwam deze aandui
ding voor, toen het ging over het lied van de vier wezens en de vierentwintig 
oudsten. Er is zeker verband tussen 14,3 en 5,9: beide liederen worden op 

82 H Kraft, Komm, 188, H Mulder, Tempelmuziek, 211-216 
83 G Mussies, Morphology, 334 noemt deze overgang van verleden naar tegenwoordige tijd 

een bewijs van de levendige schrijfstijl Johannes vertelt niet, wat hij eens in het verleden 
zag, maar wat hij al schrijvend a h w opnieuw voor ogen ziet 

84 J A Bengel, Gnomo/i, 1105 S Greijdanus,/fAT, 290, W Hendriksen, K;5;oe«en, 152; 
H Kraft, Komm, 188, H. Schroten, Opb, 169 

85 Dit is de mening van J Roloff, Komm, 148v 
86 Zo ook A Wikenhauser, RNT, 11, U B Muller, OTK, 262; W. Bousset, Komm, 381; G 

Quispel, Geheime Boek, 84, P Prigent, CNT, 219, A F van Schaik, Opb, 154 
87 De Kanllekenmgen bij de Statenvertaling geven deze mening 
88 A Smitmans, Beispiel, 159 stelt terecht, dat de 'Einheitlichkeit' van Openbaring bevestigd 

wordt door de waarneming, dat het decor van Op 4 (troon, wezens, oudsten) in Op 7 en 
ook in Op 14,3 eenvoudig bekend verondersteld wordt 

89 Vgl voor het motiet van het voor anderen verborgen zijn Op.2,17 en 19,12 (naar E Loh-
se, NTD, 83) 
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citers begeleid en hebben te maken met het kopen van een volk door het 
bloed van het Lam uit volken, stammen, talen en naties (14,3 resp. 5,9). 
Toch kan het lied van 14,3 ondanks deze correspondentie niet gelijk zijn aan 
dat van 5,9'*', omdat de zangers verschillen. Het feit, dat ondanks de pogin
gen van de draak en zijn helpers de christenen tot ontrouw te verleiden, Gods 
volle getal zich in het gevolg van het Lam bevindt, vraagt om dit nieuwe lied. 
Ook hierin ligt een tegenstelling tot Op. 13. Het oude Ued werd gezongen in 
13,4. De zangers daarvan hebben geen antenne voor het nieuwe hemelse lied. 

Wel een antenne daarvoor hebben de 144.000. Zij mogen als ingewijden 
dit nieuwe gezang leren. TA] horen deze hemelse klanken en gaan die overne
men (in 19,6 is het zover, dat zij met de oudsten en wezens meezingen). De 
liturgie van de aardse gemeente wordt hier getypeerd als het leren zingen van 
hemelse liederen en het leren instemmen met hemelse koren. De 144.000 wor
den gekenschetst als de losgekochten van de aarde. De voorwaarde om dit 
nieuwe lied te mogen leren, is het losgekocht-zijn. Het zijn de mensen voor 
wie Christus zijn bloed gestort heeft, om hen te kopen en tot zijn eigendom 
te maken (vgl. 5,9). Allen die hun redding verwachten van het bloed van 
Christus, zijn daarmee losgemaakt van anderen uit de mensheid die deze red
ding niet zoeken. 'De aarde' heeft hier haast de klank van het bereik, het 
machtsgebied van de zonde. Met deze uitdrukking is al een belangrijke aan
wijzing gegeven voor de vraag, wie onder de 144.000 te verstaan zijn. Maar 
een nog uitgebreider signalement volgt in 4-5. 

5.6.4 Signalement van de 144.000 (14,4-5) 

Vs 4-5: Zoals vaker in Openbaring volgt nu een verklarende zin die het vi
sioen toelicht (vgl. l,20;7,14vv;17,9vv;17,12vv). Een vierledige uitspraak ka
rakteriseert de 144.000. 

Eerst iets over de opbouw van dit vierledige blok. De eerste en vierde be
paling zijn op gelijke wijze geordend. Zo wordt aan het begin en aan het slot 
een specifiek moment belicht. In de aoristusvorm wordt iets van het voorbije 
leven van deze 144.000 verteld, met daarbij een bepaling in de tegenwoordige 
tijd (want zij zijn maagdelijk; want zij zijn onberispelijk; in resp. 4a en 5b) 
die een blijvende toestand aangeeft. Tussen deze begin- en slotzin staan nog 
twee zelfstandige zinnen in, die op gelijke wijze zijn opgebouwd: ze beginnen 
beide met 'houtoi'. Vs 4b spreekt in de tegenwoordige tijd over iets dat nog 
voortduurt; vs 4c in de verleden tijd over iets uit het voorbije leven van deze 
gelovigen". 

Vs 4: Eerst wordt gezegd, dat zij zich niet met vrouwen hebben bevlekt. De 
bepalingen voor de heilige oorlog (Dt.20,7;23,9-10; 1 S.21,4-5; 2 S.11,11) 

90. Dit is de mening van R.J. van der Meulen, Opb, 254. 
91. F. Düsterdieck, Komm, 461-462. 
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komen daarmee in herinnering. Het Lam als Generaal heeft een geweldig 
contingent militairen bij zich: de militia Christi. 

Veelbesproken in de exegetische literatuur is de vraag, hoe dit zich niet be
vlekken met vrouwen in combinatie met de aanduiding 'maagden' moet wor
den opgevat. Zeker drie richtingen tekenen zich hier in de exegese aP^. 

a. Het wordt letterlijk genomen als verwijzend naar mannen die zich van 
geslachtsverkeer onthouden. 

b. Ook is de opvatting verdedigd, dat het gaat om onthouding van seksue
le zonden als echtbreuk en ontucht, niet van seksualiteit op zich. 

c. De meest gevolgde uitleg is de symbolische: mensen die zich niet aan 
afgoderij hebben overgegeven en hun geloof zuiver hebben bewaard. 

Ad a. De letterlijke opvatting leidt tot de gedachte, dat het hier gaat om een 
groep christelijke asceten''. Daartegen moeten wel bezwaren worden inge
bracht: 

1. Onthouding van omgang met vrouwen wordt nergens elders in het NT 
als voorwaarde voor het behoren tot Gods volk gesteld. Integendeel, het hu
welijk mag afspiegeling zijn van de band tussen Christus en zijn gemeente. 
Ook de apostelen waren in veel gevallen gehuwd (1 Kor.9,5), zodat zij in de
ze opvatting al buiten de 144.000 zouden vallen. Waar in het NT wordt 
geslachtsverkeer als bezoedeling aangemerkt? 

2. Hoererij en echtbreuk kennen we uit het OT als symbool van ongehoor
zaamheid en ontrouw jegens God (Hos.2; Jr.2). Ook Openbaring noemt af
val van God hoererij (14,8;17,2.4;18,3.9;19,2). 

3. Als tegenbeeld van de hoer in Op. 17-18, wordt Gods gemeente gepre
senteerd. Dan ligt het voor de hand de hier genoemde kuisheid symbolisch 
op te vatten. 

4. De consequentie van de letterlijke opvatting is, dat de 144.000 uitslui
tend mannen zijn. Nergens elders in Openbaring wordt in opsommingen tus
sen mannen en vrouwen onderscheiden (6,15;13,16;19,18 noemen catego
rieën uit de hele mensheid). Dat vrouwen er niet bij zouden horen, wordt 
nergens elders in Openbaring bevestigd. 

5. De combinatie met het grote aantal 144.000 zou betekenen, dat er bin
nen de christenheid een zeer grote groep ongehuwden bestond. Hoe is in deze 

92. Een overzicht wordt geboden door Ch. Brutsch, Komm II, 156-158; A. Oepke, Golles-
volk, 78-80; M.-E. Boismard, Notes, 161-163; H.F. von Campenhausen, ^ife^e, 150-152; 
A.P. van Schalk, Opb, 154-155; C.H. Lindijer, Jungfrauen, 124-127; W. Weicht, Lam
me, 19-37. Lindijer vermeldt ook de hypothese van T.I. Tambyah (1921), dat gedacht 
moet worden aan engelen die zich niet met vrouwen hebben bevlekt. Terecht wijst Lindijer 
(127) du af: niets in de tekst duidt op engelen. 

93. F. Dusterdieck, Komm, 461-464; W. Bousset, Komm, 381; E.-B. Allo, Comm, 196; E. 
Lohraeyer, Komm, 123; G. Schrenk, Weissagung, Ti-14; A.J. Visser, PNT, 146 (meest 
voor de hand liggend); L. van Hartingsveld, TT, 74 en id., Vervulling, 394; O. Bocher, 
Aufsatze, 51; C.H. Lindijer, Jungfrauen; W. Huss, Gememde, 91-92. 
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opvatting te verklaren, dat bij cliristelijke asceten het getal 144.000 wordt ge
voegd? Waarom krijgt een deelgroep het getal bij zich, dat blijkens Op.7,4-8 
de totaliteit van Gods volk aangeeft? 

6. De overige typeringen in 14,4-5 betreffen niet een groep christenen die 
binnen de christenheid een aparte plaats inneemt, maar de christenen die ten 
opzichte van andere mensen apart staan'". 

7. Wie 'maagden' letterlijk neemt, moet dat ook doen met woorden in dit
zelfde verband als 'kopen', 'volgen', 'Sion', 'eersteling', 'vlekkeloos'. 

Ad b. De tweede vermelde opvatting heeft als bezwaar dat 'maagd' in de 
betekenis van vrij van seksuele wandaden niet voorkomt'^. 

Ad c. Uit de onder a en b opgesomde argumenten vloeit impliciet voort, 
dat de metaforische opvatting hier de voorkeur heeft. De 144.000 worden 
eerst negatief getypeerd als mensen die boven elke verleiding tot ontrouw aan 
Christus verheven zijn. 

In een opvallende volgorde komt nu de toevoeging want zij zijn maagdelijk. 
Wat wordt daarmee bedoeld?'* Dit woord komt verder in Openbaring niet 
voor. Daarom zullen we ter verklaring andere teksten uit de Heilige Schrift 
moeten zoeken. Opvallend is in dit verband 2 Kor. 11,2. Daar wordt de 
maagdelijkheid uitgelegd als de eenvoudige toewijding aan Christus. Deze 
overdrachtelijke betekenis van 'maagd' wordt bevestigd door de gegevens uit 
het OT. Het hier gebezigde woord komt ook voor in de Septuaginta (LXX) 
van Jr. 18,13-15 als naam voor het volk van de HERE, dat niet door afgode
rij zijn reinheid prijsgeeft". De toevoeging over de maagden mag gezien 
worden als een herhaling van het voorgaande, maar dan in positieve vorm. 
Zij die de verleidingen tot ontrouw afgewezen hebben, zijn volledig aan 
Christus gewijd en vol overgave aan Hem. Terwijl de verleiding tot ontrouw 
er terdege was (Op. 13), zijn zij trouw gebleven om alleen Christus te blijven 
toebehoren. Het beest uit de aarde heeft vele nalopers (13,11-18). Daarnaast 
blijven velen trouw aan Christus. De argumentatie voor het overdrachtelijk 
opvatten van 'bevlekken' en van 'maagd' loopt grotendeels parallel. Ter on
derstreping van deze symbolische uitleg van 'maagd' kan gewezen worden 
op het feit, dat het boek Openbaring ook het tegendeel - nl. termen als 'on
tucht', 'hoererij' en 'hoer' symbolisch laadt. Ook de elders in dit hoofdstuk 
geboden uiteenzetting over de tegenstelling tussen Op.14,1-5 en Op.12-13 en 

94. C H. Lindijer, Jungfrauen, 134 interpreteert ten onrechte de ervaring van het leren van 
het nieuwe lied, als een ervaring van een bijzondere groep christenen en niet van alle chris
tenen HIJ verschuift daarmee de tekst die spreekt van de ervaring van het leren voor de 
144.000 in onderscheid van de andere mensen. 

95 C.H. Lindijer, Jungfrauen, 128-129. 
96. W Weicht, Lamme, 38-67 biedt een uitvoerig overzicht van de interpretaties die hier ver

dedigd zijn. 
97 G. Delling, TWNT\, 835 De bewering van C.H. Lindijer, Jungfrauen, 131, dat het ge

bruik van dit woord in de LXX geen bijdrage levert aan het verstaan van Op 14,4 is on
juist. 
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de nog te geven uiteenzetting over de identiteit van de 144.000 van Op.7 en 
Op. 14 zijn als argumenten aan te voeren. 

Niet alleen de genoemde bepalingen over de heilige oorlog, maar ook die 
over het naderen tot God voor zijn verschijning op de Sinai, komen hier in 
hermnering (Ex.19,15). Wie leeft in nauwe verbondenheid met het Lam, 
moet zich totaal onthouden van elke band met afgoden. 

De tweede typering van de 144.000 is het volgen van het Lam waar Hij ook 
heengaat. Een bekende uitdrukking uit de evangeliën (Mt.lO,38v; Mc.8,34; 
Joh. 1,44 e.d.), waarmee het volgen van de aardse Jezus bedoeld wordt'^ 
Hier is het de gemeenschap met de verhoogde Christus. Als het Lam ging 
Hij via de slachtbank. Dit volgen kan lijden en sterven inhouden, maar in 
ieder geval ook opstaan en verhoogd worden. Het kenmerk van navolging 
is nauw met het eerste kenmerk van reinheid verbonden: in de weg van na
volging deelt de reinheid van Christus zich aan zijn volgelingen mee. Duide
lijk is het ook het contrastbeeld van 13,3, het nalopen van het beest uit de 
zee. 

Opvallend is de werkwoordsvorm 'volgen'". Deze progressivus geeft in 
ieder geval aan, dat het opgenomen zijn in het gevolg van het Lam een blij
vende en voortdurende zaak is. Zonder dat het verleden van navolging van 
het Lam op aarde wordt uitgesloten, wordt door deze progressivus aandacht 
gevraagd voor het blijven escorteren van het Lam. 

Gekocht uit de mensen is de derde karakterisering. Uit de massa van de on
gelovigen zijn zij afgezonderd door de reddingsactie van Christus die hen 
kocht met zijn bloed. Zij hebben zich niet zelf bevrijd, maar zi'jn bevrijd. 
Uit de grote mensenmassa gelicht, zijn zij bestemd voor God en het Lam als 
eerstelmgen. Deze naam stamt uit de mozaïsche wetgeving (Ex.23,19;34,26; 
Dt. 18,4). Dit zijn de eerste vruchten die aan de HERE worden gewijd. Waar
schijnlijk ligt in het Griekse woord 'aparchè' dat hier gebezigd wordt, min
der nadruk op 'eersteling""" , dan op wijding, gave aan God. Daarom mag 

98 Uitvoerig besproken door L A Vos, Synoptic Traditions, 136-144 Vgl ook W Weicht, 
Lamme, 67-85 

99 Ch Brutsch, Komm II, 159 ziet in het praesens een aanwijzing, dat de 144 000 zich nog 
op aarde bevinden, L A Vos, Synoptic Traditions, 142 verdedigt de aanvechtbare opvat
ting, dat dit praesens zo door Johannes in de door hem benutte traditie werd aangetroffen 
W Bousset, Komm, 381 en U B Muller, OTK, 153 verklaren dit praesens weg, door van
uit de analogie met de omringende zinnen er in feite een verleden tijd van te maken E 
Schussler Fiorenza, Justice, 190 stelt, dat het participium 'akolouthountes' zowel met een 
praesens als met een verleden tijd is aan te vullen G Mussies, Morphology, 333 ziet het 
praesens als kenmerk van explicerende opmerkingen in de visioenen Verder spreken nog 
over dit praesens S Greijdanus, KNT, 292 en A P van Schaik, Opb, 155 

100 G Delling, TWNT\, 483 (De LXX van Ex 23,19 voegt aan 'aparche' 'toon prootogene-
matoon' toe) Vgl J van Bruggen, Raadsel, 24-27, R H Charles, Comm II, 6 W. 
Weicht, Lamme, 93-110 biedt een overzicht van de verschillende interpretaties. 
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de notie 'eersteling' in de exegese niet tezeer op de voorgrond treden. Zoals 
wél gebeurt, wanneer de 144.000 worden beschouwd als de leden van de eer
ste gemeente te Jeruzalem, eerstelingen t.o.v. de volle oogst aan heiden
christenen, die nog zal volgen"". Of ook als de 144.000 uitsluitend als 
christenen van joodse komaf worden gezien en daarmee als eerstelingen van 
de totale oogst aan christenen'"^. De verlosten zijn niet alleen Gods eigen
dom geworden door loskoop met het bloed van het Lam, maar ook, doordat 
zij aan God en het Lam gewijd zijn. Hun bestemming om als verlosten God 
en het Lam te eren, wordt hiermee uitgedrukt. Mocht de notie 'eersteling' 
wel aanwezig zijn, dan ligt het voor de hand dit te betrekken op het 
eersteling-zijn van de verlosten ten opzichte van de totale mensheid. Deze 
144.000 worden door hun behoren bij het Lam afgezonderd van de onheilige 
mensheid om in Gods tempel te worden binnengebracht. Zo laten zij aan alle 
mensen hun echte bestemming en ware toekomst zien"'^ 

Vs5: De 144.000 worden vervolgens getypeerd als mensen in wier mond geen 
leugen is aangetroffen. De 144.000 zijn zo trouw in het volgen van het Lam, 
dat zij op het Lam zijn gaan lijken. Het Lam Christus was ook zonder be
drog (Js.53,9; vgl. 1 Pe.2,22). Het is het kenmerk van de rechtvaardige, om 
zonder bedrog te zijn (Ps.32,2; Sef.3,13; Joh. 1,48). Deze trek in de tekening 
van de 144.000 onderscheidt hen van de aanhangers van het beest uit de aar
de, die door het spreken van dit beest tot aanbidding worden gebracht. Deze 
macht van de leugen heeft op de 144.000 totaal geen vat. 

Als toevoeging in de tegenwoordige tijd, volgt nog hun onberispelijkheid. 
Ook hierin komen zij overeen met hun Aanvoerder, het Lam. Offerdieren 
moesten onberispelijk zijn (Ex.l2,5;29,l; Lv.l,3;3,1.6). Deze onberispelijk
heid en vlekkeloosheid kenmerkte ook Christus: Heb.9,14; 1 Pe.1,19. Volle
dig rein en zuiver zijn deze volgelingen van Christus in hun toewijding. 

Nu we de verzen 1-5 als geheel hebben overzien, kunnen we meer zeggen over 
het door U.B. Muller en E. Schüssler Fiorenza"" gestelde dilemma: gaat 
het in 14,1-5 over de nu op aarde levende kerk die onder bescherming staat 
van God en het Lam, óf wordt hier gesproken over het eschatologische, defi
nitieve heil van hen die niet het teken van het beest, maar de naam van Vader 
en het Lam dragen? O.i. gaat het zeker al over de situatie die in het heden 
realiteit is, dat de bedreigde gemeente toch verzekerd is van een plaats in de 
wereld, dank zij het horen bij Christus. Deze gemeenschap blijft ook voor 
de toekomst bepalend, zodat het begrijpelijk is, dat door sommigen hier uit
sluitend de eschatologische toekomst voorzegd wordt geacht. Dit exclusieve 

101. G. Quispel, Geheime boek, 85. Ook Th. Zahn, Komm, 517 betrekt 'eersteling' op de jood
se tijdgenoten van Jezus. 

102. W. Huss, Gemeinde, 92 vermeldt aanhangers van deze temporele opvatting. 
103. Ch. Brutsch, Komm II, 156. 
104. U.B. Muller, OTK, 261; E. Schüssler Fiorenza, Priester, 385. 
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doet echter tekort aan de realiteit van de geborgenheid van de kerk bij Chris
tus in het heden. 

5.6.5 De literaire integriteit van Op. 14,1-5 

De exegese van deze verzen heeft uitgewezen, dat zij zich goed als eenheid 
laten lezen. Er is geen reden de door Charles bepleite gedachte te steunen, 
dat VS 4-5 een interpolatie is"'^ Het gedeelte vs 4-5 blijkt nauw verbonden 
te zijn met vs 1-3. Samen vormen deze verzen 1-5 een antithetisch tableau 
t.o.v. Op.13. 

5.6.6 De verhouding van Openbaring 14 tot Openbaring 7 

De exegese van Op. 14,1-5 kan niet worden afgesloten, zonder in een samen
vattende bespreking twee belangrijke vragen onder ogen te zien. Aan het 
eind van 5.5.5 hadden we als resultaat van de exegese van Op.7, dat de 
144.000 een aanduiding zijn van het totaal der gelovigen. Toen stelden we 
de vraag: geeft Op. 14,4-5 nu aanleiding dit te herzien? Krijgen we hier aan
wijzingen, dat onder de 144.000 een keurtroep is te verstaan? Zijn het de 
eersten en de besten van de militia Christi? Of zijn dit alle christenen? Na 
de exegese van Op. 14,1-5 in 5.6 willen we de balans opmaken en de gestelde 
vraag definitief beantwoorden. Ook de vraag naar de verhouding tot de 
144.000 in Op.7 kan nu beantwoord worden. 

a. Elitegroep of totaal? 
De uitvoerige typering van de 144.000 in 14,4-5 laat zich, zo stelden we 

in 5.6.1 - 5.6.4 vast, het beste lezen, als behorend bij alle christenen en niet 
bij een deel van hen. De gemeenschap met het Lam en het dragen van de 
naam van de Vader en de Zoon op het voorhoofd (vs 1), typeert alle christe
nen en niet slechts een deel van hen. Datzelfde geldt van het losgekocht-zijn 
van de aarde (vs 3, vgl. vs 4) en van de kenmerken in vs 4-5: niet met vrou
wen bevlekt, maagdelijk, het Lam volgend, eerstelingen, zonder leugen en 
onberispelijk'"*. 

De samenhang met het voorafgaande hoofdstuk bevestigt deze interpreta
tie. Op.13,3.7.8 toont de wereldwijde aanhang van het beest uit de zee. 
Op.l3,12vv geeft zicht op de totale aanhang van het beest uit de aarde. Zou 
nu het antwoord op deze onthulling zijn, dat slechts een deel van de gelovi
gen zich bij het Lam bevindt op de berg Sion? Als tegenhanger van de massa-

105. R.H. Charles, Comm II, 2.11. Hij wordt gevolgd door W. Huss, Gemeinde, 91 en H. von 
Campenhausen, Askese, 151 (mogelijk). Een overzicht van de kritiek op de literaire een
heid 14,1-5 bij W. Bousset, Komm, 382; E.-B. Allo, Comm, 195; R.J. van der Meulen, 
Opb, 252; A. Smitmans, Beispiel, 160-161; C.H. Lindijer, Jungfrauen, 126; W. Huss, Ge
meinde, 239 (n.774). 

106. A. Satake, Gemeindeordnung, 39-47 wijdt een uitvoerige bespreking aan deze vragen. 
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Ie aanhang van de beide beesten is het totaal van de verloste gelovigen die 
in de hoede van het Lam zijn, veel waarschijnlijker. Als de volgelingen van 
het beest allen vertegenwoordigen die het beest hebben aanbeden (uit „elke 
stam en natie en taal en volk" (13,7)), allen wier naam niet geschreven staat 
in het boek des levens van het Lam (13,8), dan moeten de 144.000 maagden 
die tegenover hen worden gesteld, allen vertegenwoordigen die het beest en 
zijn beeld niet hebben aanbeden, allen wier naam wél geschreven staat in het 
boek des levens van het Lam. 

Deze waarneming vanuit het verband met Openbaring 13 spreekt nog ster
ker, als we letten op de wijze waarop in 12,17 en 13,7 het voorwerp van de 
vervolging door de draak en de beide beesten aangeduid wordt. Dat gebeurt 
in bewoordingen die duidelijk maken, dat het om alle gelovigen gaat en niet 
slechts om een groep onder hen. Dit is een aanwijzing, dat ook 14,1-5 als te
genhanger van Op. 13 alle gelovigen bedoelt. 

Deze antithese ten opzichte van Op. 13 zet zich in het op 14,1-5 volgende 
gedeelte voort. 14,6 spreekt over een waarschuwing voor de bewoners der 
aarde. 14,9.11 noemt het aanbidden van het beest en zijn beeld en het ont
vangen van zijn merkteken. Het visioen van 14,1-5 voegt zich in tussen twee 
elkaar aanvullende visioenen en vormt daarmee een duidelijk contrast. 

Het volle getal van Gods knechten bevindt zich bij het Lam op Sion. Het 
zijn er 144.000. Ook dit getal wijst eerder op een totaliteit dan op een gedeel
te. Niet alleen de eersten en de besten uit het leger van koning Christus, maar 
allen die als leerling het Lam Christus volgen. Alle heiligen mogen deze heili
ge berg Sion beklimmen. 

Ten slotte mag ook gewezen worden op de overeenstemming met de taal 
van oudtestamentische profetieën over de ontkomenen van Israel, de rest 
van Israel. Nadat God in zijn brandende toorn vijanden heeft opgeroepen 
om zijn volk te straffen, zal Hij weer komen om zijn volk van die vijanden 
te redden en opnieuw te stichten. 2 K. 19,30-31 spreekt over de ontkomenen 
op de berg Sion. Ob.l7 noemt de ontkomenen van Israel, terwijl het voor
gaande vers 16 aankondigt, dat de vervolgers de wijn van goddelijke toorn 
moeten drinken. Dit vs 16 komt terug in Op. 14,9-11. Joels profetie in 2,28 
over Sion als plaats van behoud voor ieder die de naam des HEREN aan
roept, wordt gevolgd door profetieën over het gericht dat Israels vijanden zal 
treffen. De taal van deze profetieën is herkenbaar in het vervolg van Open
baring: 14,14-21;16,13-16 en 19,19-21. Sefanja spreekt in 3,12-13 over het 
overblijfsel van Israel. Elementen van zijn profetie keren terug in 14,5. Heel 
opvallend is de gelijkenis van Op. 14,1-5 met Jr.2, waar de gelukkige tijden 
van het volgen (!) van de HERE door Israel in de woestijn vergeleken wor
den met de latere ongehoorzaamheid. In dat verband valt de typering 'meis
je' voor Israel (2,32) en ook 'eersteling' (2,3). Al met al bevat Op. 14 drie ty
peringen uit Jr.2: eersteling - volgen - maagd. Ditzelfde profetische sche
ma zien we in Op. 14 terugkeren. Na de vervolging door het beest te hebben 
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gezien in Op. 13, ziet Johannes de rest van hen die God en het Lam trouw 
gebleven zijn. Ook in het licht van de oudtestamentische profetische taal die 
in Op. 14 doorwerkt, moeten we zeggen, dat het hier niet om een deel van 
de verlosten gaat, maar om alle verlosten die als ontkomenen op Sion 
arriveren'°''. Daarmee is ook de gedachte afgewezen, dat het hier alleen om 
martelaars zou gaan'^^ Deze opvatting is bij de bespreking van Op.7 uit
voeriger aan de orde geweest (zie 5.4.2). 

b. Dezelfden als in Openbaring 7? 
Als antwoord op de vraag, wie de 144.000 zijn, hebben we gevonden, dat 

hiermee het totaal van de verloste gemeente van God bedoeld is. Dan is daar
mee ook het antwoord op de tweede vraag gevonden: deze 144.000 zijn de
zelfden als in Op.7,4-8. 

De in de literatuur het meest hiertegen voorkomende tegenwerpingen be
spreken we. 

1. Als het dezelfde groep was als in Op.7,4-8, zou in 14,1 het bepaalde lid
woord vóór 144.000 mogen worden verwacht"". Contra: De referentie is te 
ver terug om dat hier te mogen verwachten. Dit verschijnsel komt vaker voor 
in Openbaring. In 17,3 bijv. wordt het uit Op. 13,1 bekende beest bedoeld, 
terwijl toch het lidwoord vóór 'beest' ontbreekt"". 

2. Er is in Op. 14 helemaal geen sprake van de twaalf stammen der kinde
ren Israels, zoals in 7,4-8'". Contra: Op.7 noemt de twaalf stammen, om
dat in het verband vooral de beginsituatie van Gods volk benadrukt wordt. 
In Op. 14 is een latere situatie bedoeld en daarin is de verwijzing naar de be
ginsituatie minder relevant. 

3. De verzegelden in Op. 14 leven zonder huwelijk, wat van de verzegelden 
in Op.7 niet gezegd wordt"^. Contra: De typering 'maagd' in 14,4 is geen 
beperkende aanduiding, maar een kenmerk van alle trouwe gelovigen. 

4. De herhaling van het getal 144.000 hoeft niet op identiteit te wijzen, 
maar kan voorliefde van de auteur voor apocalyptische taal bewijzen"^ 
Contra: Het is zeer onwaarschijnlijk, dat een dermate belangrijk getal bin
nen het verband van Op.7-14 twee verschillende betekenissen zou hebben. 
Terwijl het in beide verbanden ook nog om dezelfde karakteristiek gaat: het 
dragen van Gods merk op het voorhoofd. 

5. De 144.000 van Op.7 ontvangen een zegel, terwijl die van Op. 14 twee 

107. De overeenstemming tussen Op. 14,1-5 en dit profetische taalgebruik wordt uitvoerig aan
getoond door M.-E. Boismard, Notes, 167-172; A. Smitmans, Beispiel, 160. 

108. R.H. Charles, Comm 1,203. Vgl. de bespreking van deze opvatting in 5.4.2. 
109. F. Düsterdieck, Komm, 459; L.A. Vos, Synoptic Traditions, 136v; C.H. Lindijer, Jung-

frauen, 137. 
110. J.A. Bengel, Gnomon, 1105. Vgl. W. Huss, Gemeinde, 90 die nog meer voorbeelden 

noemt. 
UI . G. Schrenk, Weissagung, 13-74. 
112. ibidem. 
113. ibidem. 
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namen op hun voorhoofd dragen""*. Contra: Dat het zegel van 7,3 nu niet 
meer voorkomt, maar 'naam' genoemd wordt, Ujkt vooral te zijn, om de te-
genstelUng met de naam van het beest in 13,17 aan te scherpen. De bij 'zegel' 
aanwezige notie van bescherming is — gezien de latere fase waarin de 
144.000 zich in Op. 14 bevinden - minder nodig en daarom vervangen door 
die van eigendom. Vandaar nu 'naam' in plaats van 'zegel'. 

We komen tot de overtuiging, dat de 144.000 in Op. 14,1-5 identiek zijn 
aan de 144.000 in Op.7,4-8. Het volle getal van Gods uitverkorenen vormt 
het nieuwe Israël van God. Wel bevinden de 144.000 zich nu in een andere 
fase. In Op.7 ging het om de verzegeling vóór de oordelen, nu blijkt de be
vestiging van die verzegeling midden in de verdrukking. In Op. 14,1-5 is de 
blikrichting naar de gemeente te midden van vervolging door de draak en 
zijn helpers: hoe houdt zij zich onder dit alles? Op. 14,1-5 toont een onder
deel van de weg tussen Op.7,4 en Op.7,9. In die laatste tekst zagen we im
mers het totaal van Gods verloste kinderen voor zijn troon in de hemel. 
Op.7,4-8 toont vooral de onderbouw van Gods totale gebouw: het is begon
nen met het roepen uit de twaalf stammen van Israël. Die werden uitge
bouwd door invoeging van vele gelovigen uit de heidenen. Die gemeente zien 
we onder de hoede van het Lam in Op.14,1-5. Het totale gebouw zien we in 
Op.7,9: het eindresultaat wordt bij voorbaat getoond. De 144.000 knechten 
van God blijken uit leden van diverse volken te bestaan. 

Hierbij mag ook nog een eerder gedane waarneming worden betrokken. 
Op.14,1-5 blijkt een vooruitgrijpen te zijn op de zang in 19,1-10. Dezelfde 
mensen leren het hemelse gezang (14,3) en zingen het ook inderdaad (19,1). 
Zij worden aangeduid als 144.000 verzegelden (14,1) én als een grote schare 
(19,1). Dit is een laatste bevestiging van het hierboven verkregen resultaat, 
dat de 144.000 van Op.7,4-8 en de ontelbare schare van 7,9 identiek zijn"^ 

5.7 Toetsing van de argumenten 

5.7. / Een bijzondere toekomst voor het natuurlijke Israël? 

Na de exegese van Op.7,1-8 in samenhang met die van 7,9-17 en 14,1-5 kan 
worden nagegaan, of de in 5.1.1 weergegeven standpunten over een speciale 
plaats van een keurtroep joodse evangelisten houdbaar zijn gebleken. 

a. Het eerste argument in de exegese van H. Lindsey c.s. is de stelling, dat 
de 144.000 verzegelde kinderen Israels letterlijk Israëlieten zijn (7,4). 

De hierboven verdedigde uitleg heeft alleen maar punten opgeleverd, die 
hiertegen pleiten. We vatten dit nog eens samen: 

114. W. Huss, Gemeinde, 90 vermeldt aanhangers van deze gedachte. 
115. K.P. Jörns, Evangelium, 124. 
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1. De benaming 'dienstknechten Gods' kent elders in Openbaring geen be
perking tot leden van één volk, maar is aanduiding van alle gelovigen die hun 
God trouw dienen (1,1;2,20;6,11;19,2.5;22,3.6). 

2. Het symbolische getal 144.000 (7,4) heeft de notie van volstrekte volle
digheid en niet van een deel dat nog door meer wordt gevolgd. 

3. De 144.000 blijken afkomstig te zijn uit alle volken over de aarde 
(14,3-5). 

4. De 144.000 verzegelden staan in Op.7 in contrast met de radeloze we-
reldlingen (6,12-17), in Op. 14 met de wereldwijde aanhang van de beide 
beesten (13,3.7.8.12vv). Niet een keurgroep van christenen, maar het totale 
getal van Gods verlosten staat tegenover deze massale aanhang. 

Heel de bewijsvoering om de identiteit van de 144.000 en de grote schare 
aan te tonen keert zich tegen argument a. Dat de 144.000 verzegelden joodse 
evangehsten zijn en door hun getuigenis een grote schare heidenen tot geloof 
brengen, wordt door geen enkel gegeven in Op.7 en 14 aangeduid. 

b. Moet de naam Sion (14,1) letterlijk genomen worden? Het verband 
wijst op de universele dimensie van gekochten uit alle volken (vs 3-5). Die 
kunnen zich niet letterlijk op één berg bevinden. Ook in het OT krijgt de 
naam 'Sion' al een notie die het boven het louter-geografische doet uitstij
gen: plaats van geborgenheid en verlossing (zie 5.6.2). De nieuwtestamenti
sche werkelijkheid van de christelijke gemeente die onder het wakend oog 
van Christus wordt beschermd, is hier getekend met de oude vertrouwde 
naam 'Sion'. 

c. De 144.000 zijn eersteling voor God en het Lam. Kan dit geen aanwij
zing zijn voor de gedachte van een deel der gelovigen? 

Onze eigen exegese leidde tot de slotsom, dat 'eersteling' vooral het ele
ment van wijding aan God bij zich draagt, sterker dan het temporeel 
primair-zijn. De gedachte van wijding aan God en niet van vertegenwoordi
ging ligt hierin. Gelovigen uit de onheilige mensheid worden opgeheven tot 
Gods tempel en troon. 

d. Is het voorhoofd als plaats van verzegeling een reden om alleen aan jo
den te denken? 

Ook in 13,16 komt het voorhoofd voor, als plaats waar het merk van het 
beest uit de aarde wordt aangebracht. Dit wijst meer op de zichtbaarheid van 
dit stempel, dan op het joodse gebruik van de voorhoofdsband (Dt.6,8). 

e. De benaming de levende God zou speciaal op een redding van Israël wij
zen, betogen sommigen. 

Hiertegenover staat het hele verband met zijn nadruk op het gekocht-zijn 
uit alle volken. 'Levende God' wijst op actief ingrijpen, ongedacht op wie 
dat betrekking heeft. 

De vooronderstelling van de exegese van H. Lindsey c.s. is, dat de gemeente 
niet meer op aarde is, maar opgenomen in de hemel. Ons onderzoek van 
Op.7 en 14 heeft geen enkel gegeven opgeleverd, dat deze vooronderstelling 
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staaft. Integendeel, de 144.000 verzegelden bleken Gods complete volk te 
zijn. Zij hebben alles met Gods gemeente te maken. 

Conclusie: Op.7 en 14,1-5 bevatten geen aanwijzingen, dat voor het natuur
lijk Israel een bijzondere plaats in het toekomstbeeld van Openbaring is weg
gelegd. 

Met deze conclusie mogen we echter niet volstaan. Gods verzegelde dienst
knechten, afkomstig uit alle volken (7,9), worden kinderen Israels genoemd. 
Bovendien wordt hun aantal 144.000 nadrukkelijk uiteengelegd in twaalf 
maal 12.000, waarbij twaalf stamnamen opgesomd worden. Dat herinnert de 
christelijke gemeente aan haar positie: velen zijn er later bijgekomen. Zij zijn 
huisgenoot geworden in een al bestaand gebouw. Hoe hoog de bovenbouw 
ook wordt, de onderbouw blijft fundamenteel. De heidenen die erbij komen 
door het geloof in Christus, vullen de twaalf stammen van Gods Israel aan, 
totdat het getal van Gods dienstknechten vol is. Het volle aantal van Gods 
uitverkorenen vormt Gods nieuwe Israel. 

5.7.2 Antisynagogaal? 

Van der Waal stelt vooral, dat Op.7 zich beperkt tot de vragen die de gemoe
deren bezighielden in de jaren tot aan 70. Gezien de universele aanduidingen 
in 7,9 en 14,3-5 is dit te beperkt gezien. De beperkende tendens bij Van der 
Waal geldt niet alleen temporeel, maar ook lokaal. 'Gè' (aarde) in 14,3 
wordt door hem met 'land' vertaald, wat een beperking inhoudt die hij, ge
zien de context, niet mag maken. Gods volk van alle eeuwen en niet alleen 
van een deel der eerste eeuw wordt hier getekend. Ook niet van één volk en 
land, maar van alle volken en landen. Van der Waal ziet de 144.000 als de 
joodse rest, die internationaal vergaderd werd, de gelovige joden die van de 
vijandige synagoge worden gescheiden. Het element van afscheiding is zeker 
in Op.7 en 14 aanwezig, maar dan in de zin van onderscheiding van de onge
lovige wereldlingen (Op.7 na 6,12-17 en 14,1-5 na 13,14-16), niet van de 
joodse synagoge. Zijn uitleg doet tekort aan de hemel en aarde omvattende 
proporties waarin het beschrevene van Op.7 en 14 getoond wordt. Wel is een 
juist element in zijn exegetische benadering, dat de christelijke kerk, die uit 
alle volken vergaderd wordt, nooit haar begintijd, de opbouw uit twaalf 
stammen van Israel, mag vergeten. 

164 



6 DE TWEE GETUIGEN IN DE GROTE STAD 
De exegese van Openbaring 11,1-14.19 

6.1 Inleiding - Tekst - Vertaling - Verband 

6.1.1 Inleiding 

Het tweede hoofdstuk dat ter sprake moet komen, is Openbaring 11. Ook 
op gegevens uit dit hoofdstuk wordt een beroep gedaan om de verwachte toe
komst van Israël te verdedigen. 

De in hoofdstuk 1 gegeven inventarisatie van hedendaagse meningen over 
de plaats van joden in Openbaring leert, dat m.n. de volgende gegevens uit 
Op. 11 daarbij een rol spelen: 

a. Het noemen van de tempel in 11,1-2 is een verwijzing naar Jeruzalem. 
De terugkeer van de joden naar Israël en het wonen in eigen land is hier voor
ondersteld (zie 1.1.1 over H. Lindsey; 1.1.2 over H. Verweij; 1.1.3 over W. 
Glashouwer). 

b. De naam 'heilige stad' is een aanduiding van Jeruzalem. 
c. De twee getuigen (11,3-6) treden op voor Israël (zie 1.1.2 over H. Ver

weij). 
d. De verwijzing naar de kruisiging van de Here Jezus Christus (11,8) is 

een aanwijzing te meer van Jeruzalem. 
e. De aardbeving die de stad Jeruzalem treft (11,13), leidt tot een bekering 

van vele joden. 
ƒ. Ook de in 11,19 genoemde ark is een teken van Gods trouw aan Israël. 
Bij de weergave van Walvoords standpunt (zie 1.2) bleek, dat hij de identi

ficatie van de twee getuigen met Israël bespreekt en afwijst. Ook die mening 
komt voor en zal aan bod moeten komen. 

Hoofdstuk 3 over de visie van C. van der Waal maakte duidelijk, dat een 
beroep op 11,8 daarin een sleutelrol vervult. 

Genoemde standpunten kunnen slechts getoetst worden in het kader van 
een exegese van Op. 11,1-14 en 11,19. Daartoe gaan we nu over. Daarna kan 
bezien worden, of bovengenoemde argumenten steekhoudend zijn. 

6.1.2 De tekst van Openbaring 11 

Op de volgende punten wijkt de door ons gevolgde tekst af van de tekst in de meest 
gangbare teksteditie, die van Nestle-Aland (26)': 

2 'exoo' in plaats van 'exoothen'; 
5 'thelei' (5b als 5a) in plaats van 'thelèsei' (Nestle-Aland (26) volgt hier een 

1. Deze keuzes zijn gemaakt op grond van het materiaal in H.C. Hoskier, Text II, 281-309. 
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tekst die slechts door enkele majuskels geboden wordt); 
+ 'autous' vóór 'thelei' (tekst Nestle-Aland (26) alleen in A!); 

6 'tèn' weglaten vóór 'exousian'; 
'ton ouranon exousian kleisai' in plaats van 'exousian kleisai ton ouranon'; 

9 - 'Kai' tussen 'treis' en 'hèmisu'; 
'afhèsousin' in plaats van 'afhiousin'. 

10 'eufranthèsontai' in plaats van 'eufrainontai' (het tekstkritisch apparaat van 
Nestle-Aland (26) is hier niet geheel juist: het siglum 'm-k' kan hier 'm' 
luiden-̂ ; 
'doosousin' in plaats van 'pempsousin'. 

11 'eis autous' in plaats van 'en autois'; 
'epesen' in plaats van 'epepesen' (als bij 10a). 

12 'èkousa' in plaats van 'èkousan'; 
'foonèn megalèn ...legousan' in plaats van 'foonès megalès.-.legousès'; 
'anabete' in plaats van 'anabate'; 

14 'idou' na 'trite' in plaats van vóór 'hè oeai hè tritè'; 
16 + 'tou thronou' na 'enoopion' en vóór 'tou theou' (deze variant wordt door 

Nestle-Aland (26) niet vermeld); 
'kathèntai' in plaats van 'kathèmenoi'; 

18 'tois mikrois kai tois megalois' in plaats van 'tous mikrous kai tous megalous' 
(zowel m-a als m-k, de beide stromen binnen de Koinè-overlevering, bieden 
deze lezing); 

19 - 'ho' vóór 'en tooi ouranooi'; 
'tou kuriou' na 'diathèkès' in plaats van 'autou'; 
- 'kai seismos' na 'brontai'. 

6.1.3 De vertaling van Openbaring 11 

1 Daarna werd mij een rietstengel als meetlat overhandigd met de woorden: 
„Sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarbij (Hem) 
aanbidden. 
2 Maar sla de voorhof buiten de tempel over en meet die niet op, want die 
is aan de heidenen gegeven, en zij zullen de heilige stad 42 maanden lang on
der de voet lopen. 
3 En Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om 1260 dagen te profeteren 
met het boetekleed aan". 
4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de Heer der 
aarde staan. 
5 En als iemand hen kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond om hun 
vijanden te verteren. Ja, als iemand hen kwaad wil doen, moet hij zo de 
dood vinden. 
6 Zij bezitten macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt tijdens 
de dagen dat zij profeteren. Ook bezitten zij macht over de wateren om ze 
in bloed te veranderen en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo vaak ze 
het willen. 

2. H.C. Hoskier, Text II, 295. 
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7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de 
afgrond opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden. 
8 En hun lijken (zullen liggen) op de hoofdstraat van de grote stad, die 
geestelijk de naam Sodom en Egypte draagt, waar ook hun Heer is gekrui
sigd. 
9 En mensen uit alle volken en stammen, talen en naties komen drie en een 
halve dag naar hun lijken kijken en men zal niet dulden dat ze begraven wor
den. 
10 (En) de bewoners der aarde maken zich vrolijk over hen en zij verheugen 
zich en geven elkaar geschenken, want deze twee profeten waren voor de be
woners der aarde een kwelling. 
11 Maar na die drie en een halve dag kregen zij van God hun levensadem 
terug en zij gingen op hun voeten staan en grote angst kwam over allen die 
hen zagen. 
12 En ik hoorde een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: ,,Stijgt hierheen 
op". En zij stegen op ten hemel in de wolk en hun vijanden aanschouwden 
hen. 
13 En op datzelfde moment was er een zware aardbeving: een tiende deel van 
de stad stortte in en 7000 (namen van) mensen werden bij die aardbeving ge
dood, terwijl de overlevenden, door vrees bevangen, eer brachten aan de 
God des hemels. 
14 Het tweede wee is voorbij, het derde wee, zie, dat komt snel. 
15 Toen de zevende engel de bazuin blies, klonken er luide stemmen in de 
hemel die riepen: ,,Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze 
Here en zijn Gezalfde. Hij zal voor altijd en eeuwig regeren". 
16 Ook de 24 oudsten, die voor Gods troon gezeten waren op hun tronen, 
vielen op hun aangezichten en aanbaden God. 
17 Zeggend: ,,Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat 
U uw grote macht genomen en uw koningschap aanvaard hebt. 
18 De volken waren in toorn ontstoken, maar ook heeft het uur van uw 
wraak geslagen. Het moment is aangebroken om de doden te oordelen en om 
het loon te geven aan uw dienaars, de profeten, aan de heiligen en aan hen 
die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die 
de aarde vernietigen". 
19 Toen ging de tempel van God in de hemel open en de ark van het verbond 
des Heren werd zichtbaar in zijn tempel, en er volgden bUksems, stemmen 
en donderslagen en zware hagel. 

6.1.4 Het verband van Openbaring 11 

Binnen de drie reeksen van zeven plagen die het boek Openbaring bevat, 
neemt hoofdstuk 11 een plaats in, die vergelijkbaar is met die van hoofdstuk 
7. Tussen het zesde en zevende zegel in komt de onthulling van de 144.000 
verzegelden en de schare die niemand tellen kan (Op.7). Zo staat ook 
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Op.11,1-14 in het tussenstuk tussen de zesde bazuin van Op.9,13-21 en de 
zevende bazuin van Op. 11,15-19'. 

Tot dit tussenstuk behoort allereerst Op. 10, waar Johannes ziet, dat een 
engel neerdaalt uit de hemel en hem een open boekje overhandigt om op te 
eten. Hij ontvangt daarmee de opdracht om opnieuw te profeteren ,,over ve
le natiën en volken en talen en koningen" (10,11). Als eerste van die nieuwe 
profetieën volgt de onthulling van 11,1-14. Voordat Johannes het boekje 
krijgt, is er gezegd, dat er geen uitstel meer zal zijn en dat met de zevende 
bazuin Gods geheimenis voltooid is (10,6.7). Met dit boekje en de inhoud 
ervan, waaronder Op. 11, worden de voorlaatste zaken onthuld. Ook Op. 11 
bevat zoete en bittere dingen: de twee getuigen mogen hun 'zoete' boodschap 
brengen, maar doen ook 'bittere' ervaringen op. 

6.2 De achtergrond van het optreden der twee getuigen (Op.11,1-2) 

6.2.1 Exegese van Op. 11,1-2 

Vs 1: Johannes moet ditmaal meer doen dan zien en horen. Hij moet zelf 
handelend optreden: hem wordt een meetlat overhandigd en de opdracht ge
geven om de tempel Gods te meten. Zoals oudtestamentische profeten vaak 
symbolische handelingen moesten verrichten (bijv. Js.20,2; Jr.l9,lvv), zo 
moet nu ook Johannes dat doen. Het is een van de zeldzame keren", dat dit 
in Openbaring vermeld wordt (vgl. 10,8.9). 

Er ligt zoveel nadruk op de opdracht van het meten, dat de gever van de 
meetlat niet genoemd wordt. Dat zal, gezien het slot van hoofdstuk 10, een 
engel zijn, die namens God dit meetinstrument overhandigt. Daarna treedt 
deze engel terug. Als de gever dezelfde is als de spreker van 1-3, dan is dit 
Christus (,,mijn getuigen" in vs 3 en ,,hun Heer" in vs 8). 

Een rietstengel: een meetlat is hier bedoeld, waarbij we terugdenken aan 
het meten in Ez.40-43 en Zach.2. Het meetinstrument lijkt niet op een snoer, 
maar op een lat, een staf. Dat wordt erbij gezegd om het iets aanschouwelij
ker te maken. Zo'n meetinstrument zal ongeveer zes el lang geweest zijn (vgl. 
Ez.41,8). Terwijl de meetlat overhandigd wordt^ klinkt ook de opdracht: 
Sta op en meet. De taak die Johannes moet opnemen, is meten. Hij moet 
een bepaald gebied afbakenen als een plaats die door God gereserveerd 
wordt. 

3. J.S Considine, Witnesses, 379 doet de interessante suggestie, dat het intermezzo tussen 
de zesde en zevende bazuin een aanvulling is van het intermezzo tussen het zesde en zeven
de zegel. Op. 11 zou dan een toelichting zijn op de in 7,14 met nader toegelichte uitdruk
king 'de grote verdrukking' 

4. Ten onrechte stelt S. Greijdanus, dat dit de enige keer is (KV, a 1.). 
5. Vgl voor de hier gebruikte merkwaardige constructie N. Turner, Syntax, 315; N. Turner, 

Style, 147; M Zerwick, Biblical Greek, 14 en R.H Charles, Comm, a.l 
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Meten komt in de Schrift voor in de betekenissen: 
ö. meten met het oog op herbouw (Ez.40-43; Jr.31,38-39). Deze betekenis 

is h.l. uitgesloten, want het gaat hier niet om herbouw, maar om bescher
ming in een langdurig beleg; 

b. meten met het oog op verwoesting (2 K.21,13; Js.34,11; Am.7,7-9; 
KI.2,8; 2 S.8,2a). Blijkens 11,2 is juist het niet-meten een prijsgeven aan ver
woesting; 

c. meten met het oog op bescherming tegen gevaar, bewaren voor vernieti
ging en ontwijding; begrenzen, beveiligen (Zach.2,1-5; vgl. 2 S.8,2b i.t.t. 
2a). Deze betekenis is hier van toepassing*. 

Het af te bakenen terrein wordt aangeduid als de tempel van God en het 
altaar en hen die daarbij (Hem) aanbidden. De tempel van God is de plaats 
van Gods inwoning bij en gemeenschap met zijn volk. In het oude verbond 
is dat de tempel, in het nieuwe verbond de christelijke gemeente (zie 6.2.2, 
waar de argumentatie voor deze stelling gegeven zal worden). 

Het altaar is, nu het zonder nadere aanduiding voorkomt, het brandoffer
altaar. In de oudtestamentische tempel is dat de plaats van de dienst der ver
zoening, na de afsluiting van het oude verbond moet daarmee bedoeld zijn 
de vervulling ervan in de prediking als dienst der verzoening, als uitdeling 
van het werk van Christus. 

Het reukofferaltaar kan h.l. niet bedoeld zijn, zoals blijkt uit het geheel 
van de volgende waarnemingen: 

a. tot dat altaar hebben alleen de priesters toegang, zodat de hierna ge
noemde aanbidders alleen maar priesters zouden kunnen zijn; 

b. 'altaar' zonder nadere aanduiding is altijd het brandofferaltaar; 
c. de ruimte waar het reukofferaltaar staat, is al omsloten in 'tempel' in 

de zin van tempelhuis ('naos'); 
d. het reukofferaltaar was slechts twee el hoog en één el lang, zodat opme

ten met een meetlat van zes el lengte weinig zin heeft^. 
Hen die daarbij aanbidden: de gelovige gemeenteleden die God lof en 

dankzegging toebrengen. 'Daarbij': 'en autooi' kan grammaticaal op drie 
manieren verbonden worden: 

a. met de rietstengel, dan is het een bepaUng bij het opmeten; 
b. in de tempel; 
c. bij het altaar. Dat laatste is het meest waarschijnlijke: 'altaar' is het 

dichtstbijzijnde zelfstandig naamwoord en bovendien blijft de middelpunt
vliedende beweging van binnen naar buiten (tempel - altaar in binnenhof 
- vereerders daarbij - buitenhof - stad) dan bewaard. 

De tempel als het complex waar de dienst van verzoening, lof en dankzegging 

6. K.A. Strand, Background, 317-320 betwist, dat Zach.2 de achtergrond van dit meten is. 
Hij pleit (Background, 322-325) voor Lv.16,6.11.16-18 als achtergrond van Op.11,1-2. 

7. W. Bousset, Komm; R.H. Charles, Comm; S. Greijdanus, KNT; D Haugg, Zeugen, 7-8, 
contra bijv. F. Düsterdieck, Komm. 
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plaatsvond, blijft bewaard in de wereld. Het eigenlijke van de tempel gaat 
door: de christelijke gemeente met haar eredienst, waarin de bediening van 
de verzoening en de dienst van lof zegging en aanbidding plaatsvinden. Zij 
is de plaats die God als zijn eigendom laat afbakenen en reserveren. Daar 
mag niemand aankomen. 

Vs 2: Sla de voorhof buiten de tempel over. nu wordt het gebied genoemd 
dat God niet als zijn bruggehoofd wil reserveren. De markeringslijn wordt 
getrokken. Een sterke uitdrukking wordt hier gebezigd (twee keer: 'buiten'): 
een gebouw dat al buiten is, moet nog verder naar buiten. 

De voorhof als plaats die wel met de tempel verbonden is, maar waar het 
eigenlijke werk niet gedaan wordt, symboliseert allen die wel met de christe
lijke gemeente te maken hebben, maar niet oprecht God aanbidden (zie voor 
nadere argumentatie dat hier de buitenvoorhof bedoeld is 6.2.2). 

Die is aan de heidenen gegeven: de verwerpers van God en Christus krij
gen macht de niet-oprechte aanbidders mee te slepen en ten val te brengen, 
zodat er uiteindelijk twee groepen mensen in de wereld overblijven: aanbid
ders en heidenen. 

Zij zullen de heilige stad onder de voet lopen: Het beeld van een belegerde 
stad wordt op de kerk toegepast. De vijanden van God benauwen alles wat 
kerk heet en proberen de gelovigen ten val te brengen. De kerk is als een bele
gerde vesting. Het vertreden van de heilige stad door de heidenen, is een mo
tief dat in het OT veel voorkomt: Ps.79,1; Js.63,18; Da.8,10.13; Zach.12,3. 
Ook herinnert Christus hier aan zijn eigen woord op aarde gesproken: 
Lc.21,24*. Temeer valt het op, dat Hij h.l. niet spreekt over Jeruzalem zo
als in Lc.21,24, maar over 'de heilige stad'. Dit niet-gebruiken van de als eer
ste voor de hand liggende naam 'Jeruzalem' kan een aanwijzing bevatten, 
dat het hier niet over het aardse Jeruzalem gaat, maar over Jeruzalem in een 
symbolische betekenis (zie daarover nader in 6.2.2 sub 3). 

42 maanden lang: de 'tijden der heidenen' (Lc.21,24) worden hier weerge
geven als 42 maanden'. Dit tijdvak komen we ook tegen in 13,5 als de tijd, 
waarin het beest uit de zee zijn macht kan ontplooien. In de vorm van 1260 
dagen ontmoeten we deze tijdsaanduiding in 11,3 en 12,6. Op. 12 maakt dui
delijk, dat deze aanduiding ziet op de totale nieuwtestamentische bedeüng: 
12,5 verwijst naar de hemelvaart; 12,6 noemt daarna de tijd dat de vrouw 
in de woestijn bewaard wordt: de tijd na Christus' hemelvaart tot aan het 
einde. Deze periode wordt hier in maanden weergegeven, omdat de duur van 
een beleg in maanden pleegt te worden aangeduid. De kerk wordt maand in, 
maand uit belegerd. Zij heeft in de hele nieuwtestamentische periode te lij
den onder verdrukkingen en vervolgingen. Maar ondanks dit alles garan-

8. L.A. Vos, Synoptic traditions, 120-125. 
9. D. Haugg, Zeugen, 13, vermeldt de mogelijkheid, dat 42 een messiaans getal is. Mt.l 

noemt drie maal veertien geslachten; veertien is dan het getal van de nieuwe David. H.W. 
Günther, Horizont, 239-262 biedt een nauwkeurige bespreking van deze tijdsopgave. 
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deert God de voortgang van de eredienst. Buiten is vervolging, binnen is aan
bidding. 

6.2.2 De tempel in de heilige stad. Nadere exegese van Op. 11,1-2 

Op.11,1-2 noemt drie gebieden: de tempel Gods, de buitenvoorhof van deze 
tempel en de heilige stad waarin de tempel gelegen is. De kring wordt steeds 
breder. De richting is daarbij van binnen naar buiten: tempel met voorhof 
- buitenvoorhof - stad. Voor het verstaan van Op. 11 is het noodzakelijk 
de betekenis van deze drie terreinen en hun onderlinge verhouding vast te 
stellen. 

1. We beginnen bij het binnenste gebied, de tempel Gods (11,1). De plaat
sen in Openbaring, waar behalve 11,1 de tempel genoemd wordt, zijn: 
3,12;7,15;11,19;14,15.17;15,5.6.8;16,1.17;21,22. De meest voorkomende 
betekenis is die van de hemelse woonplaats van God als tempel en plaats van 
eredienst (7,15;11,19;14,15.17;15,5.6.8;16,1.17) of de hemel als oord van 
kerkvergadering (3,12). Maar deze betekenis is in 11,1 onmogelijk. Ten eer
ste, omdat 11,19 uitdrukkelijk spreekt over ,,de tempel van God in de he
mel", wat onnodig was, als het al vanaf 11,1 over die hemelse tempel ging. 
Ten tweede, omdat de aarde de plaats van handehng is in 11,1-14 en ook uit
drukkelijk genoemd wordt in 11,4 ('de Heer der aarde'), 11,6 ('de aarde 
slaan') en 11,10 ('de bewoners der aarde'). Pas in 11,12 wordt de blikrichting 
naar de hemel verplaatst. De handelingen die bijv. in vers 2 (vertreden), 3 
(profeteren) en 7 (oorlog aandoen) genoemd worden, zijn alleen op aarde 
denkbaar. 

Kan 'tempel Gods' de aanduiding zijn van de aardse tempel in Jeruzalem, 
het heiligdom der joden? 

a. Deze betekenis, die wel in de historische gedeelten van het NT voor
komt (Mt.23,16.17.21;27,5; Lc 1,9), is elders in Openbaring niet te vinden. 
Het is ook niet te verwachten, dat het joodse heiligdom de naam 'tempel 
Gods' ontvangt, nu Openbaring de synagoge der joden twee maal gekarakte
riseerd heeft als 'synagoge van de satan' (2,9;3,9). 

b. Dat is te meer onwaarschijnlijk, als we letten op het spraakgebruik van 
Jezus Christus. Hij noemde eerst de tempel het huis van zijn Vader 
(Joh.2,16; Mt.21,13; Mc.11,17; Lc.19,46), maar sprak later over 'uw huis', 
nl. het huis der joden (Mt.23,38; Lc.13,35). De voorzegging van Mt.23,38 
gaat in vervulling, als de Here God Zelf het voorhangsel van de tempel van 
bovenaf openscheurt en daarmee het signaal geeft, dat de tempel als huis van 
God heeft uitgediend. Wel zien we in het boek Handelingen, dat de apostelen 
de tempel blijven opzoeken (Hnd.lvv), terwijl ook Paulus in verband met 
een gelofte de tempel bezoekt (Hnd.21,23-26). Dat heeft vooral missionaire 
redenen. Erkenning van de tempel als plaats van verzoening is daarin niet 
te zien. 

171 



c. Het in hoofdstuk 4 verkregen resultaat, dat Openbaring na 70 geschre
ven is, mag bij de exegese in hoofdstuk 6 het uitgangspunt zijn. Deze date
ring maakt het eveneens onmogelijk om 'de tempel Gods' van vs 1 te lezen 
als aanduiding van de historische tempel te Jeruzalem. 

d. Ook mag het visionaire karakter van de opdracht aan Johannes om de 
tempel Gods te meten niet worden vergeten. Johannes is nog steeds in ver
voering des geestes (1,10;4,2). Van een verplaatsing van Patmos naar Jeruza
lem, die op zich in een visioen mogelijk is, lezen we hier uitdrukkelijk niets. 
De tempel die eens te Jeruzalem stond, bestaat ook niet meer als Johannes 
dit schrijft. 

Elders in Openbaring blijkt 'de tempel Gods' oord van aanbidding en ere
dienst te betekenen, zij het dan gesitueerd in de hemel. Het verband wijst 
hier duidelijk op een aards oord, maar de gevonden betekenis voor de rest 
van Openbaring mogen we ook hier handhaven. Dan is met deze tempel een 
aards gebied van inwoning Gods, lofzegging en eredienst voor Hem bedoeld: 
de christelijke gemeente als plaats waar God wil wonen en waar Hij de aan
bidding van zijn gemeente ontvangt. 

Deze exegese wordt door de volgende waarnemingen versterkt: 
a. Dit is in overeenstemming met het spraakgebruik in de apostolische 

brieven (1 Kor.3,16; 2 Tess.2,4), waar Paulus, die na 33 A.D. schrijft, met 
de tempel Gods de christelijke gemeente bedoelt. (Daarnaast zijn er ook 
teksten waar met de tempel Gods het menselijk lichaam bedoeld is: 1 
Kor.6,19 bijv.). 

b. Er is ook aansluiting bij het oudtestamentische taalgebruik. De oud
testamentische tempel als plaats van inwoning Gods, van gemeenschap van 
God met zijn gemeente, en van eredienst, leent zijn vorm aan dit visioen om 
de christelijke gemeente aan te duiden. Wat de tempel, die eens te Jeruzalem 
stond, afbeeldde, blijft als werkelijkheid bestaan: de christelijke kerk is nu 
'de tempel van God', zijn woonplaats op aarde. 

c. Dit wordt bevestigd door het verband van vs 1, waar het tweede door 
Johannes op te meten object ook symbolisch moet worden genomen ('het al
taar' als plaats van de bediening der verzoening, zie exegese) en waar ook 
de handeling van het opmeten van de derde groep, die van de aanbidders, 
alleen symbolisch kan worden verklaard. 

d. De nog overblijvende tekst in Openbaring waar 'de tempel' genoemd 
wordt, is 21,22. De nieuwe aarde heeft dan als geheel de functie van tempel: 
plaats van Gods wonen bij mensen en plaats van eredienst van de mensen 
voor God. Wat op de nieuwe aarde definitieve bestemming is, wat in de he
melse tempel al wordt gerealiseerd, dat mag op aarde in de christelijke ge
meente als tempel Gods werkelijkheid worden: plaats waar God woont en 
de aanbidding van zijn kerk ontvangt. 

Conclusie: onder 'de tempel Gods' van Op. 11,1 is de christelijke gemeente 
te verstaan. 
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2. Buiten deze tempel blijkt een voorhof gelegen te zijn (11,2). De beeld
spraak krijgt hier een verbreding. De meeste verklaarders gaan uit van de 
herodiaanse tempel met voorhoven voor mannen, vrouwen en heidenen, 
maar in de lijn van de boven gegeven uiteenzetting over de oudtestamenti
sche tempel als achtergrond van dit visioen, ligt het meer voor de hand om 
te denken aan de salomonische tempel met verdeUng in binnen- en buiten
voorhof (1 K.6,36;7,12; 2 Kr.4,9; Ez. 10,5;40,14-47)'°. Discussies over de 
vraag, welke voorhof bedoeld is, kunnen dan achterwege blijven en boven
dien wordt meer aansluiting verkregen bij de aan het OT ontleende beeld
spraak in VS 1. 

De binnenste voorhof wordt dan opgenomen geacht in 'de tempel' van vs 
1 in de zin van het totale tempelhuis, waarbij het dan in 11,2 gaat om de te
genstelling met de buitenste voorhof. Dat is het gebied dat wel met de tempel 
te maken heeft, maar waar de eigenlijke tempelactiviteiten als de dienst der 
verzoening niet plaatsvinden. Nu onder de tempel het terrein van de christe
lijke gemeente te verstaan is als oord van gemeenschap en eredienst, verdient 
het aanbeveling, ook de voorhof op te vatten als aanduiding van een terrein, 
nl. het gebied van de mensen die wel aan de gemeente verbonden zijn (ge
weest), maar niet deelnemen aan de aanbidding en dankzegging: de halve 
christenen, de randkerkelijken, of — om het met een term uit Op.3,16 te zeg
gen - de lauwe christenen. De mensen die wel weten van de kerk en de in
vloed ervan ondergaan (hebben), maar die er eigenlijk niet bij horen. 

Hiermee is tegelijk de opvatting afgewezen, dat met de tempel Gods het in 
Christus gelovende deel van het joodse volk bedoeld is, dat in de christelijke 
gemeente wordt opgenomen, en met de voorhof die joden die Christus heb
ben verworpen en die daarom aan de volken worden prijsgegeven". 

Er wordt dan een té nauwe band aangenomen tussen Op.l 1 en de gebeur
tenissen van 70 bij de verwoesting van Jeruzalem. Zo'n verbinding met histo
rische feiten treffen we zelden of nooit in Openbaring aan. Die is ook overi
gens onwaarschijnlijk, omdat Johannes aan christenen schrijft en niet aan 
joden. Het is na 70 moeilijk voorstelbaar dat de benamingen 'tempel' en 
'voorhof' op bepaalde delen van het joodse volk zouden slaan. 

Dit bezwaar moet ook worden ingebracht tegen de hiermee verwante uitleg, 
dat het hier een scheiding betreft die in de eindtijd zal worden voltrokken 
tussen het in Christus gelovende deel der joden dat door God wordt be
schermd én het ongelovig blijvende deel dat aan de heidenen wordt 
overgeleverd'^. Deze uitleg beperkt de tijdsduur van de profetie tot een be
paald tijdvak, wat in strijd is met de tijdsaanduidingen in 11,2.3. 

10. D. Haugg, Zeugen, 131; J.C. de Moor, Hemel, I 195v; J. de Vuyst, Opb, 91. 
11. Zoals verdedigd door Ch. Brütsch, A'omm; A. Feuillet, fcio;, 185; A. Feuillet, Sceau, 221-

222; M. Rissi, Judenproblem, 246-248. 
12. Zoals verdedigd door A. Wikenhauser, RNT, a.l., en W.W. Reader, Riddle, 407v. Th. 

Zahn, Komm, meent, dat er te Jeruzalem in het einde der dagen een joods-christelijke ge
meente zal zijn, die door ongelovige volksgenoten wordt benauwd. 
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3. De hier gebruikte beeldspraak krijgt een verdere verbreding aan het slot 
van 11,2: de tempel met de voorhof is gesitueerd in een stad, de heilige stad 
geheten. Gecombineerd met de tempel en de voorhof doet deze benaming 
'stad' natuurlijk denken aan Jeruzalem". Als werkelijkheid of als sym
bool? Het bij de exegese van vs 2 gestelde willen we hier nader uitwerken. 

Jeruzalem heet in het OT 'heilige stad', omdat hij tempelstad is en de 
woonplaats van de HERE in zijn midden heeft (Ps.24,3). In Js.48,2 maakt 
het ongehoorzame verbondsvolk misbruik van deze erenaam. In Da.9,24 
spreekt de HERE tot Daniel over 'uw heilige stad'. Na de ballingschap komt 
deze erenaam terug in Neh. l l , l . I8 . 

Maar het is geen titel die automatisch op Jeruzalem van toepassing blijft. 
De HERE kan zijn heiligdom ook ontheiligen (Ez.24,21) en zijn huis verla
ten, als de zonde in de stad haar dieptepunt bereikt (Ez.9,3; 10,4.18; 11,22-
25). Dan houdt de tempelstad op heilige stad te zijn en valt de verwoesting 
te verwachten (vgl. ook 1 K.9,7.8; Jr. 12,7.10-12). 

Hoe staat het met de naam 'heilige stad' in het NT? Matteüs noemt aan 
het begin van Jezus' omwandeling op aarde Jeruzalem nog 'de heilige stad' 
(4,5), maar later na de voorzegging van 23,38 gaat meer en meer blijken, dat 
Jeruzalem zijn voorrecht om heilige stad te zijn gaat verliezen. Het NT 
noemt na de dood van Christus Jeruzalem nog één keer 'heilige stad' 
(Mt.27,53), om aan te geven, dat deze verlating van Jeruzalem door de 
HERE procesmatig verloopt, beginnend bij de dood van Christus, eindigend 
op de eerste pinksterdag van Handelingen 2, als de Heilige Geest niet de tem
pel der joden vervult, maar de plaats waar de christelijke gemeente verga
derd is. 

Gezien dit spraakgebruik in OT en NT, is het onjuist om 'de heilige stad' 
in 11,2 te lezen als aanduiding van Jeruzalem in het Palestina van de eerste 
eeuw. Deze eretitel heeft Jeruzalem door zijn verwerpen van de Christus ver
speeld. Deze exegese is temeer onjuist als we het spraakgebruik in Openba
ring zelf hierbij betrekken. 'De heilige stad' in 21,2.10;22,19 is het nieuwe 
Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. In geen geval is hier het Palestijnse Je
ruzalem van de eerste eeuw bedoeld. 

Blijft de symbolische betekenis over. We moeten hier niet denken aan het 
historische Jeruzalem van de eerste eeuw, maar aan het oudtestamentische 
Jeruzalem als tempelstad. Net als het geval was met 'de tempel Gods' en 'de 
voorhof' moet ook 'de heilige stad' als symbolische uitdrukking gezien wor
den, ontleend aan het OT. De beelden blijken zo gekozen en gecombineerd 
te zijn, dat alleen de figuurlijke uitleg overblijft. De stad is de plaats waar 
de tempel gevestigd is, het de tempel omringende gebied; beeld van de sa
menleving, waarin de christelijke gemeente ('de tempel Gods') haar plaats 
heeft. De wereld rondom de gemeente. Deze stad is zo breed en wijd als de 
hele schepping. 

13. A.J. Beagley, Enemies, 59-70 verdedigt dit, evenals C. van der Waal. 
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Samenvattend: Al is het begrijpelijk, dat de gedachten bij de naam 'de hei
lige stad' uitgaan naar Jeruzalem zoals Johannes het gekend heeft, blijkens 
het doel van Openbaring en het vervolg van Op. 11 moeten we hier niet aan 
een stad denken Het doel van Openbaring is gericht op het tonen van wat 
weldra geschieden moet aan de zeven gemeenten. In hen wil God de kerkle
den van alle eeuwen bereiken Dan mogen we dit beeld niet beperken tot om
standigheden uit de eerste eeuw Het vervolg van Op. 11 laat zien, dat we met 
alleen Jeruzalem vastlopen Er blijken mensen uit alle volken te wonen (vs 
9;vs 10). Jeruzalem breidt zich hier a.h.w uit tot de hele wereld. Deze profe
tie staat in een universeel kader Het betreft een wereldwijde aangelegenheid. 

De hier bedoelde stad vatten we op als de samenleving die de christelijke 
gemeente omringt en waarin zij haar taak vervult Dat kan overal zijn waar 
Christus zijn gemeente vergadert Wat in velerlei tijden en in velerlei gebie
den kan (gaan) gebeuren, wordt zo verteld, dat in die ene profetie vele ge
schiedenissen worden samengevat 

De vraag rijst, waarom deze stad 'heihg' genoemd wordt. Nu deze stad 
zo wijd als de wereld en zo breed als de schepping blijkt te zijn, wordt in 
de benaming 'heilig' de oorspronkelijke bedoeling van Gods schepping tot 
uitdrukking gebracht Gods wereldhuis moet vol zijn van de lof voor God 
Hier ligt een tegenstelling met het 'vertreden' van vs 2 Op de plaats waar 
de lof voor God moet khnken, heersen de heidenen met hun ruwe kreten. 

We kunnen hier aansluiten bij de gedachte die bij de kerkvaders van de 
eerste eeuwen te vinden is, dat de stad van God een wereldwijde omvang 
heeft''* ZIJ wijzen op de beloften aan Abram over de omvang van het heili
ge land (Gn.l3,14v,15,18) en de voorzeggingen van Israels profeten, dat de 
stad van God een wereldwijde omvang zal hebben Ongetwijfeld hebben zij 
hierbij aan de gegevens van de brief aan de Hebreeen gedacht Daar wordt 
immers gesproken over de stad die voor Abraham werd bereid 
(Heb 11,10.16). De benaming 'stad' voor het aan Abraham beloofde land 
ontbreekt in Genesis. Wel ligt daar de tegenstelling voor het grijpen met de 
stedenbouw van Kam (Gn.4,17) en Nimrod (Gn 10,8-10) (Zie verder de exe
gese van Op.21,2.10 in hoofdstuk 8). De tempel in de heilige stad duidt de 
christelijke gemeente aan in de haar omringende samenleving die zo wijd is 
als de schepping 

6.3 Het optreden der twee getuigen (Op.11,3-6) 

6 3 1 De samenhang van Op. 11,1-2 en 11,3-14 

Vanaf J. Wellhausen hebben velen een scheiding gezien tussen vs 1-2 en 3-14 
Wellhausen meent, dat 11,1-2 een voorzegging bevat afkomstig uit een pam-

14 G Kretschmar, Auslegung, 92 wijst op Victorinus van Pettau (CSEL 49, 146-154), J van 
Oort, Jeruzalem, 81 op Augustinus in De Civitate Dei XVIII 27 
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flet van een zeloot uit de tijd dat het beleg om Jeruzalem werd geslagen (67-
70). Tijdens het beleg waren de binnenvoorhof en het tempelgebouw hoofd
kwartier van de zeloten. Toen de Romeinen in mei 70 de stad binnendron
gen, gaven de zeloten deze profetie uit: de stad en de buitenste voorhof zou
den in handen van de vijanden vallen, maar het hoofdkwartier van de zelo
ten zou als laatste bolwerk overeind blijven. 

Anderen hebben deze hypothese overgenomen of iets gewijzigd". De 
christelijke schrijver heeft dit fragment ingelast en al of niet omgewerkt. 

Ook 3-13 wordt door Wellhausen c.s. als een afzonderlijke traditie gezien. 
De joodse overlevering van het optreden van de antichrist in Jeruzalem 
wordt hier, na bewerking door een christelijke hand, doorgegeven". 

Deze twee tradities zijn samengevoegd, waarbij de naad nog duidelijk her
kenbaar is. Ook R.H. Charles put zich uit in het opsommen van verschillen 
tussen deze fragmenten 11,1-2.3-14 en de rest van Openbaring". 

Deze pogingen de geschiedenis van tradities op te sporen die de achtergrond 
van Op. 11,1-2 en 3-14 verduidelijken, roepen sterke bezwaren op. 

a. De tekst van Op.11,1-14, zoals die ons gegeven is, presenteert zich als 
eenheid. Op. 11,1 geeft de opdracht weer, zoals die door een hemelse stem 
aan Johannes gegeven wordt. Deze stem is in 11,3 nog steeds aan het woord. 
Op. 11,3 is door 'kai' heel nauw aan 11,2 verbonden. Johannes heeft opge
schreven wat hij gezien en gehoord heeft (1,19). Het is een principieel onge
oorloofde operatie om binnen dit goddelijk dictaat een scheiding aan te 
brengen of een naad aan te nemen. 

b. Deze beide gedeelten vullen elkaar wederzijds aan. Het een is zonder 
het ander een torso. Als 11,1-2 niet aan 3-13 zou voorafgaan, komt de sa
menhang van 11,3-13 met 10,11 in de lucht te hangen. Zonder 11,2 wordt 
niet duidelijk waar de twee getuigen optreden; er volgt pas in 11,8 een plaats
aanduiding. Op. 11,1-2 heeft een duidelijk inleidend karakter om situering en 
datering van de twee getuigen aan te geven. 

Ook 11,1-2 heeft zonder 3-13 geen zin: waartoe dan de scheiding tussen 
beschermd en onbeschermd? Waarom de wending naar de heilige stad, als 
het vervolg niets over personen en gebeurtenissen aldaar zou onthullen? Af-
gedacht van de reeds genoemde eenheid van opdrachtgever (11,1: 'meet' en 
11,3 'Ik zal lastgeven'), wordt deze wederzijdse aanvulling ondersteund door 
eenheid van tijd ('42 maanden' in 11,2 en '1260 dagen' in 11,3) en eenheid 
van plaats (11,2 'de heilige stad' en 11,8 'de grote stad', met dezelfde betrok-

15. Vgl. de overzichten bij Ch. Brütsch, Komm II, 8-9; J. Ernst, Gegenspieler, 124-126; D. 
Haugg, Zeugen, 35-47; R.J.van der Meulen, Opb, 233-235; W.W. Reader, Riddle, 411-
414; A.P. van Schaik, Opb, 109-111.121-122. E. Lohse, NTD, 64 neemt Wellhausens hy
pothese zonder meer over, evenals J. Ernst, Gegenspieler, 130 en W.W. Reader, Riddle, 
407-410. 

16. Zo bijv. W. Bousset, Komm, 374.382vv. 
17. R.H. Charles, Comm I, 269-273. 
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kenen: 'heidenen' in 11,2.9.10). De twee getuigen worden als kandelaren tot 
de tempelinventaris gerekend (11,4), waarbij het bestaan van een tempel 
wordt voorondersteld (11,1-2). 

c. Het taalgebruik in 11,1-2 en 11,3-14 vormt, wat de werkwoordsvormen 
betreft, een eenheid: directe rede met een profetie in futurum en praesens'^ 

d. Het is onwaarschijnlijk, dat Johannes, schrijvend als christen aan het 
eind van de eerste eeuw, een fragment inlast van een profeet uit de kring van 
joodse zeloten. Hij ziet de Christus-verwerpende joden als de synagoge van 
de satan. Het bestaan van zo'n zelotisch pamflet is nog nooit aangetoond en 
blijft dus louter hypothetisch. Verder is Openbaring duidelijk anti-zelotisch 
in 13,10 en 14,12". 

e. Het is ondenkbaar, dat hier een openbaring over een onaantastbaar 
bruggehoofd op het tempelterrein gegeven wordt, terwijl Jezus Christus Zelf 
op aarde aankondigde, dat van de tempel in Jeruzalem geen steen op de an
dere gelaten zou worden (Mt.24,2 par.)^". 

Wij zien Op. 11,1-14 als een samenhangend geheel en niet als een combinatie 
van twee verschillende tradities. Het feit dat l l , lb-3 uit dezelfde mond 
komt, de mond van Christus zelf, is hiervoor het sterkste argument. Naar 
tekst, taal en inhoud blijkt 11,1-2 met 11,3-13 een eenheid. 

6.3.2 Tekening van de twee getuigen en hun macht (Op. 11,3-6) 

Vs3: De christelijke gemeente mag dan teruggedrongen worden in de samen
leving, zij behoudt een zekere ruimte en een zekere functie. Christus zelf 
zorgt daarvoor. Hij vervolgt zijn spreken tot Johannes met de onthulling, 
dat Hij twee getuigen opdracht zal geven om te profeteren. De in het nauw 
gebrachte gemeente wordt nu voorgesteld in de gedaante van twee getuigen 
om haar taak aan te geven (zie 6.5). 

Getuigen treden op in een proces, in dit geval het geding van God met deze 
wereld over Jezus Christus. Voordat de Rechter gaat spreken, mag de kerk 
haar getuigenis doen uitgaan. Het is het voorlaatste woord, dat de kracht 
van een ultimatum heeft. Het is het laatste genadebewijs van God aan de 
mensen. Hij doet er alles aan om hen te redden. Na het woord van de kerk 
is het woord aan God zelf. 

De inhoud van het spreken van de kerk wordt aangegeven met de termen 
getuigen en profeteren. De kerk betuigt de waarheid van Gods Woord en 
geeft als mond Gods dat woord door. Mijn getuigen verklaart Christus: het 
is vooral de opdracht van de kerk om het getuigenis van Jezus te voltooien 
en de üefde Gods in de zending van Jezus te verklaren. 

18. D. Haugg, Zeugen, 60; G. Mussies, Morphology, 335v. 
19. A. Oepke, Gottesvolk, 80-84; G. Schrenk, Weissagung, 43. 
20. G. Schrenk, Weissagung, 43. 
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De inhoud van de boodschap wordt onderstreept door de kleding van de 
getuigen. Zij dragen zakken, het kleed dat de stand van de profeten aan
geeft. Als dracht van profeten komt dit voor in 2 K.1,8 en Js.20,2. Dit kle
dingstuk komt ook voor in het OT als boete- en rouwgewaad (Gn.37,34; 
Jr.4,8; Js.58,5; Jona 3,5; vgl. in het NT Mt. 11,21; Lc.10,13). Omdat de ge
tuigen als profeten getekend worden, moeten we hun kleding zien als aandui
ding van hun taak. Net als bij Johannes de Doper wordt de boodschap on
derstreept door de kleding van de boodschapper. De verwijzing naar Elia is 
duidelijk, maar geen reden om daarmee iedere verwijzing naar een profeti
sche taak te ontkennen^'. 

Dit donker gekleurde (vgl. Op.6,12) kleed bezegelt hun waarschuwing te
gen de afgoderij en hun oproep tot bekering. De kerk bestaat niet om in luxe 
en rijkdom op te gaan, maar om in soberheid een boodschap met een appèl 
tot verandering voor te houden en voor te leven. 

Dit getuigenis heeft rechtskracht. Het vereiste minimum voor rechtsgel
digheid is aanwezig: het zijn er twee (vgl. Dt.19,15)^^. De wereld komt er 
niet onderuit. Alle verontschuldiging wordt aan de wereld ontnomen. Het 
voorlaatste spreken van de kerk bereidt het laatste spreken van God als 
Rechter voor. 

1260 dagen: de kerk doorstaat dit maandenlange beleg. Ze laat dag in, dag 
uit haar getuigenis horen. Volhardend getuigen is het kenmerk van de kerk 
in deze laatste dagen^^ Dit grote aantal dagen spreekt van Gods geduld. De 
heidenen die de stad vertreden, worden door dit getuigenis toch nog gezocht. 

Het geheim van deze volharding in het getuigen is de aanwijzing en toe
rusting door Christus zelf {Ik zal opdracht geven..., 'opdracht' in onze verta
ling is toegevoegd. Letterlijk staat er: 'Ik zal geven', waarbij aan te vullen 
is met 'opdracht' of 'volmacht'^"). 

De plaats van hun optreden wordt niet apart genoemd. Gezien het ver
band, kan hierover geen misverstand bestaan: de heilige stad, die door de 
heidenen vertreden wordt. De samenleving waarin de kerk op een smal brug
gehoofd is teruggedrongen en waarin Gods vijanden veel speelruimte heb
ben, is het adres van dit getuigenis. 

Vs 4: De directe rede van Christus is nu ten einde. Vanaf vs 4 beschrijft Jo-

21. Zoals A. Satake, Gemeindeordnung, 121 stelt. Vgl. verder over deze kleding: G. Stahlin, 
TWNT yil, 61vv; O. Bocher, Aufsatze, 81; F. Dusterdieck, Komm, a.l.; Ch. Brutsch, 
Komm II, 21. 

22. O. J.R.A. Schwarz, Zeugen, 145vv ziet in het tweetal een aanduiding van de tweevoudige 
richting van het apostolaat van de kerk, de prediking aan joden en heidenen. Als zodanig 
zit dit niet in het getal twee, dat veeleer het minimum voor rechtsgeldigheid aangeeft. 

23. De beperking van deze 1260 dagen tot de oudtestamentische periode, bepleit door L. Gry, 
Chapilres, 203v, moet worden afgewezen (zie ook 6.5.2.1). Ook zijn stelling dat de 1260 
dagen verschillen van de 42 maanden is onhoudbaar (vgl. E.-B. Allo, Propos, 572-577). 

24. Vgl. voor deze constructie F. Blass/A. Debrunner/F. Rehkopf, Grammatik, 471.1; R.H. 
Charles, Comtn, a.l. 
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hannes wat hij verder ziet en hoort^'. Hij verwijst voor wat hij te zien krijgt 
naar het OT. Vanuit Zach.4 karakteriseert hij de twee getuigen in hun wezen 
en beroep: dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de 
Heer der aarde staan. Zach.4 beschrijft het vijfde nachtgezicht. Een engel 
laat de profeet een gouden kandelaar zien met een oliehouder en zeven lam
pen met zeven toevoerbuizen. Rechts en links van de kandelaar steken twee 
olijfbomen boven hem uit. Die worden door de engel verklaard als de twee 
gezalfden die voor de Here der ganse aarde staan. Daaronder mogen we Jo-
zua en Zerubbabel verstaan. 
Zach.4 staat tegen de achtergrond van Ex.25vv. De kandelaar moet geplaatst 
worden in het heilige, vóór het voorhangsel dat de ark aan het oog onttrekt. 
Daar moet altijd een lamp branden (Ex.27,20-21 ;40,24-25). De kandelaar 
staat in nauw verband met het reukofferaltaar, dat eveneens in het heilige 
geplaatst wordt (Ex.30,7.8;40,26.27) en dat we ook in Openbaring zien te
rugkomen. De kandelaar is de lichtdrager voor Gods troon. Het licht komt 
bij God vandaan tot de wereld. Sprak Zach.4 over één kandelaar, Op. 11 
heeft het over twee kandelaren, zoals Op. 1,12.20 sprak over de zeven kande
laren als symbool van de zeven gemeenten. De twee getuigen worden als kan
delaren nader gekarakteriseerd: het getuigen van de christelijke gemeente 
doet de lamp in de wereld branden. Gods licht gaat via de profeterende kerk 
tot de wereld uit. Hoe donker het ook wordt door het vertreden van de heide
nen, het licht van God zal niet uitgaan. 

Aan Zach.4 zijn ook de olijfbomen ontleend. De beide gezalfden worden 
van oUe voorzien: de Heilige Geest rust hen toe. De olijfbomen worden in 
Zach.4 als nauw verbonden met en dienst verlenend aan de kandelaar gete
kend, hier in Op. 11 zijn ze zelfstandige grootheden. Het beeld spreekt nog 
sterker dan in Zach.4: deze getuigen zijn zelf olijfbomen, ze zijn autark, ze 
voorzien zichzelf van de nodige brandstof voor het licht. De blokkade van 
11,2 is geen enkele belemmering voor de getuigenisdienst van de kerk. Zij 
kan dit maandenlange beleg door de heidenen doorstaan. Op de plaats van 
het getuigenis wordt de olie geproduceerd. De kerk leeft uit haar eigen bron: 
de Heilige Geest werkt intensief in de gemeente, zodat ze kan blijven werken. 
En dat, terwijl ze tot op het laatste bastion is teruggedrongen. 

Deze getuigen staan voor de Here der aarde (vgl. Zach.4,14). In zijn dienst 
(staan voor iemand is de houding van dienstbaarheid, vgl. 1 S. 16,22; 2 
K.1,2) en met zijn gezag klinkt het getuigenis over de hele aarde. God zelf, 
de Heer van de aarde, waakt ervoor, dat de dienst van zijn gemeente op aar
de doorgaat. 

Vs 5: Dat waken van God voor de dienst van zijn gemeente is ook te zien 
in het verlenen van onaantastbaarheid aan de twee getuigen. 

Het profeterend en getuigend spreken van de kerk in de wereld roept ver-

25. D. Haugg, Zeugen, 16; A. Wikenhauser, RNT, a.l. 
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zet op. Er komen pogingen deze getuigen de mond te snoeren en hun spreken 
te verhinderen. Men zal zich erop zetten deze prediking tegen te gaan. Toch 
stuit dit vijandelijke pogen af op de door God verleende onkwetsbaarheid. 
De getuigen hebben een zodanige volmacht ontvangen, dat op het spreken 
van hun mond vuur loskomt, dat de vijanden verteert. De getuigen worden 
vlammen werpers. 

Dit herinnert aan de geschiedenis van Mozes met Korach, Datan en Abi-
ram (Nu. 16,35), waarbij de aanslag op Mozes' profetische dienst ook eindigt 
met de komst van vuur dat 250 man verteert, en van Elia in 2 K. 1,9-12. Op 
het spreken van Elia's mond daalt vuur uit de hemel, dat een- en andermaal 
de delegatie van koning Ahazia verteert; delegaties die gekomen zijn om hem 
te arresteren. De Here God legitimeert Elia en stelt zich achter hem. Ook is 
hier een herinnering aan Jr.5,14: de HERE maakt zijn woorden in de mond 
van Jeremia tot vuur. Deze beeldspraak is in Op.l 1 werkelijkheid. De snelle 
werking van Gods toorn maakt duidelijk, dat de vijanden van deze getuigen 
zich doodvechten tegen hen. Wie zich tegen hen verzet, moet naar Gods 
recht door dit verterende vuur de dood vinden. 

Vs 6: De onschendbaarheid van de getuigende kerk wordt getekend met trek
ken die herinneren aan de macht van Elia en Mozes. Elia moest ervoor zor
gen, dat de gemeente de afgoderij met Baal en de valse eredienst van de 
Baaispriesters opgaf. Op Elia's gebed werden de sluizen van de hemel geslo
ten (1 K.17,1 ;de uitdrukking 'sluizen' komt voor in 2 K.7,2). 

Mozes streed namens de HERE tegen de Farao van Egypte. Om de ge
meente los te krijgen uit de greep van Farao, toonde Mozes namens de 
HERE diens macht in de tekens van de tien plagen. De eerste plaag, de 
macht om water in bloed te veranderen, wordt hier vermeld (vgl. Ex.7,17). 
In de uitdrukking met allerlei plagen ligt een verwijzing naar de overige ne
gen plagen, waarmee het land Egypte geslagen werd (vgl. 1 S.4,8). Geen re
gen uit de hemel en bloed in plaats van water: de wereld wordt in haar levens
bronnen aangetast en van die bronnen afgesneden. Het lukte de vijanden 
niet de twee getuigen van hun levensbron af te snijden — zij zijn als olijfbo
men autark - , maar het omgekeerde lukt wel: de kerk heeft zo grote macht 
(elk van beide getuigen heeft de gecombineerde volmachten van Mozes en 
Elia!), dat zij de wereld haar welzijn en een leefbaar bestaan kan afnemen. 
De gevaren van de kant van de kerk voor de wereld zijn groter dan die van 
de kant van de wereld voor de kerk, leert de vergelijking van vs 6 met vs 2. 

Deze macht betreft de hemel, de wateren en de aarde. Alle drie delen van 
de schepping worden genoemd (vgl. 5,3.13;7,1.3;8,9) om de onbeperkte, al
lesomvattende overmacht van de twee getuigen aan te geven. Hun werkter
rein is breed. 

Ook geldt deze macht tijdens de dagen dat zij profeteren. Ontrouw in deze 
opdracht maakt machteloos. Het is macht ten dienste van het getuigenis. Het 
woord dat de kerk predikt, zorgt voor zijn eigen overwinning. Waar het ge-

180 



tuigenis wordt afgewezen, lijdt de schepping en klaagt daarmee Gods vijan
den aan. 

Zo vaak ze het willen: zoals Mozes na de vele onderhandelingen met de 
Farao telkens volmacht ontving om Egypte met plagen te slaan, zo hebben 
ook de twee getuigen de macht om zo dikwijls zij dat willen in de aanval te 
gaan en hun overmacht te tonen. In vs 5 is sprake van de wil van de vijanden, 
in VS 6 van de wil der getuigen. Zowel defensief (5) als offensief (6) zijn de 
getuigen sterk en niet klein te krijgen. 

Deze macht van de kerk is er via 'hun mond' (5) en tijdens de dagen van 
hun profeteren (6). Het is de macht van het preken en bidden van de kerk 
(deze samenhang tussen gericht en gebed vinden we ook in 8,3-6). Zij krijgt 
van God ruimte (1) en bescherming (5.6) om te profeteren. De eredienst van 
de gemeente krijgt men niet weg. Vs 6 bevestigt vs 1: God houdt zelfs in tij
den van vijandschap ruimte voor de dienst van zijn kerk. Zij zoekt met haar 
getuigenis de samenleving op, diezelfde samenleving die haar benauwt. 

6.4 De twee getuigen. Wie zijn dat? (Op.11,3-6) 

Bij de uitleg van 11,3-6 is als eindresultaat van de exegese vermeld, dat de 
twee getuigen visionaire aanduiding zijn van de christelijke gemeente in haar 
getuigende taak. Bij 'tempel' Ugt meer de nadruk op de gemeente als plaats 
van eredienst en lofprijzing, in 'getuigen' meer op de leden van die gemeente, 
zoals ze getuigend naar buiten treden. Deze exegese wordt in het volgende 
overzicht onderbouwd, waarbij een aantal recente interpretaties in speci
aalstudies over Op. 11 zal worden getoetst^'. 

6.4.1 Welke bijbelse gestalten zijn in de twee getuigen te herkennen? 

6.4.1.1 Mozes en Elia 
De exegese van 11,5-6 levert tal van punten op die herinneren aan deze bij

belse personen. Voor wat Mozes betreft, valt te wijzen op het vuur dat de 
vijand verteert (Nu. 16,35); op de macht om water in bloed te veranderen 
(Ex.7,17) en de verwijzing naar de overige Egyptische plagen. Het noemen 
van Egypte in 11,8 ondersteunt dit nog. 

Voor wat Elia betreft, kan genoemd worden het vuur uit zijn mond, dat 
de vijand verteert (2 K. 1,9-12), en de macht om de hemel te sluiten, zodat 
er geen regen valt (1 K.17,1). Ook de kleding van de getuigen (11,3) on
dersteunt de herinnering aan Elia (2 K.1,8). 

26. Overzichten van meningen over de twee getuigen vindt men in O. Bocher, Ertrage, 63-68; 
Ch. Brutsch, Komm II, 17-20; A. Satake, Gemeindeordnung, 125-133; A.P.van Schaik, 
Opb, 118-121. Van iets oudere datum zijn: D. Haugg, Zeugen, 89-114; J. Munck, Petrus 
und Paulus, 1-16. 
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6.4.1.2 Henoch en Elia 
In de tijd van de patres hebben sommigen, naast Elia, Henoch als tweede 

getuige beschouwd". Het feit dat van Henoch wordt bericht, dat God hem 
opgenomen heeft, zal daartoe hebben gestimuleerd (Gn.5,24). 

In dit verband moet ook aandacht besteed worden aan de hypothese van 
Klaus Berger uit 1976, die de laatste jaren veelbesproken is^^ Berger meent, 
dat er voor-christelijke joodse tradities zijn, die uitgaan van een optreden 
van Henoch en Elia in de eindtijd als boetepredikers. Een aantal buiten-
canonieke apocalyptische geschriften voert hij hiervoor als getuigen aan, 
waaronder de Koptische apocalyps van Elia de belangrijkste is. Henoch en 
Elia raken gewikkeld in een strijd met de antichrist en ondergaan de martel
dood. Op hun verrijzenis volgt de definitieve vernietiging van deze tegen
stander. Zo was er volgens Berger in de joodse traditie uit het voor
christelijk tijdperk een denkcategorie voorhanden van individuele verrijzenis 
binnen de geschiedenis. De exegese, dat in de lotgevallen van de twee getui
gen van Op. 11 die van Christus zich herhalen, wordt ten stelligste door Ber
ger ontkend. Het verband tussen Op. 11 en de opstanding van Jezus ligt pre
cies andersom. Onder joden was het dogma van de verheerlijking der verne
derde rechtvaardigen bekend. Toegepast op Gods knechten Henoch en Eüa, 
leidde dit tot de verwachting, dat na hun marteldood opstanding moest vol
gen. In deze joodse denkwereld kon dit ook op Jezus toegepast worden. Zo 
kan het geloof in Jezus' opstanding ontstaan zijn. Hoewel Berger veel werk 
maakt van de bespreking van Op. 11, is de spits van zijn studie gericht op het 
zoeken van een verklaring van het geloof in Jezus' opstanding. De genoemde 
voor-christelijke tradities zijn in Op. 11 door een christelijke hand bewerkt 
en gewijzigd. 

Matthew Black komt, onafhankelijk van Berger, in een opstel uit 1973 
(gepubliceerd in 1978), tot een soortgelijke hypothese^'. Hij verdedigt W. 
Boussets theorie van een voor-christelijke joodse mythe van Henoch en Elia 
als bestrijders van de antichrist. De voorzeggingen van de dood, de opstan
ding en de hemelvaart van de Zoon des mensen zijn gemodelleerd naar deze 
oude Henochtraditie en opgenomen in Op.ll,3vv. De beschrijving van de 
dood, opstanding en hemelvaart van de twee getuigen is niet noodzakelijk 
afhankelijk van de beschrijving van Christus, maar stamt uit een daarvan 
onafhankelijke bron uit voor-christelijke tijd. 

27. Vgl. de overzichten bij Ch Brutsch.A'omm II, 17-18; J MuncV., Petrus undPaulus,i(>\\\ 
D Haugg, Zeugen, 100-102; R. Bauckham, Martyrdom, AAl-^9. De bewering van D 
Haugg, dat Joachim van Fiore als eerste polemiseert tegen de Henochtraditie van de pa-
tristische tijd (Zeugen, 105), zodat sindsdien de Mozes-exegese weer opkomt, wordt gecor
rigeerd door J. Munck, Petrus und Pautus, 86. Victorinus van Pettau vermeldt reeds de 
mogelijkheid, dat Mozes de ene getuige is. 

28. K. Berger, Auferstehung, 9-149. 
29. M. Black, Witnesses, 227-237. 

182 



De hypothese van Klaus Berger heeft in Duitsland tot een heftig dispuut 
geleid^". 

Voor wat Op. 11 betreft, moet deze stelling worden afgewezen: 
a. Is deze denkcategorie van de opstanding van de gedode eschatologische 

profeet inderdaad voor-christelijk? De door Berger aangevoerde plaatsen be
wijzen het bestaan van een voor-christelijke traditie van dit getuigenpaar 
niet. Zelfs de Koptische apocalyps van Elia" is niet vóór de derde eeuw na 
Christus ontstaan. Nu kan een jonger geschrift een oudere traditie bevatten, 
maar de voorzichtigheid gebiedt om zo'n ingrijpende these niet op te hangen 
aan deze gegevens". R. Bauckham stelt in een studie'^ over dezelfde teksten 
die Berger aanvoert, dat het eerder zo is, dat een na-christelijke joodse tradi
tie over het martelaarschap van Henoch en Elia ontstaan is onder invloed 
van christelijke tradities die weer steunen op Op. 11. 

b. Beslissend is, dat de tekst van Op.l 1 in vs 3.5 en 6 duidelijk aan Mozes 
herinnert en in niets aan Henoch. 

c. Teksten over het martelaarschap van Henoch en Elia tekenen een ande
re opdracht dan die van de getuigen in Op. l l . Henoch en EHa keren terug 
om tegen de antichrist te preken, de getuigen van Op.l 1 preken niet speciaal 
tegen de antichrist; zij ontmoeten het beest uit de afgrond, als hun getuigenis 
voltooid is^". 

6.4.1.3 Overige oudtestamentische gestalten 
a. Jeremia en Elia". Deze uitleg, die voor het eerst bij Victorinus van 

Pettau te vinden is, zal samenhangen met Jr.5,14 in vergelijking met 
Op.ll ,5. 

b. Jozua en Kaleb. Deze mogelijkheid wordt geopperd door K. Barth^*. 
De exegese van 11,5-6 heeft geleerd, dat de herinnering aan Mozes en Elia 
té duidelijk is om hier aan andere personen te denken. Voor Jozua en Kaleb 
biedt de tekst geen enkele aanwijzing, voor Jeremia hooguit één. 

6.4.1.4 Petrus en Paulus 
De Deense nieuwtestamenticus J. Munck zoekt de oplossing in een andere 

30. Vgl. het overzicht daarvan in J. Lambrecht, Sluier, 81-94 en de daar m.n. in noot 17 op 
p. 93 genoemde literatuur. 

31. Op dit geschrift beroept ook J. Jeremias zich: TWNTM, 942.IV, 867. 
32. R. Bauckham, Martyrdom, 450v, dateert de meeste teksten over Henoch en Elia niet voor 

de vierde eeuw na Chr. De datering van de Koptische apocalyps van Elia is omstreden; 
de meesten nemen de derde of vierde eeuw na Chr. aan. Vgl. O. Bocher, Aufsatze, 86. 

33. R. Bauckham, Martyrdom, 447-458. J. Lambrecht, Sluier, 90v neemt deze kritiek over, 
terwijl eerder J. Munck, Petrus und Paulus, 81-120 tegenover W. Bousset en J. Jeremias 
het bestaan van een voor-chnstehjke joodse traditie over Mozes en Elia als martelaars be
streden heeft (vgl. J. Jeremias, TWNT II, 930-943). 

34. R. Bauckham, Martyrdom, 452-453. 
35. D. Haugg, Zeugen, 106-107; Ch. Brutsch, Komm II, 18; J.S. Considine, Witnesses, 390. 
36. Ch. Brutsch, Komm II, 18 vermeldt K. Barth als aanhanger van deze exegese. Controle 

bij Barth in KD IV/2, 544 leert, dat hij alleen vragenderwijs de mogelijkheid oppert. 
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richting. In zijn monografie over Op. 11 uit 1950" ontwikkelt hij de stel
ling, dat de twee getuigen Petrus en Paulus voorstellen. De gangbare verwij
zing naar oudtestamentische gestalten acht hij zwak: zij waren geen marte
laars en al werden zij naar de hemel gevoerd, zij zijn niet opgewekt. Z.i. lukt 
het niet twee gestalten te vinden, die juist als tweetal een eenheid vormen in 
optreden en martyrium. Hij meent dat tweetal gevonden te hebben in de 
apostelen Petrus en Paulus. Van beiden zijn het optreden en het martelaar
schap in Rome bekend. Zij worden in het NT elders ook getuigen genoemd. 
De dodende macht van Petrus en Paulus (vs 5) is in Handelingen duidelijk 
(Hnd.5,l-ll;12,19.23 (Petrus); Hnd.13,8-11 (Paulus)). Vs 7 tekent in oud
testamentische termen hun terechtstelUng door de keizer van Rome. De grote 
stad waar hun lijken liggen (vs 8), is Rome, dat met een codenaam als Sodom 
en Egypte wordt aangeduid. Vs 8c ,,waar ook hun Heer gekruisigd werd" 
vat Munck op als een interpolatie^*. Er zijn bepaalde voorstelUngen bekend 
over het onbegraven liggen van de lijken van Petrus en Paulus. Hij voert ook 
tradities aan over de opgestane Petrus en Paulus die voor Nero verschijnen. 
Vriend en vijand van Petrus en Paulus waren onder de indruk van hun stand
vastige houding. De bevolking van Rome zorgt volgens de Acta Apostolo-
rum voor een passend graf voor de beide apostelen. Dat is Rome's bekering 
die in vs 13 wordt beschreven. 

Deze hypothese van Munck kan niet worden overgenomen. Zijn uitleg laat 
ons met een aantal moeilijke punten zitten^': 

a. Het beeldmateriaal van Jeruzalem wordt in dit visioen gebruikt. Zoals 
we gezien hebben, slaat 'de heilige stad' op de hele schepping en niet op 
slechts één stad als bijv. Rome. 

b. Muncks ingreep in de tekst van vs 8c om die als interpolatie terzijde te 
schuiven is ongeoorloofd. 

c. Het mozaïek van parallellen dat hij samenstelt om 11,3-13 op Petrus en 
Paulus te laten slaan, is te wijd verstrooid over uiteenlopende oudchristelijke 
geschriften tot de apocriefe Acta Apostolorum toe, om toereikend en over
tuigend te zijn. Het complete beeld van Op.l 1 komt er niet uit te voorschijn. 
De aangevoerde parallellen stammen uit latere tijd. 

d. Elementen als het onbegraven laten liggen, het opstaan en het ten hemel 

37. J. Munck, Petrus und Paulus. 
38. J. Munck, Petrus und Paulus, 35. 
39. De uitleg van Munck wordt besproken en/of bekritiseerd door G. Bornkamm, TLZ 1960, 

195v; Ch. Brütsch, Komm II, 18v; O. Cullmann, Petrus, 94.99-101; H.W. Günther, Hori
zont, 248-249; J. Lambrecht, Sluier, 71; A. Satake, Gemeindeordnung, 120.125.128v; G. 
Stahlin, TWNTNll, 63; M. Rissi, Was ist, 100; L.A. Vos, Synoptic Traditions, 126. De 
uitleg van Munck is, onafhankelijk van hem, ook verdedigd door M.E. Boismard. Ch. 
Brütsch, Komm 11, 19 noemt nog meer verdedigers. D. Haugg, Zeugen, 122 en J.S. Consi-
dine. Witnesses, 391 vermelden, dat reeds door de Spaanse Jezuïet Juan de Mariana in 
1619 deze uitleg verdedigd is. O. Cullmann, Petrus, 101 noemt een vindplaats uit de veer
tiende eeuw. 
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varen van de twee getuigen, worden door Munck niet toereikend verklaard. 
e. Op. 11 noemt bewust de twee getuigen niet bij name. Voor Paulus is in 

Openbaring geen bijzondere aandacht. De apostelen komen alleen voor in 
Op.21,14, maar dan zonder namen en zonder enige voorrang voor twee van 
de twaalf. 'Getuigen' is in Op. 11 de karakteriserende term, elke aanduiding 
'apostelen' ontbreekt. 

ƒ. De duidelijk oudtestamentische kleuren in de tekening van de twee ge
tuigen verhinderen een identificatie met nieuwtestamentische apostelen. 

Ottilie J.R.A. Schwarz volgt in zekere zin de uitleg van Munck, door in de 
twee getuigen Petrus en Paulus te zien als representanten van het zich tot 
twee adressen richtende apostolaat van de kerk: dat voor Israël (Petrus) en 
dat voor de volken (Paulus)'"'. Deze gedachte komt hieronder ter sprake. 

6.4.1.5 Johannes de Doper en Jezus van Nazaret 
De Duitse OpenbaringspeciaUst Otto Böcher is van mening"', dat in Elia 

redivivus Johannes de Doper gezien moet worden en in Mozes redivivus Je
zus van Nazaret. Johannes de Doper wordt ook in Mt.11,14 Elia genoemd. 
Het leven en werken van Jezus wordt ook elders met de kleuren van de Mo-
zestraditie aangegeven (Op. 15,2-4). Behoudens de secundaire toevoeging in 
11,8c, past alles het beste op Jezus: zijn dood in Jeruzalem; zijn opwekking 
na drie en een halve dag; zijn hemelvaart en de daarop volgende aardbeving 
(vgl. Mt.27,51-53). Ook de evangeliën tekenen veel overeenkomsten tussen 
Johannes de Doper en Jezus in prediking en levensstijl. Veel uitspraken in 
Op.11,3-14 passen op Johannes de Doper en Jezus: kandelaren (zowel Jo
hannes als Jezus worden 'licht' genoemd); vuur uit hun mond (de ge-
richtsprediking van Johannes en Jezus); hun dood door het beest uit de af
grond (zowel Johannes als Jezus zijn ten tijde van Herodes Antipas gedood); 
hun kwellen (het ethisch rigorisme van Johannes en het schelden van Jezus); 
hun opwekking en hemelvaart (Johannes werd als Elia beschouwd; met zijn 
terugkeer werd in bepaalde kringen gerekend). De schildering van de twee 
getuigen is de beschrijving van het lot van Johannes de Doper en Jezus. Een 
visionair vaticinium ex eventu. 

Deze hypothese van Böcher moet worden afgewezen om de volgende rede
nen: 

a. Op. 11,3 ('Ik ... mijn getuigen') en 11,8 ('hun Heer') onderscheiden de 
gekruisigde Jezus duidelijk van zijn twee getuigen. Ten opzichte van het dui
delijke getuigenis der handschriften is het ongeoorloofd 11,8c als een secun
daire toevoeging te beschouwen. 

b. De twee getuigen treden samen op. Jezus oefent het grootste deel van 

40. o.J.R.A. Schwarz, Zeugen, 145. 
41. O. Böcher, Aufsatze, 81-86, vgl. 41-42. H. Kraft, Kotnm, 156 overweegt ook de exegese, 

dat Elia redivivus Johannes de Doper is. 
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zijn publieke prediking uit, als Johannes de Doper gearresteerd is (Mt.4,12-
17). Een gezamenlijk optreden wordt door de evangeliën vrijwel niet bericht, 

c. Alle uitspraken van Op. 11,3-14 kunnen niet op Johannes de Doper be
trokken worden. Van hem is bijv. geen hemelvaart bekend (11,12). 

6.4.1.6 Overige nieuwtestamentische gestalten 
a. Johannes en Jacobus, de beide zonen van Zebedeüs"^. 
b. Stefanus en Jacobus, de eerste martelaars"'. De gehele tekening van de 

getuigen in Op.l 1 is op deze paren niet van toepassing. De wondermacht van 
VS 5-6 past niet op Stefanus en Jacobus, het martelaarschap van 7vv niet op 
het eerste paar en het opstaan na drie en een halve dag past op geen van beide 
paren. 

6.4.2 Wie of wat representeren deze beide getuigen? 

De vraag, wie in deze getuigen te herkennen zijn, is beantwoord. Onmisken
baar rijzen de gestalten van Mozes en Elia op. 

Een volgende vraag is, wie of wat zij in dit nieuwtestamentische verband 
representeren. 

6.4.2.1 De wet en de profeten 
De activiteit van de twee getuigen wordt door sommigen beperkt tot de 

oudtestamentische tijd of de periode tot aan de verwoesting van Jeruzalem 
in 70 (L. Gry)**. De wet en de profeten getuigen in de joodse wereld van de 
komende Messias. Als het getuigenis voleindigd is (vs 7), zijn de dagen van 
de Messias vervuld. Het beest uit de afgrond is het Romeinse imperium, dat 
strijdt tegen het joodse volk als bezitter van wet en profeten. Jeruzalem 
wordt verwoest en de getuigen zijn dan dood. Gry stelt de drie en een halve 
dag van vs 11 gelijk met de 42 maanden van vs 2 en laat deze periode volgen 
op die van vs 3, de 1260 dagen. 

Deze interpretatie is in strijd met het geheel van Op. 11"': 
a. Als vs 3 over het oudtestamentische tijdvak gaat, moet na vs 2 een ge

weldige gedachtensprong gemaakt worden. De 1260 dagen duiden de nieuw
testamentische tijd aan en zijn identiek met de 42 maanden. 

b. De twee getuigen zijn duidelijk christenen. Christus noemt hen 'mijn 
getuigen' (vs 3) en zij beschouwen Hem als hun Heer (vs 8). 

c. Johannes ziet de ongelovige joden van zijn tijd niet als bezitters van wet 

42. Ch. Brutsch, Komm II, 19 noemt als verdediger hiervan E. Hirsch. 
43. H. Kraft, Komm, a.l. Ch. Brutsch, Komm II, 19 noemt als verdediger van deze theorie 

A. Olivier. 
44. L. Gry, Chapitres, 203-214. Vgl. E. Lohmeyer, Komm, 89. Een variant hierop is de me

ning van H. Schroten, Opb, 120-134 en TR, 19-25, dat onder de twee getuigen het ook 
nu nog doorgaande spreken van wet en profeten moet worden verstaan. 

45. De kritiek van E.-B. Allo, Propos, 572-577 op Gry is hierin verwerkt. 
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en profeten, maar als 'de synagoge van de satan' (2,9;3,9). 
d. Als de wet en de profeten vervuld zijn in de evangeliën, hoe kan men 

hen dan beschouwen als gestorven bij de verwoesting van Jeruzalem? 
e. Hoe kan vs 2 over een tempel spreken in een periode, dat volgens Gry 

de twee getuigen gedood zijn, een periode die naar zijn zeggen begint met 
de verwoesting van stad en tempel? Hier spreekt hij zichzelf tegen. De beper
king van het optreden der twee getuigen tot het oudtestamentische tijdvak 
dan wel de periode tot aan 70, moet als onhoudbaar worden afgewezen. 

6.4.2.2 Toekomstige profeten 
Donatus Haugg, die aan de twee getuigen een monografie gewijd heeft, 

is na bespreking van verschillende opvattingen tot de slotsom gekomen, dat 
het hier gaat om een voorzegging van twee door God of Christus voor het 
einde der tijden te zenden afzonderlijke personen"*. Zoals Johannes de Do
per aan Jezus voorafging, zo mogen deze twee profeten aan de terugkerende 
Jezus voorafgaan. De grote massa lauwe christenen krijgt door de bood
schap van de twee getuigen een laatste oproep. Haugg ziet hen als tegenhan
gers van de twee beesten. Tegen de antichrist en diens profeet zendt God zijn 
tegenstrijders in de gestalte van twee profeten. 

Haugg verdedigt zijn 'endgeschichtüche' uitleg vooral met de volgende ar
gumenten: 

a. De activiteit van de twee getuigen is getermineerd: 1260 dagen. Daar
mee kan onmogelijk de hele kerkgeschiedenis bedoeld zijn. 

b. Op. 11,2 en 3 spreken in de toekomende tijd. Als de activiteit van de 
getuigen al begonnen was, hadden er geen futura, maar perfecta moeten 
staan. 

c. De plaats van hun optreden is een smal gebied: de heilige stad. Dit duidt 
op bepaalde individuele persoonlijkheden. Een symbolische uitleg leidt tot 
het veralgemenen van de plaats van optreden. 

d. De gebeurtenissen van hun dood, opstanding en hemelvaart kunnen 
zich slechts aan echte personen voltrekken. 

Hauggs studie bevat veel waardevol materiaal, maar deze exegese kan niet 
worden overgenomen: 

a. Exegese van de in 11,3 genoemde tijd van 1260 dagen wijst uit, dat hier 
aan de gehele nieuwtestamentische periode moet worden gedacht en niet aan 
een slotfase daarvan. 

b. Het wijzen op de futura van 11,2 en 3 is eenzijdig. Heel 2-14 moet daar
bij betrokken worden: dit gedeelte blijkt een profetie te zijn met zowel futu-
rische als praesentische werkwoordsvormen en in 12-14 zelfs een overgang 
naar de verleden tijd. Dat is een heel natuurlijke zaak voor een auteur die 

46. D. Haugg, Zeugen, 112-114 vgl. 130-137. Th. Zahn, Komm, a.l., is dezelfde mening toe
gedaan. 
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visioenen over de toekomst beschrijft, welke visioenen hij in het verleden ge
zien heeft" .̂ Een toekomst die in zijn eigen dagen begonnen is en na hem 
nog (lang) voortduurt. 

c. Haugg miskent het beeldkarakter van de 'stad' in dit visioen en neemt 
dit als plaats van optreden te letterlijk. Hij komt dan niet uit met de afkomst 
van de overige betrokkenen (vs 9 en 10) en de aangegeven grootschalige di
mensies (aarde:4.6.10). 

d. Haugg miskent eveneens de mogelijkheid, dat de gebeurtenissen als 
dood, opstanding en hemelvaart in deze profetie symbolische aanduiding 
zijn van het delen in het lot van Christus door deze getuigen in heel de kerk
geschiedenis. 

e. Al zouden die twee toekomstige getuigen personen van formaat zijn, 
kan alles wat over de formidabele macht van de twee getuigen bericht wordt 
op twee concrete personen slaan? 

6.4.2.3 Historische personen 
In de loop der eeuwen heeft men gemeend concrete historische personen 

in de twee getuigen te kunnen aanwijzen (bijv. Silvester en Mennas; Luther 
en Melanchton)"*. 

Dit heeft het bezwaar, dat de betekenis tot de periode van die bepaalde 
personen beperkt wordt, terwijl de beschrijving juist zodanig is, dat vele ge
schiedenissen hierin te herkennen zijn. Ook houdt deze uitleg geen rekening 
met de betekenis van de 1260 dagen als de gehele nieuwtestamentische bede
ling omvattend. 

6.4.2.4 De kerk die getuigt voor Israël 
In het kader van ons onderwerp interesseert ons bijzonder de vooral door 

Zwitserse theologen verdedigde opvatting, dat de twee getuigen de christelij
ke gemeente representeren, zoals zij zich tegenover Israël tot het getuigenis 
van Christus verplicht weet, een soort Israëlzending. 

M. Rissi ziet in de twee getuigen de kerk in Jeruzalem; de ene getuige is 
het joodschristelijke deel van de gemeente, de andere getuige representeert 
de heidenen die tot geloof gekomen zijn. Samen vormen zij de ene gemeente 
te Jeruzalem, die in de stad die Christus kruisigde de oproep tot bekering laat 
klinken. Lijkt Rissi dit te beperken tot de gemeente te Jeruzalem, anderen 
als Ch. Brütsch en G. Schrenk verbreden dit tot het optreden van de kerk 
tegenover Israël"'. 

47. G. Mussies, Morphology, 335-336. 
48. Vgl. Ch. Brutsch, Komm II, 19v; F. Dusterdieck, Komm, 373vv en J.S. Considine, Wit

nesses, 391 vermelden enkele voorbeelden. H.-U. Hofmann, Luther, 656-661 geeft een in
teressante excurs, welke personen in en voor Luthers tijd met de twee getuigen werden geï
dentificeerd. 

49. M. Rissi, Judenproblem, 247-250; id., Wasist, 102-105; id., Zukunft, 16-lS; G. Schrenk, 
Weissagung, 44-46; Ch. Brutsch, Komm II, 20. Rissi wordt gevolgd door A.J. Beagley, 
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Deze opvatting lijkt wat voor zich te hebben door de verwijzingen in de tekst 
naar Jeruzalem, maar houdt te weinig rekening met het feit dat de twee ge
tuigen optreden voor een wereldwijd forum: 

a. De 'aarde' wordt genoemd in vs 4.6.10 (twee maal). 
b. De grote stad ontvangt o.a. de naam van een land (Egypte), een aanwij

zing dat het optreden van de twee getuigen niet tot één geografisch centrum 
beperkt mag worden, temeer daar de heilige stad naast geestelijke benamin
gen geen concrete geografische naam ontvangt. 

c. De vierledige opsomming in vs 9 onderstreept de universaliteit: als men
sen uit alle volken bekend zijn met de getuigen, is hun optreden ook wereld
wijd geweest. 

d. De stad is aan de heidenen gegeven (vs 2): hoe moeten we ons dan een 
uitsluitend joods adres voor het getuigenis indenken? 

Dit geheel van de tekstgegevens in Op. 11,1-14 geeft duidelijk een univer
seel kader aan, wat het onmogelijk maakt deze opvatting over te nemen. De 
volgende bezwaren komen daar nog bij: 

a. Als de hoorders van het getuigenis joden zouden zijn, is het dan denk
baar, dat zij getuigen die als Mozes en Elia herkenbaar zijn, gaan bestrijden? 

b. Als 11,1-14 zo eenzijdig op het jodenvraagstuk wordt toegespitst, rijst 
de vraag, of deze uitleggers wel rekenen met wat onthuld is in Op.7. Daar 
is immers duidelijk geworden, dat Gods getal uit Israël aangevuld wordt met 
dat uit alle volken en naties. 

c. Als 11,1-14 zou willen onthullen, dat God een rest uit Israël behouden 
zal doen worden, hoe moeten we dan de beeldspraak van dit hoofdstuk ver
staan? De getrouwe rest is dan het door God gereserveerde gebied van vs 1 ? 

Het universele kader'" in 11,1-14 verbiedt een inperking van het adres der 
prediking van de twee getuigen tot uitsluitend joden. 

6.4.2.5 De gemeente van Christus, die getuigt in de samenleving 
De in het vorige onderdeel genoemde stelling bevat als juist element, dat 

de getuigen worden opgevat als belichaming van de hele christelijke gemeen
te. Wel is het zo, dat we bij de tempel van vs 1 meer aan de gemeente zoals 
ze van zichzelf is, mogen denken (de gemeente van binnen) en bij de twee 
getuigen meer aan de gemeenteleden zoals zij vanuit de gemeente als baker
mat getuigend opereren. Dit kan nader verdedigd worden met de volgende 
argumenten: 

a. De getuigen worden in 11,4 gekarakteriseerd als kandelaren. Eerder zag 
Johannes een visioen met zeven kandelaren (l,12v), die door Christus zelf 
verklaard werden als de zeven gemeenten (1,20). Dit gegeven uit Op. 1 mogen 

Enemies, 59-70. A. Feuillet, £5501, 189-196 ziet in de twee getuigen het getuigenis geven 
door de christelijke kerk met betrekking tot Jezus Christus tegenover een vijandig joden
dom. 

50. Vgl. hierover ook H.M. Matter, Israël, 84-107. 
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we benutten voor de uitleg van Op. l l . De kandelaar heeft als functie, dat 
zij het licht van God naar de wereld mag dragen. Dat mag de gemeente als 
geheel doen (Op.l), dat mogen ook de gemeenteleden als getuigen doen 
(Op.ll) . 

b. Het beest uit de afgrond doet de twee getuigen de oorlog aan (11,7). 
Elders in Openbaring blijkt, dat die oorlog van het beest gericht is tegen alle 
heiligen (12,17;13,7;19,19;20,9). Deze waarneming versterkt in de gedachte, 
dat de twee getuigen het prototype zijn van alle echte getuigen. De geschiede
nis van deze twee wordt zo verteld, dat die van vele getuigen daarin te her
kennen is. 

c. 11,4 bevat een verwijzing naar Zach.4. De beide gezalfden, die voor de 
Here der ganse aarde staan, zijn waarschijnlijk Jozua en Zerubbabel (Zach. 
4,14). Beiden representeren de hele gemeente. Zo mogen ook deze twee ge
tuigen het totale bestand aan getuigende kerkleden representeren. 

Met bovenstaande typering (de leden van de christelijke gemeente, die getui
gen in de samenleving), is ook een uitspraak gedaan over het adres waartoe 
deze getuigen zich richten. De tempel, gesitueerd in de grote stad, is het beeld 
van de gemeente van God te midden van de samenleving. Deze stad is door 
heidenen bezet (vs 2) en blijkt bewoners uit alle volken te herbergen (vs 9). 
Uit de kring van die mensen komt het verzet tegen de getuigen (vs 5-6.7-10). 
Dan hebben de getuigen zich ook tot hen gericht. Zij hebben blijkens 11,8 
het centrum van het wereldleven gezocht met hun boodschap. Een bood
schap, die men als pijniging, als een raken van het geweten, heeft opgevat 
(vs 10). 

Door de samenleving die de gemeente omringt als adres van haar getuige
nis te beschouwen, is ook de opvatting van bijv. A. Satake" weerlegd, die 
dit getuigenis een binnenkerkelijke aangelegenheid noemt en elke missionai
re gerichtheid ontkent. Wat Satake doet met gegevens als vs 8vv, waar de 
vroegere hoorders van de getuigen als feestvierders om hun nederlaag gete
kend worden, is hierbij niet duidelijk. 

Deze getuigen zijn als kandelaren in de tempel te vinden (11,4 en 11,1). 
Tegelijk treffen we hen aan op de hoofdstraat van de grote stad (11,8). Met 
de tempel van 11,1 is bedoeld de gemeente als woonplaats van God; met de 
getuigen wordt meer het accent gelegd op de gemeenteleden die naar buiten 
optreden met een profetische boodschap. 

Daarmee leggen we het accent iets anders dan bijv. S. Greijdanus", die 
de twee getuigen opvat als vertegenwoordigers van alle ambtsdragers. Hij 
laat daarmee het gegeven van Zach.4 prevaleren boven dat van Op.l, waar 

51. A. Satake, Gemeindeordnung, 125 133 
52. S. Greijdanus, KNT, a.l ; KV, lil. Vgl R H. Bremmer, Visioenen, 38 Greijdanus komt 

m feite ook op een bredere krmg dan alleen de predikers en ambtsdragers, als hij bijv. 
de dood van de twee getuigen uitlegt als de ruïne van het kerkelijk leven. KV, 179 lijkt 
hij ook de kerk als geheel tot de getuigen te rekenen. 
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de kandelaren de gemeenten worden genoemd. 
Conclusie: de twee getuigen zijn te verstaan als representatie van de leden 

van de christelijke gemeente, zoals zij in de hen omringende samenleving hun 
getuigenis doen uitgaan. 

6.5 Het 'vallen en opstaan' van de twee getuigen (Op.11,7-14) 

6.5.1 De nederlaag van de twee getuigen en de reacties daarop (Op.U, 7-10) 

Vs 7: ondanks vijandschap (er zijn mensen die hen schade willen toebrengen 
(vs 5) en mensen die hun boodschap als een pijniging ervaren (vs 10)) zijn 
de twee getuigen gedurende de termijn van hun profeteren onaantastbaar. 
Aan hun getuigend optreden is een grens gesteld door God. Op een gegeven 
moment is er genoeg gezegd. Het ultimatum moet een keer aflopen. De voor
laatste dingen krijgen eenmaal een einde. 

Als de opdracht van 11,3 vervuld is", wordt ook de bescherming van de 
twee getuigen opgeheven. Het ging om het getuigenis, niet om de getuigen. 
De wereld moest de betuiging van Gods liefde in Jezus Christus horen, maar 
nu men volhardend dit evangeUe verwerpt, laat God de wereld los en trekt 
zijn genade terug, ook de genade van de verkondiging. 

Deze terugtrekkende beweging biedt andere krachten ruimte om op te ruk
ken en de wereld m beslag te nemen. Krachten uit de afgrond krijgen de 
overhand op aarde. Het beest uit de afgrond verschijnt op het toneel. Blij
kens het gebruikte lidwoord wordt het beest bekend verondersteld. Toch is 
het beest niet eerder genoemd'", wel zijn basis waaruit hij voortdurend zijn 
inspiraties ontvangt: de afgrond. Die kwam voor in Op.9, waar de afgrond 
een put is, diep in de aarde, vol demonen, plagen en gruwelen. 9,11 noemt 
als aanvoerder van de duivelse beesten die uit de afgrond opkomen, de engel 
van de afgrond, Apollyon. Deze koning laat nu een ander verschrikkelijk 
dier uit de door hem beheerste diepte opkomen: het beest dat opmerkelijke 
gelijkenis vertoont met het vierde dier van Daniel 7 (7,7.19-28). Later in 
Openbaring zullen we meer over dit beest horen: Op. 13 en 17 zullen met de 
telelens dit onderdeel van Op. 11 uitvergroten. We hebben hier, zoals vaker 
in Openbaring, een prolepsis". 

53 'Wanneer' aan het begin van vs 7 wordt door E -B. Allo, Comm, 133 opgevat als 'telkens 
wanneer', met als gevolg dat hij niet een eenmalig, maar een herhaald optreden aanneemt. 
'Hotan'met de com aor betekent echter'wanneer'(vgl Mt 5,11) Zie D Haugg, Zeugen, 
20-21; G Mussies, Morphology, 345 

54 Dit met eerder genoemd-zijn moet met al te sterk benadrukt worden, zoals W Bousset, 
Komm, a 1 , en A P van Schaik, Opb, a 1 , doen De afgrond waaruit andere beesten zijn 
voortgekomen, is al wel genoemd m 9,1-11. Hierbij moet ook worden bedacht, dat Johan
nes, voordat hij ging schrijven, het geheel van de Openbaring heeft aanschouwd 

55 Vgl Op 17+18 met 14,8, Op 15 + 16 met 14,16; 19,17-21 met 16,12-16 en 21+22 met 
14,7-9 E.-B. Allo noemt dit de 'concatenatio' oftewel 'la loi des emboitements' (Comm, 
LXXIV-LXXV, vgl D. Haugg, Zeugen, 21v) 
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Het beest dat uit de afgrond opkomt: aard en wezen van dit monster zijn 
daarmee aangegeven. Doorlopend wordt dit beest, dat van zichzelf ook al 
op verscheuren uit is, gemspireerd door de afgrond vol krachten van verderf. 
Hij toont zijn ware aard door net als het vierde monster uit Daniel 7 de heili
gen de oorlog aan te doen (Da.7,21 ;8,10; 11,31.35). Kennelijk heeft hij de 
mensheid die Christus definitief verworpen heeft snel aan zijn zijde, want hij 
overwint de twee getuigen. Lang zijn ze staande gebleven tegen een over
macht (11,10.11), maar nu hun onaantastbaarheid is opgeheven, vallen zij 
ten prooi aan het beest. Die kan de ware dienst van de gemeente van God 
op aarde niet verdragen en keert zich daartegen. 

In dit antichristelijk streven volgt ook de volle triomf in de dood van de 
getuigen. De woordgetuigen worden bloedgetuigen". Het beest doet als een 
Pilatus redivivus hen hetzelfde lot als hun Zender ondergaan. In deze getui
gen is de gestalte van Christus te herkennen: na een periode van publieke 
werkzaamheid volgt hun dood. Het uur van de duisternis sloeg voor Chris
tus, nu ook voor zijn leerlingen. Als de opdracht klaar is, moeten deze getui
gen hun leven laten. De antichristelijke en antikerkelijke krachten werden 
eerst weerhouden, maar rukken nu op en behalen de overwinning (vgl. 2 
Tess.2). God laat dit toe om zich daarna des te meer aan hen te verheerlijken 
(vs 7-10 staat in duidelijk contrast tot vs 4-6 en vs 11-13). 

Vs 8: na de moord op de getuigen is de vijandschap tegen hen nog niet be
koeld. De bespotting zet zich voort in het onbegraven laten liggen van hun 
lijken. Dit geldt als een grote schande (Ps.79,l-3;Jr.8,2;16,4;25,33; Ez.11,6). 

Op de hoofdstraat van de grote stad vindt deze bespotting plaats. In het 
centrum van de stad waar de stemmen van de twee getuigen te horen waren, 
daar liggen nu hun lijken. Zij hebben hun boodschap met de dood moeten 
bekopen. 

Voor het eerst na 11,2 wordt de plaats genoemd, waar de getuigen optra
den en de dood vonden: de grote stad. Evenals bij 11,1-2 dient het aardse 
Jeruzalem als model voor de beeldspraak. De tempel binnen de stad is het 
beeld voor de gemeente te midden van de haar omringende samenleving. 
Midden in de samenleving, waar die kerk eerst getuigde, wordt nu de uitge
schakelde kerk tentoongesteld. 

Deze stad heet nu niet meer 'heilig' als in 11,2, maar 'groot'. De benaming 
'heilig' past niet meer, als deze stad in één adem gelijkgesteld wordt met 'So
dom' en 'Egypte'. Groot is de stad te noemen qua omvang en macht. 'De 

56 Vs 7 IS van belang in verband met de discussie, of 'martus' in Openbaring al een martyro-
logische betekenis heeft, meer dan een forensische Het martyrologische aspect is niet in
herent aan 'martus', maar laat zich eerst uit de context afleiden en is pas aanwezig na de 
voltooiing van het getuigenis Zo terecht A A. Trites, Martus, 75 78 80 Vgl ook B De-
handschutter, tVitness, 283-288; O Michel, Zeuge, 15-32, H Strathmann, TWNT IV, 
499-500 
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grote stad' is elders in Openbaring de benaming voor Babyion, de samenle
ving vol vijandschap tegen God. 

Die geestelijk de naam draagt: 'geestelijk'" wil zeggen, dat achter de nu 
volgende namen een werkelijkheid schuilgaat, die alleen door de Geest van 
de profetie te doorzien is (vgl. 1 Kor.2,14). Alleen met profetische ogen is 
dit te begrijpen. Naar de aard der profetie krijgt een bepaalde grootheid de 
naam van andere om daarmee getypeerd te worden. 

Sodom is de eerste profetische naam die de stad ontvangt. Zoals het oud
testamentische Jeruzalem op bepaalde momenten Sodom genoemd werd 
(Js.l,9-10;3,9; Ez. 16,46.48v), wanneer de stad een bolwerk van goddeloos
heid en ongerechtigheid geworden was, zo wordt nu de samenleving die de 
kerk uitschakelt, getypeerd als Sodom, stad van zonden, stad die de trouwe 
getuige niet accepteert (Gn. 19,4-14) en waar minder dan tien rechtvaardigen 
te vinden zijn (Gn. 18,26-33). 

Na de naam van een stad ontvangt de antichristelijke samenleving de 
naam van een land: Egypte, een land waar talloze afgoden worden vereerd 
en waar Gods gemeente verdrukking en vijandschap te verduren kreeg (Exo
dus). De samenleving die met de twee getuigen afrekent, laat dezelfde geest 
zien die Sodom en Egypte destijds kenmerkte. 

Waar ook hun Heer is gekruisigd: het aardse Jeruzalem als de plaats waar 
de gebeurtenissen van dit visioen zich afspelen, leent zijn vorm aan deze visi
onaire grootheid. Jeruzalem stootte Christus uit in onbekeerlijke vijand
schap. Jezus Christus wordt hier 'hun Heer' genoemd, nl. van de twee getui
gen. Hij is hun opdrachtgever en zender (vgl. 11,3 'mijn getuigen'). 

Ook: er is een parallellie tussen de dood van Christus en die van zijn getui
gen. De antichristelijke vijandschap is gebleven. Jeruzalem kruisigde Chris
tus. De grote stad doet zijn getuigen hetzelfde aan als hun Heer: een geweld
dadige dood. De dienaren lijden als hun Heer (Mt.l0,24v; Joh. 15,20). 

Deze toevoeging heeft ook iets typerends: het kunnen ook kerkelijke men
sen zijn, die zich in vijandschap tegen de trouwe gemeente keren, zoals ker
kelijke mensen Christus uitwierpen uit de stad Jeruzalem en Hem kruisig
den. Ook de haat van een kerkgemeenschap die leeft in zelfhandhaving, kan 
zich tegen de getrouwe getuigen keren. 

De karakteriseringen van deze grote stad maken het onmogelijk deze stad 
te identificeren met een bepaalde geografische eenheid. Er liggen hier verwij
zingen naar Sodom, Egypte, Jeruzalem en Babyion. Hier worden gebeurte
nissen van vele steden en landen verteld als die van één stad. Dit past geheel 
in de context, waar de universaliteit van dit gebeuren wordt onderstreept 
(m.n. in vs 9-10). Hier wordt een bepaalde structuur van vijandschap bloot
gelegd, die in verschillende landen en verschillende tijden een bepaalde vorm 

57. Over de betekenis van 'pneumatikoos': ,,wenn man das geistliche wallen lasst" (W. Bau
er, Worterbuch, 1347). Vgl. E. Schweizer, TWNTVl, 448; M. Rissi, Judenproblem, 246; 
P.S. Minear, Ecclesiology, 94; J.C. de Young, Jerusalem, 102: ,,in de taal van de profe
tie". 

193 



kan krijgen. Een vijandschap die ook Johannes aan den Hjve moest ervaren 
(vgl. de overeenkomst van Op. 1,9 met Op. 11). 

Aan de beschrijving van het onbegraven laten van de getuigen liggen volgens som
migen historische gebeurtenissen ten grondslag Vaak^* wordt gewezen op Jose-
fus' vermelding (in: 57IV 5,2.314-318) van twee hogepriesters, Ananus en Jezus, 
die in 68 A.D. door Idumese extremisten werden vermoord en onbegraven bleven 
liggen 
De mogelijkheid dat 11,8 een zinspehng op deze gebeurtenis bevat, behoeft met 
te worden uitgesloten, al is die ook nooit te bewijzen. Maar protest moet worden 
aangetekend tegen het streven het hele decennium van de joodse oorlog in Op 11 
terug te willen vinden Inderdaad zijn Ananus en Jezus onbegraven gebleven, 
maar verder zijn er veel verschillen^' in de beschrijving: de getuigen van Op 11 
worden nergens hogepriesters genoemd, Ananus en Jezus hebben geen opstanding 
en hemelvaart beleefd, zoals de twee getuigen. De hogepriesters zijn slachtoffers 
van joodse onderlinge twisten, de getuigen van het beest uit de afgrond De getui
gen dragen met het gewijde hogepriesterlijke gewaad, maar een sober profetisch 
boetekleed De beschrijving m 11,3-13 is zodanig, dat vele geschiedenissen uit ve
lerlei tijden daarin als het ware samengevat zijn Het is willekeurig dit tot één tijd
vak te beperken. 

Vs 9: de lijken die onbegraven blijven liggen, worden ook tentoongesteld. 
De toeschouwers bij deze expositie zijn vertegenwoordigers van alle volken, 
stammen, talen en naties. Deze vierledige opsomming, die zeven keer in 
Openbarmg voorkomt, is een wending die uit het boek Daniel bekend is 
(Da.3,4.7.29;7,14) en die katholiciteit in ruimte en tijd uitdrukt. Represen
tanten van alle wereldbewoners zijn getuige van het onbegraven blijven lig
gen van de lijken der profeten. De hele wereld ziet het succes van het beest 
uit de afgrond. 

Het feit, dat de grote stad bevolkt blijkt te zijn door een internationale 
menigte, roept bij vele uitleggers verbazing op, maar hoeft dat niet te doen, 
als men bedenkt, dat de stad alleen decor en achtergond is in het visioen. Het 
aardse Jeruzalem leent zijn vorm om visionair aan te duiden, dat Gods ge
meente getuigend optreedt m de samenleving. Dat gebeurt over de hele we
reld. Overal waar deze profetische actie onmogelijk wordt gemaakt, zijn we
reldbewoners daarvan getuige. Hier breekt de bedoelde werkelijkheid door 
de visionaire vormen heen: alle wereldbewoners zijn het adres van de profeti
sche prediking der getuigen. Zij komen nu ook kijken hoe het met hen afge
lopen is. 

Ook de vermelding in 11,2, dat de stad aan de heidenen prijsgegeven is, 
kan de verbazing over de aanwezigheid van een internationaal gezelschap in 
de grote stad wegnemen. Dit komen kijken onthult de houding van de men-

58 S Giet, Histoire, 89vv, J.de Zwaan, Opb, 41, KI Berger, Auferstehung, 27 
59 Vgl D Haugg, Zeugen, 120-122, A Feuillet, Essai, 193, W W Reader, Riddle, 409 
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sen: zij waren het adres van de boodschap der getuigen en wilden er niet aan, 
maar nu deze getuigen uitgeschakeld zijn, komen zij graag kijken. Nu komt 
eruit wat er ten diepste inzat. 

De duur van deze tentoonstelling wordt aangegeven als drie en een halve 
dag. Deze tijd correspondeert*" met de drie en een halfjaar van hun profe
tische activiteit (11,3). Het uitgeschakeld-zijn duurt beduidend korter dan 
hun ingeschakeld-zijn. De overwinning van het beest uit de afgrond steekt 
armzalig af ten opzichte van de veel langer durende onaantastbaarheid der 
beide getuigen. 'Drie en een half' is de helft van zeven". Het slaat op een 
periode die plotseling wordt afgebroken. Het ingrijpen van God, dat be
schreven wordt in 11,11-12, wordt hier al ingeluid. 

Deze toeschouwers laten niet toe dat de lijken van de getuigen in een graf 
worden bijgezet^\ Dodenzorg, die in de oosterse wereld vanwege het kli
maat noodzakelijk op de sterfdag moet plaatsvinden, wordt verhinderd. Zo 
sterk blijkt de haat tegen Christus te zijn, dat men zijn getuigen geen begra
fenis gunt. Er zijn nog mensen die deze dodenzorg willen bewijzen, maar het 
merendeel houdt hen op gewelddadige wijze ervan af. 

Dit is het antwoord van het publiek dat door de beide getuigen werd be
reikt: zij wijzen de profetie af en verlustigen zich in het uitgeschakeld-zijn 
van de kerk. Ondertussen is men getuige van het echt dood-zijn van de getui
gen en zal het bij Gods ingreep straks onmogelijk zijn die te ontkennen (vs 
11-12). 

Vs 10: nu vertegenwoordigers van alle volken erbij waren om de lijken der 
getuigen te bezien, wordt de overwinning van het beest uit de afgrond over 
de hele aarde bekend. De bewoners der aarde zijn blij'^ Deze uitdrukking 

60 'Dagen' mag h 1 niet gelijkgesteld worden met 'jaren', zoals L Gry, Chapitres, 203v be
pleit De bewuste tegenstelling tussen de dagen van machteloosheid en de jaren van profe
tische volmacht wordt dan weggewerkt Vgl E -B Allo, Propos, 576 

61 Enkele uitleggers zien een verbinding met de drie dagen van Christus in het graf Op 11 
toont beslist een verbondenheid tussen de getuigen en hun Heer Maar op dit punt kan 
deze correspondentie met gesteld worden, want drie en een half is niet hetzelfde als drie 

62 'ZIJ ' , het subject van ,,zij laten met toe", vatten we op als de mensen die de wereldbevol
king vertegenwoordigen De uitleg, dat de lichamen der getuigen subject zijn, wordt ook 
verdedigd Hun onaantastbaarheid duurt dan tot na hun dood voort De verbinding van 
VS 9a en 9b en de verbinding van vs 9 en 10 is zodanig, dat het subject steeds dezelfde men
sen moet aangeven (vgl D Haugg, Zeugen, 21-29 en 3 Munck, Petrus und Paulus, 36\ 
tegenover F Spitta) 

63 'Aarde' opnieuw een aanduiding, dat het visioen, dat getekend wordt als zich afspelend 
in Jeruzalem, de werkelijkheid tekent van de profetische activiteit van de kerk over de hele 
aarde De verbazing van W Bousset, Komm, a 1 , en R H Charles, Comm, a 1 , dat de 
hele aarde met zo snel het bericht van de dood der getuigen kan horen, is dan ook 
misplaatst Ook de beperking van R H Charles tot bewoners van Palestina (Comm, a 1 ) 
en van F Dusterdieck tot bewoners van de stad (Komm, a 1 ) is onjuist Ook L van Har-
tingsveld, TT, a 1 , brengt ten onrechte een beperking aan tot alleen joden Alleen al het 
tweemaal noemen van 'de aarde' in vs 10 weerspreekt deze visies. 
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voor de wereldbewoners komt vaker in Openbaring voor (3,10;6,10;8,13; 
13,8.12.14; 14,6; 17,2.8) en duidt de grote massa aan, de grote meerderheid 
die de tegenstanders van God en het Lam gemakkelijk volgt. Het lijkt tege
lijk een typering: zij die aardsgezind zijn. 

De reactie op het bericht van de afrekening met de getuigen is er een van 
blijdschap en uitbundig vreugdebetoon (vgl. Lc. 12,19; 15,23-32 en 16,19) en 
krijgt als climax, dat men aan feestelijke maaltijden elkaar geschenken geeft 
(vgl. Est.9,12.22). Deze vreugde om het verdwijnen van de kerk roept herin
neringen op aan de gebeurtenissen die aan de uittocht van Israël uit Egypte 
voorafgingen (Ex. 12,35.36; Ps. 105,38). 

De reden van dit vreugdebetoon wordt ook genoemd: deze beide profeten 
waren een kwelling geweest voor de bewoners der aarde. Hier worden de ge
tuigen gekarakteriseerd als profeten. Zij gaven Gods Woord door en riepen 
op tot terugkeer. Deze prediking van de kerk overal op aarde is een kwelling 
voor de meesten en bezorgt hen gewetenswroeging. Onder deze kwelling 
moeten vooral ook de plagen van 11,6 gerekend worden*^. Nu de verstoor
ders van de vrede weg zijn, heerst er algemene vreugde: ,,De kerk is dood", 
,,We kunnen ons uitleven". Toch juicht men te vroeg. 

6.5.2 De verhoging van de twee getuigen en de reacties daarop (Op.11,11-14) 

Vs 11: de vreugde is van korte duur. De tentoonstelling van de lijken der ge
tuigen vindt plaats gedurende drie en een halve dag (11,9), een tijdsaandui
ding die aangeeft, dat een periode plotseling wordt afgebroken. Hoe God in
grijpt, volgt nu, nadat eerst de tijdsduur 'drie en een halve dag' is herhaald. 

De dode getuigen krijgen van God hun levensadem terug (vgl. Gn.2,7; 
Ez.37,10). Het beest uit de afgrond doodde hen (vs 7), God maakt hen weer 
levend. Opnieuw legitimeert Hij hen (vgl. vs 5-6). Op de hoofdstraat, waar 
de lijken geshowd werden, vindt dit machtige ingrijpen plaats van de dood 
gewaande God. 

Na deze opwekking staan zij ook zelf op (vgl. Ez.37,10). De vernederden 
worden verhoogd. Stonden de vernedering en dood van de twee getuigen (vs 
7-10) in contrast met de hun verleende volmacht (vs 5-6), de nu blijkende ver
hoging houdt weer een contrast in met de zojuist beschreven verachtelijke 
behandeling en ligt weer in de lijn van de legitimatie in vs 5-6. 

De samengestroomde toeschouwers (vs 9-10) krijgen nu iets anders te zien. 
De dood gewaande kerk komt tot leven, zoals ook haar Heer, de gekruisigde 
Christus, tot leven kwam. Opnieuw is de gestalte van Christus in zijn getui
gen te herkennen. De laatsten worden de eersten. De op de hoofdstraat aan
wezigen worden tot getuigen, zonder dat zij dit wilden. Zij zien deze 

64. 'basanidzoo' kan lichamelijke pijn inhouden (Op.9,5;12,2;14,10;18,7.10.15;20,10), ook 
innerlijke pijn (2 Pe.2,8). Vgl. J. Schneider, TWNT I, 561. 
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opwekking*'. Daarbij maakt grote angst zich van hen meester Opnieuw 
een contrast met de in vs 10 getekende uitbundige vreugde. Gods onverwach
te ingrijpen brengt bij zijn tegenstanders vrees teweeg (Ex. 15,16; Mt 28,4 8; 
Lc.24,5.37r. 

Tot drie keer toe wisselt het onderwerp in vs 11 Deze subjectswisseling, 
die ook m vs 12 nog twee keer voorkomt, onderstreept de contrasten en de 
dramatiek van dit gebeuren 

Johannes profeteert, dat de getuigende kerk, die eerst uitgeschakeld werd, 
weer tot leven komt Ook na de gewelddadige dood van bepaalde getuigen, 
staan weer nieuwe op, die het getuigenis voortzetten*'. Men krijgt de kerk 
uit de samenleving niet weg God, die volmacht verleende tot haar optreden, 
blijft achter haar staan Hij kan de tijdelijke nederlaag van zijn getuigende 
gemeente niet aanzien en komt in het geweer 

Vs 12: Johannes hoort'* dezelfde stem die in vs 1 tot hem sprak nu tot de 
opgestane getuigen spreken Het machtswoord uit de hemel khnkt luid, zo
dat de mensen op aarde het horen, ook de vijanden, die getuige zijn van wat 
gaat plaatsvinden 

Stijgt hierheen op Dezelfde uitnodiging die klonk tot Johannes in 4,1 om 
door de open deur de hemel in te gaan en daar inzage te ontvangen, klinkt 
nu tot de getuigen en beveelt hen ten hemel op te varen Zij volgen het bevel 
op en stijgen in een wolk op ten hemel Deze hemelvaart onderstreept hun 
verhoging en is een bewijs van hun legitimatie. De levensgeschiedenis van 
Christus herhaalt zich tot in de hemelvaart toe in de geschiedenis van zijn 
getuigen*'. De hemelvaart van Elia herhaalt zich bij deze tweede Elia en de
ze tweede Mozes overtreft de eerste, nu ook zijn lichaam wordt opgenomen! 

Ook deze machtsdaad van God vindt plaats ten aanschouwen van de vij
anden De toeschouwers, die m vs 9-10 kwamen kijken en in vs 5 al in hun 
vijandige opzet werden getekend, worden nu ook echt vijanden genoemd. In 
het zicht van de overwinning kan dat Zij zien de hemelvaart van de getui
gen, die ZIJ eerst kwijt wilden De twee getuigen komen uiteindelijk in de he
mel terecht, de twee beesten belanden in de vuurpoel (19,20) Zij die zoeven 
nog als lijk terneerlagen, varen in triomf op ten hemel. De smadelijke behan
deling van VS 8-10 is helemaal gewroken™ 

65 De verzen 9 12 bevatten vele werkwoorden van waarnemen 9 ('blepousin'),ll ('theoo 
rountaas'),12 ('ekousan' en 'etheooresan') De toeschouwers worden getuigen tegen wil 
en dank Ook in het lijdensevangelie van Christus wordt het zien van de getuigen bena 
drukt (Mc 15,40 47,16,4, Lc 24,37 39, Mt 28,1, Joh 20,6 8 12 14, vgl Ps 22,8 en 31,12) 
Zo terecht KI Berger, Auferstehung, 33 36 

66 Ook hier een overeenkomst tussen de geschiedenis van Christus en die van zijn getuigen 
67 Ch Brutsch, Komm II, a 1 , wijst op Paulus na Stefanus en op Luther na Johannes Hus 
68 Zie 6 1 2 De tekst van Op 11 
69 Ook in het aanschouwen van de eerst vermoorde getuigen ligt een overeenkomst met wat 

Jezus overkwam vgl Zach 12,10 het aanschouwen van de doorstokene 
70 S Greijdanus, KNT, a I , en M Rissi, Was ist, 106 wijzen op de overeenkomst met 1 
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Vs 13: Op. 11,11-13 tekent een geweldige ommekeer in vergelijking met 11,7-
10 en neemt daarmee de lijn van 11,5-6 weer op: God staat achter zijn getui
gen en legitimeert hen. Deze hen verleende volmacht werkt door in hun op
standing en hemelvaart (11,11-12), maar ook in de daarop volgende aardbe
ving. 

En op datzelfde moment legt duidelijk verbindingen met het voorafgaan
de. Het woordje 'en' tekent deze aardbeving als verbonden aan de hemel
vaart der getuigen. De nadruk op het gelijktijdige geeft aan, dat Gods ver
heerlijking van zijn getuigen samenvalt met de bestraffing van zijn vijanden. 

Een grote aardbeving: de dood en opstanding van Christus werden door 
het beven van de aarde begeleid (Mt.27,51;28,2), zo volgt nu ook op de op
standing en hemelvaart der getuigen een aardbeving. God laat de vloer onder 
de stad beven en brengt zijn tegenstanders om het verachten van zijn getui
gen schrik en straf. De ernst van dit moment is voelbaar tot in de natuur. 
De triomf van de hemelvaart wordt bekrachtigd met deze aardbeving. 

Als gevolg hiervan stort tien procent van de huizen van de stad in. Van 
alle tien huizen gaat er één omver. Het is het begin van de afbraak, maar 
men kan niet zeggen, dat het leven niet verder kan. Gods werkwijze, om in 
zijn gericht sparend en daarin wervend te handelen, treft hier. Dit principe 
van de begrensde strafactie komt eerder in Openbaring voor: m Op.6;8 en 
9". De bedoeling van dit sparend handelen is blijkens 9,20-21 het bekeren 
van de mensen. 

De stad is dezelfde als in vs 8: de grote stad Jeruzalem, waar dit visioen 
zich afspeelt. Deze stad wordt, gezien 11,2, ook door heidenen bewoond 
(vgl. 11,9-10). 

Het aantal slachtoffers, dat bij de aardbeving om het leven komt, is 7.000 
personen'^ (letterlijk: 'namen', vgl. voor de betekenis 'persoon': 
Nu.2.20;3,40.43). Een groot aantal mensen komt om, maar met alle bewo
ners worden gedood. Zo wordt ook de stad niet totaal vernield; een tiende 

Tess 4,17 Inderdaad is die overeenkomst er, maar de in 1 Tess 4 centrale gedachte van 
het Christus ter begroeting tegemoet gaan, ontbreekt hier 

71 Op 6,6 breng geen schade toe aan de ohe en de wijn, 6,8 het vierde deel der aarde, 
8,7 8 9 10 11 12 het derde deel van , 9,4 geen schade aan gras, gewas en boom, 9,5 
niet doden, alleen pijnigen, 9,15 18 het derde deel der mensen De term 'wervend toor
nen' is van J de Vuyst, Structuur, 30 

72 Dit aantal speelt een rol in de discussie over de vraag, welke stad bedoeld is in 11,8 Jeru
zalem of Rome Veel commentaren stellen, dat dit aantal, vermenigvuldigd met tien, in 
de buurt komt van de 120 000 inwoners die Flavius Josefus vermeldt van Jeruzalem m 
Contra Ap , I 22,197 (ed Loeb, 242) In deze zin schrijven H Kraft, Komm, a 1 , R H 
Charles, Comm, a 1 , M Rissi, Judenproblem, 245, M Rissi, IVas ist, 100, A J Beagley, 
Enemies, 68v Maar J Munck stelt terecht (Petrus und Paulus, 43-46), dat het instorten 
van tien procent van de stad nog niet bewijst, dat het genoemde getal van 7000 personen 
ook tien procent van het aantal inwoners is Dat is zelfs onwaarschijnlijk, als we beden 
ken, dat de massa bij de lijken staat te kijken en op een centraal punt opeengepakt staat 
Gezien het symbolisch karakter van het getal 7000, is het beter dit gegeven niet bij de dis 
cussie over de stad van 11,8 te betrekken 
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deel is in het licht van de in voorgaande hoofdstukken genoemde straffen 
zelfs opvallend mild. Het is nog niet de totale eschatologische wraak van de 
slotakte der geschiedenis, maar een gevoelige bestraffing van de vreugde om 
de moord op de getuigen. 7000 worden er levend begraven, omdat zij ande
ren niet wilden begraven. 

God heeft wat met de overlevenden voor. Deze mensen, die de boodschap 
van de getuigen hebben gehoord, die ook toeschouwers waren bij hun schan
de en hun opstanding en hemelvaart, die bij de daarop volgende aardbeving 
de grond onder hun voeten voelden trillen, zijn nu vol angst''. Nu voelen 
ZIJ dat God zelf de oproep van zijn getuigen kracht bijzet. 

Zo worden zij uiteindelijk ertoe gebracht God als de God van de hemel 
eer te geven. Wat bij de gerichten van Op.6;8 en 9 wel werd beoogd, maar 
niet bereikt; wat ook op de prediking van de getuigen met volgde, dat volgt 
nu: God wordt erkend en ontvangt eer. De stad, die vol vreugde was om de 
dood van de kerk, is nu vol lof voor de levende God. 

Eer geven is meer dan een oppervlakkige erkenning zonder echte 
verandering'". Blijkens 14,7 en 16,9 is dit echte bekering en een oprecht 
prijzen van God" als de verhevene, als de God die vanuit de hemel alles 
beheerst'*. 

Na de reacties van 6,15-17;9,6 en 9,20-21 volgt nu een reactie van eerbetui-
ging aan God. God zet zijn pretentie om erkend te worden door, zelfs als 
men zijn boden doodt. Na grote verliezen vanwege Gods strafacties volgt er 
toch bekering. 

Vs 14: het einde van het tweede wee wordt aangekondigd en het spoedig te 
verwachten derde wee wordt ingeleid. De drie weeën zijn voor het eerst ge
noemd in 8,13 en blijken daar samen te vallen met de laatste drie bazuinen. 
Het eerste wee wordt uitdrukkelijk gemarkeerd in 9,12: de vijfde bazuin is 
het eerste wee. 

Een tweede markeringssteen vinden we in 11,14: de zesde bazuin van 9,13-
21 en wat daarop volgde in 10,1-11,13 vormen samen het tweede wee. 

Het derde wee komt snel: de zevende bazuin wordt weldra geblazen. Het 
derde wee wordt niet met zoveel woorden gemarkeerd. Wel valt het dreigen
de woord 'wee' in 12,12. Daarom moet het derde wee vooral betrokken wor
den op de grimmige activiteiten van de draak/duivel op aarde en in de zee 

73 Deze 'ovengen' behoren dus tot de in 11,9 en 10 genoemde mensen uit ,,de volken en 
stammen en talen en naties" Hierin uitsluitend joden te zien die zich bekeren, is strijdig 
met de plaats van vs 13 na vs 9 en 10 Vgl M Rissi, Was ist, 106, D Haugg, Zeugen, 
118v De bestreden opvatting wordt verdedigd door R H Charles, Comm, a 1 , Ch 
Brutsch, Komm, a 1 , F Dusterdieck, Komm, a 1 , A Wikenhauser, RNT, a 1 

74 Contra A J Visser, PNT, a 1 en L van Hartingsveld, TT, a 1 
75 'Eer geven', vgl Op 4,9 en 19,7 een oprecht prijzen van God Ook in het OT komt deze 

wending frequent voor 1 S 6,5, Ezr 10,11, Js 42,12 
76 De uitdrukking 'God des hemels' komt in het NT alleen hier en m 16,11 voor In het OT 

is het een bekende naam Ezr 1,2,5,11 12,6,9 10,7,12 21 23, Neh 1,4 5, Da.2,18.19 37 44 
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na zijn vernedering uit de hemel (12,13-13,18). De benaming 'wee' naast 'ba
zuin' voor deze gerichtsvoering onderstreept het dreigende en angstaanja
gende karakter ervan. 

6.6 De hemelse tempel gaat open (Op.11,19) 

Nadat de zevende engel de zevende bazuin heeft geblazen, wordt in de hemel 
het lied aangeheven. Angst was de reactie van Gods tegenstanders bij het 
zien van zijn machtig handelen (11,13). Het kan twee kanten opgaan met de 
menselijke emotie: angst of blijdschap. Die tweede reactie volgt nu: blijde 
lofzang in de hemel door stemmen (vs 15) en door de 24 oudsten (vs 16-18). 
Hemelse stemmen prijzen de openbaring van Gods heerschappij op aarde (vs 
15). De 24 oudsten aanbidden God om het uitoefenen van zijn macht in ge
richt en genade. In hun lied klinken motieven die in het vervolg van Openba
ring nader uitgewerkt worden. Terecht is daarom dit lied van 11,17-18 een 
anticiperend lied genoemd". Ook is gewezen op de strategische plaats van 
11,15 in de structuur van Openbaring'^ 

Vs 19: nadat Johannes het lied van de oudsten heeft gehoord, ziet hij de tem
pel in de hemel opengaan. Eerder in Openbaring bleek er een tempel in de 
hemel te zijn. De toevoeging ,,die in de hemel is" onderscheidt deze hemelse 
tempel van de in vs 1 genoemde aardse tempel. De noodzaak van deze toe
voeging bevestigt de exegese van 11,1-2, dat we daar met een aardse groot
heid te doen hebben. 

De ark van het verbond wordt zichtbaar. Het heilige der heiligen ligt dus 
open voor de blik van Johannes. Het hemelse model van de tempel, destijds 
al aan Mozes getoond, is nu ook helemaal zichtbaar voor Johannes. Deze 
blik in de hemel heeft, evenals dat in 8,2-5 het geval is, een voorbereidende 
functie: God in de hemel heeft de ark als teken van het verbond bij zich. Bij 
alles wat volgt zal Hij zijn verbond trouw blijven. Dat mag Johannes bij 
voorbaat weten. 

Met de lof van de oudsten stemt ook de natuur in. Zelfs haar meest ver
schrikkelijke krachten doen mee met de lof op God (Ps.29;148)''. 

6.7 Beoordeling 

6.7.1 Beoordeling van de visie van J.F. Wal voord c.s. over Op. 11 

De in de inleiding op dit hoofdstuk opgesomde gegevens die een rol spelen 
bij dit standpunt, gaan we nu achtereenvolgens na. Met de geboden exegese 

77. L. van Hartingsveld, Vervulling, 394. 
78. M. de Jonge, Chnstos, 268v; I. de Vuyst, Structuur, 66. 
79. E. Grasser, Bund, 47-55 biedt een uitvoerige bespreking van dit vers. 

200 



als uitgangspunt, willen we beoordelen, of het beroep op deze gegevens te
recht gedaan is. 

a. De tempel in 11,1-2. 
De door ons gevonden exegese van 11,1-2 maakt het onmogelijk, de hier 

genoemde tempel te zien als de tempel te Jeruzalem. De daarvoor in het 
voorafgaande geboden argumenten vatten we hier samen: 

1. Christus heeft de verwoesting van deze tempel aangekondigd (Mc.13,2; 
Mt.24,2; Lc.21,6; Mc 15,29; Mt.24,40, Hnd.6,14). 

2 De realiteit in 95/96 is, dat de historische tempel te Jeruzalem met meer 
bestaat. 

3 Nu de synagoge der joden getypeerd is als 'synagoge des satans' 
(2,9;3,9), kan de aardse tempel te Jeruzalem met meer 'de tempel Gods' ge
noemd worden. 

Een verwachting van een gedeeltelijk bewaard blijven van de tempel laat 
zich met deze drie gegevens niet verenigen. 

Ook de toepassing van dit beeld op de joden in die zin, dat de tempel het 
in Christus gelovende deel van de joden aanduidt en de voorhof de niet-
christelijke joden, moest in 6.2.2 worden afgewezen 

Het IS evenmin mogelijk hierin de verwachting te lezen, dat de tempel te Je
ruzalem in een eindfase herbouwd zal worden. De betekenis van dit visioen 
wordt dan beperkt tot een nog te verwachten periode in strijd met de in 11,2 
en 3 geboden tijdsaanduidingen, die naar de door ons gevonden exegese op 
de totale nieuwtestamentische periode slaan. 

b. De naam 'heilige stad' in 11,2. 
Het IS onmogelijk, dat deze eretitel in een christelijke tekst na 70 op het 

Jeruzalem in de eerste eeuw zou slaan (zie 6.2.2). Gezien het universele kader 
van het vervolg van Op.l 1, is de beperking van deze profetie tot een enkele 
stad onaanvaardbaar. Het kenmerk van profetie om de aangekondigde ge
beurtenissen in eén ruimte te concentreren ('lokale concentratie'*"), wordt 
dan over het hoofd gezien. 

c. De twee getuigen in 11,3-6. 
Dat de twee getuigen zelf Israel voorstellen in een bepaalde gedaante, is 

onaannemelijk gebleken bij de exegese van 11,3-6. De getuigen zijn christe
nen (zie 6.4.2.1) 

Ook Israel als adres van de boodschap der getuigen hebben we afgewezen 
in 6.4.2.4 Het wereldwijde forum en de universele dimensies van Op. 11 slui
ten deze opvatting uit. 

80 Deze term is van J de Vuyst, Opb, 26 91 
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d. Waar ook hun Heer is gekruisigd (11,8). 
Voordat men in deze bepaling een duidelijke aanwijzing van Jeruzalem 

ziet, moet men bedenken, dat dit een typering is uit een serie van meer. 
Waarom die ene eruitgelicht? De stad wordt ook met een landsnaam gety
peerd, een aanwijzing dat hier geen geografische eenheid wordt bedoeld, 
maar dat hier profetisch typerend gesproken wordt ('geestelijk'). 

De stad is door heidenen bezet (vs 2) en blijkt ook een internationale me
nigte te bevatten (vs 9-10). Er wordt een situatie getekend, waarin die van 
vele tijden en plaatsen als het ware samengegroeid zijn. Het gaat niet aan één 
typering eruit te lichten en uit te roepen: ,,kijk eens, hoe duidelijk het hier 
over Jeruzalem gaat" (zie verder bij de exegese van 11,8). 

e. Het eren van God na de aardbeving (11,13). 
Wie bij 11,8 gekozen heeft voor de opvatting, dat het hier over Jeruzalem 

gaat, zal dat ook bij 11,13 doen. De afwijzing van dit standpunt bij 11,8 
werkt hier eveneens door. Ook het verband maakt het onmogelijk in 'de ove
rigen' joden te zien, die zich bekeren. De mensen in de stad worden als een 
internationaal gezelschap getekend (11,9.10)*'. 

ƒ. De ark in 11,19. 
De hemelse ark die God bij zich heeft, wordt door velen gezien als teken 

van zijn trouw aan Israël. De tekst zegt dat evenwel niet, maar noemt de ark 
van Gods verbond. Waarom dit tot Israël beperken als het verband aangeeft, 
dat God wereldwijd werkt en onder alle volken erkenning zoekt? 

Conclusie 1: om een bijzondere plaats van Israël in het handelen Gods in de 
eindtijd te verdedigen, kan men zich niet op Op. 11 beroepen. Hier wordt 
geen profetie gegeven van een bekering van Israël, maar van het getuigend 
optreden van leden der christelijke gemeente in een vijandige samenleving en 
de gevolgen daarvan. 

6.7.2 Beoordeling van de visie van C. van der Waal over Op. 11 

De goede verstaander heeft in de gegeven exegese al heel wat bestrijding van 
Van der Waals exegese kunnen aantreffen. Voor alle duidelijkheid vatten we 
de hoofdpunten van de te oefenen kritiek op Van der Waals exegese van 
Op. 11 samen: 

a. Het beeld van de stad met tempel en voorhof is een eenheid. Het is daar
om onmogelijk de tempel en het altaar in de hemel gesitueerd te zien en de 
stad op aarde te laten als het aardse Jeruzalem vóór 70. Van der Waals exe
gese van de tempel in 11,1 als de hemelse tempel strandt ook op 11,19, waar 
uitdrukkelijk gesproken wordt over de tempel die in de hemel is. Een toevoe-

81. Vgl. noot 73 bij de exegese van Op.11,13. 
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ging die overbodig is, als het al vanaf 11,1 over de hemelse tempel gaat. 
b. Zijn exegese van de voorhof nh voorstellend de synagoge die in het ge

richt wordt prijsgegeven, ontmoet hetzelfde bezwaar: de eenheid van het 
beeld wordt doorbroken, door de voorhof op een aardse grootheid te betrek
ken en de tempel en het altaar op hemelse realiteiten (vgl. 6.2.2). 

De tijdsaanduidingen in 11,2 en 3 laten geen beperking toe tot de ruim 40 
jaar tussen de verwerping van Christus en de verwoesting van Jeruzalem, zo
als Van der Waal bepleit. 

c. De twee getuigen worden in 11,4 getekend als behorend tot de tempelin
ventaris. Consequentie van de exegese: tempel in 11,1 = hemelse tempel, 
zou moeten zijn, dat de getuigen optreden in de hemel. Van der Waal trekt 
deze consequentie niet, maar ziet het optreden van de getuigen als het getui
genis van de kerk tegenover de synagoge in de jaren voor de val van Jeruza
lem. 

De gelijkstelling van de 42 maanden en de 1260 dagen stelt in deze exegese 
voor problemen. De 42 maanden zijn ,,de noodtijd voor Jeruzalem" als de 
heidense Romeinen Gods gericht over de stad voltrekken en tegelijk als 1260 
dagen de periode van getuigenis die nog waarschuwt voor dat gericht? 

d. Het internationale forum en de universele kaders voor het optreden van 
de getuigen komen in de exegese-Van der Waal totaal niet uit de verf. De vol
macht van de getuigen bestrijkt de hele aarde (11,6), wat door Van der Waal 
ten onrechte met 'land' wordt vertaald. De toeschouwers van 11,9 ziet hij 
ten onrechte als joden uit allerlei oord, in strijd met wat er staat: mensen 
,,uit de volken en stammen en talen en natiën", een viervoudige opsomming, 
die hier en elders in Openbaring universaliteit en katholiciteit uitdrukt. Het 
lied van 11,15 leert, dat de heerschappij over de wereld in geding is. Het zijn 
kosmische dimensies in Op. l l : de Here der aarde (vs 4) wordt in vs 13 de 
God des hemels genoemd*^. 

e. De grote stad, waar ook hun Heer gekruisigd werd, wordt door Van der 
Waal beschouwd als Jeruzalem dat rijp is voor het gericht. Het onder 6.7.1 
sub d genoemde bezwaar tegen Walvoord c.s. is ook op Van der Waal van 
toepassing. Hij gaat voorbij aan het feit, dat Egypte de naam van een land 
is, aan de aanduiding 'geestelijk', die ook de toevoeging ,,waar hun Here ge
kruisigd werd" maakt tot een profetische typering en aan de internationale 
samenstelling van de bevolking van deze stad. Het vele malen uitroepen van 
11,8 tot sleuteltekst voor het verstaan van Openbaring is geen vrijbrief om 
dit vers uit het verband los te maken, zelfs niet om een van de profetische 
typeringen in dit ene vers eruit te lichten ten koste van andere. 

ƒ. Van der Waal ziet heel Op.l 1 als profetie van het verbondsgericht over 
het afvallige Jeruzalem. Maar hoe verhouden de verschillende onderdelen 
van dit hoofdstuk zich tot elkaar bij hem? Als de getuigen optreden tegen 
de synagoge tussen 33 en 70, wat moeten we ons dan indenken bij de gerich-

82. Vgl. F. Mussner, Weltherrschaft, 216vv. 
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ten van vers 5-6? Wat moeten we ons indenken bij de uitschakeling van de 
getuigende kerk, beschreven in 7-10? Wat is nu 70 en wat is 33? Wat doet 
Van der Waal met de reactie van de mensen die de aardbeving overleven? 
Als Op. 11 het gericht van 70 tekent, wat houdt dan de erkenning van God 
in 11,13 in? 

Conclusie 2: de visie op Op. 11 als aankondiging van het verbondsgericht 
over Jeruzalem in 70 A.D. houdt een onaanvaardbare beperking in tot één 
stad en één periode en rekent niet met de universele en zelfs kosmische di
mensies in dit hoofdstuk. Van der Waals beroep op Op. 11,8 moet worden 
afgewezen. Datzelfde geldt van zijn beroep op Op. 11,8 ter verdediging van 
de datering van Openbaring vóór 70 (zie 4.1.3 en 4.2.5). Zo'n beroep laat 
zich met de hier geboden exegese van Op. 11,8 niet verenigen. 
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7 DE VROUW EN DE DRAAK 
De exegese van Openbaring 12 

7.1 Inleiding - Tekst - Vertaling - Verband 

7.1.1 Inleiding 

Het in hoofdstuk 1 geboden overzicht van hedendaagse meningen t.a.v. een 
uit Openbaring af te leiden heilrijke toekomst voor Israël gaf te zien, dat 
vrijwel alle daar genoemde auteurs zich ook beroepen op gegevens uit Op. 12. 
Dit betreft in ieder geval de volgende onderdelen van dit kapittel: 

a. De vrouw (12,1) als moeder van de Messias is beeld van Israël, dat ook 
in het OT vaak als vrouw of bruid voorkomt (zie I . l . l over H. Lindsey; 
1.1.2 over H. Verweij; 1.1.3 over W. Glashouwer en 1.2 over J.F. Wal-
voord); 

b. de twaalf sterren (12,1) verwijzen, gezien de echo van Gn.37,9-10, naar 
de twaalf stammen van Israël (zie 1.1.1 over H. Lindsey; 1.1.2 over H. Ver
weij; 1.1.3 over W. Glashouwer en 1.2 over J.F. Walvoord); 

c. de weeën van de vrouw (12,2) duiden het lijden van Israël aan ten tijde 
van de komst van Christus (zie 1.2 over J.F. Walvoord); 

d. de woede van de draak waarmee hij de vrouw vervolgt (12,4.6.13-16), 
wordt beschouwd als het vervolgen van de joden (zie 1.1.2 over H. Verweij; 
1.1.3 over W. Glashouwer en 1.2 over J.F. Walvoord); 

e. de woestijn (12,6.14-16) wordt door W. Glashouwer en H. Verweij (zie 
1.1.2 en 1.1.3) gezien als de plaats waar het verbond tussen de Heer en Israël 
wordt hernieuwd; 

ƒ. Michael (12,7) wordt genoemd: hij is blijkens Da.12,1 de vorst van Is
raël (zie 1.1.2 over H. Verweij en 1.1.3 over W. Glashouwer); 

g. de vleugels van de arend (12,14) symboUseren de bijzondere ingreep van 
God om Israël te redden (zie 1.1.1 over H. Lindsey); 

h. het onderhouden van de vrouw in de woestijn (12,14) is de bovenna
tuurlijke zorg, waardoor God zich een rest van Israël bewaart (zie 1.2 over 
J.F. Walvoord); 

/. de overigen van het nageslacht der vrouw (12,17) zijn de in Christus ge
lovende joden die de vervolging door de draak moeten ondergaan (zie 1.1.1 
over H. Lindsey; 1.1.2 over H. Verweij; 1.1.3 over W. Glashouwer en 1.2 
over J.F. Walvoord). 

In hoofdstuk 3 is geschetst, hoe Op. 12 functioneert in de visie van C. van 
der Waal. Z.i. is hier de antithese tussen de joodse synagoge en de christelij
ke gemeente zichtbaar. 

Pas na een volledige exegese van dit hoofdstuk kan beoordeeld worden, of 
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deze elementen uit de tekst van Op. 12 terecht door de genoemde auteurs 
worden aangevoerd Daarom gaan we nu over tot de exegese van Op 12. 

7 1 2 De tekst van Openbaring 12 

Uitgangspunt voor onze exegese is de tekst die geboden wordt in de editie van 
Hodges-Farstad' Ten opzichte van de tekst in de editie Nestle-Aland (26) zijn de 
meest opmerkelijke andere lezingen die wij volgen-

5 'huion arrena' m plaats van 'huion arsen', dat alleen in de Codex Alexandri-
nus en de Codex Ephraemi en in enkele minuskels aangetroffen wordt̂  

10 'ho kategoros' in plaats van 'ho kategoor', dat alleen in de Codex Alexandri-
nus te vinden iŝ  

18 'estathen' in plaats van 'estathe', dat alleen geboden wordt door de Sinaiticus, 
de Alexandrinus, de Codex Ephraemi en enkele minuskels'' 

7.1 3 De vertaling van Openbaring 12 

Op grond van deze tekst komen we tot de volgende vertaling van Op. 12: 

1 Daarop verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met 
de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een krans van twaalf 
sterren. 
2 Zij was zwanger en schreeuwde, omdat zij weeën had en in barensnood 
was. 
3 Er verscheen nog een ander teken aan de hemel: en let op, een grote, vuur
rode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven kro
nen. 
4 En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mee en wierp ze 
op de aarde. De draak nu stond tegenover de vrouw die op het punt stond 
om te bevallen, met de bedoeling haar kind te verslinden zodra zij bevallen 
was. 
5 En ZIJ beviel van een zoon, een mannelijk wezen, die alle volken zal hoeden 
met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en zijn troon 
6 En de vrouw vluchtte de woestijn in, waar zij een plek heeft, door God 
bereid, opdat men haar daar 1260 dagen zou onderhouden. 
7 Daarop ontbrandde er een oorlog aan de hemel: Michael en zijn engelen 

1 Deze tekst is gebaseerd op het werk van H C Hoskier, Text II, 310 332 
2 H C Hoskier, Text II, 315 
3 H C Hoskier, Text II, 322 Dit blindvaren van Nestle-Aland op de Codex Alexandrinus 

is temeer verbazingwekkend, nu een van de conclusies van de recente Amerikaanse disser
tatie van M A Robinson, Scribal Habits, is de uiterste zorgeloosheid van de vroege Egyp
tische schrijvers van de handschriften Sinaiticus, Alexandrinus en Ephraemi Dit ook con 
tra F Buchsel, TWNT III, 637 

4 H C Hoskier, Text II, 332 
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moesten oorlog voeren met de draak. Ook de draak met zijn engelen voerde 
oorlog. 
8 Maar hij hield geen stand en zijn plek werd in de hemel niet meer gevonden. 
9 En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die ook wel duivel 
en satan wordt genoemd, die de hele wereld verleidt; neergeworpen werd hij 
op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. 
10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: ,,Nu is gekomen het heil 
en de macht en het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Gezalfde, 
want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God 
aanklaagde, is neergeworpen. 
11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het 
woord van hun getuigenis en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood 
toe. 
12 Daarom verheugt u, hemel en wie daar wonen; wee de aarde en de zee, 
want de duivel is tot u neergedaald met grote toorn, wetend dat hij weinig 
tijd heeft". 
13 Toen nu de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, begon hij 
de vrouw die van het mannelijk kind bevallen was te vervolgen. 
14 Maar aan de vrouw werden twee vleugels van de grote arend gegeven om 
naar de woestijn te vliegen naar haar plek, waar zij een tijd en tijden en een 
halve tijd onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang. 
15 En de slang spuwde uit haar bek water achter de vrouw aan als een stroom 
om haar daardoor te laten meesleuren. 
16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond 
en verzwolg de stroom die de draak uit zijn bek had gespuwd. 
17 En de draak wilde zijn woede op de vrouw koelen en ging heen om oorlog 
te voeren tegen de rest van haar kroost, namelijk hen die de geboden van 
God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. 
18 En ik bleef staan op het strand aan de zee. 

7.1.4 Het verband van Openbaring 12 

Op. 12 neemt een belangrijke plaats in dit bijbelboek in. Het is het begin
hoofdstuk van de grotere eenheid 12,1-14,20. De voorafgaande serie trom
petten (8,6-11,19) heeft beknopt de overwinning van het beest uit de afgrond 
te berde gebracht (11,7-10). Dat element wordt in 12,1-14,20 uitvoeriger be
licht. Als begin daarvan toont Op. 12 vooral de achtergrond van de bestrij
ding die de gemeente van Christus ervaart. Achter het woeden van het beest 
(11,7; 13,1-8) zit als inspirator de draak. Hiermee is de nauwe verbinding van 
Op.12 met hoofdstuk 11 en 13 aangegeven. 

Op. 12 maakt ook een begin met de verklaring van de proleptische lofzang 
in 1 l,15vv. Veel hiervan zal pas verderop in Openbaring uitgewerkt worden, 
maar Op. 12 toont alvast de twee beslissende gebeurtenissen die ten grondslag 
liggen aan de overwinningsroep tot God en zijn Gezalfde: de verhoging van 
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Christus en de val van de satan^ Daartoe gaat de tekst op het hoogtepunt 
van 11,19, als de lezer/hoorder benieuwd is naar de afloop, eerst terug naar 
het begin. 

Het opengaan van de hemel (11,19; vgl. 4,1;15,5;19,11) is introductie op be
langrijke gebeurtenissen. De gerichtsverschijnselen (bliksems, donderslagen 
enz.) die het zichtbaar maken van de ark begeleiden (11,19; vgl. 
4,5;8,5;16,18) zijn ook als inleidend tot het gericht over de godevijandige 
machten te verstaan. Ten slotte wordt de nauwe verbinding tussen Op. 11 en 
12 aangegeven door 'en' in 12,1 (in onze vertaling: 'daarop') en door het feit 
dat zowel in 11,15.18 als in 12,5 Psalm 2 wordt aangehaald. 

Op. 12 behoort tot dat gedeelte van Openbaring, dat al wel Gods straffend 
bejegenen van zijn vijanden toont, maar ook laat zien, dat dit een sparend 
element heeft. Dit betoon van geduld geeft ruimte aan de tegenstanders om 
tegen de kerk te woeden, maar dit woeden zal nooit de eindoverwinning van 
Christus kunnen tegenhouden'. 

7.2 Het teken van de vrouw 

Op. 12 is een mozaïek met vele steentjes. Een heel belangrijk onderdeel van 
dit mozaïek is het teken van de vrouw. Het is de bedoeling, dat we eerst apart 
aandacht besteden aan de vraag, wat onder het teken van de vrouw verstaan 
moet worden. Het onderwerp van deze studie maakt dat begrijpelijk. Boven
dien brengt de bespreking hiervan ons midden in een aantal voorvragen die 
opgehelderd moeten worden, voordat de exegese van het geheel van Op. 12 
geboden kan worden. 

Tegelijk vatten we daarmee een aantal studies samen, die in de laatste de
cennia zijn gepubliceerd over Op. 12'. 

7.2.1 De wouw is Maria 

Veel studies van m.n. rooms-katholieke exegeten* bespreken de vraag, of 

5. Zo terecht L van Hartingsveld, TT, 10 Eerder al J A Bengel, Gnomon, 1068 Ook bij 
E Schussler Fiorenza, Justice, 54-56, speelt de centrale plaats van Op 11,15-18 in het ge
heel van het bijbelboek een belangrijke rol voor de door haar verdedigde indehng van 
Openbaring 

6 Vgl de beschouwingen van J de Vuyst, Recapitulatie, 97-99 
7 Overzichten van de stand van zaken m b t Op 12 in de nieuwtestamentische wetenschap 

zijn te vinden in A FeuiUet, Etat, 91-98, O Bocher, Ertrage, 68-83, U. Vanni, Etat, 41 
Samenvattende overzichten van de verschillende exegeses van de vrouw zijn te vinden in 
H Gollinger, Zeichen, 25-72, A Th Kassing, Maria, 29-95, B J Le Frois, Woman, 1-9, 
J Kosnetter, Sonnenfrau, F M Braun, Femme, J Ernst, Frau, J Michl, Frau 

8 R E Brown, Mary, 219-239 Vgl P Prigent, Histoire, 138-140, J Lortzmg, Beziehun 
gen, 507vv 
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de mariologische interpretatie van de vrouw van Op. 12' terecht is. 
Het enige argument voor deze exegese is het feit, dat 12,5 de geboorte van 

de Messias noemt. Als het kind de Messias is, moet met de vrouw Maria be
doeld zijn. Deze uitleg kan niet verdedigd worden, als we het geheel van de 
volgende bezwaren'" in rekening brengen: 

a. De schitterende positie van de vrouw aan het firmament (12,1) is niet 
in overeenstemming te brengen met de bescheiden plaats die Maria in de 
evangeliën van het NT inneemt. 

b. Op. 12,5-6 noemt een scheiding tussen moeder en kind. In de evangeliën 
is daarvan niets te vinden. 

c. Wat Op. 12 na vers 5 over de vrouw zegt, kan in het leven van Maria 
niet ingepast worden. Is zij vervolgd en daarom gevlucht naar de woestijn 
en daar onderhouden? Wat moeten we aan met haar alle grenzen overschrij
dende leeftijd (12,14)? 

d. Hoe moeten we de vijandschap van de draak in het leven van Maria 
plaatsen? 

e. Worden de bedreigde gemeenten in Klein-Azie bemoedigd door de ver
schijning van Maria aan het hemelgewelf? 

ƒ. De barensweeën in 12,2 zijn voor de roomse exegeten moeilijk te rijmen 
met hun kerkleer van Maria's 'virginitas in partu'. De 'virginitas post par-
tum' loopt gevaar bij 12,17, dat over meer kinderen van deze vrouw spreekt. 

g. Als de vrouw zo concreet-historisch als een bepaalde vrouw en wel Ma
ria wordt opgevat, wat voor zin heeft het dan nog dat Johannes haar als een 
'teken' aan de hemel heeft waargenomen? 

7.2.2 De vrouw is de kerk inclusief Maria 

Het onverdedigbare van de uitsluitend mariologische interpretatie wordt 
door velen ingezien. Om toch iets van het mariologische te kunnen vasthou
den, bepleiten sommige rooms-katholieke exegeten" een combinatie: deze 
vrouw is wel Maria, maar dat sluit niet uit, dat ze tegelijk onderdeel is van 

9 Deze mariologische exegese is bijv te vinden in de encycliek Ad diem illum van paus Pius 
X (1904) R. Bergmeier, Sonnenfrau, 104-105 laat zien, dat al vroeg in de kerkgeschiedenis 
Maria werd afgebeeld met de attributen van de vrouw uit Op 12. Vgl. ook de afbeeldingen 
in G. Quispel, Geheime Boek, 158-163. R.E. Brown, Mary, 235 wijst erop, dat de mario
logische exegese nog met bij de vroeg-kerkelijke schrijvers, maar eerst in de vierde eeuw 
aan te wijzen is G. Kretschmar, Auslegung, 87 noemt Epiphanius van Salamis de eerste 
die een mariologische uitleg van Op. 12 verdedigde Kretschmars studie bevat ook gegevens 
over de uitleg van de vrouw van Op 12 door de eeuwen heen (Auslegung, 
87 110.112.120 126v 131-133 137 139). 

10. Deze mariologische exegese wordt ook bestreden door H. Gollinger, Zeichen, 31-40; 
A.Th Kassing, Maria, 43-75, Th. Zahn, Komm, 437v, A. Vogtle, Mythos, 396 

11 F.M. Braun, Femme, 639-669; L. Cerfaux, Vision, 250; A. Feuillet, Messie, 84-86; B J. 
Le Frois, IVoman, 207-262; A.Th Kassing, Maria, 77-95; A Roets, Vrouw, 346-353. 
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een groter geheel, de kerk. Dit hinken op twee gedachten moet worden afge
wezen: 

a. Het is niet aannemelijk, dat deze vrouw binnen zo'n beperkte tekst-
eenheid tegelijk een symbool en een concrete historische vrouw aanduidt. 

b. Het beroep op de gedachte van 'the corporate personality' om te kun
nen verdedigen, dat de vrouw zowel op een collectivum als op een individu 
kan slaan, is onjuist'^. 

c. Vele van de onder 7.2.1 genoemde bezwaren gelden ook hier. 

7.2.3 De vrouw is Israël 

Dit is m.n. door J. Sickenberger verdedigd'^ De Messias Jezus Christus is 
voortgekomen uit Israel, het volk der joden. Met de moeder wordt dus Israël 
bedoeld. Haar overige kinderen zijn de christenen die uit Israël voortkomen. 
De vrouw in 12,17 moet dezelfde betekenis hebben: Israël, het volk der jo
den. De woestijn ziet Sickenberger als aanduiding van de opheffing van Is
raels zelfstandig voortbestaan met de gebeurtenissen van 70. Omdat deze 
woestijnperiode begrensd wordt in 12,14, ziet hij hierin een verborgen aan
duiding van Israels religieuze bekering. 

Deze uitleg doet geen recht aan het totaal van de tekstgegevens in 
Op. 12'^: 

a. Wat moet een onthulling over de religieuze toekomst voor Israël in zo'n 
centraal hoofdstuk van Openbaring, dat aan de christelijke gemeente de ach
tergrond van haar vervolging wil tonen? 

b. De verhouding tussen joden en christenen was ten tijde van Openbaring 
niet optimaal. Joden waren soms medeverantwoordelijk voor vervolgingen 
die zich tegen de christelijke gemeente keerden. Zij worden in 2,9;3,9 als 
,,synagoge van de satan" getypeerd. Moet dit Israël, dat de Messias verwor
pen heeft, voorgesteld worden als 'een groot teken', als een schitterende 
vrouw? 

c. Klopt het wel, dat het joodse volk ten tijde van de geboorte van Jezus 
bijzonder bloeiend was, wat, gezien het beeld van een vrouw van licht, ver
wacht mag worden? Nee, Israël wordt door Romeinen overheerst en is niet 
zelfstandig. Ook van een bijzondere geestelijke bloei is geen sprake. 

d. Sickenberger betrekt de woestijn op de straf van Israels verbanning on
der de volken. De tekst spreekt echter over de woestijn als plaats van godde
lijke bewaring en bescherming. Is het denkbaar, dat de joodse gemeente die 

12. B.J. Le Frois, Woman, 236-262; A.Th. Kassing, Maria, 97-104.160-164. Voor de princi
piële afwijzing van deze gedachte vergelijke men J. Kamphuis, Corporatieve persoonlijk
heid, 146-164. 

13. J. Sickenberger, Messiasmutter, 408-419. 
14. Contra Sickenberger ook T. Hohz, Christologie, 104vv; O. Bocher, Ertrage, 75v; H. Gol-

linger, Zeichen, 52-55. 
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de Messias verworpen heeft, als Gods oogappel wordt gepresenteerd aan de 
christelijke kerk? 

e. Hoe moet de vijandschap van de draak gezien worden? Die is in deze 
visie gericht op het niet in Christus gelovende Israël, maar in de tekst van 
Op. 12 op het kind, de Christus, en daarom later op de vrouw. 

ƒ. Bekering van Israël is in de tekst van Op. 12 niet te vinden. 

Een variant op deze visie is de gedachte van M. Rissi^^, dat de vrouw in het 
tweede gedeelte van het visioen de gemeente van jodenchristenen aanduidt 
en dat met de rest van haar kinderen de heidenchristenen zijn bedoeld. 

Ook dit is niet overtuigend": 
a. De bewaring in de woestijn geldt niet alleen voor het joodschristelijke 

deel van de gemeente. 
b. De typering van de overige kinderen van de vrouw in 12,17 is dermate 

algemeen, dat die niet tot heidenchristenen kan worden beperkt. 
c. Het naast elkaar voorkomen van de vrouw en de overige kinderen heeft 

als bedoeling het bewaard worden van de kerk als geheel en het tegelijk be
dreigd worden van de kerkleden uit te drukken. 

Nog een variant hierop is de door Th. Zahn" bepleite visie, dat de vrouw 
het in Christus gelovende Israël van de eindtijd is. 

Verschillende van de hierboven genoemde bezwaren treffen ook deze vi
sie. Daarnaast houdt dit een beperking in van de geldigheid van Openbaring 
tot een bepaalde eindtijd. Deze beperking is in strijd met de door dit bijbel
boek zelf aangegeven bedoeling in 1,1.19;4,1;22,6. 

7.2.4 De vrouw is de ideale hemelse gemeente 

A. Wikenhauser en I.T. Beckwith^^ zien in de vrouw de ideale hemelse 
kerk, zoals die in de eindtijd onthuld zal worden. Afgedacht van het tegen 
Zahn aangevoerde bezwaar moet ook gevraagd worden, hoe we ons dan de 
geboorte van 12,5 moeten indenken. Ook wil het verschijnen van dit teken 
aan de hemel nog niet zeggen, dat het ook naar een hemelse grootheid ver
wijst. Integendeel, de vrouw blijkt vanaf 12,4 op aarde te zijn. 

P. Prigent^^ is van mening, dat het hemelse Jeruzalem bedoeld is. Hoe 
moeten we ons dan de vervolging van dit Jeruzalem door de draak indenken? 
Bovendien komt het hemelse Jeruzalem in Op.21 aan de orde, zodat het van 
de vrouw van Op. 12 voorlopig wel onderscheiden moet worden. 

15. M. Rissi, Judenproblem, 250-255; Was ist, 97-98; F. Düsterdieck, Komm, 420. 
16. Vgl. T. Holtz, Christologie, 105-106. 
17. Th. Zahn, Komm, AAI. 
18. I.T. Beckwith, Comm, 621; A. Wikenhauser, RNT, 93. 
19. P. Prigent, Hisloire, 141vv. 
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Hildegard Gollinger^" ziet in deze vrouw de christelijke icerk in haar tege
lijk hemelse en aardse werkelijkheid. Vs 1-5 geeft de hemelse gestalte van de 
kerk, vs 6 de aardse gestalte van de kerk. 

Maar is dit onderscheid te handhaven? Bovendien is de consequentie, dat 
de in 12,5 genoemde geboorte niet als die van een concrete persoon, namelijk 
van Christus, kan worden genomen, maar als symbool voor het aanbreken 
van de messiaanse tijd^'. 

De hier samen besproken visies hebben alle het bezwaar, dat het concrete 
verwijzen naar de geschiedenis, nl. naar de adventsverwachting van de oud
testamentische gemeente (12,2) en naar de geboorte en hemelvaart van Chris
tus (12,5), vervluchtigd wordt. 

7.2.5 De vrouw is alleen de nieuwtestamentische gemeente 

A. Vögtlé^ geeft in voortdurende confrontatie met de dissertatie van zijn 
leerlinge Hildegard Gollinger een eigen oplossing. Hij wijst haar loslating 
van de christologische exegese van 12,5 af, maar ziet wel als voordeel van 
haar uitleg, dat de vrouw niet hoeft te worden beschouwd als belichaming 
van het ware Israël dat het oudtestamentische én nieuwtestamentische volk 
Gods omvat. Dat is z.i. problematisch. In vs 1 wordt de vrouw genomen als 
samenvattend begrip van het oudtestamentische Israël én de christelijke ge
meente, in VS 2 kan alleen de oudtestamentische gemeente bedoeld zijn. 

Maar ook Gollingers hypothese wordt door hem afgewezen: Vögtle wil 
vasthouden aan een christologische interpretatie van 12,5. Zijn eigen hypo
these komt hierop neer, dat hij elke relatie met de oudtestamentische ge
meente afwijst en de vrouw interpreteert als de christelijke gemeente. De 
weeën van 12,2 zijn het beeld van de vervolging, die de gemeente door het 
Romeinse wereldrijk ondergaat. Deze tijd van nood gaat vooraf aan de reali
sering van haar eindbestemming, die Vogtle in 12,1 uitgedrukt ziet. Het pro
blematische punt in zijn uitleg is, hoe de geboorte van Christus in 12,5 ge
meld kan worden, terwijl de vrouw z.i. de gemeente is, die door de dood en 
opstanding van Christus gefundeerd is. Vögtle ziet de oplossing hiervoor in 
het feit, dat de schrijver dit beeldelement uit een mythologische 'Vorlage' 
overgenomen heeft. Dit gaf hem de mogelijkheid de draak te presenteren als 
de tegenstander van Christus. Op de weeën, die de schrijver nodig heeft in 
zijn voorstelling van de gemeente, moet wel de geboorte volgen. De schrijver 

20. H. Gollinger, Zeichen, 168-182. Een soortgelijke vervluchtiging van de geboorte in vs 5 
is te vinden bij E. Hertlein, Kapilel, 245.251. Ook A. Satake, Sieg, 119 ontkent, dat hier 
van de aardse geboorte van Jezus sprake is. J.-W. Taeger, Kreis, 98 bespreekt deze exegese 
van Satake en wijst haar af. 

21. A. Vogtle, Mythos, 398. 
22. A. Vogtle, Mythos, 395-415. 
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neemt dit in zijn bewerking van een mythologisch model op de koop toe, 
zonder hieraan zelfstandige waarde toe te kennen. 

Vögtles gedachten over een bewerking van de mythe van de draak en de 
zonnegod komen nog ter sprake. Zijn studie moet op het onderhavige punt 
worden afgewezen. Het ontzeggen van zelfstandige waarde aan het onder
deel van het baren van een kind is een ernstige miskenning van het christo-
centrische element in Op. 12. De vijandschap van de draak komt in de lucht 
te hangen, als die niet ten diepste gemotiveerd is door de haat tegen Christus, 
het kind van de vrouw. De uitsluitend nieuwtestamentische interpretatie van 
de gemeente doet tekort aan de eenheid van het tijdvak van de komende en 
dat van de gekomen Christus. 

7.2.6 De vrouw is de wijsheid 

Nog enkele opvallende exegeses van de vrouw van Op. 12 verdienen kort onze 
aandacht. Allereerst die van E. Lohmeyer^^. Z.i. is de vrouw de personifi
catie van de wijsheid. Op. 12 combineert een voorstelling van haar als hemel-
godin met één van haar als moeder van de Messias. Deze wijsheid komt aan 
het einde der tijden naar de aarde, maar moet voor de ongerechtigheid de 
wijk nemen. De wijsheid baart de Messias, de Logos. 

Lohmeyer beroept zich daarvoor op 4 Ezra 5,9v; Eth. Henoch 42,2vv; 
Apoc. Baruch 48,36 en Spr. 1,20-22. Alleen Henoch 42 vermeldt de reis van 
de wijsheid naar de aarde en de terugkeer na teleurstellende ervaringen. De 
andere drie teksten spreken alleen over de wijsheid die verborgen is of roept 
op straat. Henoch 42 noemt wel de terugkeer naar de hemel, naar de plaats 
van de wijsheid onder de engelen. Dat is wat anders dan een vlucht naar de 
woestijn. Lohmeyers visie, dat Op. 12 een nog te verwachten toekomst te
kent, strandt op de plaats van 12,6.13-18 na 12,5, op het 'nu' van 12,10, dat 
op het reeds bevochten-zijn van de overwinning slaat, en op de geboden 
tijdsaanduidingen (zie de exegese), die niet een nog te verwachten toekomst, 
maar de hele nieuwtestamentische periode vanaf Christus' hemelvaart 
bestrijken. 

Er is geen reden Lohmeyers standpunt te volgen^'', temeer niet, daar de 
door hem aangevoerde apocriefe teksten speculaties over de wijsheid bevat
ten, die enerzijds voortbouwen op het OT, maar anderzijds de grenzen van 
het OT overschrijden. Het NT kent de voorstelling van de wijsheid als moe
der van de Messias totaal niet. Eerder blijkt de wijsheid identiek te zijn aan 
de Messias (Mt. 11,19). 

23. E. Lohmeyer, Komm, 104-106.109-110; E. Lohmeyer, TB, 285-291; G.H. Dix, Wisdom, 
1-7. Vgl. de weergave bij P. Prigent, Histoire, 134-135. 

24. Bestrijding van Lohmeyers standpunt ook door A.J. Visser, PNT, 117.120; T. Holtz, 
Christologie, 96.102; J. Sickenberger, Messiasmutter, 402vv; M. Rissi, Judenproblem, 
252; G. Schrenk, Weissagung, 59.74. 
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7.2.7 De vrouw is de Heilige Geest 

G. Quispel verdedigde in 1979" de merkwaardige uitleg van de vrouw als 
de Heilige Geest. Joodse christenen beschouwen de Heilige Geest als een 
vrouwe. Zij is de vrouw van God, zwanger na de heilige bruiloft. De geboor
te van 12,5 is de doop van Jezus in de Jordaan, de wedergeboorte door de 
Heilige Geest. Nergens elders in het NT wordt de Heilige Geest als vrouw 
getekend. De exegese van 12,5 in het hele tekstverband sluit de exegese van 
wedergeboorte door de Heilige Geest uit. Hoe moeten we ons de naar de 
woestijn vluchtende Heilige Geest indenken (12,6)? Deze visie moet als onge
fundeerde speculatie van de hand worden gewezen. 

7.2.8 Bespreking van nog enkele teksten over de vrouw 

Enkele teksten die door verschillende exegeten worden aangevoerd om de 
beeldspraak van de vrouw in Op. 12 te verklaren, vragen om nadere bespre
king. Om het exegetische gedeelte over Op. 12 daarmee niet te belasten, volgt 
deze bespreking hier. 

a. Beroep op 4 Ezra 9,38-10,50 
Verschillende studies en commentaren verwijzen naar dit visioen^'. De 

ziener ziet een wenende vrouw die in rouw is, omdat haar enige zoon, die 
zij na dertig jaar onvruchtbaarheid gebaard had, gestorven is. Terwijl hij 
met haar spreekt, verandert zij: haar gezicht begint te stralen en na een 
schreeuw verdwijnt ze om plaats te maken voor een stad. De engel Uriel 
komt een verklaring geven van het visioen: de vrouw is Sion. De dood van 
haar zoon is de verwoesting van Jeruzalem. 

Weliswaar is hier sprake van een vrouw, haar stralende gestalte en haar 
kind, maar de volgende verschillen zijn te registreren: 

a. Op. 12 begint met de stralende gestalte van de vrouw en noemt daarna 
haar weeën. 4 Ezra geeft een klagende vrouw te zien, die daarna verandert 
in een gestalte van licht; 

b. de dertig jaren onvruchtbaarheid, die in 4 Ezra een belangrijke rol spe
len, komen in Op. 12 niet voor; 

c. de uitleggevende engel van 4 Ezra komt in Op. 12 niet voor; 
d. de zoon in 4 Ezra sterft, het kind van Op. 12 wordt gered. 
4 Ezra, dat waarschijnlijk stamt uit dezelfde tijd als Openbaring, het eind 

25 G Quispel, Ge/ie;meBo«A:, 78v.l32v Volgens Ch Brutsch,/jTomm II, 69-70 is dit ook 
door S Petrement verdedigd 

26 H Gollinger, Zeichen, 147-148; P Prigent, Histoire, 141-142; W Bousset, Komm, 402; 
R H Charles, Comm 1,300 315; H L Strack/P Billerbeck,/fomm III, 812; J Massyng-
berde Ford, Comm, 189 De Latijnse tekst in Vulgata II, 1955-1958. Vgl J.H. Charles-
worth, Pseudepigrapha I, 545-548. 
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van de eerste eeuw", is zeker een getuige voor het feit dat de vrouw als 
symbool voor de gemeente van God ook na het OT voorkomt. Het gaat be
slist te ver m 4 Ezra een bron te zien voor het beeldgebruik m Op. 12. 

b. Beroep op 1. Qumran H 3,3-18 
Om de voorstelling van de gemeente als moeder van de Messias te verkla

ren, wordt vanaf 1954 vaak gewezen op deze hymne uit Qumran^^. In deze 
tekst tekent een bidder zijn nood met drie beelden: dat van een schip op volle 
zee, van een belegerde stad en van een vrouw in barensnood. Dit laatste 
beeld krijgt dan een zelfstandige functie. In vs 7-12 worden de barensweeën 
uitvoerig beschreven. Het eindigt met de geboorte van een wonderbare 
Raadsman (vgl. Js.9,5). Dan verschijnt er nog een vrouw. Zij is zwanger van 
de waan^', maar haar weeën worden niet met een geboorte bekroond. Sinds 
de geboorte van de Raadsman is voor haar kind geen plaats meer. Ten slotte 
wordt de vernietiging van de wereld der tegenstanders getekend. 

De exegese van deze tekst is dermate complex, dat er vier stromingen in 
de interpretatie onderscheiden worden^". Het is onmiskenbaar, dat deze 
hymne spreekt over een zwangere vrouw, weeën en de geboorte van iemand, 
met wie mogelijk de Messias bedoeld is. De messiasverwachting van de ge
meente in Qumran is een zodanig gecompliceerd probleem, dat hier met al 
te snel de Messias in gelezen moet worden^'. De verschillen zijn zodanig, 
dat ze met over het hoofd mogen worden gezien", terwijl de draakfiguur 
en het element van vijandschap ten enenmale ontbreken in de Qumran-
hymne. Dan spreken we nog niet over de eventuele bekendheid van Johannes 
met een tekst van een sectansche gemeente uit een afgelegen streek. 

De methode die we in het exegetische gedeelte van Op. 12 ook nog zullen te
genkomen, om ter verklaring van Op. 12 terug te grijpen naar geschriften uit 
de intertestamentaire periode, vraagt om een principiële benadering. 

a. Openbaring presenteert zich als een boek waarin Johannes opgeschre
ven heeft, wat hij gezien en gehoord heeft. God heeft hem getoond wat wel-

27 G F Moore, Judaism II, 282v tussen 70 en het eind van de eerste eeuw, L Rost, Einlei-
lung, 91-94 emd eerste eeuw na Chr 

28 H Gollinger, Zeichen, 138-146, A Th Kassing, Maria, 138 146 bieden een brede bespre
king Vgl O Bertram, rWAfriX, 671-672, A Feuillet, Me5i;e, 64-67, P Prigent,//i5to(-
re, 142; J Massyngberde Ford, Comm, 204-205 Afwijzend besproken door Ch Brutsch, 
Komm II, 68-69; M Rissi, Was ist, 40, A Yarbro Collins, Combat Myth, 67-69 De tekst 
in: E Lohse, Texte, 120v 

29 Het hier gebruikte Hebreeuwse woord wordt door anderen met 'slang' vertaald 
30 Een overzicht van de verschillende interpretaties bij H Braun, Qumran 1, 313-318 en A 

Feuillet, État, 92-94 
31 J F M van der Ploeg, Vondsten, 146-147 
32 Hoe het verder gaat met moeder en kind wordt in 1 Q H 3 niet vermeld, terwijl Op 12 

na de geboorte verder gaat Van de vrouw komen in 1 Q H 3 alleen de weeën voor, terwijl 
dat in Op 12 maar een van de elementen is 
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dra moet geschieden. Aanhangers van deze methode vergeten dit te veel en 
gaan ervan uit, dat Johannes uit allerlei geschriften wat geplukt heeft. 

b. Het principe van Mt.5,17 geldt ook voor Openbaring. Ook dit boek van 
het nieuwe verbond is een vervulling van wet en profeten en niet van apocrie-
fen en pseudepigrafen. 

7.2.9 De vrouw is de verbondsgemeente in haar eerst oudtestamentische en 
vervolgens nieuwtestamentische gedaante. 

We willen ons allereerst concentreren op oudtestamentische teksten die dit 
beeld van de vrouw kunnen toelichten. 

Kassing voert verschillende teksten aan die in aanmerking komen als ver
klarende achtergrond voor de vrouw in Op. 12". We laten de teksten waar 
barensweeën voorkomen als beeld van nood en verdrukking door de vijand 
buiten beschouwing. Er vindt geen geboorte plaats en er wordt ook geen 
vrouw genoemd. Dan is er ook een groep teksten waarin weeën voorkomen 
in een verband waar ook van een vrouw als beeld van Juda of Jeruzalem 
sprake is (Jr.4,31;6,23.24;13,21;22,23; Mi.4,9-10). De weeën zijn in al deze 
teksten beeld van de angst en de nood die de vijanden bij Israël teweegbren
gen. Er wordt ook geen geboorte genoemd. Er is, afgedacht van het beeld 
van de weeën, geen inhoudelijke overeenkomst'''. 

Js.37,3 is evenmin een parallel van Op. 12,2. Hizkia vergelijkt de politieke 
crisissituatie van Jeruzalem met een geboorte waarbij op het kritieke mo
ment geen kracht aanwezig is om te baren. 

Js.66,7-9^^ vermeldt wel een geboorte, maar dan als beeld van het feit dat 
Jeruzalem plotseling weer inwoners gekregen heeft door het verlossend in
grijpen van God (vgl. Js.49,20-21;54,l-3). Die daad wordt vergeleken met 
een heel voorspoedige geboorte, waarbij eigenlijk van weeën niet gesproken 
kan worden, terwijl die in Op. 12,2 aanhoudend zijn. De geboorte is in Js.66 
heel plotseling, in tegenstelling tot die in Op. 12,5. 

Kassing zelf ziet vooral in Js.26,17-18^'' een parallel van Op.12,2. De 
woordovereenkomst is begrijpelijk vanuit het gebruik van hetzelfde beeld. 
Inhoudelijke overeenkomst is er minder. In Js.26 vergelijken de inwoners 

33. A.Th. Kassing, Maria, 121-130; H. Gollinger, Zeichen, 134-135; R.H. Charles, Comm I, 
316-317; A. Wikenhauser, RNT, 92. 

34. Dit is ook het bezwaar van W. Bousset, Komm, 394; I.T. Beckwith, Comm, 622. 
35. Op deze tekst wijzen ook A. Feuillet, Messie, 61; R.H. Charles, Comm I, 317; A. Wiken

hauser, RNT, 92; H. Kraft, Komm, 164; J. Massyngberde Ford, Comm, 189. 
36. Op deze tekst wijzen ook A. Feuillet, Messie, 61; R.H. Charles, Comm 1, 317; A. Wiken

hauser, RNT, 92; Ch. Brütsch, Komm II, 58; H. Kraft, Komm, 164; J. Massyngberde 
Ford, Comm, 198; M. Rissi, Was ist, 41. H.M. Ohmann, Woord, 92 bespreekt dit beeld 
van de weeën. A.Th. Kassing, Maria, 125-130 en M.Rissi, Was ist, 41 willen de verwijzing 
naar Js.26,17v versterken door erop te wijzen, dat de Septuagintatekst van Js.27,1 zowel 
'drakoon' als 'ofis' heeft, woorden die we ook in Op. 12 tegenkomen. De verwijzing naar 
deze 'draaktekst' moeten we in 7.3 als onnodig en onjuist afwijzen. 
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van Jeruzalem zichzelf, in de periode van nood waarop zij terugzien, met 
zwangere mensen die schreeuwen in hun weeën. Js.26,18 spreekt over een 
zwangerschap die wel weeën kent en tot aan een bevalling komt, maar niet 
tot de geboorte van een nieuwe wereldburger leidt. In Op. 12 is de vrouw een 
zelfstandig symbool en meer dan alleen dienend ter vergelijking. 

Alle bovengenoemde bezwaren vallen weg, als de vrouw gezien wordt als 
teken dat verwijst naar Gods verbondsgemeente. Het is zaak de aanwijzin
gen die het tekstverband biedt te volgen. Dan moet de vrouw in het eerste 
gedeelte van dit visioen de oudtestamentische verbondsgemeente zijn. Zij is 
het volk van God, dat de Messias mag voortbrengen. Het in vs 5 genoemde 
kind is de Messias, Jezus Christus, gezien de toepassing van Ps.2 op Hem. 

Op. 12,17 noemt nog meer kinderen van deze vrouw. Gezien de erbij ge
voegde typering, zijn daarmee christenen bedoeld, gemeenteleden. Als we in 
aanmerking nemen, dat 12,5 tevens de hemelvaart van Christus aangeeft, 
dan is geen andere conclusie mogelijk, dan dat de vrouw in het latere deel 
van dit visioen de nieuwtestamentische gemeente als geheel aangeeft. De 
kerk is de eeuwen door principieel één als moeder van de komende Christus 
en als moeder van de gelovigen. Deze vrouw is één, maar zij beleeft wel een 
geschiedenis. De volgende waarnemingen in het tekstverband kunnen deze 
argumentatie ondersteunen: 

a. Het OT tekent de verhouding tussen de HERE en zijn volk vaak als een 
huwelijksverhouding". Deze beeldspraak komen we tegen in Hos.2; 
Js.54,5-8; Jr.2 en 3; Ez.l6 en 23'^ Ook het NT spreekt over de verhouding 
van Christus en zijn gemeente in termen van het huwelijk (2 Kor. 11,2; 
Ef.5,22-33). Het ligt in de lijn van heel de openbaring van God om de vrouw 
in Op. 12 in deze zin te verklaren. 

b. Op. 12 verwijst een- en andermaal naar Genesis 3" . Op. 12,9 stelt de 
draak gelijk met 'de oude slang', wat een herinnering aan het paradijs bete
kent. Met de uitdrukking 'de rest van haar kroost' zinspeelt Op. 12,17 op 
Gn.3,15 ('en haar zaad'). Het thema van Op.12, de vijandschap tussen de 
vrouw en de draak alias de slang, is zoveel als een uitwerking van het thema 
van Gn.3,15. Ook de in Gn.3,16 genoemde moeite en pijn van zwangerschap 
en bevalling komen terug"" in Op.12,2.5. De vrouw in Gn.3 is de moeder 

37. N.P. Bratsiotis, TWATl, 246vv; A.Th. Kassing, Maria, 108-119; S. Greijdanus, KNT, 
250; E. Hertlein, Kapitel, 246-249; Th. Zahn, Komm, 440. 

38. De Septuaginta heeft in al deze gevallen het ook in Op. 12,1 gebezigde 'gunè' of daarmee 
gelijk te stellen bewoordingen (E. Hatch/H.A. Redpath, Concordance 1, 282). 

39. A.Th. Kassing, Maria, 135-138; H. Gollinger, Zeichen, 137; L. Cerfaux, Vision, 243-244. 
L. Cerfaux' artikel is geheel gewijd aan de relatie Op.l2-Gn.3. Vgl. P. Prigent, Histoire, 
143; A.J. Visser, PNT, 117; J.E. Bruns, Women, 460. Een sterk pleidooi voor de aanslui
ting van Op. 12 aan Gn.3 voert K. Schilder, Openbaringsnamen, 61-67. 

40. Al is er weinig overeenkomst tussen Op. 12,2.4 en de Septuagintatekst van Gn.3,16 (wel 
wat het baren betreft, niet wat de weeën betreft), gezien de aansluiting bij de Hebreeuwse 
tekst van Gn.3,16, is er geen reden om met A.Th. Kassing, Maria, 136v en H. Gollinger, 
Zeichen, 137 de verbinding tussen Op.12,2 en Gn.3,16 te ontkennen. 
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van haar kinderen, aanvoerster van een heel kamp. Alle komende kerkleden 
die God trouw zijn door tegenover de slang te staan, zijn verbonden aan deze 
vrouw als kinderen aan een moeder. Deze aansluiting aan Genesis 3 geeft re
den de vrouw te verklaren als de moeder van de gelovigen, de aanvoerster 
van het kamp van het vrouwenzaad. 

Tegen deze exegese worden geregeld bezwaren ingebracht, m.n. in schriftkri-
tisch ingestelde commentaren. De recent door U.B. Muller^^ verwoorde te
genargumenten willen we nagaan om de gevonden exegese te toetsen. 

De vrouw zou niet de christelijke gemeente kunnen aanduiden, want Jezus 
verschijnt in het NT niet als zoon van de gemeente, maar als haar Hoofd 
(Col.1,18; Ef.5,23). Toch wordt in hetzelfde NT ook duidelijk de afkomst 
van de Messias naar het lichaam uit het volk der joden gesteld (Rom.9,5). 
Hij die naar afkomst kind van de kerk is, kan tegelijk naar zijn werkop
dracht hoofd van de kerk zijn. 

Als tweede bezwaar noemt Muller, dat bij de door hem afgewezen exegese 
een wisseling in betekenis bmnen één tekstgeheel moet worden aangenomen. 
Eerst is de vrouw de joodse heilsgemeente, na de geboorte van de Messias 
de christelijke gemeente. Hij prefereert een en dezelfde betekenis voor het 
hele hoofdstuk: het volk Israel. Muller kan blijkbaar niet de principiële een
heid en continuïteit van de oudtestamentische en de nieuwtestamentische 
verbondsgeschiedenis zien, als hij spreekt van een betekeniswisseüng. Dat is 
het niet, deze vrouw is in de tijd van de komende Messias en in de tijd van 
de gekomen Messias principieel één. Zijn derde bezwaar is gegrond op de 
waarneming, dat de christelijke gemeente in Openbaring de bruid van het 
Lam is en niet de moeder. Zulke verschillen kunnen bij een en dezelfde 
schrijver moeilijk aangenomen worden. Maar kan Hij die naar het lichaam 
uit de gemeente voortkomt, niet tegelijk haar Heer zijn, die met zijn bloed 
haar koopt en tot bruid verwerft? Deze beelden sluiten elkaar bepaald niet 
uit. 

Deze tegenwerpingen versterken ons in de overtuiging, dat de continuïteit 
van de verbondsgeschiedenis het noodzakelijk maakt deze vrouw als de ge
meente te zien in haar eerst oudtestamentische, maar vervolgens ook nieuw
testamentische gedaante. 

Al met al kunnen we concluderen tot duidelijke verworteling van dit element 
van het beeldmateriaal uit Op. 12, de vrouw, in het OT te mogen vaststellen. 
Deze figuur in het mozaïek is vanuit het OT te verklaren. Vooral de doorwer
king van de thematiek van Genesis 3 is opvallend. 

Maar er zijn nog meer figuren die hier optreden, er zijn ook bepaalde han
delingen in dit drama. Gaat dat ook allemaal terug op het Oude Testament? 

41 U B Muller, Messias, 180 Vgl H Gollinger, Zeichen, 56-61. 
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Deze vraag voert ons naar een volgende groep studies m.b.t. Op 12. Daarbij 
komt de bij de bespreking van de visie van A Vogtle reeds aangeduide vraag 
naar de eventuele verwerking van een model uit de heidense mythologie aan 
de orde. 

7.3 Het teken van de draak. Een mythologisch patroon? 

Een volgend complex van vragen t.a.v. Op. 12 komt nu aan de orde. Daarbij 
zal het vooral gaan over de draak, maar ook de vrouw en haar kind zullen 
hierbij betrokken worden Een tweede belangrijke figuur in dit adembene
mende drama is de draak. Kunnen we net als bij zijn tegenspeelster ook hier 
een verwortelmg in het OT aannemen"' 

Voor een deel kan dat zeer zeker. Op. 12,9 wijst de weg door de draak te 
identificeren met 'de oude slang', d.w z. de bekende slang uit het paradijs. 
We worden opnieuw naar Gn.3 verwezen. Deze draak is een bepaalde beli
chaming van de ook in 12,9 genoemde duivel, alias de satan. 

Ter verklaring van het teken van de draak wordt door velen''^ gewezen 
op teksten uit het OT waar watermonsters voorkomen, die luisteren naar 
de naam Leviatan, Rahab en Tannin. De Septuaginta geeft deze namen 
vaak weer met 'drakoon', welk woord ook in Op. 12 gebezigd wordt. Het 
betreft hier teksten als Job 3,8,7,12;26,12 13;40,15-24; Ps 74,12;89,11; 
Js 27,1;51,9; Jr. 51,34; Ez.29,3;32,3; Am.9,3. Vaak is hierbij de verzwegen 
vooronderstelling, dat het OT namen uit heidense mythologieën benut om 
de macht van de oervloed aan te duiden, die zich bij de schepping tegen God 
heeft verheven, een of ander watermonster. 

Deze redenering roept het bezwaar op, dat men de dieren in deze teksten 
op eén lijn stelt met draakfiguren uit heidense mythen, zonder het klimaat-
verschil in het oog te houden tussen de bijbel en de heidense mythologie. 
Ook de veronderstelde strijd bij de schepping tussen de HERE en een of an
der oermonster laat zich uit de bijbel niet aantonen''^ Als de bijbel gebruik 
maakt van deze namen uit heidense mythologieën, dan is dat een vrij en zelf
standig gebruik. We lezen over Leviatan, Rahab en Tannin als symbool van 
heidense machten om die in hun zelfverheffing te tekenen (Ez.29,3;32,3; 
Jr 51,34; Ps.74,14; Js.27,l;51,9r. 

42 Bespreking van deze teksten ook bij H Gollinger, Zeichen, 92 97 Beroep op deze teksten 
door o a W Foerster, 7"WWr II, 285-286, P Prigent,//w/o/re, 144, W Bousset, A'omm, 
394 395 404, R H Charles, Comm I, 317 318, A J Visser, PNT, 119, Ch Brutsch, 
Komm II, 60, I T Beckwith, Comm, 623, E Lohmeyer, Komm, 99, H Kraft, Komm, 
165, J Massyngberde Ford, Comm, 190 199, C Clemen, Erklarung, 398, A M Dubarle, 
Femme, 516, H Gollmger, Zeichen, 109, A F van Schaik, Opb, 128 

43 J Francke, Afo/j5/er5, m n 164-187 Vgl G Ch Aalders, 0/7enöanng, 106-118, K Schil
der, Openbaringsnamen, 55-56 

44 In het apocriefe geschrift Psalmen van Salomo komt iets dergelijks voor, waar in Ps 2,29 
Pompeius een 'drakoon' genoemd wordt Vgl W Bousset, Komm, 395, K Schilder, 
Openbaringsnamen, 54-55 
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We lezen deze namen ook in teksten die spreken van een overwinning van 
de HERE op een monster, waar Gods grootheid getekend wordt en de anti
these tussen Hem en de afgoden uitkomt (Ps.89,ll;Job 26,12.13). De overi
ge teksten spreken over een groot beest (Job 3,8;7,12;40,15-24; Am.9,3). Het 
laat zich niet bewijzen, dat met de namen ook de mythologische inhoud is 
overgenomen''^ 

Ook het argument vanuit het woordgebruik in de Septuaginta is niet 
overtuigend"*. O.i. is het louter woordovereenkomst zonder inhoudelijke 
parallel. Elk tekstverband waarin dit woord voorkomt, moet voor zich spre
ken en aangeven wat voor monster bedoeld is. Gezien het geheel van Op. 12, 
dient zich de herinnering aan Gn.3 nadrukkelijk aan"'. 

Veel kan teruggebracht worden op een uitwerking van thema's uit Gn.3. 
Maar niet alles van het drama van Op. 12 is uit Gn.3 op te helderen. M.n. 
de vraag, waarom de slang nu aangeduid wordt als een draak, blijft intrigeren. 

In de literatuur vanaf 1890 is veel verzameld aan gegevens over een bewer
king van mythologisch materiaal door de schrijver. Vaak is dit gedaan, om 
afhankelijkheid van een bepaalde mythologie aan te tonen. Onze eigen uitleg 
van Op. 12 zal vasthouden aan de goddelijke oorsprong van dit visioen en 
daarom dat afhankelijkheidsmotief afwijzen. Anderzijds zullen we de moge
lijkheid van een bewust geschapen oppositie tot de bij vele volken voorko
mende mythologische verhalen niet bij voorbaat ontkennen"". 

Het is m.n. 'de godsdiensthistorische school'"' die in haar begintijd ver
schillende studies over Op. 12 heeft geleverd^". Sindsdien is deze benadering 
uit het onderzoek niet meer weg te denken, al is er meer oog voor nuancering 
dan in de beginfase^'. 

Laten we het materiaal eerst ordenen naar bron van herkomst. 

45. In deze opmerkingen zijn de conclusies van J. Francke verwerkt. Monsters, 27-163, con
clusies op 48-50.98-99.130-132. 

46 Op veel van deze plaatsen heeft de Septuaginta inderdaad 'drakoon'. Dat is kennelijk het 
Griekse nomen om monsters te benoemen Trouwens, 'drakoon' wordt met op al deze 
plaatsen gebruikt, terwijl het ook de weergave van nog weer andere Hebreeuwse woorden 
kan zijn (E. Hatch/H.A Redpath, Concordance 1, 348). 

47 Daarmee is ook de exegese afgewezen, die hierin een verwijzing ziet naar Js. 14,29 (H 
Kraft, Komm, 165). Deze tekst spreekt in beeldspraak over drie opeenvolgende heersers 
over Fihstea als over een slang, een adder en een vliegende draak. Laat Filistea zich niet 
verheugen over de val van de eerste, want de komende zijn nog erger 

48 Een aanzet daarvoor is te vinden in K Schilder, Openbaringsnamen, 24.53-60.85. 
49. Zie over de plaats van deze godsdiensthistorische school in het geheel van de geschiedenis 

van de nieuwtestamentische wetenschap- J. van Bruggen, Wie maakte, 83-86; P. Biester-
veld, Methode, 62-86; W.G. Kummel, Geschichte, 310-357. Het opkomen van de schrift-
kritiek ca. 1750 verklaart de sterk toegenomen aandacht voor deze benadering, maar toch 
staat die ook tegen de achtergrond van de geschiedenis. Vanaf de dagen van Celsus is er 
een tendens zichtbaar het Christendom als syncretistisch verschijnsel te verklaren. 

50. Over de plaats van Opb 12 in de godsdiensthistorische school zie P Pngent, Histoire, 120-
135; W.G. Kummel, Geschichte, 311 313-316 316-319.394.448v; P Biesterveld, Mer/iorfe, 
59-62; E. Hertlein, Kapitel, Ul-IM. 

51. Overzichten van deze godsdiensthistorische theorieën zijn te vinden bij W. Bousset, 
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7.3.1 Materiaal uit de Griekse mythologie 

De eerste naam die hier genoemd moet worden, is die van A. Dieterich. In 
zijn boek Abraxas uit 1891 stelde hij, dat Op. 12 de figuren van de vrouw, 
het kind, Michael en de draak tekent in de kleuren van de Griekse mythe van 
Apollo en de draak. 

Deze Griekse mythe ziet er in grote lijnen als volgt uit: Leto is door Zeus 
zwanger van Apollo en Diana. De grote draak Python heeft via een orakel 
gehoord, dat een zoon van Leto hem zal doden, en gaat Leto vervolgen. Bo
reas, de noordenwind, draagt haar naar Poseidon, die haar in veiligheid 
brengt op het eiland Ortygia. Poseidon laat dat eiland in de golven verdwij
nen, zodat Python Leto niet ontdekt en verdwijnt. Als Poseidon het eiland 
weer boven water laat komen, vindt de bevalling plaats: Apollo en Diana 
worden geboren. Op de vierde dag na zijn geboorte is Apollo tot volle man
nelijke kracht gekomen en doodt Python met pijlen die hij van de god Vulca-
nus gekregen heeft". 

Ook de naam van Adela Yarbro Collins moet hier genoemd worden. Zij 
heeft in haar dissertatie The Combat Myth in the Book of Revelation veel 
werk gemaakt van de mythologische motieven in Op. 12. De mythe van Leto 
en ApoUo ziet zij als de meest nabije parallel van Op. 12". 

7.3.2 Materiaal uit de Babylonische mythologie 

Aan deze theorie is de naam van Hermann Gunkel verbonden. In zijn boek 
Schöpfung und Chaos in Urzeit undEndzeit (1895) stelt hij, dat de Babyloni
sche scheppingsmythe over de geboorte van de zonnegod Marduk de bron 
is, waaruit Op. 12 geput heeft^*. 

Damkina, de moeder van Marduk, wordt ook als hemelkoningin voorge
steld met een tooi van zon, maan en sterren. Een adelaar helpt bij de geboor
te. De draak Tiamat bedreigt Damkina, omdat hij de bestemming van haar 
kind kent. Een hemels wezen brengt de pasgeborene in veihgheid naar de he
mel. Als Tiamat daar ook heen wil, werpt een hemels leger hem ter aarde. 

Komm, 405-415; R.H. Charles, Comm I, 310-314; I.T. Beckwith, Comm, 614-615; P. Pri-
gent, Histoire, 120-135; H. Gollinger, Zeichen, 127-133; E.-B. Allo, Comm, 167-179; 
A.P. van Schaik, Opb, 131-134; J. Ernst, Gegenspieler, 112-122; R. Halver, Mythos, 
85-89. 

52. A. Dieterich, Abraxas, 117-122. E.-B. Allo, Comm, 169 geeft de Latijnse tekst van deze 
fab. 140 van C. Hyginus. Allo volgt Dieterich evenals ten dele J. de Zwaan, Opb, 27-30 
en R. Lehmann-Nitsche, Verfolgung, li-ld. Het materiaal dat R. Merkelbach, Drache, 
236-237 biedt, wijst op nog veel meer drakenverhalen in de Griekse mythologie. 

53. A. Yarbro Collins, Combat Myth, 63-67.70-71.78.80.245-261. 
54. H. Gunkel, Chaos, 171-398. Vgl. W. Klatt, Gunkel, 60-70. Over de Babylonische mytho

logie R. Merkelbach, Drache, 232-233. Gunkel is hierin gevolgd door C. Piepenbring, In
fluences, 8-9 en G.H. Dix, Wisdom, 7-9. W. Klatt, Gunkel, 70 vermeldt Wellhausens oor
deel over dit boek van Gunkel: ,,mehr Chaos als Schöpfung". 
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De draak keert zich nu tegen Damkina en, nadat zij door de aarde en door 
de adelaar gered wordt, tegen haar overige zonen. Als Marduk volwassen is, 
verslaat hij Tiamat en boeit haar in de diepte. 

Volgens Gunkel is deze Babylonische mythe ook in het jodendom bekend 
geworden en door de schrijver van Op. 12 overgenomen en toegepast op de 
geboorte van Jezus Christus. Hoewel Gunkel zijn theorie later aanzienlijk 
heeft bijgesteld", blijft deze oplossing aanhangers vinden, zij het vaak dat 
in commentaren op onderdelen invloed van deze Babylonische mythologie 
wordt aangewezen, zonder alle beelden van Op. 12 uit Babel te verklaren" 

7.3.3 Materiaal uit de Perzische mythologie 

D. Volter heeft deze aangevoerd als mogelijke bron voor Op 12" In de 
Perzische mythologie strijden Ormuzd, de geest van het goede, en Ahriman, 
de geest van het kwade om de koningseer. Ahriman zendt Azhi-Dahaka, een 
driekoppig draakmonster, om de koninklijke Glorie, die als een persoon 
wordt voorgesteld, te grijpen, maar deze vlucht naar een meer, waar een wa
tergeest haar helpt en het plan van de draak verijdelt. Ormuzd heeft ook 
twaalf sterrenbeelden geschapen en zijn tegenstander zeven planeten Dat 
zou dan een parallel zijn van de twaalf sterren in Op. 12,1 en de zeven kronen 
m 12,3. 

7 3.4 Materiaal uit de Egyptische mythologie 

W. Bousset heeft de Egyptische mythe van Isis-Horus-Typhon onder de aan
dacht gebracht bij zijn verklaring van Op.l2. i? Bergmeier heeft in 1982 op
nieuw gepleit voor de gedachte, dat de schrijver van Op. 12 mythologisch ma
teriaal uit Egypte heeft verwerkt'*. Dit gaat bij hem samen met een astrolo
gische verklaring die hierna nog aan bod komt. 

55 Later heeft Gunkel zich wat terughoudender uitgelaten over de herkomst van het beeldge
bruik m Op 12 ZieH Gunkel, Verstandms,5'^-5% Gunkel acht nu de vraag, of de mythe 
van Babylonische of Egyptische oorsprong is, secundair Tegenover Wellhausen acht hij 
bewezen, dat Op 12 op mythische stof teruggaat, die al in oeroude tijden internationaal 
is geweest, met sporen in Egypte, Griekenland en Perzie 

56 W Bousset, Komm, 394, K H Rengstorf, TWNT II, 629 (zeven koppen in de Babyloni
sche mythologie), R H Charles, Comm I, 317 318 (draak uit de Babylonische mythologie 
evenals de zeven koppen), Ch Brutsch, Komm II, 99 ziet in 12,15 en 16 echo's van Baby 
Ionische voorstellingen evenals W Foerster, TWNT II, 285 Ook R Bergmeier, Sonnen 
frau, 101 wijst op de zevenkoppige draak in de Babylonische mythologie 

57 D Volter, Die Offenbarung Johannis neu untersucht und erklart Strassburg 1904, 
M911 Naar de weergave van zijn mening door I T Beek with, Comm, 615 en R H 
Charles, Comm I, 311 De mythe staat beschreven in Zend-Avesta, Yascht III Vgl het 
materiaal in R Merkelbach, Drache, 233 235 Volter is gevolgd door J de Zwaan, Opb, 
27-30 

58 Deze mythe is ook te vinden bij Plutarchus, De Iside et Osinde, 12-20 22 30 Er is ook 
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Isis wordt na de dood van Osiris, de verwekker van Horus, vervolgd door 
de rode draak Typhon (ook wel Seth genoemd). Toch brengt ze haar kind 
ter wereld. Ze vlucht naar een eiland waar ze Horus opvoedt. Deze trekt later 
ten strijde tegen de draak en overwint hem. 

7.3.5 Afwijzing van deze benadering 

De door diverse schrijvers gestelde ontlening aan en eenvoudige overneming 
van dit mythologische materiaal" moet worden afgewezen: 

a. Om het uitgangspunt. Deze visie houdt een afwijzing in van de zelfpre
sentatie van dit bijbelboek*". Dit bijbelboek noemt zelf zijn oorsprong als 
goddelijk (l,l-2;4,l-2). Johannes krijgt de opdracht om op te schrijven, wat 
God hem laat zien en horen: Openbaring is een goddelijk dictaat 
(1,11.19;22,6)*'. Niet Johannes is scheppend bezig om uit allerlei bronnen 
één geheel te maken, maar God schept de totaal-conceptie van dit drama
tisch visioen. Het mozaïek is door God gelegd. Veel te gemakkelijk neemt 
deze godsdiensthistorische school aan, dat de christelijke geschriften afhan
kelijk zijn van elders. Laten we de tekst van dit bijbelboek de waarde geven, 
die hij zelf vraagt. 

b. Om het sfeerverschil. Het scheppingsepos Enuma Elisj uit de Babyloni
sche mythologie" maakt melding van een meervoud van goden en draken, 
die met elkaar in strijd gewikkeld zijn. Kosmogonie en theogonie gaan hier 
samen. 

De sfeer in de Avestaliteratuur van de Perzische mythologie is die van het 
duaUsme, de strijd tussen goed en kwaad. 

Ook de weergegeven Egyptische mythe is vol dualisme en godenhaat. De 
egyptoloog A. de Buck heeft erop gewezen, dat de mythe van Horus' ge
boorte een onderdeel is van een groter geheel, waarin twee groepen mythen 

een variant, waarbij de vlucht van Isis voor de geboorte plaatsvindt Vgl het materiaal 
in R Merkelbach, Drache, 233 Op deze mythe wordt gewezen door W. Bousset, Komm, 
410-411 (vgl P Pngent, Histoire, 125; R H Charles, Comm I, 313) en heel sterk door 
R Bergmeier, Sonnenfrau, 100-106, U B Muller, Messias, 180; A Vogtle, Mythos, 399 
Vgl A. Yarbro Collms, Combat Myth, 62v 65-67 79 

59 We gaan voorbij aan de door R Lehmann-Nitsche aangevoerde Maltesische mythologie 
(Verfolgung, 76), die overigens in geen enkele studie aandacht krijgt, voorzover mij be
kend In het jaar van publikatie (1907) werd deze legende nog verteld Deze toont een ver
bluffende overeenkomst met Gn 3 en Op 12 met apocriefe uitgroeisels De ouderdom van 
deze legende is onmogelijk na te gaan 

60 S Greijdanus, KNT, 248v 
61 J A Bengel heeft in zijn publikaties over Openbaring benadrukt, dat dit bijbelboek als 

een goddelijk dictaat moet worden beschouwd 
62 Over de Babylonische mythologie zie J Francke, Monj/eri, 16-18, A Noordtzij, Ge?M(ge-

nis, 81-98, F M.Th. de Liagre Bohl, Godsdienst, 98-100, F M Th de Liagre Bohl, Lied, 
148-153 H. Gunkel, Chaos geeft in een Beilage (401-420) de Duitse vertahng van de tekst, 
voorzover in zijn tijd bekend De tekst van Bohl geeft ook gedeelten die kennelijk in Gun-
kels tijd nog met bekend waren. 
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op onontwarbare wijze zijn samengegroeid". Dit klimaat is vreemd aan dat 
van Op. 12. 

c Om de verschillen. Per mythologie zijn zoveel verschillen aanwezig met 
de gegevens van Op 12, dat afhankelijkheid uitgesloten moet worden geacht. 

De Griekse mythe van ApoUo en de draak laat Leto vluchten voor de ge
boorte (Op. 12: de vrouw vlucht na de geboorte). Leto vlucht naar een eiland 
(Op. 12. naar de woestijn). De draak wordt door het geboren kind ApoUo 
verslagen (Op. 12- door Michael). Het water redt Leto (Op. 12: het water be
dreigt de vrouw) Het eiland verdwijnt in het water (Op. 12: het water wordt 
in de aarde opgeslokt). 

De Babylonische mythe van de geboorte van Marduk verschilt van Op. 12 
in de aandacht voor de vader Ea en diens heldendaden*^; in de brede be
schrijving van Marduk als kind en de nadruk op zijn reusachtige gestalte en 
mannelijke kracht; in het feit dat Marduks tegenstander Tiamat bij Marduks 
geboorte met aanwezig is. Zij" gaat pas strijden als haar godenmakkers 
haar tot de strijd hebben aangespoord (I, regel 109-123). De draak van 
Op. 12 staat klaar voor de vrouw om na de bevalling het kind te verslinden. 
Ook geeft deze mythe een brede beschrijving van de maaltijd der goden** 

In de Perzische mythologie ontbreekt een vrouwspersoon Ook worden 
geen geboorte en vlucht gemeld*''. 

In de Egyptische mythologie strijdt Horus zelf met de draak. De geboorte 
van Horus vindt plaats na de moord op Osiris, wat in Op 12 geen parallel 
heeft. Isis en Horus blijven bij elkaar (Op. 12: vrouw en kind door de weg
voering van het kind gescheiden) 

d. Om de ouderdom van de teksten. Dit argument heeft slechts betrekke
lijke waarde. Wehswaar is de Avesta-hteratuur pas in de Sassaniedentijd op 
schrift gesteld (226-651 na Chr.), het is waarschijnlijk dat dit bestand, waar
in mondelinge traditie is samengebracht, teruggaat tot het voorchristelijke 
tijdvak** 

e. Omdat vaak een reconstructie nodig is. Zo moet A. Dietench Op 12 een 
reconstructie doen ondergaan om een volledige parallel voor de door hem 
aangevoerde mythe te hebben*'. H. Gunkel beschouwt Op. 12 als eén van de 
recensies van de Babylonische mythe en draagt daarom onderdelen van 

63 A de Buck, Godsdienst, 22vv 25vv 
64 H Gollinger, Zeichen, 127 vermeldt ten onrechte het met-noemen van vader Ea als paral 

lel van Op 12 Dit berust vermoedelijk op een niet zorgvuldig lezen van H Gunkel, Chaos, 
386 

65 ZIJ wordt meer als vrouw getekend dan als dier Vgl C Clemen, Erklarung, 398 
66 H Gunkel, C/iao5, 383 388 Vgl W Bousset, ATowm, 409, R H Charles, Comm I, 311, 

P Prigent, Histoire, 123, J Ernst, Gegenspieler, 119 
67 Zo terecht R H Charles, Com/n I, 311, 1 T Beckwith, Co/nm, 615, P Prigent,//W/OTO, 

125 
68 J H Kramers, Iran, 119vv 121 131 E -B Allo, Comm, 176 
69 Dieterichs reconstructie van Op 12 ziet er als volgt uit Op 12,1-2 3-4-14-15 16-5 6-17-

12b-7-8-9 10 11 12a 
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Op. 12 in de weergave van deze mythe in™. Dit toont de zwakte van deze 
hypothese. Er moet geprest worden om een volledige parallel te verkrijgen. 

7.3.6 Een internationale mythe 

Toen het moeilijk bleek, één van de genoemde mythen als rechtstreekse bron 
voor de beelden in Op. 12 aan te wijzen, kwamen steeds meer geleerden tot 
de theorie, dat een internationaal bekende mythe over de geboorte van een 
hemels kind door de schrijver van Openbaring benut is, zonder dat precies 
te zeggen is op welke vorm van de mythe hij teruggrijpt. De bekende studie 
van E. Norden, Die Geburt des Kindes, uit 1924, wordt op Op. 12 toege
past^'. 

Norden tekent een bepaalde grondvorm van deze mythe, die door elk volk 
vervolgens op eigen wijze is aangekleed: een goddelijk kind wordt verwacht; 
het wordt door zijn moeder ter wereld gebracht; de wereldheerschappij is 
hem beloofd; daarom zal hij de slechte krachten overwinnen. 

Norden zoekt de oorsprong van deze mythe in de oude Egyptische religie 
en ziet getuigen voor deze mythe in Jesaja 7, de Grieks-Egyptische theosofie, 
de mededelingen van de evangeliën over de maagdelijke geboorte, Vergilius' 
gedicht over de wereldheiland die vrede brengt, Suetonius' beschrijving van 
Augustus' moeder en Op. 12'^. 

Ook Bousset, wiens standpunt moeilijk precies te rubriceren is", zoekt 
het in deze richting. Het valt niet met zekerheid te zeggen, waaraan de schrij
ver van Op. 12 zijn materiaal ontleend heeft. Hij benut in ieder geval een ou
de zonnemythe en de vertelling van de overwinning van de god van het licht 
op de machten der duisternis. Een christen heeft deze traditie bewerkt en toe
gepast op Christus, door de toevoeging van de hemelvaart (het wegvoeren 
van het kind) en de strijd van Michael. 

Yarbro Collins, die vooral de Griekse mythe als belangrijkste parallel voor 
Op. 12 aanvoert, heeft ook gewezen op een algemeen mythologisch patroon 
van een gevecht tussen goddelijke wezens, waaronder een draak, om de heer
schappij. Dit patroon was wijd verbreid in het oude Nabije Oosten en de we
reld van de klassieke oudheid''''. 

70. H. Gunkel, Chaos, 383-388. Kritiek daarop kwam van W. Bousset, Komm, 409; R.H. 
Charles, Comm I, 311; P. Prigent, Histoire, 123; J. Ernst, Gegenspieler, 119; A. Satake, 
Sieg, 106. 

71. R.H. Charles, Comm 1, 313; H. Gunkel, Verstandnis, 54-58; W. Bousset, Komm, 411v; 
E. Lohmeyer, Komm, 96v; A.J. Visser, PNT, 113; R. Halver, Mythos, 104-105.153. 

72. P. Prigent, Histoire, 127-128; E. Norden, Geburt, 159.166-171. 
73. W. Bousset, Komm, 411-413. Bousset had in zijn studie Der Antichrist ongeveer een jaar 

voor het verschijnen van zijn commentaar, de accenten iets anders gelegd. In Op. 12 zou
den twee overleveringen elkaar kruisen, die over de geboorte van het kind en die over de 
vervolging van een vrouw door een draak. Weergave van de inhoud van Der Antichrist 
in J. Ernst, Gegenspieler, 283-286 en W.G. Kümmel, Geschichte, 316-319. 

74. A. Yarbro Collins, Combat Myth, 57-61.207-211. 

225 



In deze rubriek hoort ook de vermelding thuis, dat vele scribenten over 
Op. 12 zich ertoe bepalen in allerlei trekken van Op. 12 algemeen voorkomen
de mythologische voorstellingen aan te wijzen of een combinatie uit allerlei 
mythologieën aan te nemen'". 

7.3.7 Materiaal uit de astrologie 

Naast de verklaring van Op. 12 uit een mythologische achtergrond is er ook 
een benadering, die astrologische gegevens aanvoert om Op. 12 te verduide
lijken. Gezien de vaak nauwe verwantschap met de mythologische verklaring 
hoort de bespreking van deze variant in deze paragraaf thuis. 

Hierbij moet allereerst de naam van F. Boll worden genoemd'*. Z.i. zijn 
alle beelden van Op. 12 uit de astrologie te verduidelijken. De vrouw is het 
sterrenbeeld van de Maagd; de twaalf sterren zijn de twaalf tekens van de 
Dierenriem; de draak is het sterrenbeeld van de Waterslang, dat zich langs 
de Melkweg uitstrekt over vier tekens van de Dierenriem: de Weegschaal, de 
Maagd, de Leeuw en de Kreeft. De zeven koppen en tien horens van de draak 
herinneren aan de sterrenbeelden van de Raaf en de Beker (met resp. zeven 
en tien sterren). BoU verklaart de barende vrouw door de in het hellenisme 
bekende verbinding van de Egyptische mythe van Isis-Horus-Typhon met 
het sterrenbeeld van de Maagd. De adelaar in 12,14 verwijst naar het gelijk
namige sterrenbeeld. Het 'staan' (van de draak vóór de vrouw in 12,4) is de 
technische term in de astrologische wereld voor het 'staan' van een sterren
beeld aan het firmament. 

Kon de schrijver van Openbaring zijn tijdgenoten hiermee aanspreken? 
Volgens Boll kon dat zeker, omdat de astrologie in de hellenistische tijd over 
de gehele Griekssprekende wereld verbreid was. 

W. Bousset heeft deze theorie toegejuicht". Sinds 1914, het jaar van ver
schijnen van Bolls studie, blijft deze verklaring van de beelden uit Op. 12, al 
of niet gemodificeerd, voortleven in de commentaren. De krachtige weerleg
ging die J. Freundorfef^ in 1928 van deze theorie leverde, heeft kennelijk 

75. R.H Charles ziet het hoofdstuk vol mythologische trekken (Comm 1,299 300 315 318) 
evenals W Bousset, Komm, 412, I T Beckwith, Comm, 623, E Lohmeyer, Komm, 
97 98 99 100, A Wikenhauser, RNT, 93, A J Visser, PNT, 114 119 125, Ch Brutsch, 
Komm II, 59-60 66-67 86-87 A Jeremias, Babylonisches, 34-45 verzamelt materiaal uit 
vrijwel alle mythologieën, zodat hij door P Prigent, Hisloire, 124 ten onrechte bij Gunkel 
geplaatst wordt R Halver, Mythos, 89 90 91v 96-98 100-102 103-106 116-118 wijst nog 
op andere punten mythologische invloeden aan in Op 12 

76 F Boll, Offenbarung,9S-\24 De studie van P Prigent over de geschiedenis van de exege
se van Op 12 laat zien dat voor Boll ook al S Bonaventura, Blasius Viegas en F Dupuis 
de verklaring in astrologische richting zochten (P Prigent, Histoire, 35 79 126) Een sa
menvatting van Bolls standpunt biedt R J van der Meulen, Opb, 41-43 De mening van 
F Dupuis IS ook te vinden in de weergave door R Lehmann-Nitsche, Drache, 201-203 

77 W Bousset in TLZ 40, 275v naar opgave door R Bergmeier, Sonnenfrau, 100 
78 J Freundorfer, Astrologie, 124-145 (samengevat in R J van der Meulen, Opb, 44-47) 
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niet overtuigend genoeg gewerkt. Daarna is R. Lehmann-Nitsche in dit spoor 
verdergegaan^'. In Nederland is Boll gevolgd door / . de Zwaan^" en G. 
QmspeF en ten dele zelfs door L. van HartmgsvelcP^. 

Vrij recent hebben Otto Bocher*^ (1983) en Roland Bergmeier^* (1982) po
gingen gedaan de theorie van Boll met nieuw bewijsmateriaal te onderbou
wen. 

Bocher ziet in deze vrouw en de draak eveneens de sterrenbeelden van de 
Maagd en de Waterslang. De joodse astrologische speculaties over de twaalf 
tekens van de Dierenriem, als oerbeelden van de twaalf stammen van Israel, 
zijn door het christendom overgenomen, blijkens Op. 12,1. De sterrensage 
van de zonnevrouw is voor Bocher een bewijs, dat heidense astrale mytholo
gie moeiteloos in joodse geleerdheid werd ingedragen en via dit jodendom 
in het NT opgenomen. Ondanks het verlies van de niet-farizese joodse Utera-
tuur na 70 hebben we in Op. 12 een getuigenis van apocalyptische mythologi
sche stof. 

Bergmeier wil de zwakke plekken in de hypothese van BoU aanvullen met 
nieuwe bewijzen. Een joods apocalypticus verwerkte in de bron die aan 
Op. 12 ten grondslag ligt, de internationaal bekende Egyptische mythe van 
Isis-Horus-Typhon. Bewijzen dat in Egypte zelf deze mythe met astrologi-

gaat zorgvuldig Bolls argumenten voor astrale herkomst na Hij betwijfelt, of er bij de 
eerste lezers van Openbarmg wel zo'n sterke neiging was om in Op 12 een astrologische 
achtergrond te zien Wat Boll aanvoert om in de vrouw het sterrenbeeld van de Maagd 
te zien kan geen standhouden. De zon geeft iedere maand aan een van de tekens der Die
renriem een lichtglans en evenzo staat de maan ten zuiden van alle sterrenbeelden Dit is 
niet iets zo specifieks voor de Maagd, dat het in vs 1 aparte vermelding zou verdienen 
Trouwens, als de vrouw het sterrenbeeld van de Maagd is, hoe kan dan tegelijk haar krans 
van twaalf sterren de twaalf tekens van de Dierenriem aangeven'' Ook Bolls betoog om 
in de draak en de adelaar sterrenbeelden te zien wijst Freundorfer af De draak richt zich 
met alleen tegen de Dierenriem, maar tegen de gehele sterrenhemel Het sterrenbeeld van 
de Adelaar staat op een heel andere plaats aan de hemel dan dat van de Maagd 

79 R Lehmann-Nitsche, Drache, 193 230 In dit artikel is ook een weergave te vinden van 
de reacties op Boll (205-210) en de vermelding, dat H Gunkel de lege plaats aan de ster
renhemel na het neerwerpen van een derde der sterren beschouwde als de Melkweg (H 
Gunkel, Chaos, 387-388) Wel komt Lehmann-Nitsche op onderdelen tot andere resulta
ten de gestalte van de draak verklaart hij uit het sterrenbeeld van de Schorpioen, Michael 
vergelijkt hij met het beeld van de Orion, het tegenbeeld van de Schorpioen, de zeven kop
pen en tien horens verklaart hij, anders dan Boll, uit andere dan astraal-mythologische 
bronnen, het op de aarde werpen van de sterren ziet hij als een zinspeling op vallende ster
ren (R Lehmann-Nitsche, Drache, 213-219 219 223 224-229) F X Steinmetzer, Drache, 
wijdt een kritische bespreking aan dit artikel van R Lehmann-Nitsche 

80 J de Zwaan, Opb, 29-30 De Zwaan ziet in de stroom van 12,15 de Melkweg afgebeeld. 
81 G Quispel, Geheime Boek, 24 76-77 
82 L van Hartingsveld, r r , 15 62-63 Hij ziet de taal van de sterren als illustratie bij de Hei

lige Schrift Een astrologische verklaring geeft hij alleen van de vrouw en de draak (62). 
Vgl mijn recensie in De Ref 60 (1984/85), 316-317 

83 O Bocher, Aufsatze, 13-27, Ertrage, 24 
84 R Bergmeier, Sonnenfrau, 97-109, m n 100-106. 
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sche gegevens werd gecombineerd, worden door Bergmeier opgesomd. Isis 
en Typhon werden vaak als sterren voorgesteld. Deze joodse tekst met daar
in mythologische en astrologische elementen is met al zijn eigenaardigheden 
door een christen-apocalypticus opgenomen en zo tot Op. 12 geworden. 

Deze verklaring van het beeldgebruik in Op. 12 uit een combinatie van my
thologische en astrologische gegevens, die we bij Bergmeier aantreffen, komt 
vaker voor. De vrijwel uitsluitend astrologische verklaring van BoU wordt in 
de meeste commentaren en studies vervangen door deze combinatie van een 
astrologische en een mythologische verklaring*'. 

De volgende bezwaren moeten tegen deze benadering worden ingebracht; 
a. De hiervóór (zie 7.3.5 sub d) vermelde oorsprong van dit bijbelboek, 

zoals het die zelf aangeeft, wordt in deze benadering niet verdisconteerd. 
b. Bekendheid met astrologische gegevens moet niet worden overdreven. 

Er werd in de eerste eeuw meer met de taal van de sterren gerekend dan te
genwoordig, maar toch was de astrologie alleen in de hogere kringen 
verbreid"*. Wel komt daar in de keizertijd enige verandering in, maar het 
blijft waarschijnlijk dat de toenmalige stedelingen even weinig van de ster
renbeelden afwisten als de huidige. Johannes wil niet alleen een met astrolo
gie bekende elite aanspreken, maar ook eenvoudige kerkleden. 

c. Tussen heidense astrologie, door M.P. Nilsson gekenschetst als ener
zijds wetenschappelijk en anderzijds mythologisch"'', en christelijk geloof is 
een groot verschil in sfeer. Een christen zoekt niet naar wat geschreven staat 
in de sterren. Zou God, om zijn knechten de toekomst te tonen, in de taal 
van sterrenbeelden willen spreken? 

d. Aanhangers van deze theorie komen voor het geheel van Op. 12 niet vol
ledig uit met astrologische gegevens en moeten daarom hun toevlucht nemen 
tot andere, vooral mythologische bronnen"". 

e. De schrijver van Op. 12 kent kosmologische termen ('sterren'). Als hij 
sterrenbeelden bedoeld had, had hij de technische termen daarvoor kunnen 
nemen, maar die ontbreken"'. Het 'staan' van de draak vóór de vrouw 
(12,4) is geen terminus technicus voor het staan van een sterrenbeeld, maar 

85. Astrologische verklaringen bij H. Kraft, Komtn, 164-165; W Bousset, Komm, 395 (achter 
VS 4 een oude sterrenmythe); R H Charles, Comm I, 315; A.J Visser, PNT, 117; I.T. 
Beckwith, Comm, 623 en E. Lohmeyer, Komm, 98 zien in de twaalf sterren van 12,1 de 
twaalf tekens van de Dierenriem. 

86 M.P. Nilsson, Religion, 268-281.486-519 (m.n. 276 277 486.487.507). 
87 M.P. Nilsson, Religion, 111 
88. Bijv. R. Bergmeier met zijn combinatie Egyptische mythologie-astrologie (Sonnenfrau, 

100-106); R Lehmann-Nitsche, Drache verklaart de zeven koppen en tien horens uit ande
re bron, vgl. noot 36 

89. De technische termen voor de sterrenbeelden, 'parthenos', 'hydros' en 'astron', ontbre
ken. Zo J. Freundorfer, Astrologie, 132. Vgl. W. Foerster, TWNTl, 501-502. 
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een gewone uitdrukking die in het verband niets merkwaardigs heeft'*' 
ƒ Het hypothetische karakter van deze benadering wordt met weggeno

men door het feit dat zovelen Boll gevolgd zijn op dit astrologische p a d " 

Een directe verwerking van astrologische gegevens moet daarom worden 
afgewezen'^. 

73 8 Materiaal uit de geschriften van de mandaeers en manichaeers 

W Bousset, R H Charles en C Clemen zien voor de draak die de hemel bestormt, 
parallellen in de mythologie der mandaeers en manichaeers"' E Lohmeyer wijst 
voor het motief van de wegvoermg van het kind, voor het neerwerpen van de 
draak en voor de adelaar als symbool van de verlosser naar deze geschriften''' 
Omdat deze geschriften ver na het teboekstellen van Openbaring ontstaan zlJn'^ 
komen ze evenwel met in aanmerking als plaats van herkomst voor de beelden van 
Op 12 De verschillen zijn ook te groot en het totale beeld van Op 12 komt uit deze 
enkele parallellen met te voorschijn 

7 3 9 Materiaal uit gnostische geschriften 

Het gnostische geschrift Pistis Sophia wordt aangevoerd door bijv W Bousset en 
A Wikenhauser** om een parallel voor de zevenkoppige draak aan te geven 
De verhoudingen liggen hier precies andersom de gnostische geschriften zijn na 
Openbaring geschreven De gnostiek wordt geplaatst in het tijdvak van de tweede 
tot de vierde eeuw na Chr " 
H Kraft'* wijst ter verklaring van 12,18 op het gnostisch-hermetische geschrift 
Poimandres De draak die zich spiegelt in het water en handlangers uit de zee 
oproept, wordt z i in 12,18 beschreven en iets soortgelijks wordt in het genoemde 
geschrift gezegd, als het gaat over de schepping van de mens 
Nog afgezien van het feit, dat Poimandres op zijn vroegst in de tweede eeuw na 
Chr gedateerd kan worden", zo heeft M P Nilsson aangetoond, in 12,18 wordt 
geen scheppende daad van de draak genoemd Het is onmogelijk, dat Op 12 af 
hankelijk zou zijn van deze bron 

90 J Freundorfer, Astrologie, 132 134 
91 Zelfs R Bergmeier noemt Bolls theorie een hypothese {Sonnenfrau, 100) 
92 Dit IS ook de conclusie van H Gollinger, Zeichen, 131 
93 W Bousset, Komm, 398, R H Charles, Comm I, 308 324, C Clemen, Erklarung, 400 
94 E Lohmeyer, Komm, 97 102 en 107 Vgl A Jeremias, Babylomsches, 36 37 
95 M P Nilsson, Religion, 493v 613v 
96 W Bousset, Komm, 394, A Wikenhauser, RNT, 93 
97 M P Nilsson, Religion, 612 622 
98 H Kraft, Komm, 172v 
99 M P Nilsson, Religion, 610 612 Vgl over een soortgelijk probleem t a v 2Pe2 P H R 

van Houwelingen, Trompet, 202 
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7.3.10 Oppositioneel motief 

Het grote bezwaar tegen de in het voorgaande weergegeven visies is, dat niet 
gerekend wordt met de goddelijke herkomst van de aan Johannes getoonde 
tekens. De nu besproken auteurs zien een te groot aandeel voor Johannes of 
de door hen gepostuleerde apocalypticus/redactor, alsof die het geheel ge
componeerd heeft. De compositie van het geheel is Gods werk. 

Maar daarmee is al het materiaal dat de nu besproken auteurs hebben aan
gedragen, nog niet van waarde beroofd. Het toont in ieder geval aan, dat 
er in de toenmalige volkenwereld een bepaald mythologisch model heeft be
staan. Elk volk kleedde dat model op eigen wijze aan. Klein-Azie is met zijn 
havensteden een ontmoetingsplaats van vele volken en culturen. De helle
nistische tijd met het ideaal van de kosmopoliet bewerkte een openheid, die 
de uitwisseling van vele gegevens mogelijk maakte. Zo kwam er ook bekend
heid met eikaars culturen en godsdiensten. Daarom is het aannemelijk en 
ook aantoonbaar™, dat de drakenverhalen van verschillende omliggende 
volken in Klein-Azie bekend zijn geweest. 

Hier ligt een goede mogelijkheid om het voorkomen van de draak in 
Op. 12 te verklaren. Het teken van de draak lijkt bewust gekozen om een op
positie te scheppen met de bestaande drakenverhalen. God toont de draak 
waar de mensen écht bang voor moeten zijn. Hij brengt niet de zoveelste my
the, maar laat realiteiten zien. Deze draak is werkelijkheid, maar dan ook 
zijn tegenhanger: de overwinning van Christus op de draak is evengoed 
reëel! 

Er wordt niet alleen voortgeborduurd op het stramien van Gn.3, maar ook 
wordt er bewust oppositioneel ingespeeld op de draak uit vele mythologieën. 
Dat de slang van Gn.3 in Op. 12 een draak geworden is, moet o.i. verklaard 
worden uit dit 'oppositioneel motief'"". Daarmee hebben we het antwoord 
gevonden op de aan het begin van dit onderdeel 7.3 gestelde vraag. 

Het is op vele punten aanwijsbaar, dat Op. 12 geen ontlening aan een my
thologie bevat, maar bewust bij wijze van oppositie inspeelt op deze 
mythologieën'"^. 

100 A Yarbro CoUms, Combat Myth, 245-261 legt een vloed van gegevens op tafel, die de 
bekendheid met de mythe van Apollo-Leto-Python in het westen van Klem-Azie bewijzen 

101. Aanvankelijk hadden we voor dit procédé de term 'antithetische annexatie' gekozen Deze 
uitdrukking is door mijn leermeesters prof drs. H J Schilder en prof drs J P Lettinga 
op college gebezigd In hun publikaties hebben we deze term met kunnen vinden O i is 
de voorkeur te geven aan de term 'oppositioneel motief', omdat 'antithetisch' onnodig as
sociaties oproept met de 'antithese' van Gn 3,15, terwijl het als technische term voor een 
tegenstelling bedoeld is Ook omdat 'annexatie' te zwaar geladen is Deze term kan de sug
gestie wekken, dat de mythologie in de openbaring wordt ingedragen. 

102 Dit wordt uitgewerkt door A Vogtle, A/yr/iOi, 401-405 Vogtle spreekt wehswaar met over 
oppositie, maar tekent uitvoerig wat z i de bewerking van de mythe moet zijn geweest 
Zijn invalshoek is bijzonder waardevol, al is er het bezwaar, dat hij deze bewerking hele
maal plaatst bij de redactor/schrijver en niet rekent met een goddelijk ontwerp Ook R 
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a De beide grootheden worden zonder naam gepresenteerd. In de heiden
se mythologieën dragen de godin, de draak en ook het kind namen De 
vrouw en de draak worden als 'teken''"' aan de hemel ingevoerd. Zij zijn 
geen concrete personen, maar verwijzen als tekens naar bepaalde werkelijk
heden 

b. De vrouw wordt door middel van oudtestamentische symbolen gete
kend als Gods gemeente Zij - en met een of andere godin - staat centraal 
in Gods kosmos en is gesierd met al het beschikbare licht Er zijn verschillen
de mogelijkheden genoemd van godinnen die op soortgelijke wijze als de 
vrouw van Op. 12 zijn afgebeeld, met wie zij dan een tegenstelling zou vor
men: 

1 A. Vogtle""^ wijst op de godin Roma, die ook als vrouw werd afge
beeld. De emblemen van de Romeinse heersersverering, die op munten zijn 
aangetroffen, zijn die van zon en maan. De oudste tempel van de godin Ro
ma is gevonden in Smyrna; 

2 P Touilleux'"^ heeft geattendeerd op de godin Cybele Verschillende 
van de voorstellingen waarop zij staat afgebeeld, herinneren aan de vrouw 
van Op. 12, 

3 A. Yarbro Colhns"'* geeft in haar dissertatie de gegevens door over de 
godin Artemis van Efeze Op munten die te Efeze gevonden zijn, komt zij 
vaak voor in verbinding met maan en sterren; 

4. Ook de godin Atargatis"", vereerd in Noord-Syrie in de hellenistische 
periode, is op munten afgebeeld als een vrouw met aardbol en sterren, soms 
ook met de maan Tevens is zij wel gecombineerd met de zon, 

5. Isis, de maangodin, is eveneens beschreven als hemelkoningin. Zij 
wordt meestal verbonden met de zon, een enkele keer ook met de sterren'"*. 

c De v/eeen, die in de mythologie nauwelijks een rol spelen, hebben in 
Op. 12,2 de functie om de nood van de oudtestamentische gemeente aan te 
geven, die wacht op de geboorte van de Messias. 

d. De draak wordt gepresenteerd als voorzien van bepaalde attributen: 
koppen, horens, kronen. Zijn werkwijze wordt daarmee gekarakteriseerd 
Door de vijandige opstelling van de draak tegenover de vrouw om haar kind 
laat Op 12 zien, dat ten diepste de haat tegen Christus de draak drijft De 

Halver, Mythos, 127 151 spreekt over een ,,Durchkreuzung und Erfullung des Mythos" 
A Yarbro Collins, Combat Myth, lOlvv spreekt over een aanpassing van mythologische 
patronen 

103 S Greijdanus, KNT, 250 
104 A Vogtle, Mythos, 402 404 
105 P TouiUeux, Cultes, 118 131 De Grieken hebben Cybele en Rhea verbonden, die in 

plaats van haar kind een steen aan Kronos te eten gaf Op haar beurt zou deze legende 
weer vermengd zijn met die van Leto (vgl onder 7 3 1), waarbij Kronos vervangen is door 
de slang 

106 A Yarbro Collins, Combat Myth, 71 72 
107 A Yarbro Collins, Combat Myth, 72 73 
108 A Yarbro Collins, Combat Myth, 73 75 
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thematiek van Gn.3,15, gecombineerd met dit antithetisch gebruik van een 
mythologische draak, is de sleutel voor deze presentatie 

e. De geboorte van het mannelijke kind is een element dat in de mythen 
voorkomt. Tegelijk moet het beslist verklaard worden tegen de achtergrond 
van Gn.3. Door de toepassing op de Messias wordt het geheel volstrekt uniek 
ten opzichte van de mythologische verhalen. 

ƒ. De mythe vermeldt de dood van de draak soms al snel na de geboorte 
van het kind Op. 12 geeft wel een overwinning op de draak te zien door de 
wegvoering van het kind, maar houdt ook de spanning erin: de draak ont
vangt nog met de genadeslag, maar krijgt ruimte om verder te werken. Deze 
voortgang van de actie - Op. 12 kent drie bedrijven! - heeft geen tegenhan
ger in de mythe, waar in één gebeuren de klap valt Het geheel van het dra
matische gebeuren is een eigen ontwerp dat niet met het model van de mythe 
te vergelijken is 

g. De draak verandert van tactiek en is afhankelijk van Gods beleid 
Op. 12 toont, hoe God hem steeds een slag voor is, zodat de draak zijn tac
tiek moet bijstellen De mythologie kent een vrij zelfstandig monster dat de 
strijd voert, waarbij de partijen aardig tegen elkaar opwegen. 

h. Het toevluchtsoord in Op. 12, de woestijn, is uniek t.o.v. die mythen, 
waar het een eiland is. Het woestijnmotief is verworteld in het OT en geeft 
de mogelijkheid de voortgang van de geschiedenis na de hemelvaart van 
Christus te beschrijven. 

/. De wegvoering van het kind naar de hemel (12,5) en de vlucht van de 
vrouw naar de woestijn (12,6) betekenen een scheiding tussen de vrouw en 
het kind, wat in de mythe met voorkomt. Zo worden de hoofdlijnen van de 
heilshistorie na Christus' hemelvaart getoond: Christus regeert in de hemel, 
zijn gemeente heeft een plaats op aarde. 

j . Het tweede tafereel dat tussen 12,6 en 12,13 geplaatst is om de verdub
belde vervolgingswoede van de draak te verklaren, is zonder parallel in de 
mythologie. Daar strijdt het geboren godenkind zelf. In Op. 12 wordt de 
strijd voor het kind gevoerd door Michael en de zijnen. Het gevolg van deze 
strijd, geen toegang meer hebben tot de hemel en een beperkt-zijn tot de aar
de, is geheel eigen aan Op. 12 Ook de hymne die het zojuist gebeurde bezingt 
en verklaart (12,10-12), zoeken we in de mythe tevergeefs. 

k. De voortzetting van de strijd in de woestijn (12,13-17) is zonder weerga 
in de mythologie, terwijl het de spits van Op. 12 is: de onthulling van de te
genstander die het op de christelijke gemeente heeft gemunt. 

/. De tijdsopgaven m Op. 12,6.12 14 zijn zonder parallel in de mythologie 
m. De strijd van goden en draken vindt in de mythologie buiten het alle

daagse leven plaats, ver van de werkelijkheid (,,zoveel voet boven de begane 
grond"""). Op. 12 tekent de draak als optredend in de concrete wereld en 
het alledaagse leven. 

109 K Schilder, Openbaringsnamen, 59 
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«. De namen van de monsters in de heidense drakenverhalen zijn bizar en 
vertolken geen boodschap. Als er in Op. 12 namen gegeven worden (12,9), 
is dat ter waarschuwing: de werkstijl van de draak wordt getypeerd"". 

O.i. is de doorwerking van themata uit Gn.3 beheersend bij de totaalopzet 
van Op. 12. Daarnaast laat in ieder geval de keuze van de draak als beeldele
ment zich verklaren uit oppositie tot het model van de mythe. De vraag, in 
hoeverre de mythologieën der volken elementen bevatten van een verbaster
de paradijstraditie, is zeer intrigerend. Op. 12 zou dan als uitwerking van 
Gn.3 een oppositie vormen tot verbasteringen van Gn.3" ' . Aan deze vraag 
wordt in hoofdstuk 9.2 een beschouwing gewijd. 

Als de draak een bewuste oppositie vormt tot de mythologische draken, 
ligt het voor de hand om ook in de vrouw en haar kind, hoewel in eerster 
instantie herinnerend aan Gn.3, een bewuste tegenstelling te zien tot de in 
de mythologieën voorkomende godinnen en haar kinderen. 

De heilshistorische totaalopzet van dit visioen is geheel uniek: in een gran
dioze uitwerking van Gn.3,15 worden de hoofdlijnen van de nieuwtestamen
tische heilsgeschiedenis getekend en wordt tegelijk de diepste achtergrond 
van de vervolging van de gemeente onthuld. 

7.4 De literaire integriteit van Openbaring 12 

1. Op. 12 is een literaire eenheid. Dit is gegeven met het feit, dat dit visioen 
van Godswege aan Johannes vertoond is. Zijn opschrijven van wat hij mocht 
zien en horen, is een vastleggen van het goddelijk ontwerp van dit mozaïek. 
Het door Op. 1,1 aangereikte uitgangspunt, dat de aan Johannes gegeven 
openbaring uiteindelijk bij God vandaan komt, is voor ons besUssend om bij 
de exegese van Op. 12 uit te gaan van de literaire integriteit van de ons over
geleverde tekst. 

In het hanteren van dit uitgangspunt worden we versterkt door de waarne
ming, dat het scenario van Op. 12 teruggaat op de thematiek van Gn.3,15. 
De vrouw en de draak zijn hoofdrolspelers. De draak en de vrouw zijn beide 
leiders van een kamp ('uw zaad'; 'haar zaad'). Het kind is een bepaalde uit
werking van 'haar zaad' in Gn.3,15. De door God gestelde vijandschap 
krijgt vorm in de compositie van Op. 12, waar de confrontatie van de vrouw 
en de draak beheersend is (4b.7a.l3.17). 

De beide vertelblokken, over de vrouw en over de draak, tonen een afge
wogen compositie. Op. 12,1-2 presenteert het eerste teken; 12,3-4a het twee
de; 12,4b stelt de confrontatie; 12,5-6 gaat over het kind en de vrouw die ge-

110. K. Schilder, Openbaringsnamen, 24. 
111. J.J. Arnold, Opgewacht, 236v werpt deze vraag op. 
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red worden van de draak; 12,7-9 tekent de confrontatie van de draak en zijn 
engelen met het engelenleger onder leiding van Michael, terwijl de behaalde 
overwinning op de draak in 12,10-12 wordt bezongen; 12,13 confronteert de 
vrouw weer met de draak; vs 14 spreekt over haar redding, 15 over een her
nieuwde aanval en 16 opnieuw over haar redding; 12,17 zet weer de beide 
tegenspelers tegenover elkaar. Dit brengt ons tot de conclusie, dat ook de 
vorm van Op. 12 het thema van de vijandschap tot uitdrukking brengt"^. 

Ook de opeenvolging van drie bedrijven geeft een afgewogen en kunstige in
druk. Het eerste bedrijf eindigt in 12,6 met de vlucht van de vrouw in de 
woestijn. Het derde bedrijf neemt in 12,13 dat thema weer op, om het breder 
uit te werken. De in 12,13-17 genoemde vervolging van de gemeente laat zich 
verklaren als gemotiveerd door de woede van de draak om het ontsnappen 
van het kind, Christus. Toch is dit niet voldoende om de bedreiging van de 
gemeente te verklaren. 

Het tweede bedrijf biedt in 7-12 een tweede verklaring van de woede van 
de draak: hij mag niet meer in de hemel komen en moet zijn werkzaamheden 
tot de aarde beperken. De beide eerste bedrijven monden uit in en vragen 
om het derde. Zowel 12,6 als 12,12 zinspelen op het derde bedrijf. In het sce
nario van Op. 12 is een bepaalde spanning aangebracht, die een afgewogen 
compositie verraadt en niet te verklaren is als een toevalsprodukt van iemand 
die een aantal verschillende brokstukken aan elkaar heeft verbonden. 

2. Deze eenheid is niet onaangevochten gebleven. De belangrijkste visies op 
het ontstaan van de huidige tekst geven wij weer'": 

a. R.H. Charles"'' is van mening, dat bepaalde mythologische elementen 
door een jood met joodse stukken zijn verbonden. Vs 7-10 en 12 zijn 
origineel-joods; vs 1-5 en 13-17 komen uit heidense mythologieën en zijn 
door deze joodse hand overgenomen en aangepast. De nu ontstane joodse 
teksteenheden zijn in een christelijke apocalyps verenigd met behulp van en
kele toevoegingen (12,6 en 12,11 en enkele details in 12,3.5.9.10.17). Char
les, die hiermee de zelfpresentatie van dit bijbelboek negeert, verklaart dan 
ook onomwonden, dat de verzen 12.14-16 in de huidige context zonder bete
kenis zijn, terwijl ook vs 13 alleen functioneert als overgangsformule'". 

Charles bevindt zich hiermee in de lijn van de school-Vischer"*. E. Vi-

112. Dit wordt breder uitgewerkt door H. GoUinger, Zeichen, 110-116. Kritiek op haar bij A. 
Satake, Sieg, 108v. 

113. Een overzicht van deze visies is te vinden bij I.T. Beckwith, Comm, 224-239.630-632; P. 
Prigent, Histoire, 106-119; J. Ernst, Gegenspieler, 105-112; U.B. Muller, Messias, 168-
179; H. GoUinger, Zeichen, 116-118; A. Satake, Sieg, 105-109. 

114. R.H. Charles, Comm I, 298-310. Samengevat door P. Prigent, Histoire, 130-132. 
115. R.H. Charles, Comm I, 310-330. E. Lohmeyer, Komm, 100 acht vs 6 een overgangsfor

mule. 
116. Vgl. de weergave van zijn mening in de in noot 105 genoemde overzichten en bij E. Hert-

lein, Kapitel, 243-244. 
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scher heeft de stelling verdedigd, dat Openbaring een joods boek is met be
werkingen van christelijke hand. Vooral vanuit Op. 12 heeft hij deze stelling 
willen toelichten: alleen vs 11 en het woord 'Jezus' in vs 17 acht hij christelij
ke sporen. 

J. Wellhausen^" hoort ook bij deze groep. Hij deelt Op.12 in drieën: 1-6 
(A); 7-9.13-14 (B); 15-17 (C). A en B zijn twee varianten van één vertelling. 
Vs 10 en 12 zijn het werk van een redacteur, evenals de christelijke toevoe
gingen in vers 3.5.9.17. Uit A en B reconstrueert Wellhausen een zuiver 
joodse basistekst. 

b. W. Bousset^'^ daarentegen is van mening, dat een christen verant
woordelijk is voor het opnemen van mythologische bestanddelen. Joodse 
trekken wil hij vanuit het jodenchristendom verklaren. De overgenomen my
thologische elementen (de draak die de vrouw vervolgt en de hemelbestor-
ming van de draak) ontvingen van een christelijke schrijver een toevoeging 
(de geboorte van het kind). Dat had een jood nooit kunnen doen. 

c. In feite is het oude geding tussen Bousset en Charles vandaag nog le
vend. T. Holtz'^'' is van mening, dat een joodse hand de heidense mythe 
heeft gereconstrueerd. Ook U.B. Muller pleit voor dat standpunt'^": gezien 
het ontbreken van het noemen van het kruis van Jezus in 12,5 is het een jood
se bron die als 'Vorlage' moet worden gesteld en wel een bron, waarin een 
joodse hand de reconstructie van heidense mythologische gedachten heeft 
verzorgd. Johannes kon op zijn beurt de joodse versie overnemen. Zijn 
christelijke hand is zichtbaar in de toevoeging van hemelse trekken aan de 
vrouw in 12,1; in de invoeging van 7-12, wat de beschrijvmg van het lot van 
de vrouw onderbreekt; in de redactionele overgangsformules 12,6 en 12,13; 
in de invoeging van 12,11 wat de betoogtrant van 10.12 onderbreekt; in de 
toevoeging van christelijke elementen in 17. 

Staan Holtz en Muller in de lijn van Charles, Bousset leeft voort in de 
reeds genoemde A. Vogtle, die een reconstructie van heidense mythologou-
mena door een christelijke hand heeft bepleit'^'. 

P. Prigent neemt een tussenpositie in'". Hij is van mening, dat 12,1-6 en 
12,13-18 misschien door joodse hand zijn samengesteld, terwijl 12,10-12 be
slist christelijk is. Z.i. heeft een christelijke auteur door invoeging van 10-12 
twee of drie onafhankelijke delen tot een eenheid gemaakt. 

117 J Wellhausen,/l/ia/yse, 18-21 Vgl R H. Charles, Co/nm I, 306-307. 
118 W Bousset, ATo/TïOT, 412-414; W Boaisel, Antichrist, \(>%-\l'i Besproken door A Sata 

ke, Sieg, 107 
119 T Holtz, C/irato/og/e, 89vv Besproken door A. Satake, Sjeg, 108 
120 U B Muller, A/e5-5(aï, 168-179, OTK, 241-245 J - W Taeger, A'reiJ, 97 sluit zich bij hem 

aan De mening van A Yarbro Collins, Combat Myth, 101-114 ligt ongeveer in hetzelfde 
vlak H 1 heeft een christelijke redacteur twee joodse bronnen, waarin al een aanpassing 
van mythologische patronen had plaatsgevonden, samengevoegd door een hymmsch com
mentaar te componeren op de mythe in vs 10-12 

121 A Vogtle, Mythos, 401-415 Een daarmee verwante visie bij A Satake, Sieg, 109 
122 P Prigent, Histoire, 146-147 
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3. Om het onder 1. gestelde moeten we de theorieën onder 2. weergegeven, 
afwijzen. De auteur geeft dóór, wat hij ontvangen heeft. Dat is principieel 
wat anders dan een constructie of reconstructie van joodse of christelijke 
hand. De belangrijke plaats van Christus in Op. 12 (zijn geboorte en hemel
vaart worden genoemd in 12,5) maakt het onmogelijk dit hoofdstuk als een 
joodse tekst te beschouwen. 

De eenheid van opzet en eenheid van inhoud zijn sterke argumenten tegen 
deze compositietheorieën. Deze eenheid spreekt uit nog enkele waarnemin
gen die het onder 1. genoemde versterken: 

a. de gelijkstelling van draak en slang (12,9) wordt ook volgehouden door 
de afwisseling van slang en draak in vers 15 en 16; 

b. de nieuwtestamentische tijd wordt drie keer in verschillende bewoordin
gen beschreven (12,6.12.14); 

c. het triomfantelijke woord 'neergeworpen' komt zowel voor in 7-9 en 
10-12 als in 13-17. 

7.5 De exegese van Openbaring 12 

7.5.1 Gods eerste triomf over de draak (Op. 12,1-6) 

Vs 1: De ziener Johannes bevindt zich op het strand (12,18) van het eiland 
Patmos. Hij heeft daar al heel wat mogen zien en horen. Zijn blik werd naar 
de hemel gericht (4,1-2) en hem werd getoond, wat weldra moet gebeuren. 
Hij raakte in geestvervoering (4,2): zijn mogelijkheden van waarneming wer
den verruimd om hem geschikt te maken de onthulling van toekomstige din
gen voor de gemeente vast te leggen. 

Opnieuw krijgt Johannes dingen te zien, die hij door moet geven aan de 
gemeenten. Terwijl hij met beide benen op het strand van Patmos staat, ver
schijnt voor zijn ogen een indrukwekkend teken. 

Verscheen: Johannes is hier de ontvanger. God de Gever van de openba
ring. God laat hem dit teken zien. Een echte belevenis. 

Johannes als auteur van dit boek is afhankelijk van deze grote Auteur. 
Wat anderen op dat eiland op datzelfde moment niet kunnen zien, krijgt Jo
hannes wel te zien. 

Teken: dit verwijst naar 1,1 (de onthulling van wat weldra geschieden 
moet, gebeurt door middel van tekens). Het is een zinnebeeldige voorstel
ling, tekentaal die naar iets anders verwijst. Dit teken van de vrouw, en 
straks ook dat van de draak (12,3), vertegenwoordigt een bepaalde groot
heid. Zoals breder uiteengezet is in 7.3, geeft de presentatie als teken een dui
delijk onderscheid tussen deze goddelijke onthulling en de godinnen-
vrouwen in de heidense mythologie. 

Deze vrouw is een groot teken, omdat haar verschijning indrukwekkend 
is en zij een belangrijke grootheid aanduidt. 

Aan de hemel: Op zich is de vertaling 'in de hemel' ook mogelijk, maar 
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de vermelding van de sterren in vs 1 en 3 maakt het waarschijnlijker aan de 
sterrenhemel, het hemelgewelf, te denken'". Aan het firmament verschijnt 
dit teken van de vrouw. 

Een vrouw: dit schitterende teken verwijst blijkens het verband naar de 
gemeente van God. Deze vrouw is immers de moeder van de Messias, Jezus 
Christus. Hij is voortgekomen uit de oudtestamentische gemeente. Tegelijk 
is deze vrouw ook de moeder van de christenen (12,17). Ze verschijnt hier 
eerst in haar oudtestamentische gedaante, later in dit visioen als nieuwtesta
mentische gemeente (zie 7.2). 

De kerk staat in het hart van het heelal. Ze neemt een centrale positie in. 
Alle Hchtbronnen zijn om haar heen gegroepeerd. De zon omhult haar als 
een mantel. De maan heeft zij onder haar voeten en een overwinningskrans 
van twaalf sterren siert haar hoofd. Al deze hemellichamen hebben van God 
de taak gekregen licht te geven (Gn.1,14-19). Deze kosmische lichtbronnen 
stralen nu alle tegelijk en wel om deze vrouw te eren en te versieren. Al het 
licht dat de kosmos ter beschikking heeft, is op haar geconcentreerd'^". 
Zon, maan en sterren moeten o.i. als totaliteit verklaard worden'^^. 

Vaak wordt bij de krans van twaalf sterren verwezen naar Gn.37,9, waar Jozef 
droomt, dat de zon, de maan en elf sterren zich voor hem neerbuigen. De twaalf 
sterren zouden dan een aanduiding zijn van de twaalf stammen van Israel'- '̂ Dit 
roept bezwaren op: 
1. Als de zon en de maan worden opgevat ais een tooi van licht, maar de twaalf 
sterren als de twaalf stammen van Israel, worden de drie elementen van het beeld 
met op gelijke wijze verklaard. In Gn 37 worden alle drie elementen op concrete 
personen betrokken: de ouders en broers van Jozef Dan moet men ook in Op. 12 
of alle drie als lichttooi verklaren, óf alle drie concreet-histonsch zien'-̂ ;̂ 
2 De schrijver beschikt over de woordenschat om de twaalf stammen van Israel, 
indien bedoeld, aan te duiden (7,4vv;21,12) 
De verwijzing naar Gn 37 heeft geen enkele zin voor de uitleg van Op. 12. Er wordt 
daar over een vrouw niet gesproken, terwijl het buigen van de hemelhchamen in 
Openbaring met voorkomt Gn. 37 noemt elf sterren, terwijl het er in Op. 12,1 
twaalf zijn. 

123 Zo terecht I T Beckwith, Comm, 621; Ch Brutsch,/fomm II, 56, G Quispel, Ge/ie(me 
Boek, 77 

124 Deze uitleg ook bij F Dusterdieck, Xomm, 390; S Greijdanus, AT/VT", 250 Vgl het betoog 
van H GoUmger, Zeichen, 75-83 

125 Hiermee is de allegorische exegese van de zon en de maan afgewezen De zon wordt dan 
gezien als Christus (Kanttekeningen Statenvertaling) of het christelijk keizerschap (J A 
Bengel), de maan als beeld van het veranderlijke, van de doctores der kerk of van de mo
hammedaanse macht (J A Bengel) Fr Dusterdieck, Komm, 390, bestrijdt deze allegori
sche exegese, waaraan hij ook overigens in zijn commentaar veel aandacht geeft Vgl Ch 
Brutsch, Komm 11, 57 

126 A Wikenhauser,/?Nr, 92, K H Rengstorf, r i f N r i I , 323, O Bocher, ^«/ia/ze, 16 22, 
U B Muller, OTK, a 1 G Schrenk, Weissagung, 59 74 noemt dit een mogelijkheid 

127 Soortgelijke bezwaren bij H Gollinger, Zeichen, 76-80, Ch Brutsch, Komm II, 57-58, 
I.T. Beckwith, Comm, 622-623 
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Om het beeld van zon, maan en sterren te verklaren, verwijzen sommige exege
ten'̂ * naar het Testament van Naftali 5,2-5. Maar daar gaat het om een grijpen 
van de maan en de zon. Levi krijgt een straling als van de zon, Juda als van de 
maan, terwijl Juda ook twaalf stralen onder zijn voeten heeft. Van een vrouw is 
in het hele verband geen sprake. Deze tekst kan hooguit aangeven, dat een symbo-
hsch gebruik van zon, maan en sterren in een joods khmaat bekend is, maar het 
gaat te ver om deze tekst overgenomen te willen zien in Op 12,1'^'. 
Ook de verwijzingen naar Hooglied 6,10"" en Jesaja 60,1'" zijn hier met terza
ke. 

Deze tooi van licht waarmee deze vrouw versierd is, is een goddelijke glans. 
Dat is te zien aan Op.l,16;10,l en aan Ps.104,1.2, waar God geprezen 
wordt, die zich in het licht gehuld heeft als in een mantel'". Deze tooi doet 
haar in tegenstelling staan tot de hoer van Op. 17. Die heeft zichzelf opge
dirkt, zij is gehuld in de pracht van alle lichtbronnen''^. Het is een krans 
van twaalf sterren, waarmee deze vrouw getooid is. Zij is de kampioene van 
het heelal. De overwinning zal haar niet ontgaan. Dat wordt vooraf onthuld. 

Het aantal sterren {twaalf) is niet zonder betekenis. Twaalf is het getal van 
Gods gemeente in het oude verbond (voortgekomen uit twaalf aartsvaders, 
ingedeeld in twaalf stammen) en in het nieuwe verbond (vergaderd op het 
fundament van twaalf apostelen). 

Er zal nog heel wat vijandschap tegen de gemeente onthuld worden in het 
vervolg. De vrouw zal vluchten, krijgen we nog in dit hoofdstuk te horen. 
Maar voorop gaat deze onthulling: Gods gemeente is zijn uitverkoren 

128 W Bousset, ATomm, 393, R H Charles, Comm I, 316, E Lohmeyer, A:omm, 98 99, H 
Kraft, Komm, 164, J Massyngberde Ford, Comm, 196 De tekst in J H Charlesworth, 
Pseudepigrapha I, 812 

129 Vgl H Gollmger, Zeichen, 76, A Feuillet, Messie, 69, Ch Brutsch, Komm II, 57 58, 
K H Rengstorf, TWNT II, 323 

130 Hl 6,10 vergelijkt de geliefde met een zonsopgang, met de maan en de zon en met strijders 
Vooral A Feuillet verdedigt met klem, dat Johannes deze tekst in Op 12,1 verwerkt heeft 
(A Feuillet, Cantique, 335-345, vgl ook A Feuillet, Messie, 70-72; A Th Kassing, Ma
ria, 148, H Gollmger, Zeichen, 16-11 80-81, A M Dubarle, Femme, 517, J Massyngber
de Ford, Comm, 188 196) Er is tussen beide teksten overeenkomst wat betreft de licht-
glans van zon en maan, maar als verschillen zijn te noteren, dat de zon en de maan in 
Hl 6,10 alleen bij wijze van vergelijking worden genoemd, terwijl ze in Op 12,1 echt deel 
uitmaken van het hemelse teken, dat de sterren in Hl 6,10 ontbreken; dat de zonsopgang 
en de strijders in Op 12,1 ontbreken 

131 Het is opnieuw A Feuillet, die invloed van deze tekst op Op 12,1 aanneemt {Messie, 69-
72, Cantique, 335-345 A Roets, Vrouw, 336v volgt hem) Js 60,1-3 gaat meer over de 
heerlijkheid van de HERE In het licht daarvan zal het herstelde Jeruzalem stralen De 
zon en de maan komen in Js 60 voor, maar dan in die zin, dat zij niet meer nodig zullen 
zijn, terwijl ze in Op 12 juist wel licht geven om de vrouw te sieren De sterren komen in 
Js 60 niet voor Het totale beeld van 12,1 vinden we hier niet (vgl ook Ch Brutsch, 
Komm II, 58) 

132 Op deze tekst wijzen A Th Kassing, Maria, 148 en H Gollmger, Zeichen, 75 
133 Deze tegenstelling wordt uitgewerkt in het artikel van J E Bruns, Women, 459-463 Vgl. 

ook Ch Brutsch, Komm II, 74 
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vrouw, de koningin van het heelal, al heeft ze tegenwerking (ll,7vv) en bal
lingschap (1,9) te verduren. Zij is de spil waar alles om draait. Haar hemelse 
oorsprong en centrale positie in de kosmos staan voorop. Voor haar schijnt 
niet alleen het licht van de zon, ze wordt overstraald door het licht van alle 
beschikbare schijnwerpers. Zon, maan en sterren branden tegelijk voor 
haar. 

Vs 2: Na de glorie van deze vrouw wordt haar zwakheid getekend. Ze is 
zwanger. Deze verwachting is blijkens vs 5 die van de Messias, die naar het 
lichaam uit de oudtestamentische gemeente voortkomt. Met deze zwanger
schap wordt gedoeld op de tijd die begon met Gods belofte, dat de vrouw 
een nakomeling zou krijgen, die de slang zou verslaan (Gn.3,15) en die duur
de tot aan de geboorte van haar kind, de Messias. Heel de tijd dat vanaf het 
paradijs de gemeente werd vergaderd, werd er ook uitgezien naar deze ge
boorte. Vs 2 omspant heel de oudtestamentische geschiedenis. Deze ver
wachting is de adventsverwachting van Gods oudtestamentische gemeente. 

Hier krijgt Johannes dingen uit het verleden te zien, die echter nodig zijn 
om de vijandschap van het heden en de toekomst te kunnen begrijpen. Het 
'zien' van Johannes blijkt hier wel heel bijzonder te zijn. De tijd is in de he
mel anders, want hij krijgt nu in gecomprimeerde vorm oudtestamentische 
dingen te zien (vgl. 1,8 ,,en die was"). 

In barensnood: de gebruikte participia wijzen op het aanhoudende lijden. 
Er worden voor deze barensnood zeer sterke uitdrukkingen gebezigd'^''. Het 
is een nood die heel de oudtestamentische bedeling aanhoudt, de tijd van het 
eeuwenlange wachten van Israël op de Messias'". De tegenstander van de 
vrouw die in 12,3 zal worden voorgesteld, probeert namelijk de geboorte van 
het aangekondigde kind te verhinderen. 

De rabbijnse uitdrukking ,,de weeën van de Messias" wordt wel genoemd als ach
tergrond van het spreken in 12,2'^'. Billerbeck stelt, dat deze uitdrukking rond 90 
na Chr. voorkomt en afgeleid is van oudtestamentische teksten als Js.26,17;66,8; 
Jr.22,23; Hos.13,13; Mi.4,9-10. Het aanbreken van de messiaanse tijd zou ermee 
bedoeld zijn'". Het bezwaarlijke van deze mening is: 
1. dat de uitdrukking vaak in het enkelvoud voorkomt; 
2. dat aan deze rabbijnse uitdrukking de gedachte verbonden is van een bepaalde 
tijdsduur, nl. van de laatste benauwende tijd die het aanbreken van de heilstijd in
luidt (het is niet in te zien, dat Johannes de tijd voor de komst van Jezus zo zou 
noemen, temeer daar de gedachte van de weeën elders in het NT op de tweede 

134. S. Greijdanus, KNT, 250-252; Ch. Brütsch, Komm II, 58-59; G. Bertram, TWNTIX, 674; 
H. Gollinger, Zeichen, 89-92. 

135. A. Vögtle, Mythos, 404 interpreteert de weeën als aanduiding van de christenvervolging 
door het Romeinse rijk. Dit hangt samen met zijn visie op de vrouw als uitsluitend de 
nieuwtestamentische gemeente. Deze visie wordt besproken in 7.2.5. 

136. A.Th. Kassing, Maria, 130; H. Gollinger, Zeichen, 135-136. 
137. H.L. Strack/P. Billerbeck, Komm 1, 950; G. Bertram, TfVNT IX, 672-673. 
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komst van Christus wordt betrokken en niet op zijn eerste komst, Rom.8,18-23; 
Mt.24,8)'3l 
3 dat de bedoelde oudtestamentische plaatsen het beeld van de weeën heel anders 
gebruiken"' en 
4. dat het de vraag is, of lezers in Klein-Azie op de hoogte zijn geweest met derge
lijke rabbijnse uitdrukkingen Ze zijn wel op de hoogte geweest met de rollen van 
het OT Gezien de verdere verwijzingen naar Gn.3 in Op 12, ligt het voor de hand 
ook in 12,2 een echo te zien van de taal van Gn.3,16 waar de moeite en pijn van 
de zwangerschap worden genoemd. 

Vs 3: De eerste partij die in het vervolg van het visioen een hoofdrol speelt, 
is voorgesteld. Dat gebeurt nu ook met de tweede. Naast het teken van de 
vrouw verschijnt er nog een teken aan de sterrenhemel. Weer gebruikt God 
tekentaal om Johannes attent te maken (let op!) op een bepaalde grootheid, 
waarmee de gemeenten te maken krijgen. 

Een grote, vuurrode draak wordt getoond, een vernielzuchtig monster, 
een grote slokop, een beest om bang voor te worden. 

De slang van Gn.3 is uitgegroeid tot een draak. In paragraaf 7.3 is breder 
uiteengezet, dat de keus van het beeld van de draak verklaard moet worden 
uit oppositionele bedoelingen. In bewuste confrontatie met de onder de vol
ken bekende drakenverhalen richt God zich tot zijn gemeente met de bood
schap, dat ZIJ niet moeten letten op die heidense drakenmachten, maar dat 
zij op hun hoede moeten zijn voor déze draak. De heidense mythologieën 
met hun gigantomachieen vertellen over draken met bizarre namen, die in 
een bovenaardse wereld vechten. In onderscheid daarmee stelt God deze 
hoofdpersoon in dit drama voor als een teken aan de hemel. Hij verwijst 
naar de harde realiteit. Al is hij een teken aan de hemel, zijn werkzaamheid 
op aarde mag niet onderschat worden. 

Uit verschillende geschriften blijkt, dat de gedachte van een zevenkoppige draak 
een bekend motief is, dat in verschillende tijden en streken voorkwam. Het Syri
sche geschrift Oden van Salomo uit ca. 140 na Chr.''"' noemt in 22,5 de zeven
koppige draak in de onderwereld'"" Al stamt dit geschrift uit iets latere tijd dan 
Openbaring, het is zeker mogelijk dat ouder materiaal benut is. 
De Babylonische Talmoed vermeldt in Kiddushin 29b een demon, die zich als een 
draak met zeven koppen ophoudt in het leerhuis van Abaje. Als Rabbi Acha bar 
Ja'akob daar overnacht, valt er bij elke buiging in zijn gebed een drakekop af'"*̂  

138 A Vogtle, Mythos, 397 
139 Zoals behandeld in 7.2 9 
140. A.F J Khjn, Na het Nieuwe Testament, 99-\00 IW De tekst in W Bauer, Oofen, 44-45, 

J H Charlesworth, Pseudepigrapha II, 754 Charlesworth dateert dit geschrift ca 100 
A D (p 727) 

141 Hierop wijzen A Wikenhauser, RNT, 93, H Gollinger, Zeichen, 94, H Kraft, Komm, 
165 

142 W Bousset, Komm, 394, H L Strack/P BiUerbeck, Komm III, 812, K H Rengstorf, 
TWNTll, 629, J Massyngberde Ford, Comm, 190, R Bergmeier, Sonnenfrau, 101 De 
tekst in I Epstein, Babylonian Talmud, Kiddushin, 141. 
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Al is deze Babylonische Talmoed pas in de vijfde eeuw na Chr. te boek gesteld''", 
het motief van de draak met zeven koppen kan al langer bekend zijn geweest en 
op deze geschiedenis van Abaje toegepast. 

Grote draak: het is een indrukwekkend monster. Hij bekent ook kleur: vuur
rood, de kleur van vuur en bloeddorstigheid. Hij wil vernielen en bloed zien. 

Met zeven koppen is deze draak uitgerust. Deze trek is niet bedoeld om 
de hoge graad van denkkracht aan te geven. Het hoofd was voor de mens 
uit de eerste eeuw niet de plaats van het denken, zoals voor de mens uit de 
twintigste eeuw (het Griekse woord voor verstand,'frèn' betekent oorspron
kelijk 'middenrif'). Door deze veelkoppigheid wordt deze draak als draak 
getekend, in bewuste oppositie met andere zevenkoppige draken. 

Hij is ook voorzien van tien horens. Hij beschikt over een geweldige stoot
kracht (vgl. het vierde dier in Da.7,7). De zeven koppen dragen vervolgens 
een tooi van zeven diademen, kronen. De tooi van de draak is een andere 
dan die van de vrouw. Een volheid van macht staat de draak ter beschikking. 
Ook via koningen kan hij zijn vernielingsdrift uitleven. 

Vs 4: de vernielingsdrift van dit monster blijkt ook uit het vermelden van de 
zwiepende staart. Het beest is zo belust op versHnden, dat hij zijn staart niet 
stil kan houden en schade in Gods kosmos aanricht. Hij kan alleen maar af
breken (vgl. het 'vermorzelen' in Gn.3,15) en staat daarmee ook tegenover 
de vrouw die blijkens haar zwangerschap mag bouwen'"^. 

Het neerwerpen van één derde der sterren herinnert aan Da.8,10'"': een 
hoorn, een koningsmacht, die klein begint, maar zich steeds meer verheft. 
Uiteindelijk reikt zijn grootheid tot de hemel en doet hij sterren ter aarde val
len. Het is de profetie van de antigoddelijke vijandschap van Antiochus Epi-
fanes. Deze antigoddelijke mentaliteit bezielt ook de draak. Eén derde der 
sterren neergeworpen: het is de macht die de ontluistering van Gods schep
ping beoogt'"*. 

Eén derde: veel wordt vernield, maar lang niet het geheel. 

143 J W Doeve, Beelden, 6; H L Strack/P Billerbeck, Komm IV 1, 535 
144 K Schilder, Openbaringsnamen, 54 
145 Deze duidelijke verwijzing naar Da 8,10 maakt de verwijzing naar Ö/i Hen 86-88 (door 

H Gollinger, Zeichen, 107) onnodig De tekst daarvan in J H Charlesworth, Pseudepi-
grapha I, 63-64 De vallende sterren zijn daar trouwens ook beeld van de val der engelen 
W Bousset, Komm, 395 vestigt bij vs 4 de aandacht op de Sibyllijnse Orakels V, 512-531 
(De tekst m j H Charlesworth, P5eMrfejO(gra/;/ia 1,405) Het betreft weliswaar een gevecht 
van de sterrenbeelden, maar ze worden door de hemel ter aarde geworpen en niet door 
een draak. Het betreft ook niet een derde der sterren, maar alle, want r. 531 vermeldt dat 
de lucht zonder sterren was 

146 Door het meeslepen van de sterren te verklaren als uiting van de vernielzucht van de draak, 
IS de exegese die dit op de val der engelen betrekt, afgewezen (zo bijv S Greijdanus, KNT, 
252 en R H Bremmer, Visioenen, 40-41) De sterren staan hier naast zon en maan als 
kosmische lichtdragers Bovendien worden de engelen die de satan in zijn opstand gevolgd 
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Twee partijen zijn voorgesteld: de vrouw en de draak. Ze staan aan de hemel 
niet alleen naast elkaar, maar ook tegenover elkaar. De draak heeft zich op
gesteld tegenover de vrouw. Het wordt confrontatie. Deze frontale opstelling 
verklaart nu ook de pijn van 12,2. De moeilijke zwangerschap heeft als reden 
de vijandschap van de draak die het kind van de vrouw, zodra het geboren 
zal zijn, wil verslinden. Heel de gang van de geschiedenis, vanaf Eva in het 
paradijs tot Maria in Betlehem, is er een van vijandschap. De bevalling 
wordt door de weeën aangekondigd. De geboorte zal nu volgen. Daarom 
stelt de draak zich op om het kind te verslinden. (Zijn bedoeling is aan God 
bekend en wordt door God onthuld!). Hij stelt zich op tegenover de vrouw 
om het kind. Om het kind is het hem te doen. 

Dat laat zich alleen maar verklaren uit Gn.3,15. God heeft vijandschap 
gezet tussen de vrouw en de slang. Hij belooft, dat een nakomeling van de 
vrouw de kop van de slang zal vermorzelen en kondigt ook aan, dat de slang 
pogingen tot vermorzelen zal doen. Dat gevelde vonnis wil de draak, ahas 
de slang, ontkomen. De satan als aartsvijand wil Gods heilsplan en daarmee 
ook zijn eigen ondergang verijdelen. Het kind dat hem de genadeslag zal ge
ven, mag er niet komen. Dit kind is de Christus, blijkens 12,5. Alle vijand
schap richt zich tegen Hem. De vrouw krijgt het moeilijk vanwege dit kind. 
Een zwangere vrouw tegenover een op verslinden beluste draak. De hete 
adem van de draak walmt over haar heen. Hoe weerloos is deze vrouw. 

Vs5: toch lijdt de draak de nederlaag. Eerst al hierin, dat de bevalling door
gaat. Die heeft hij niet kunnen tegenhouden. De vrouw bevalt van een zoon. 
De lange tijd van verwachting, van Eva tot Maria, is voltooid. De advents-
verwachting wordt op het kerstfeest vervuld. De oudtestamentische gemeen
te brengt dit kind ter wereld. De Messias is voortgekomen uit de lijn van het 
vrouwenzaad. 

Een zoon, een mannelijk wezen: het mannelijke karakter van dit kind 
wordt extra genoemd. Hij is nu nog klein, maar zal uitgroeien tot een Man. 
Deze kracht is nodig, om naar de profetie van Gn.3,15 de kop van de slang 
te kunnen vermorzelen. De beloofde Messias is geboren: Hij wordt met dit 
kind bedoeld. Dat blijkt ten overvloede uit de omschrijving van zijn werkop
dracht die uit Ps.2 afkomstig is, de psalm over Gods gezalfde. Zijn bestem
ming wordt vermeld, voordat de verdere afloop van het adembenemende ge
beuren meegedeeld wordt. Een opvallende volgorde in het licht van de drei
ging, waarmee de draak zich voor de vrouw posteerde. Dit kind heeft als be
stemming om de volken te hoeden met een ijzeren staf. Hij zal herder en ko
ning over de volken zijn. Deze volken zullen in de komende hoofdstukken 
nog voorkomen, ook als bedreiging voor Gods gemeente, als instrumenten 
van de draak, maar vooraf wordt dit gezegd: ze vallen onder de macht van 

zijn, ook in ditzelfde hoofdstuk als 'engelen' (12,7.9) aangeduid. Ook C. van der Waal, 
Opb II, 232 bestrijdt de exegese die hier de val van de engelen ziet. 
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de gezalfde Koning die met hen speelt. Impliciet wordt hier de vernietiging 
van de draak voorzegd: de volken die hij verleidt, staan onder de regering 
van Christus! Het bedreigde, weerloos lijkende kind, blijkt een sterke over
winnaar te zijn. Bij de geboorte wordt al over zijn werkopdracht gesproken. 
De Ijzeren staf spreekt duidelijke taal over zijn latere taak. 

De commentaren verwijzen naar verschillende teksten in het OT, waar een geboor
te wordt genoemd. Jes 66,7^*'' vermeldt wel een geboorte, maar dan als beeld van 
het feit dat Jeruzalem plotseling weer inwoners gekregen heeft door het ingrijpen 
van God. Die daad wordt vergeleken met een plotselinge, voorspoedige geboorte, 
wat van die in 12,5 met gezegd kan worden Jer 50,6''** spreekt vragenderwijs 
over het baren van mannen, met over het baren van een mannelijk wezen'"". 
Ml.5,2 IS een heel wat zinniger verwijzing"", daar hier de geboorte van een heer
ser genoemd wordt die het weiden tot taak heeft en ook een ,,overblijfsel van zijn 
broeders", wat veel lijkt op Op.12,17. Ook Js.7,l4'^^ bevat veel dat aan Op 12,1-
5 doet denken. Toch moet o.i. de voorkeur worden gegeven aan Gn.3 als achter
grond van Op 12, omdat de woorden en de inhoud van Gn 3,15 heel Op. 12 door
trekken. 

Nu in VS 5 blijkt, dat de vrouw de moeder van de Messias is, lijkt er veel voor 
te zeggen haar in Op . 12 beschreven te zien als antitype van Eva uit Gn .3 . De 
laatste is de door de slang verleide moeder van de gevallen mensheid, de 
vrouw van O p . 12 is de door de draak vervolgde moeder van de Messias, de 
stichter van de nieuwe mensheid '" . 

Ter verklaring van de merkwaardig aandoende uitdrukking 'huion arsen' (in de 
tekst van Nestle- Aland (26)) wordt vaak gewezen op Jr.20,15"' Het Hebreeuw
se idioom in deze tekstvariant kan hierdoor inderdaad verklaard worden, maar in
houdelijk is er geen invloed van Jr 20,15 op Op 12: eerstgenoemde tekst meldt het 
geboortebericht, dat eens aan Jeremia's vader gebracht is. 

147 R H Charles, Comm I, 320, A Th Kassing, Maria, 152, H Kraft, Komm, 166 Gezien 
het feit, vermeld onder tekstvaststelling in 7 1, dat de lezing 'huion arsen' slechts in twee 
codices voorkomt, wordt de verwijzing naar deze tekst al uiterst onwaarschijnlijk 

148 Contra R H Charles, Comm I, 320, J Massyngberde Ford, Comm, 191 (zij noemt per 
abuis Jr 27,6) 

149 De Septuaginta heeft Jr 30,6 (Septuaginta 37,6) verkeerd weergegeven Dit 'eteken arsen' 
heeft geen relatie met Op 12,5 

150 A Th Kassing, Maria, 130-134, H Golhnger, Zeichen, 136-137, F Dusterdieck, Komm, 
420 

151 A Th Kassing, Maria, 134-135 152, H Golhnger, Zeichen, 137, A Wikenhauser, RNT, 
92, Ch Brutsch, Komm II, 58, E Lohmeyer, Komm, 99, H Kraft, Komm, 164 166 

152 Vgl O Cullmann, Christologie, 193, A Vogtle, Mythos, 414 
153 J A Bengel, Gnomon, 1066, W Bousset, Komm, 395, R H Charles, Comm I, 320, I T. 

Beckwith, Comm, 624, E Lohmeyer, Komm, 99, F Dusterdieck, Komm, 395v, H Gol
hnger, Z«c/ien, 97 G Mussies, MorpAo/og^, 139v acht hier geen incongruentie aanwezig, 
maar een bijstelling De uitdrukking 'huios arsen' komt ook voor in Symmachus' Griekse 
tekst van Tobias 6,12, zoals te zien is bij A Th Kassing, Maria, 135 Vgl R H Charles, 
Comm I, 320, J Massyngberde Ford, Comm, 191, E Lohmeyer, Komm, 99 
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Als parallel voor de geboorte en wegneming in 12,5 wijzen enkele verklaarders"'' 
op de Talmoed van Jeruzalem, Tractaat Berachot II 5a, waar de volgende overle
vering wordt weergegeven: in de tijd van Jeruzalems verwoesting werd in Betlehem 
de Messias Menahem, de zoon van Hizkia, geboren en onmiddellijk na zijn ge
boorte door wind en stormen ontvoerd. 
Dit kan het eigene van Op. 12,5 niet verklaren. Het wegvoeren is in deze Talmoed-
tekst rovend, in Op. 12 reddend. Wezenlijke elementen van Op. 12 als de draak als 
tegenstander en de vlucht naar de woestijn en de vervolging aldaar ontbreken"'. 
Volgens de kenners is de Palestijnse Talmoed eerst in de vierde eeuw na Chr. te 
boek gesteld"*. Het is op zich mogelijk, dat in een jonger document een oudere 
traditie wordt bewaard, maar van afhankelijkheid lijkt hier geen sprake. 

De geboorte van het kind heeft de draak niet kunnen verhinderen. Dit kind 
is niet bestemd om door een drakebek verslonden te worden, maar om op 
te groeien tot een Man en dan de opdracht ter hand te nemen. Dat is vervol
gens de nederlaag van de draak. Niet alleen ging de bevalling ondanks zijn 
verwoede pogingen om die tegen te houden door, ook wordt dit kind, als hij 
zijn graaiende poten uitsteekt om te grijpen, vóór zijn poten weggerukt naar 
God en zijn troon. De draak, die zijn kans schoon zag bij een weerloze 
vrouw, heeft het nakijken. De passieve vorm ('werd weggerukt') wijst op het 
ingrijpen van God, die het kind in veiligheid brengt. Hij is bij God in de he
mel en mag zitten op diens troon. Het regeren, het hoeden van de volken, 
kan beginnen. Hier wordt de hemelvaart en de regeringstaak van Christus 
uit de hemel daarna bedoeld. 

Het heeft vaak'" bevreemding gewekt, dat het aardse leven van Christus 
hier overgeslagen wordt en dat zelfs het kruis niet genoemd wordt. Het vol
gende moge in verband daarmee bedacht worden: 

a. Er zit een stuwing in dit visioen naar het heden en de toekomst toe. Het 
gaat uiteindelijk om 12,17, de vervolging van de kerkleden in het heden en 
in wat nog komt. Vandaar dat van het verleden als onmisbare achtergrond 
alleen de hoofdzaken worden genoemd. Het eerste tafereel overziet de heils
geschiedenis tot aan de geboorte en hemelvaart van Christus in vogelvlucht. 
Waar de tijd gecomprimeerd wordt, hoeft ook niet alles genoemd. Alleen de 
geboorte en de hemelvaart van Christus worden als raamgebeurtenissen en 
hoogtepunten getekend. Het gaat om de hoofdlijnen van de vijandschap die 
de wereld beheerst, niet om een complete tekening van de feiten uit het leven 
van Jezus. Vandaar dat 12,5b de bestemming van Christus noemt vóór de 
vermelding van de afloop in 5c"'. 

154. H. Gollinger, Zeichen, 138; C. Clemen, Erktarung, 197. De tekst in: M. Schwab, 1 42. 
155. Soortgelijke bezwaren bij W. Bousset, Komm, 396.405-406; I.T. Beckwith, Comm, 614; 

E.-B. Allo, Comm, 168; P. Prigent, Histoire, U I . 
156. G.F. Moore, Judaism 1, 5.II 348; J.W. Doeve, Beelden, 6. 
157. De bevreemding over de telegramstijl van 12,5 wordt breed uitgemeten door U.B. Muller, 

ÖTK, a.l. en R. Bergmeier, Sonnenfrau, 98-99. Een uitvoerige analyse van vs 5 wordt ge
boden door A. Satake, Sieg, 118-123. 
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b. Dat het kruis niet genoemd wordt, impliceert niet, dat het dus geen 
christelijke, maar een joodse tekst is '" . Even later wordt het bloed van het 
Lam wél genoemd (12,11). Het volbrengen van zijn rechtsstrijd als voor
waarde voor zijn hemelvaart is dus terdege aanwezig. Laten we ook de ver
melding 'mannelijk wezen' niet over het hoofd zien: deze bevat een opening 
naar het opgroeien tot een volwassen man en het ter hand nemen van de le
venstaak. 

c. Verschillende malen worden we in dit visioen van de hemel naar de aar
de en vice versa verplaatst. Dit kan mede verklaren, dat van Jezus' aardse 
levensgang alleen zijn geboren worden op aarde en zijn verlaten van de aarde 
bij zijn hemelvaart genoemd worden. 

De draak dacht God een slag voor te zijn en stelde zich op om het kind van 
de vrouw te verslinden. Hij herinnert zich het vonnis van Gn.3,15 nog goed. 
Maar het loopt erop uit, dat God hem een slag voor is en het kind, de Messi
as, redt. Gods eerste triomf over de draak! 

Vs 6: hoe loopt het intussen met de vrouw af? Nu haar kind ontsnapt en in 
veiligheid is, verplaatst de aandacht zich weer naar haar. Het was de draak 
allereerst om haar kind, de Christus, te doen, maar nu Die onbereikbaar is 
voor hem, zal hij ongetwijfeld zijn woede daarover willen koelen op haar. 
Daarom vlucht ze. De schitterende kampioene van het heelal (12,1) moet in 
de loop van de geschiedenis wel vernedering ondergaan. 

Naar de woestijn vlucht zij. Deze uitdrukking roept bij bijbellezers onmid
dellijk herinneringen op aan de episode in het OT, dat het volk Israel op reis 
van Egypte naar Kanaan in de woestijn verblijft. Zeker twee noties zijn aan 
dit woestijnmotief verbonden"": 

a. De woestijntijd is een interim. Israel was al wel uit Egyptes slavernij 
verlost, maar nog onderweg naar het beloofde land. Zo leeft ook de kerk al 
wel in de tijd, dat er een beshssende wending voltrokken is (12,5 de verho
ging van Christus in de hemel), maar nog niet in de tijd van volmaakte be
vrijding: ze moet nog vluchten vanwege achtervolging en heeft haar defini
tieve bestemming nog niet bereikt. De vrouw in de woestijn is de gemeente 

158 M Rissi, Was ist, 42-44 wijst ter verklaring van de merkwaardige verkorting op Fil 2,5-11, 
waar eveneens de heilshistorische hoofdlijn getekend wordt Als tekst over feiten uit het 
aardse leven van Jezus waar ook het kruis niet wordt genoemd, geeft hij 1 Tim 3,16 J 
Sickenberger, Messiasmutler, 389vv wijst ter verklaring op Joh 3,13 waar ook alleen het 
begin en het einde van een ontwikkeling genoemd worden 

159 De stelling, dat het met-noemen van het kruis bewijst, dat dit oorspronkelijk een joodse 
tekst IS verdedigen U B Muller, OTK, a 1 en R Bergmeier, Sonnenfrau, 98-99 

160 'Woestijnraotief', omdat het hier meer de herinnering is aan het thema van de woestijn, 
dat vanaf Ex 16 tot en met Deuteronomium aangeslagen wordt dan de verwijzing naar een 
concrete tekst A.J Visser, PNT, 121, ontkent op dit punt elke relatie met het O T Ten 
onrechte. 
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in de nieuwtestamentische bedeling, in de tijd na de hemelvaart van Christus 
tot aan zijn terugkeer. 

b. De woestijntijd is een tijd van volkomen afhankelijkheid van de HERE. 
Hij stond garant voor het levensonderhoud. Dat motief keert in Op. 12,6 
(vgl. 12,14) terug. De vrouw heeft een plaats in de woestijn (vgl. Ex.23,20). 
Die wordt haar door God gegarandeerd. Zij zal ondanks alle woede van de 
draak op haar niet van het toneel verdwijnen. Niet alleen haar plaats, maar 
ook haar levensonderhoud is door God gegarandeerd'*'. 

Sommigen'*^ menen, dat dit woestijnmotief vanuit de joodse apocalyptische lite
ratuur in Openbaring is overgenomen. In die geschriften zou de woestijntijd tot 
het vaste toekomstbeeld behoren. Zo zal er vóór het aanbreken van de laatste ge
beurtenissen een tocht naar de woestijn plaatsvinden onder leiding van de Messias. 
O.i. kan de duidelijk oudtestamentische verworteling van dit woestijnmotief het 
gebruik ervan in Op. 12 voldoende verklaren, zodat we onze toevlucht met hoeven 
te nemen tot het nogal ongrijpbare model van de zg. joodse apocalyptiek. Tegen 
de ontlening daaraan gelden ook de in 7.2 genoemde bezwaren. 

Hij zal met zijn macht haar verzorgen, 1260 dagen lang. 'Dagen': deze 
nieuwtestamentische tijd wordt niet in jaren of maanden, maar nu in dagen 
geteld. Dit in aansluiting aan Daniel, waar ook de variaties in tijdsopgave 
naast elkaar voorkomen (,,een tijd, tijden en een halve tijd" in Da.7,25.12,7 
kan ook omschreven worden als ,,tweeduizend driehonderd avonden en 
morgens" in Da.8,14, vgl. Da.12,11.12). Het zal lang duren, vgl. 11,3. Maar 
het is dezelfde tijd, dat ook de twee getuigen hun getuigenis doen uitgaan. 
De kerk in de woestijn staat tegelijk midden in het volle leven en zoekt de 
hoofdstraat van de grote stad op (11,8). Een duidelijk bewijs dat 'woestijn' 
niet het beeld is van isolement of retraite, maar van het leven van de gemeen
te midden in de wereld met een houding van volkomen overgave aan Gods 
zorg. 

Voor een goed begrip van deze periode krijgt Johannes nog meer te zien. 
De tekst vraagt om een vervolg. Maar deze eerste nederlaag van de draak is 
een feit. 

161. WIJ betrekken dit 'woestijnmotief' op Ex -Dt De combinatie van de twee genoemde no
ties die ook in Op 12 terugkomen, sluit uit hierin een verwijzing te zien naar I K 17 en 
19 (zoals bepleit door Th Zahn, A'o/nm, 445, S Greijdanus, ATÂT", 255, A Wikenhauser, 
RNT, 94; Ch. Brutsch, Komm 11, 83, H Kraft, Komm, 166). Daar betreft het bovendien 
een enkeling die in de woestijn onderhouden wordt Ook zien we hier geen verwijzing naar 
Hl.3,6 en 8,5 (met A M. Dubarle, Femme, 518) waar een bruiloftsstoet uit de woestijn ge
noemd wordt en met een vlucht naar of verblijf in de woestijn Dit geldt ook van 1 
Mak 2,29v, waar de woestijn alleen verblijfplaats is en geen goddelijke bewaring en onder
houding worden vermeld (contra A Wikenhauser, RNT, 94; Ch Brutsch, Komm 11, 83 
en J Massyngberde Ford, Comm, 201) Bespreking van dit motief van de bewaring in de 
woestijn door H W Gunther, Horizont, 255-260, J -W Taeger, Kreis, 99-103 Vgl ook 
H J Schilder, Troosl, 58-66. 

162. G Kittel, TWNTU, 655-656, H. Gollmger, Zeichen, 101. 
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7.5.2 Gods tweede triomf over de draak (Op. 12,7-12) 

Vs 7: het kind is gered (vs 5); het lot van de vrouw is verteld (vs 6), hoe gaat 
het verder met de draak? Dat wordt nu onthuld en daarmee wordt noodzake
lijke voorkennis voor het derde tafereel van 12,13-18 gegeven. 

Er ontbrandde oorlog aan de hemel. Een geweldig luchtgevecht tekent 
zich aan het firmament als groot hemels projectiescherm voor Johannes' 
ogen af. Vanwaar deze oorlog? Nu begint de draak niet de aanval, maar hij 
moet zich verdedigen tegen de aanval van een ander. 

Michael en zijn engelen moeten oorlog voeren met de draak. Michael: een 
nieuwe partij wordt voorgesteld. Hij is voor de kerkleden in Klein-Azië geen 
onbekende. Zij kennen zijn naam uit de rol van de profeet Daniël. Da. 10 be
schrijft hoe Michael, 'een der voornaamste vorsten' (Da.10,13), een door 
God naar Daniël gestuurde antwoordengel te hulp komt, omdat die engel te
gengehouden wordt door 'de vorst der Perzen'. Deze hemelse boodschapper 
vertelt aan Daniël, dat hij ook weer snel terug moet om verder te strijden. 
Ook in dat verband wordt gewag gemaakt van Michael, 'uw vorst', de enige 
die vastberaden deze engel terzijde staat tegenover de vorst der Perzen 
(Da.10,21). Ook in Da.12,1 wordt Michael genoemd als ,,de grote vorst die 
de zonen van uw volk terzijde staat". Michael wordt hier getekend als een 
vorst, een soort hemels legeraanvoerder die tegen een kwade engelmacht, die 
achter het rijk der Perzen staat, moet optreden. In kritieke situaties, wanneer 
Israël als het volk van de komende Messias bedreigd wordt, biedt hij hulp. 
Dat kind van de vrouw, dat geboren moet worden uit haar, moet beschermd 
worden. Michael is bekend van zijn optreden in een deel van de geschiedenis 
die in 12,4 getekend wordt: de draak vóór de vrouw. Juist het verband van 
Op. 12 laat zien dat Michael niet zonder meer de beschermengel van Israël 
is te noemen, maar de engel die Israël vanwege de komende Messias, het kind 
van de vrouw, beschut'". 

Déze Michael krijgt nu opnieuw een taak in verband met dat kind, dat in
middels Man geworden is. Michael en zijn engelen moesten oorlog voeren. 
Zij nemen het initiatief tot deze strijd vanwege een heilig moeten, op de wenk 
en het bevel van God. Michael, die vele engelen onder zich heeft, wordt in 
Jud.9 getekend als een uiterst gehoorzame geest, die zich precies aan de gege
ven opdrachten houdt. 

Waarom is dit duel aan de hemel noodzakelijk? De draak verschijnt aan 
de hemel. Hij had het nakijken, toen het kind werd weggerukt. Maar na die 
eerste nederlaag geeft hij zich nog niet gewonnen. Hij denkt zijn oude gang 
te kunnen gaan. Hij had immers blijkens 12,8 een plek in de hemel. Met die 
plaats is, gezien Op. 12,10, bedoeld de mogelijkheid om in Gods hemelse 

163. Andere dan oudtestamentische teksten waarin de rol van Michael getekend wordt, zijn 
Eth. Henoch 20,5; Test. Dan 5; Ass. Mos. 10,2. Hierop wordt gewezen door R.H. Char
les, Comm I, 323; W. Bousset, Komm, 398; E. Lohmeyer, Komm, 101; Ch. Brutsch, 
Komm II, 84; H. GoUinger, Zeichen, 106; A. Satake, Sieg, 123-125. 
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troonzaal aanklachten tegen de gelovigen in te dienen. Daarom onderneemt 
de draak een stormloop tegen de hemel. Hij wil het kind tot in de hemel toe 
achternazitten. Maar dan stuit hij op de hemelse divisies, die door Michael 
worden aangevoerd. Zij moeten van God oorlog voeren tegen de draak. Die 
mag nu de hemel niet meer binnenkomen, want Christus de Messias is in de 
hemel aangekomen. Vandaar dit luchtgevecht aan de hemel. De aartsvijand 
contra de aartsengel. 

De draak laat zich niet meteen verjagen. Ook de draak met zijn engelen 
voerde oorlog. Hij vecht terug. Hij kon toch altijd de hemel in? Waarom 
nu dan niet? 

Vs 8: Maar hij hield geen stand. Niet het verloop, alleen de afloop van de 
strijd wordt gemeld. De bezetenheid van de draak om het kind te verslinden, 
kan niet op tegen de gedrevenheid van Michael en de zijnen om de hemel te 
zuiveren. De nederlaag van de draak — zijn tweede! — wordt bezegeld in 
het neerwerpen: zijn plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Een beslis
send keerpunt in de geschiedenis van de hemel. 

Plaats: deze uitdrukking uit 12,8 wordt door 12,10 nader verklaard, 
als daar gezegd wordt, dat hij de gelovigen dag en nacht aanklaagde voor 
God. Verschillende oudtestamentische gegevens kunnen dit verduidelijken. 
1 K.22,19-23 spreekt over een geest onder de hemelbewoners rondom Gods 
troon, die Achab gaat verleiden en een leugengeest wordt in de mond van 
Achabs profeten. Job 1,6 en 2,1 bevestigen, dat satan eens toegang tot de 
hemel had. Na zwerftochten over de aarde komt hij het verzamelde belasten
de materiaal tegen de gelovigen bij God neerleggen en zijn aanklachten indie
nen. Zach.3 onderstreept dit: satan dient tegen de hogepriester Jozua een 
aanklacht in bij de Engel des HEREN. Deze teksten"** bevestigen de type
rende naam 'aanklager' in vers 10. Van aanklagen maakte hij zijn werk. 

Die plaats als aanklager mag de satan nu niet meer innemen. De toegang 
tot de hemel wordt hem nu ontzegd. Vanwaar deze verandering? Op. 12,5 
biedt het antwoord: Christus, het kind van de vrouw, is de hemel binnenge
komen, nadat Hij als volwassen man zijn werk gedaan heeft. Hij heeft zijn 
bloed gestort als het Lam (12,11) en mocht op grond daarvan de hemel bin
nen om voor Gods troon te pleiten ten behoeve van de gelovigen. God wil 
in zijn hemelse troonzaal geen aanklachten tegen zijn uitverkorenen, alleen 
nog maar pleidooien voor hen horen (Rom.8,33). Daarom gaat de hemel
deur voor de satan dicht en stelt God de hemelse legermacht onder leiding 
van Michael op post daarvoor. Deze soldaten vangen de stormloop van de 
draak op en gooien hem uit de hemel. Geen plaats voor de draak in de hemel, 
zegt VS 8. Zou dit niet mede in tegenstelling tot 12,6 gezegd zijn: de vrouw 
heeft wél een plaats in de woestijn?'". 

164. In het licht van deze teksten kan F. Dusterdiecks bewering, dat de satan geen plaats in 
de hemel had, niet standhouden (F. Dusterdieck, Komm, 403.407). 

165. H. Gollinger, Zeichen, 106. 
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Verschillende exegeten verwijzen ter verduidelijking van het beeld van de strijd in 
de hemel naar enkele teksten in niet-canonieke boeken""* 
a 2 Mak 5,2-4'^'' meldt hoe 40 dagen lang een visioen van vechtende ruiters m de 
lucht werd gezien 
Er wordt echter niet bij gezegd, wie de strijdende partijen zijn De Septuaginta 
spreekt met van „en tooi ouranooi", maar van „dia toon aeroon" Er is ook ver
der geen enkele verwantschap met Op 12 
b Josephus beschrijft in Bellum ludaicum VI 5,3 een verschijning van hemelse 
ruiters en soldaten, maar als onderdeel van een lange rij voortekens van Jeruza-
lems einde'*^ Van een hemelse strijd is geen sprake Ook worden geen strijdende 
partijen genoemd 
c De Sibylhjnse Orakels III 795-807'" maken naast andere tekenen ook melding 
van zwaarden, die 's nachts aan de sterrenhemel verschijnen Van zwaarden is in 
Op 12,7-9 geen sprake, terwijl de strijdende partijen van Op 12,7-9, de draak en 
Michael, in de Sib Orakels met voorkomen 
Deze drie teksten kunnen ter verduidelijking van Op 12,7-9 geen bijdrage leveren 

Vs 9' neergeworpen: de uitslag van het luchtgevecht staat met nadruk voorop 
en wordt ook nog vier keer herhaald (twee keer in vs 9 en een keer in vs 10 
en vs 13) Met geweld wordt de draak en zijn engelen de toegang tot de hemel 
geweigerd en worden zij vervolgens op de aarde geslingerd'™ 

Dan volgt de opsomming van de namen van de draak Aan deze opeenho
ping van namen mogen we tweeërlei functie toekennen Allereerst is het ter 
bezegeling van de behaalde triomf kijk eens welke met te onderschatten te
genstander vernederd is Vervolgens is het ook ter waarschuwing van de aar
de en haar bewoners: let op wie er tot u afgedaald is. 

De grote draak- deze ook in 1-6 en 13-18 gebruikte naam voor de tegen
stander van Michael typeert hem als monstrueus en verslmdend 

De oude slang, de slang van het begin, d w z . van het paradijs Dit typeert 
de listige werkwijze van de tegenstander, waarmee hij in het paradijs al op
trad De macht die zich toen van de slang bediende, zit ook achter de draak. 
Ook geeft het de lange ervaring aan, die de slang heeft in het verleiden Dit 
IS meer een karakterisering dan een identificering'^' De draak heet met 
voor niets 'draak'. 

166 W Bousset, Komm, 398, R H Charles, Comm I, 323, J Massyngberde Ford, Comm, 
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167 Tekst in Grool Nieuws Bijbel, blz DK 84, H B Swete, Septuagint III, 674v 
168 Tekst m H St J Thackeray, Josephus III, 458 467 
169 Tekst in J H Charlesworth, Pseudepigrapha I, 379 380 
170 H Kraft, Komm, 167 ziet in het op de aarde werpen van de draak een echo van Js 14,12 

Ten onrechte, want Johannes ziet het ter aarde werpen van de draak in Op 12 gebeuren, 
terwijl het in Js 14 om beeldspraak gaat in een spotlied op Babels koning Bovendien 
spreekt Js 14 over vallen. Op 12 over werpen 

171 P Jouon, Dragon en H Gollinger, Zeichen, 93 identificeren 'draak' en 'slang' Inderdaad 
wisselen beide namen in het vervolg van Op 12 elkaar af, maar niet voor mets worden twee 
termen gebruikt (W Foerster, TfVNT V, 580) 
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Die ook duivel en satan wordt genoemd: de eigennaam van de tegenstan
der wordt in twee talen genoemd, in het Grieks en in het Hebreeuws"^. Ie
der moet goed weten welke tegenstander vernederd is en met wie de aarde 
voortaan te doen heeft. 'Duivel': een naam die ook het wezen van Michaels 
tegenstander typeert: hij is een knoeier met woorden, een verdraaier van 
woorden. Zijn eerste optreden werd al gekenmerkt door accentverlegging, 
woordverdraaiing en leugen. Dat is nog steeds de hem kenmerkende werk
wijze (Joh.8,44). 'Satan' betekent tegenstander. Hij leeft zich uit in het 
dwarsbomen, in het vijand-zijn van God en diens werk. Hij is dé opponent. 

Alsof het nog niet genoeg is, volgt er nog meer: die de hele wereld verleidt. 
Het verleiden, sinds Gn. 3 typerend voor de satan, blijft de hem kenmerken
de stijl: binnenkomen in mensenlevens en proberen hen tot opstand tegen 
God te brengen. Ook deze naam onderstreept de betekenis van de door Mi
chael behaalde triomf: deze tegenstander die voorheen kon verleiden en ver
volgens de verleide personen aanklagen in de hemel, kan nu alleen nog verlei
den. Tegelijk waarschuwt deze naam voor de niet te onderschatten kracht 
van deze tegenstander: hij blijft de verleider. Het is oppassen geblazen. (Hier 
wordt een participium van de progressivus gebruikt. Daardoor wordt aan
dacht gevraagd voor het al maar door verleiden). 

De hele wereld: niet alleen de mogelijkheden van de satan zijn beperkt, 
ook zijn werkterrein is voortaan beperkt. Het was: aarde en hemel, het 
wordt vanaf nu: alleen de aarde. Maar die dan ook helemaal. De hele wereld: 
overal waar mensen wonen, werkt satan. Het is hetzelfde gebied waar God 
ook werkt. In de hele wereld wordt het evangelie van het koninkrijk gepre
dikt (Mt.24,14) en wordt de gemeente vergaderd. Daarnaast en daartegenin 
werkt de satan met zijn oecumenische verleidingsbeweging. Ook deze type
ring houdt beperking in (voortaan alleen de wereld) én waarschuwing: die 
hele wereld wordt intensief bewerkt met methoden van verleiding. 

De satan blijkt ook nu weer afhankelijk van God. Hij is geen oorspronke
lijk figuur, maar moet zijn beleid richten naar dat van God. God belooft 
vrouwenzaad als Verlosser; satan probeert die geboorte tegen te houden. 
God laat die Verlosser geboren worden; satan probeert dat kind te verslin
den. God rukt Christus ten hemel; satan probeert Hem in de hemel te achter
halen. God laat zijn evangelie in de hele wereld gepreekt worden; satan stelt 
zijn wereldomvattende verleidingsbeweging daartegenover. God is hem 
steeds een slag voor. Hij moet zich richten naar Gods beleid. De in vs 9 uit
voerig getypeerde tegenstander is gedegradeerd. Tegelijk kunnen de mensen 
op aarde weten wat zij aan hem hebben. 

Vs 10: Gods tweede triomf over de draak door de ingreep van Michael lokt 
een lofzang uit. Opnieuw klinkt er zang of een spreekkoor in de hemel als 
reactie op wat er gebeurd is. Ik hoorde: Johannes vermeldt voor het eerst 

172. J.A. Bengel, Gnomon, 1067-1068. 
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in dit hoofdstuk zijn eigen daad. Hij moet niet alleen opschrijven wat hij ge
zien, maar ook wat hij gehoord heeft. 

Een luide stem: de door Michael behaalde overwinning mag feestelijk be
kendgemaakt worden. 

Onder de exegeten bestaat verschil van mening over de vraag, wie de sprekers/zan
gers van deze woorden zijn. Enerzijds'" (W. Bousset; T. Holtz) wordt verdedigd, 
dat het de engelen zijn die over de gelovigen op aarde als 'onze broeders' spreken. 
'Broeders' wil dan zeggen, dat de engelen zich één weten met de verloste gelovigen 
in onderworpenheid aan God en aanbidding voor God. Een soortgelijke uitdruk
kingswijze zou te vinden zijn in 19,10 en 22,9 ('uw broeders'). 
Anderen""* (bijv. K.P. Jórns; U.B. Muller) stellen, dat een hemelse schare van 
volmaakte christenen hier spreekt/zingt over de nog op aarde levende gelovigen. 
Dit zou te vergelijken zijn met 19,1, dat ook de luide stem noemt van een grote 
schare in de hemel. Omdat engelen niet over gelovigen kunnen spreken als 'onze 
broeders' (met een beroep op dezelfde teksten als bovengenoemd: 19,10 en 22,9), 
moeten hier wel gelovigen aan het woord zijn. 
Een nadere toespitsing bieden die exegeten, die van mening zijn dat de martelaars 
van 6,9-11 hier spreken"' (R.H. Charles; E. Lohmeyer). J. de Vuyst bepleit dit 
door te wijzen op de echo's van 6,9-11 in 12,10-12 (stem; broeders; bloedgetuigen; 
korte tijd). Er zal hier - en bij de andere teksten over een luide hemelse stem -
geen volledige zekerheid komen over de vraag van wie deze stem afkomstig is. 
Maar de waarneming, dat hier met een zekere afstandelijkheid gesproken wordt 
over de aanklager, die 'hen' (en niet: 'ons') aanklaagde, leidt o.i. tot een voorkeur 
voor de exegese, dat engelen hier zingen. Engelen zijn wel getuigen geweest van 
dit aanklagen, maar zonder dat het hen persoonlijk raakte. Zij zijn ook getuigen 
geweest van de scène met de martelaars in 6,9-11. Vandaar de inderdaad opvallen
de terugkeer van enkele motieven uit deze passage. 
U.B. Muller heeft gesteld dat de engelen hier de zangers niet kunnen zijn, omdat 
zij de rol hadden om met Michael mee te strijden"*. Alsof de opdracht tot strij
den de opdracht om na de overwinning te zingen uitsluit. 

Nu is gekomen het heil en de macht en het koninkrijk van onze God: ' N u ' : 
dit woordje bezegelt de gigantische ommekeer in de geschiedenis van de we
reld, van de hemel en de aarde. Het vernederen van de draak betekent, dat 
het heil '" dat God door Christus de gelovigen geeft nog verder gerealiseerd 
kan worden. De macht waarmee God het doorzet is aan het licht getreden. 
Het koninkrijk van God is in de hemel volledig gevestigd. 

Het gezag van Gods Gezalfde is eveneens aan het licht gekomen. Christus 

173. W. Bousset, Komm, 400vv; T. Holtz, Christologie, 75-78. 
174. K.P. Jorns, Evangelium, 110; U.B. Muller, ÓTK, 238. 
175. R.H. Charles, Comm 1, 327; E. Lohmeyer, Komm, 103; A.J. Visser, PNT, 123; J. de 

Vuyst, Opb, 97. 
176. U.B. Muller, OTK, a.l. 
177. 'Sootèria' heeft h.l. de oudtestamentische klank van 'overwinning'. Vgl. P. EUingworth, 

Salvation; M. Rissi, Was ist, 60; W. Foerster, TWNT V\l, 999. 
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verscheen in de hemel om op grond van het werk dat Hij als Man had vol
bracht (12,5) de taak van het heersen over de volken op zich te nemen. Zijn 
komst als Advocaat betekent, dat de aanklager uit de hemel moet worden 
verwijderd. Nadat 12,5 de taal van Psalm 2 had opgenomen, gebeurt dit ook 
in vers 10. De macht van de HERE en zijn Gezalfde is gebleken. De hemel 
lacht om het geweld van de draak. 

De aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God aan
klaagde: weer een naam, nu ter typering van satans vroegere werk, toen hij 
toegang had tot de hemel om zijn aanklachten daar neer te leggen voor Gods 
troon (zie de exegese van 12,8). Zoals daar uiteengezet, zijn met deze broe
ders bedoeld de gelovigen van het OT, die vóór de komst van Christus in de 
hemel daar door de satan-aanklager werden beschuldigd. De engelen weten 
zich broeders van de gelovigen, ze weten zich één met hen in onderworpen
heid aan God. 

Openbaring noemde eerder in 4,8 en 7,15, dat voor diezelfde troon van 
God ook dag en nacht"* de dienst van verering, aanbidding en lofzegging 
plaatsvindt. Eeuwenlang werd de zang van de engelen ruw gestoord door de 
stem van de satan, die zijn aanklachten formuleerde. Wat viel hij daar uit 
de toon. Maar dat is nu verleden tijd, want deze aanklager is nu neergewor
pen. Dat triomfantelijke woord uit 12,9 wordt hier opnieuw genoemd. De 
hemel is schoon! Dat geeft de engelen, die zich in moesten houden zolang 
Christus niet in de hemel was, grote vreugde. 

Vs 11: zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam. De engelen 
zingen verder over hun broeders. Nu wordt met zoveel woorden het geheim 
ontsluierd van de toegang van Christus tot de hemel (12,5) en meteen nadere 
omschrijving gegeven van het werk dat Hij als Man op aarde verricht heeft. 
Hij heeft zijn bloed gestort en zich daarmee als een Lam geofferd. Vanwege 
dat offer konden de aanklachten van de duivel niets uitrichten en kon God 
hen bij voorbaat vergeving schenken. Het lukte de draak zodoende niet hen 
veroordeeld te krijgen. Deze oudtestamentische gelovigen hebben hem over
wonnen en mogen in de hemel delen in de overwinningsglorie van hun Heer. 

Het bloed van het lam was het enige dat redding bracht, toen de verderf-
engel in Egypte rouw bracht in alle huizen (Ex.12,13.23). Zo is het bloed van 
Christus, het Lam, het enige dat iemand redding brengt. 

Het heeft bevreemding gewekt, dat het bloed van het Lam als middel tot 
overwinning genoemd wordt, nadat in vs 7-9 de strijd van Michael als reden 
tot overwinning op de draak is beschreven"'. Er is zelfs van concurrerende 

178. „Dag en nacht" heeft de klank van continuïteit. Vgl. M. Rissi, Was ist, 32. 
179. U.B. Muller, ÖTK, a.l.; P. v.d. Osten-Sacken, Belial, 213. Een uitvoerige analyse van vs 

10-12 met het oog op deze vragen biedt A. Satake, S/eg, 109-118. E. Hertlein, Kapitel, 
244 acht vs 10-12 de sleutel tot de uitleg van heel Op. 12. A. Yarbro Collins, Combat Myth, 
136-142 bespreekt de hymne van vs 10-12 als commentaar op het ingevoegde mythologi
sche patroon. De bevreemding over de plaats van Michael in dit geheel heeft in de loop 
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en elkaar uitsluitende tradities gesproken. Ten onrechte. Vs 5 bevatte in 
'mannelijk' al een verborgen aanduiding van het werk dat het geboren kind 
als man zou gaan doen. Ook zijn komst in de hemel (12,5) had het volbrach
te offer als vooronderstelling. De overwinning van Michael in 7-9 is effectue
ring van Christus' eigen overwinning. Zijn 'moeten' strijden (12,7) wijst op 
een opdracht, verleend na de entree van Christus in de hemel. Christus' 
bloed is de sleutel. Daarom wordt het Lam en niet Michael hier bejubeld. 

Door het woord van hun getuigenis: het tweede wapen waarmee de draak 
is overwonnen. Satans eis, dat de gelovigen om hun zonden door God ver
oordeeld zouden worden, is niet alleen afgewezen vanwege het gestorte bloed 
van het Lam, maar ook omdat de gelovigen in hun belijdend spreken er blijk 
van gaven zich voor hun redding helemaal aan God toe te vertrouwen. Ook 
hun belijdenis weersprak de beschuldigingen. De vergelijking met 12,17 
leert, dat 'het getuigenis van Jezus', als een vast deposito door de gemeente 
bewaard, vervolgens door de gemeenteleden wordt doorgegeven. Johannes 
had dit zei f getuigenis van Jezus aan de gemeente gebracht, opdat zij het op 
haar beurt verder zou dragen. 'Het woord' wijst op het spreken en doorge
ven van dit geloofsbezit'*". 

'Getuigenis': Hier ligt een duidelijke aansluiting bij het onthulde in 
Op. 11,3-6: de taak van de gemeenteleden in profetisch getuigen. Dit lied 
houdt een aansporing in om in dat getuigen te volharden. 

Als derde reden voor hun overwinning volgt: en zij hebben hun leven niet 
liefgehad tot de dood toe. Hun trouw aan God tot het laatst bleek ook hier
in, dat zij niet hingen aan het leven (taal van Mt. 16,25), maar bereid waren 
de trouw aan God met de dood te bekopen. 

Vs 12. Daarom: de hemel en alle hemelbewoners hebben reden tot feestelijke 
vreugde, omdat de aanklager de hemel niet meer bereiken kan. De hemel is 
schoon: daarom kunnen allen die in de hemel hun thuis hebben, de engelen 
en de gelovigen-overwinnaars, blij zijn. 

Vaker in de bijbel wordt de hemel opgeroepen zich te verheugen 
(Js.4,23;49,13; Ps.96,11). Begrijpelijk, de hemel is de alles overkoepelende 
getuige van Gods daden. In die teksten worden ook de aarde en de zee tot 
vreugde opgeroepen. Dat is hier anders. Het hemels vreugdelied bevat een 
wee tot de aarde en de zee. Voor mensenwereld en volkenzee is het nog geen 
feest. Dat gebied is nog niet bevrijd. Integendeel: de duivel is tot u neerge
daald. De identificatie van draak en duivel (12,9) wordt hier bevestigd. 
'Neergeworpen' — dat was de actie van Michael vanuit de hemel bezien. 
Vanaf de aarde bezien is ook te zeggen: 'neergedaald'. Dat duidt de eigen 
activiteit van de satan aan. Hij is uit de hemel vernederd, maar treedt zelf 

der geschiedenis wel eens geleid tot gelijkstelling van Christus en Michael. Vgl. bijv H -U. 
Hofmann, Luther, 603-613 

180. Een uitvoeriger bespreking van deze uitdrukking is te vinden bij R. Schippers, Getuigen, 
193-195; L.A Vos, Synoptic Traditions, 207; A.A. Trites, Martus, 75-76. 
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wel weer handelend op, hij benadert de aarde met grote toorn. Twee maal 
heeft hij de nederlaag geleden. Twee maal was God hem een slag voor. De 
woede om het feit, dat het kind van de vrouw hem tot twee maal toe ontgaan 
is, wil hij nu koelen op aarde. Hij geeft nog niet op. Zijn rol is nog niet uit
gespeeld. Zijn activiteit op de aarde wordt niet alleen gekenmerkt door razer
nij en woede, maar ook door de kennis, dat zijn dagen geteld zijn. De duivel 
kent Gn.3,15 heel goed. Het was uiteindelijk ook tot hem gesproken. Het 
zaad van de vrouw dat hem ontkomen is, zal zijn kop vermorzelen en hem 
de genadeslag toedienen. Die tijd is niet ver meer. Daarom moet hij de weini
ge dagen die hem nog resten tot het uiterste benutten. 

Weinig tijd: wat voor de vrouw 1260 dagen duurt (12,6), is voor de duivel 
een korte tijd. Zijn werkterrein en mogelijkheden zijn beperkt (12,9.10), ook 
zijn tijd is beperkt. Hij weet dat zijn laatste uur geslagen heeft. Het is voor 
de aarde en de zee gevaarlijk. De hemelse koren waarschuwen, maar dit wee 
is ingebed in een feestlied. De vreugde om de schoonmaak van de hemel 
houdt een belofte in voor de nog bedreigde aarde. Nog even en ook zij zal 
schoon worden. De termijn die de draak nog rest, is hem gesteld. Een bewijs 
van Gods macht over hem en een aanduiding van de naderende overwinning 
van God op hem. 

7.5.3 Gods derde triomf over de draak (Op.12,13-18) 

Vs 13. Het derde bedrijf begint. De vrouw wordt nu weer genoemd. Dat was 
na 12,6 niet meer gebeurd. Het tweede bedrijf diende om haar verdere lotge
vallen te kunnen begrijpen. De nederlaag van de draak in het gevecht aan 
de hemel verklaart de dubbele energie waarmee hij de vervolging van de 
vrouw op aarde ter hand neemt. Vs 13a herhaalt het resultaat van het tweede 
tafereel: de draak op de aarde neergeworpen. Vs 13b grijpt terug op het eer
ste bedrijf door het noemen van de vrouw die van het mannelijke kind beval
len was. 

Deze aansluiting van vs 13 bij vs 6 is voor sommigen'*' reden geweest de 
verzen 7-12 tot een invoeging te verklaren. Ten onrechte. De kunstige op
bouw van dit hoofdstuk laat na het eerste bedrijf, dat om een vervolg vraagt, 
en na het tweede bedrijf, dat eveneens om een vervolg vraagt, die beide uit
monden in dit derde bedrijf. Om de geschiedenis van de nieuwtestamentische 
gemeente te verstaan is het nodig te weten van de strijd van de draak tegen 
de vrouw in de eeuwen tot aan de geboorte van Christus en is het ook nodig 
te weten van de strijd aan de hemel in het midden van de geschiedenis. Van
daar de kunstige aansluiting van vs 13 bij 7-12 en bij 1-6. De woede van de 
draak om de vrouw te vervolgen is door deze verbinding op dubbele wijze 
gemotiveerd. 

Niet zonder goddelijke humor wordt ingezet bij de draak die, bekomen 

181. Deze invoeging wordt bijv. aangenomen door R. Bergmeier, Sonnenfrau, 97-98. 
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van de lelijke smak die hij gemaakt heeft, overeindkrabbelt. 'Neergewor
pen': voor de vijfde keer valt dit triomfantelijke woord. Hij zag zijn neder
laag: hij beseft goed, dat zijn werkterrein beperkt is. In de hemel kan hij niet 
meer komen, het kind Christus is hem ontgaan. Hij zal zijn strategie moeten 
aanpassen. Was hij eerst belust op het verslinden van het kind van de vrouw 
(12,4), zijn tweede offensief richt zich op het vervolgen van de vrouw, maar 
in het vervolgen van de moeder blijft het gaan om dat kind. De haat richt 
zich nu op de vrouw, maar het blijft de haat tegen Christus. 

De vrouw die van het mannelijke kind bevallen was, de verbondsgemeen
te, is onder het oude en het nieuwe testament, of ze nu uit één volk of uit 
meer volken vergaderd wordt, een en dezelfde. Tegen deze gemeente richt 
zich de woede van de draak, maar om het kind, Christus. Eerst wordt de 
vrouw aangevallen vanwege haar kind dat eraan komt. Nu wordt ze aange
vallen, nadat het kind gekomen is en voor de draak onbereikbaar is. Vervol
gen: op aarde is het nog met als in de hemel. De draak kan zich nog roeren. 
Hij houdt zijn koppen en horens en kronen. Dat is schrikwekkend in 12,13: 
de draak gaat vervolgen. Maar lachwekkend is het te zien, hoe dit vervolgen 
plaatsvindt na het overeindkrabbelen van een geduchte val. 

Vs 14. De in 12,6 reeds aangeduide vlucht van de vrouw naar de woestijn 
wordt nu breder omschreven'*^. Niet alleen het vluchtoord wordt genoemd, 
de woestijn, maar ook de vlucht wij ze: aan de vrouw werden twee vleugels 
van de grote arend gegeven. Dit is een onmiskenbare herinnering aan 
Ex. 19,4. Het dragen van de oudtestamentische gemeente op arendsvleugels 
naar een plaats, waar ze veilig is tegen de achtervolgende Egyptenaren. Het 
verband in Exodus noemt eveneens de achtervolging (Ex. 14,8-9.23) en de 
woestijn als plaats van veiligheid bij de HERE (Ex. 19,1-2). In Dt.32,11-12 
treffen we dezelfde combinatie van motieven aan. Dit dragen van de gemeen
te, dat getekend wordt met het beeld van het dragen op arendsvleugels, is 
een koesterend en beschermend dragen'*\ 

Het vluchten wordt nu vliegen genoemd. Naast de beschermende actie van 
God, die uitkomt in het geven van de vleugels, ziet dit vliegen meer op de 
eigen activiteit van de vrouw. 

182 De uitleg van L Gry, dat in 12,14 een andere vlucht wordt bedoeld dan die van 12,6, moet 
worden afgewezen (L Gry, Chapitres, 208) Vgl de kritiek daarop van E -B Allo, Pro
pos, 578vv 

183 Het IS niet nodig met A Wikenhauser, RNT, 98 dit beeld van de arend in relatie te zien 
tot Ez 17 Daar is de arend symbool voor een wereldmacht De combinatie van arend en 
woestijn spreekt voor afleiding uit Ex 19 De duidelijk oudtestamentische kleur van dit ta
fereel maakt het ook onnodig met H GoUinger, Zeichen, 100-106 heidense en joodse sym
bolische voorstellingen van de arend hierbij te betrekken A Vogtle, Mythes, 404 noemt 
de mogelijkheid, dat de adelaar als symbool van goddelijke zorg in tegenstelling staat tot 
de adelaar als symbool van het Romeinse wereldrijk De verklaring van S Greijdanus, 
KNT, 263 dat de beide vleugels het geloof en het gebed voorstellen, haalt meer uit het 
beeld dan nodig is Vgl hierover ook R H Bremmer, Visioenen, 43. 
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De woestijn is haar toevluchtsoord (zie de exegese van 12,6). De plaats die 
spreekt van het wachten op volledige bevrijding en van het volledig afhanke
lijk zijn van de Here. Het is de plaats waar God haar onderhoudt, zoals Hij 
de gemeente van Israël destijds onderhield in de woestijn (manna; kwakkels; 
water; niet-versleten kleren en zolen, vgl. Dt.8,4.15.16). God garandeert 
haar bestaan ('plaats', vgl. 12,6), haar levensonderhoud en haar veiligheid 
('buiten het gezicht van de slang'). De listen van de slang hebben geen vat 
op de gemeente als geheel. 

De tijdsduur van dit beschermen en onderhouden wordt aangegeven: een 
tijd en tijden en een halve tijd. Dat is de derde tijdsaanduiding in dit hoofd
stuk. In het eerste bedrijf werd de termijn van 1260 dagen genoemd: voor 
de kerk is het een langdurige periode, elke dag wordt geteld. In het tweede 
bedrijf werd deze periode getypeerd als een korte tijd, nl. vanuit de satan ge
zien, die zijn laatste uur goed moet benutten. Nu wordt in dit derde bedrijf 
een karakterisering van dit tijdvak van de nieuwtestamentische geschiedenis 
gegeven als een periode, een daaropvolgende nog langere, zelfs dubbele pe
riode en een daarop weer volgende laatste periode die halverwege plotseling 
wordt afgebroken. Daarin ligt een verborgen aanwijzing verscholen, dat de 
gevreesde tegenstander middenin zijn laatste periode uitgeschakeld zal wor
den. Dat wordt bevestigd door de waarneming, dat deze tijdsaanduiding 
doet denken aan Da.7,25 en 12,7, waar eveneens geprofeteerd wordt, dat de 
antigoddelijke vijandige macht op het hoogtepunt van zijn krachtsontplooi
ing geoordeeld en verdelgd zal worden (Da.7,26-27). Zie ook de exegese van 
VS 6. 

Vs 15. De draak zint op een ander middel om de vrouw te bedreigen nu zij 
hem ontsnapt is en hij niet bij haar kan komen. Hij bewijst zijn kundigheid 
in het verleiden door het ontwerpen van een nieuwe strategie (hij wordt hier 
niet voor niets 'slang' genoemd). Opnieuw verandert hij van tactiek. De 
slang spuwt een waterstroom achter de vrouw aan om haar daardoor te laten 
meesleuren. Nu het niet meer direct kan, moet ze indirect getroffen worden. 
Hoe moeten we ons deze bedreiging indenken? 

Sommige exegeten'*'' hebben hier gewezen op oudtestamentische teksten 
waar een waterstroom die iemand dreigt mee te sleuren of te overspoelen 
beeld is van een erge nood (Ps.l8,5;32,6;124,4), maar het bedreigende wordt 
in Op. 12,15 er apart bijgezegd ('om haar daardoor te laten meesleuren') en 
bovendien is het water dat Johannes ziet echt water en niet slechts beeld
spraak. 

H. Kraft'*^ zoekt het in de richting van teksten die spreken over de red-

184. E. Lohmeyer, Komm, 107; F. Dusterdieck, Komm, 416; L. Goppelt, TWNTVUl, 324; 
J. Massyngberde Ford, Comm, 203. 

185. H. Kraft, Komm, 170. De verwijzing naar deze waterteksten wordt ook bestreden door 
W. Bousset, Komm, 404 en R.H. Charles, Comm I, 331. A.M. Dubarle, Femme, 518 en 
A. Feuillet, Messie, 11 verwijzen ook nog naar Hl.8,6, maar de uitspraak, dat zelfs water 
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ding door het water van de Rode Zee, maar dat reddende element is in 
Op 12,15 met aanwezig. Ook verwijst dezelfde exegeet'*' naar teksten die 
spreken over de dreiging van de HERE dat Hij de stromen zal doen opdro
gen (bijv. Js.l9,5;42,15;44,27;50,2; Ez.30,12). Maar deze teksten tekenen 
een dermate vérgaand oordeel, dat zelfs de bronnen van het water worden 
drooggelegd. Alle tot nu toe genoemde teksten hebben het bezwaar, dat 
daarin iedere relatie met de woestijn ontbreekt, terwijl dat wezenlijk is voor 
Op. 12,15, dat het water in de woestijn betreft. Water in de woestijn is een 
weldaad. Het doet denken aan een oase. Satan wil het afhankehjk-zijn van 
God, wezenlijk voor de woestijn, doorbreken door zijn welvaartsaanbod. 
HIJ wil de woestijn neutrahseren"^ en daarmee in het horizontale vlak bie
den wat deze vrouw via het verticale contact met haar God verwacht. 

Ter verklaring van de waterstroom is wel gewezen op Test Aser 7,3 en Syr Apoc 
van Baruch 71 '** De eerstgenoemde tekst zegt, dat God de draak in het water zal 
verslaan en spreekt met over water uit de bek van de draak De tweede tekst gaat 
over zwarte wateren en noemt m het geheel geen draak of vrouw of woestijn. Deze 
plaatsen dragen aan verduidelijking niets bij. 

Meesleuren: satans bedoelingen zijn God bekend. Daarom kan Hij ervoor 
waarschuwen. Het is de tactiek van de slang om door dit aanbod van wel
vaart en weldaad het afhankelijkheidsbesef te ondermijnen en het vertrou
wen op Gods onderhouding en bescherming weg te slaan. De draak geeft met 
op, als de vrouw onbereikbaar voor hem geworden is, maar gaat door. 

Vs 16. Ook deze dreiging stuit weer af op Gods bewarende zorg voor deze 
vrouw Van een met-verwachte zijde daagt er hulp. De aarde, eerder in 
Op. 12 getekend als het laatste terrein van de satan, komt de vrouw te hulp. 
Zelfs zijn eigen terrein, zijn laatste bolwerk, keert zich tegen de draak. Weer 
een verborgen aanwijzing van zijn naderende definitieve nederlaag. De 
krachten van de schepping worden door God, die de vrouw onderhoudt, en 
door Christus, die vanaf de troon regeert (12,5), ingeschakeld om de ge
meente te helpen. Steeds weer zal er op ongedachte wijze uitredding uit be
dreiging zijn. 

De aarde opende haar mond. Tegenover de mond van de draak, zijn drei
gende muil (genoemd in 12,15 en opnieuw in vs 16) komt te staan de mond 
van de aarde en dat is reddend. Zoals eens een spleet m de aarde de opstande

de liefde niet blussen kan, bevat geen enkele relatie tot Op 12,15 A M Dubarles verwij
zing (Femme, 516) naar teksten over de zee, is evenmin terecht 

186 H Kraft, Komm, 170 
187 Hier volgen we de uitleg van J J Arnold, Opgewacht, 253 
188 Hierop wijzen J Massyngberde Ford, Comm, 192 en H Kraft, Komm, 170 De tekst in 

resp J H Charlesworth, Pseudepigrapha I, 818 en I, 645 L Rost, Emieitung, 97 be
spreekt de ouderdom van deze teksten 
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lingen van Numeri 16 verzwolg en daarmee de bedreiging wegnam, zo grijpt 
de aarde nu opnieuw reddend in. De waterstroom, die de bedoeling had de 
vrouw te verzwelgen, wordt verzwolgen. De woestijn is weer woestijn. De 
vrouw IS als voorheen aangewezen op de afhankelijkheid van haar God 

Opnieuw is God de satan een slag voor Ook deze bedreiging wordt wegge
nomen. Het IS Gods derde triomf over de draak: de vrouw blijft bewaard 
in de woestijn. Het kind van de vrouw op aarde onbereikbaar voor hem; het 
kind in de hemel onbereikbaar voor hem; nu ook de vrouw als moeder van 
het kind onbereikbaar. 

Vs 17. De draak was al woedend om zijn tweede nederlaag (12,12). Na zijn 
derde nederlaag is hij helemaal uitzinnig van woede. Hij wil die koelen op 
de vrouw. Al is zij hem ontgaan, hij zal haar treffen waar hij maar kan Hij 
geeft met op. Zijn geniale brein ontwerpt opnieuw een geraffineerd plan. Na 
de oorlog tegen haar eerste kind (12,7), begint hij oorlog tegen haar overige 
kinderen Deze aan Gn 3,15 herinnerende term'*'* duidt de gelovigen aan, die 
de kerk als moeder hebben. Christus en de gelovigen zijn broers en zusters 
uit het ene gezin Zij hebben dezelfde moeder. 

Tegen deze uitleg hoeft niet als bezwaar te worden ingebracht, dat de ge
meente dan twee keer voorkomt, eerst als vrouw, vervolgens als de ovengen 
van haar nageslacht. Het gaat om de gemeente vanuit een verschillende ge
zichtshoek bezien. De kerk als geheel is de vrouw. Maar ook de kerkleden 
afzonderlijk worden door de satan bedreigd. De beide symbolen geven de 
mogelijkheid zowel de bewaring van de kerk in de tijd van vervolging door 
de draak als de bedreiging van de kerk aan te duiden. 

De strategie van de slang was eerst gericht op de christelijke gemeente als 
geheel. Nu zij onder goddelijke bescherming onaantastbaar blijkt, verandert 
de slang van tactiek en richt zich op de individuele gemeenteleden. Die doet 
ZIJ de oorlog aan. In hen probeert de draak alsnog de vrouw te treffen. De 
draak is een reactiefiguur. Hij moet zijn beleid voortdurend aanpassen aan 
dat van God. Maar hij doet dat wel op geniale wijze, zonder op te geven. 
Geeft God uit de hemel zorg aan zijn kinderen, de gelovigen, de satan plaatst 
daar zijn tegen-zorg naast. 

Op. 12,9 gaf een signalement van de draak om zijn werkwijze te herken
nen. De andere partij, waartegen deze draak oorlog voert, ontvangt nu ook 
een signalement: de mensen die de geboden van God bewaren en het getuige
nis van Jezus hebben. Hun levenswandel is vol trouw en gehoorzaamheid 
aan de door God gestelde wet Daaraan zijn zij herkenbaar En ook aan de 
volharding waarmee zij het getuigenis van Jezus vasthouden. Het zelfgetui-
genis van Jezus, door Johannes aan de gemeente gebracht, wordt als een 

189 Ml 5,2 wordt ook genoemd als tekst die hier een echo krijgt, bijv door F Dusterdieck, 
Komm, 416 O i moet de voorkeur worden gegeven aan Gn 3,15 als de tekst die m heel 
Op 12 doorwerkt Bovendien is het beeld m Mi 5,2 iets anders dan in Op 12,17 ,,het over
blijfsel van zijn broeders" 
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kostbaar geloofsbezit door de gemeente bewaard (vgl. de bespreking van vs 
11). Deze kenmerken van de ware christenen steken de satan en prikkelen 
hem tot het koelen van zijn woede. 

Daarmee is het visioen bij de tijd van Johannes en zijn lezers aangeland. 
De vervolging van de gemeente heeft een achtergrond in de voorbije geschie
denis. Dit vs 17 is de spits van Op. 12. Het ging er om de achtergrond van 
de vervolging te onthullen. Daarvoor moet men terug tot vóór Betlehem. Het 
is de haat tegen Christus, het kind van de vrouw, die nu geworden is tot haat 
tegen de christenen. Op.12,17 is niet alleen de slotsom van Op.12, maar 
vormt ook de overgang naar Op.13. Om zijn verleidingstactiek ten opzichte 
van de individuele kerkleden te kunnen uitoefenen, heeft de draak handlan
gers achter de hand: de twee beesten van Op. 13. De vervolging door de satan 
in heel het vervolg van Openbaring wordt hier verklaard: de haat tegen de 
Christus is de kracht die hem drijft. 

Dit plan van de draak om de kerkleden individueel te verleiden, is bekend 
aan God. Hoe geraffineerd zijn voornemen ook is opgezet, God kent het en 
onthult het hier aan zijn dienstknechten via Johannes. Zo is heel Op. 12 vol 
van de lach van Ps.2: God in de hemel kent het geheime aanvalsplan van zijn 
tegenstander. Ook zijn de wapens om deze tegenstander te overwinnen in vs 
11 door het hemels zangkoor al aangewezen! Wat de draak ook zal bewerken 
(Op. 13), hij opereert vanuit een verloren positie. Dat wil Op. 12 als achter
grond van Op. 13 duidelijk maken. 

Vs 18. En ik bleef staan op het strand aan de zee. Johannes vermeldt hier 
de standplaats vanwaaruit hij dit alles waargenomen heeft. Staande op het 
strand van Patmos kreeg hij van God onthulling over de vijandschap die hij 
(als verbannene) en zijn mededienstkechten ervaren. Hij blijft daar staan om 
nog meer te zien van wat God hem te zien geeft. 

De door de meeste uitleggers gevolgde andere lezing houdt in, dat het 
staan slaat op de draak. Die blijft staan op het strand. Dan ligt daarin een 
verbinding met Op.13. De draak wacht de beesten als zijn handlangers op. 
Aan de lezing ,,ik bleef staan..." moet de voorkeur gegeven worden (zie 
7.1.2). 

7.6 Conclusie 

7.6.1 Bekering van Israël? 

In de inleiding op dit hoofdstuk is aangegeven, hoe de eerder in dit boek ge
noemde auteurs zich beroepen op gegevens uit Op. 12 om hun visie op de toe
komst van Israël te adstrueren. Bij de in het voorafgaande geboden exegese 
kwamen de meeste van de negen door hen aangevoerde argumenten al aan 
de orde. De verkregen resultaten leggen we vast in een samenvattende weer
legging van deze argumenten. 
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a. Is de vrouw van Op. 12,1 het joodse volk Israel? Dit argument is in 7.2.3 
weerlegd. De vrouw van Op. 12,1 is de verbondsgemeente in haar eerst oud
testamentische en vervolgens nieuwtestamentische gedaante. 

b. Verwijzen de twaalf sterren van 12,1 naar de twaalf stammen van Is
rael? O.i. zijn ze een onderdeel van de lichttooi voor de vrouw. Het samen 
voorkomen van zon, maan en sterren verbiedt het om een onderdeel van dit 
geheel te doen slaan op een concrete grootheid als Israel. Twaalf is niet alleen 
het getal van Israel, maar ook het getal van de kerk die op het fundament 
van twaalf apostelen gebouwd wordt (zie de exegese van 12,1 in 7.5.1). 

c. Duiden de weeën van de vrouw het lijden van Israel aan ten tijde van 
de komst van Christus? De weeën van 12,2 zijn een beeld van de nood, waar
in de oudtestamentische gemeente ten tijde van haar verwachting verkeert, 
vanwege de pogingen van de tegenstander om de geboorte van het verwachte 
kind te verhinderen. Het is geen lijden van Israel op zich, maar een lijden 
om de komende Christus. Walvoords terloopse opmerking, dat hier moge
lijk het lijden van Israel in heel de geschiedenis is aangeduid, is pertinent on
juist, daar 12,2 zich duidelijk tot de oudtestamentische bedeling beperkt. 

d. Raakt het vervolgen van de draak de joden? De woede van de draak 
wordt op dubbele wijze gemotiveerd. Enerzijds door de woede om de neder
laag van 12,5, dat het geboren kind hem ontging. Anderzijds door de woede 
om de nederlaag van 12,7-8, dat hij uit de hemel werd gegooid. Het is woede 
om het kind en daarom op de vrouw en haar overige kinderen. Deze christo
logisch bepaalde woede mag niet gelijkgesteld worden met de eeuwenlange 
haat tegen joden. 

e. Is de woestijn de plaats van het verbond tussen Jahwe en Israel? Ook 
van het woestijnmotief geldt, dat het christologisch is bepaald. Het mag niet 
eenvoudig in oudtestamentische geest op Israel worden betrokken. Israels 
bewaring in de woestijn was een bewaring om de komende Christus. Dit 
woestijnmotief functioneert nu in een nieuwe context, waarin de toestand 
van de gekomen Christus en zijn gemeente wordt geschilderd. 

ƒ. Heeft Michael vooral een taak voor Israel? De exegese van 12,7 leidde 
tot de typering van Michael als engel die een taak van bijzondere bescher
ming heeft te vervullen. Bescherming van Israel in de oude bedeUng vanwege 
de komende Messias, bescherming van Christus in de nieuwe bedeling tegen 
de Hem achtervolgende draak. 

g. en h. Zijn de arendsvleugels en het verzorgen in de woestijn specifieke 
motieven die op Israel slaan? Ook hier wordt miskend, dat Gods bijzondere 
zorg en onderhouding van de vrouw in de woestijn (12,14) worden bepaald 
door de gebeurtenissen met Christus, het kind van de vrouw. Oudtestamenti
sche motieven van Gods zorg voor Israel terwille van de beloofde Messias 
worden nu geplaatst in een context van Gods zorg voor de gemeente van de 
geboren en inmiddels ten hemel gevaren Messias. 

;. Zijn de overigen van het nageslacht der vrouw vooral in Christus gelo
vende joden die vervolgd worden? De nadere bepaling bij 'de rest van haar 
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kroost' (12,17) maakt het onmogelijk deze naamgeving alleen op christenen 
van joodse afkomst te laten slaan. Ook de christenen van heidense komaf 
bewaren de geboden van God en hebben het getuigenis van Jezus. Het toch 
altijd nog brede werkterrein van de draak, de aarde en de zee (12,12.13), 
doet denken aan een wereldwijde aangelegenheid. 

Op. 12 bevat geen enkel gegeven, dat grond biedt om een universele bekering 
van het joodse volk als geheel in de toekomst te verwachten. De christelijke 
gemeente mag wel in dankbare herinnering houden, hoe haar Heiland, 
Christus, als kind van de vrouw, uit de oudtestamentische gemeente is voort
gekomen voor wat het lichaam betreft. Haar opgebouwd-zijn uit joden en 
'Grieken', die in Christus medeërfgenaam zijn geworden, is er het bewijs 
van, dat God in zijn voltooiingswerk verder gegaan is en zijn gemeente over 
de volle aardse breedte van satans werkterrein tegen diens verleidingen be
schermt. 

7.6.2 Antithese tot de joodse synagoge? 

Contra de beschouwingen van C. van der Waal moet gesteld worden, dat 
ook Op.12 een wereldwijd werkterrein toont: de aarde (12,9.12.13.16). Het 
materiaal van paragraaf 7.3 toont overduidelijk aan, dat dit hoofdstuk in 
veel bredere kaders staat dan alleen dat van confrontatie met de joodse syna
goge. De gemeenten in Klein-Azië hebben niet alleen met de joodse synagoge 
te maken, maar ook met mensen die leven in een omgeving waar antiek go-
dengeloof, Romeinse keizerverering en hellenistische religiositeit het klimaat 
bepalen. Van der Waal neemt de frontlijn te kort. Op. 12 heeft kosmische 
proporties. 

Op waarlijk grootse wijze toont Christus zijn gemeente ter bemoediging te
gen het geweld van de draak, dat deze opereert vanuit een principieel verlo
ren positie. 
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8 HET NIEUWE JERUZALEM: DE HEMEL OP 
AARDE 
De exegese van Openbaring 21 

8.1. Inleiding - Tekst - Vertaling - Verband 

8.1.1 Inleiding 

Het laatste hoofdstuk dat uitgekozen is om aan de hand van een exegese 
daarvan de in hoofdstuk 1 en 3 weergegeven meningen te toetsen, is Op.21. 
Zoals het overzicht in de genoemde hoofdstukken duidelijk maakt, gaat het, 
gezien de inhoud van Op.21, niet zozeer om de plaats van het joodse volk 
in de tijd die aan de voltooiing voorafgaat, maar om de bijzondere positie 
die dit volk blijft innemen in het rijk van Gods voltooide heerlijkheid. Het 
betreft vooral de volgende onderdelen van Op.21, waarop de in hoofdstuk 
1 besproken auteurs zich beroepen: 

a. De stad die Johannes getoond wordt, draagt de naam Jeruzalem 
(21,2.10). Het gaat om het verheerlijkte Israel (zie 1.1.2 over H. Verweij); 

b. Deze stad is tegelijk de bruid van het Lam (21,2.9): Christus huwt het 
gereinigde Israel (zie 1.1.2 over H. Verweij, 1.1.3 over W. Glashouwer en 
1.1.4 over W.J. Ouweneel); 

c. Op de poorten van deze stad staan de namen van de twaalf stammen 
der kinderen Israels geschreven (21,12): ook de twaalf stammen van Israel 
mogen het nieuwe Jeruzalem bewonen naast de heidenen (21,24-26) en de ge
meente van het nieuwe verbond (21,14) (zie 1.1.1 over H. Lindsey, 1.1.2 over 
H. Verweij, 1.1.3 over W. Glashouwer en 1.2 over J.F. Walvoord); 

d. De grondstenen van de muren der stad dragen de namen der twaalf 
apostelen (21,14): volgens H. Verweij (zie 1.1.2) en W. Glashouwer (zie 
1.1.3) komen de apostelen hier niet allereerst voor als stichters van de nieuw
testamentische gemeente, maar als joodse navolgers van Jezus, die het evan-
geUe in Israel proclameren. Deze namen van de twaalf apostelen maken 
voorgoed duidelijk, dat deze stad slechts toegankelijk is via Israel; 

e. De hoogte van de muur der stad, 144 el (21,17), geeft aan, dat het om 
de volheid van Israel gaat. Dit getal doet denken aan de 144.000 verzegelden. 
Ook de in 21,16 opgegeven maat van 12.000 stadiën bevat het getal twaalf, 
het getal van Israel (zie 1.1.2 over H. Verweij, 1.1.3 over W. Glashouwer 
en 1.2 over J.F. Walvoord); 

ƒ. De edelstenen van 21,19-20 doen denken aan de stenen in het borstschild 
van de hogepriester uit Ex.28, het bewijs dat Aaron de twaalf stammen van 
Israel op het hart draagt (zie 1.1.2 over H. Verweij). 

In de visie van C. van der Waal (zie hoofdstuk 3) bevat Op.21 een duidelijke 
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waarschuwing aan het aardse Jeruzalem, dat het gericht over haar nadert. 
Op.21,8.27 geven aan, dat het aardse Jeruzalem valt buiten het nieuwe Jeru
zalem. 

De namen van de twaalf stammen en de maten die met het getal twaalf 
zijn samengesteld, maken z.i. duidelijk, dat Israël de wortelstok van de kerk 
blijft. 

We stellen ons voor ook in dit hoofdstuk eerst de tekst van Op.21 te exege-
tiseren en daarna de in deze inleiding weergegeven meningen te beoordelen. 

8.1.2 De tekst van Openbaring 21 
Als uitgangspunt voor de hieronder volgende exegese is gekozen voor de tekst 

die geboden wordt in de editie van Hodges-Farstad. Deze editie rekent het meest 
met het totale bestand aan handschriften (zie 5.1.3). 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de tekst die geboden wordt door 
Nestle-Aland (26) zijn: 

3 'ouranou' in plaats van 'thronou'; 
'laos' in plaats van 'laoi'; 

5 + 'tou theou' na 'alèthinoi'; 
6 'gegona' in plaats van 'gegonan'; 

- 'egoo' vóór 'to alfa'; 
7 'doosoo autooi' in plaats van 'klèronomèsei'; 
8 + 'kai hamartoolois' na 'apistois'; 
9 'gemousas' in plaats van 'toon gemontoon'; 

'tèn gunaika tèn numfèn' in plaats van 'tèn numfèn tèn gunaika'; 
10 'ek tou theou' in plaats van 'apo tou theou'; 
13 'apo anatoloon' in plaats van 'apo anatolès'; 
14 'echon' in plaats van 'echoon'; 
16 'stadious' in plaats van 'stadioon'; 
17 - 'emetrèsen' vóór 'to teichos'; 
18 + 'èn' na 'kai'; 

'huelooi' in plaats van 'hualooi'; 
21 'huelos' in plaats van 'hualos'; 
23 'fainoosin, autè gar hè doxa' in plaats van 'fainoosin autèi, hè gar doxa'; 
24 'autooi doxan kai timen toon ethnoon' na 'ferousin' in plaats van 'tèn doxan 

autoon'; 
26 + 'hina eiselthoosi' na 'autèn'; 
27 + 'ho' voor 'poioon'. 

8.1.3 De vertaling van Openbaring 21 

Op grond, daarvan komen we tot de volgende vertaling van dit hoofdstuk: 

1 Daarop zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de vroegere 
hemel en vroegere aarde waren verdwenen. Ook de zee bestond niet meer. 
2 Ik zag namelijk de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen uit de he-
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mei, bij God vandaan, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. 
3 Eerst hoorde ik een luide stem uit de hemel zeggen: ,,Let op, de tent van 
God bij de mensen. En Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en 
God Zelf zal bij hen zijn. 
4 En Hij zal bij hen elke traan uit hun oog wissen. En de dood zal niet meer 
bestaan en ook geen rouw, geen geklaag, geen moeite zal meer bestaan. 
Want de vroegere dingen zijn voorbij". 
5 En Hij die op de troon gezeten was, zei: ,,Let op, Ik maak alle dingen 
nieuw". Intussen zei hij: ,,Schrijf het op, want deze woorden zijn geloof
waardig en betrouwbaar als woorden van God". 
6 En Hij zei tot mij: ,,Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. 
Wie dorst heeft, hem zal Ik gratis geven uit de bron van het water des levens. 
7 Wie overwint, hem zal Ik dit geven. En Ik zal hem een God zijn en hij zal 
Mij een zoon zijn. 
8 Maar de lafaards, de onbetrouwbaren, de zondaars, de verdorvenen, de 
moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leu
genaars — hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel: dat is de 
tweede dood". 
9 Toen kwam een van de zeven engelen die in het bezit waren van de zeven 
schalen, die vol waren van de zeven plagen, mij zeggen: ,,Welaan, laat mij 
u de vrouw tonen, de bruid van het Lam". 
10 En hij voerde mij in de Geest naar een grote en hoge berg en toonde mij 
de heilige stad Jeruzalem, terwijl zij uit de hemel, bij God vandaan, neer
daalde. 
11 Zij had de luister van God. Haar glans was als die van zeer kostbaar 
gesteente, als de kristalheldere diamant. 
12 Zij had een grote en hoge muur; zij had twaalf poorten en bij die poorten 
twaalf engelen en namen waren erop geschreven, namelijk de namen van de 
twaalf stammen van de kinderen Israels. 
13 Aan de oostkant drie poorten, aan de noordkant drie poorten, aan de 
zuidkant drie poorten en aan de westkant drie poorten. 
14 En de muur van de stad had twaalf grondstenen en daarop stonden de 
twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. 
15 En hij die met mij sprak, had een gouden staf als meetlat om de stad, haar 
poorten en haar muur op te meten. 
16 De stad lag daar als een vierkant en haar lengte was even groot als haar 
breedte. En hij mat de stad op met de meetlat: 12.000 stadiën. Haar lengte, 
breedte en hoogte waren gelijk. 
17 En haar muur was 144 el, gemeten naar de mensenmaat die de engel ge
bruikte. 
18 En de inbouw van haar muur was van diamant en de stad was zuiver goud 
lijkend op zuiver glas. 
19 De grondstenen van de muur van de stad waren versierd met allerlei edel
gesteente. De eerste grondsteen was diamant, de tweede lazuursteen, de der-
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de robijn, de vierde smaragd; 
20 de vijfde sardonyx, de zesde sarder, de zevende topaas, de achtste beryl, 
de negende chrysoliet, de tiende chrysopraas, de elfde saffier, de twaalfde 
ametist. 
21 En de twaalf poorten waren twaalf parels; elke poort bestond uit één pa
rel; en de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. 
22 En een tempel zag ik niet in haar, want de Here God, de almachtige, is 
haar tempel en het Lam. 
23 Ook heeft de stad de zon en de maan niet nodig dat die schijnen, want 
de luister van God zelf verlichtte haar en het Lam is haar lamp. 
24 De volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde bren
gen voor Hem de heerlijkheid en eer der volken in haar. 
25 En haar poorten zullen overdag — want nacht zal daar niet meer zijn — 
nooit gesloten worden. 
26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken naar haar toedragen om 
die binnen te brengen. 
27 En niets onreins zal in haar binnenkomen en evenmin wie gruwel en leu
gen doet, maar alleen zij die geschreven staan in het boek des levens van het 
Lam. 

8.1.4 Het verband van Openbaring 21 

Op.21 behoort tot het slot van Openbaring, dat de eindoverwinning van 
Christus tekent. Dit slotdeel begint bij 19,11. Eerst wordt de macht getoond, 
die Christus bij zijn eindoverwinning oefent en die leidt tot de ondergang van 
de vijanden (19,11-20,15). Deze macht van Christus heeft ook als uitwerking 
het intreden van de volmaaktheid. Dat wordt beschreven in 21,1-8. Op.21,9-
22,11 maakt daarna nog uitvoeriger duidelijk, wat Christus met zijn eind
overwinning bewerkt: het heil dat Hij daardoor geeft. Zo is te verklaren, dat 
het nieuwe Jeruzalem tweemaal ter sprake komt in Op. 19-22: tegen het einde 
van 19,11-21,8 en als centrum van 21,9-22,11. Dit is te vergelijken met het 
tweemaal ter sprake komen van Babyion in 16,1-19,10'. 

Vanuit Op.21 lopen diverse lijnen naar eerdere visioenen in dit bijbelboek: 
a. Op.21 is een nadere ontvouwing van het overwinningslied in 19,6-10, 

m.n. van de daar genoemde bruiloft; 
b. Op.21 toont het tegenbeeld van Op. 17-18: na de hoer komt nu de bruid. 

Tegenover Babyion staat Jeruzalem; 
c. Op.21 brengt de nadere uitwerking van het in 15,2-4 al aangeslagen the

ma van de bekering der volken; 
d. Op.21 staat antithetisch parallel t.o.v. Op.12-13: de vrouw, de gemeen

te, werd bedreigd door de machtsuitoefening van de draak en de beesten, die 
hij te hulp roept - de machtsuitoefening van Christus brengt de afrekening 

1. Uitvoeriger hierover J. de Vuyst, Structuur, 51-52; J. de Vuyst, Opb, 51-55. 
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met de draak en de beesten en doet de vrouw, de bruid van Christus, delen 
in zijn eindoverwinning^; 

e. Op. 10,7 sprak over de voltooiing van Gods geheimenis. Na de definitie
ve verwijdering van de vijanden in Op.20 wordt nu eindelijk het laatste en 
hoogste doel getoond^; 

ƒ. De in Op.7,9-17 al voorkomende motieven van het wonen van God bij 
zijn uit alle volken vergaderde gemeente, het afvegen van de tranen en het 
te drinken geven van water des levens komen in Op.21 in een nadere uitwer
king terug; 

g. Op.21 toont de vervuUing van de beloften waarmee de zeven brieven 
van Op.2-3 werden afgesloten. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neer
daalt, dat in 3,12 al werd genoemd, wordt nu uitvoeriger getoond. 

Het schilderij van het nieuwe Jeruzalem is het absolute, afsluitende hoog
tepunt van alles wat in Openbaring te zien was. Het oog van Johannes kreeg 
veel te zien: spanning en beweging. Nu mag zijn oog uitrusten bij het zien 
van een schilderij dat een heerlijkheid toont, die het doel van alle vooraf
gaande strijd was. Een schilderij dat weinig beweging en veel rust ademt. 

8.2 De exegese van Openbaring 21,1-8 

Dit gedeelte bestaat uit een dubbel visioen (21,1-2), dat door twee hemelse 
stemmen (21,3-4.5-8) wordt toegelicht. 

8.2.1 Het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Op.21,1) 

De nieuwe stad die Johannes straks te zien krijgt, staat centraal in het nu vol
gende visioen. Toch begint het met het zien van een nieuwe aarde en een 
nieuwe hemel. 

Daarop: Babel is gevallen, de twee beesten en de draak zijn opgeruimd 
(20,10). Daarmee is ruimte gekomen voor een nieuw begin. 

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: Johannes mag de vervulling van 
Js.65,17 (vgl. 66,22) aanschouwen". De aarde, de totahteit van het vaste 
land, het schouwtoneel van de wereldgeschiedenis, in Openbaring ook het 
toneel van plagen, oorlog en dood, altijd overkoepeld door het firmament, 
is verdwenen, om plaats te maken voor een totaal nieuw vasteland onder een 
nieuwe hemel. De hemel en de aarde vormen hier weer een hechte verbinding 
als in Gn.1,1. 

De exegeten discussieren bij dit vers over de vraag, of het hier een vernieu-

2. J. de Vuyst, Structuur, 52 
3. Hierop wordt ook gewezen door F. Dusterdieck, Komm, 557. 
4. De joodse apocalyptiek spreekt over een nieuwe hemel en aarde in Eth. Hen. 45,4-5; over 

een nieuwe hemel in Eth. Hen. 91,16, over een nieuwe schepping in Eth. Hen. 72,1; Jub. 
1,29; 4 Ezra l,li en Syr Baruch 32,6 
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wing van de schepping of een totale herschepping betreft^ Het laatste 
blijkt duidelijk bedoeld te zijn, gezien de volgende waarnemingen: 

a. 'Nieuw' klinkt twee keer, zowel voor aarde als voor hemel (vgl. ook 
'nieuw Jeruzalem' in 21,2 en 'nieuw' in 21,5). 'Nieuw' ('kainos') is in Open
baring gereserveerd voor het totaal nieuwe dat God in zijn voltooiingswerk 
zal geven (vgl. 2,17;3,12;5,9). 

b. Het geheel van dit visioen legt de nadruk op het nieuwe, door daarmee 
te beginnen: ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Johannes ziet 
niet, dat de oude aarde en hemel verdwijnen om plaats te maken voor de 
nieuwe. Het vroegere komt pas in Ib. 

c. Alle drie delen van de schepping worden genoemd als verdwenen: he
mel, aarde en zee. Dit bezegelt het vergaan van de huidige wereldorde, die 
plaats moet maken voor een totaal nieuw bestand. 

d. 'Nieuw' heeft als tegensteUing 'prootos', eerdere, vroegere wereld. 
De nieuwe schepping is een tweede, een totaal andere. De totale vernieu

wing van het gebouw der wereld lag al opgesloten in het onderwijs van Jezus 
op aarde (Lc.21,33; Mc.13,31, vgl. Mt.5,18; Lc.16,17). Zo sluit dit visioen 
niet alleen aan op de profetie van Jesaja, maar ook op de leer van Jezus. 

De vroegere hemel en vroegere aarde waren verdwenen: Letterlijk staat er 
'weggegaan'. De wijze van ondergang der oude wereld wordt niet nader be
schreven, zoals bijv. in 2 Pe.3, de ondergang wordt alleen geconstateerd. 
Met 'weggaan' wordt gezegd, dat dit oude wereldbestand voorbijgaat en 
plaats maakt voor een nieuw. Het betreft hier een totale verdwijning, reeds 
aangeduid in 20,11. Nu het toneelstuk afgelopen is, kan het podium worden 
afgebroken. De oude kosmos maakt plaats voor een nieuwe. Daarmee is elke 
illusie, dat het huidige wereldbestand door menselijke inspanning tot een pa
radijs kan worden omgebouwd, doorbroken. 

Ook de zee bestond niet meer. Met het noemen van de hemel en de aarde 
werd verwezen naar Gn. 1,1.7.10, nu wordt met 'zee' opnieuw naar Gn.1,10 
verwezen. God gaat terug tot achter Genesis 1. Pas wanneer zijn nieuwe we
reld er is, kan de oude verdwijnen. Zee is hier naast de hemel en de aarde 
het derde bestanddeel van de schepping (vgl. Ex.20,11; Ps. 146,6) en is dus 
de echte zee, de totaliteit van de watermassa's, en niet de volkenzee of 
wereldzee*. De zee, die eerder in Openbaring voorkwam als een plaats 

5. Voor vernieuwing kiezen F. Dusterdieck, Komm, 558; S. Greijdanus, KNT, 416v (gevolgd 
door K. Schilder, Hemel, 190-196 en R.H. Bremmer, Visioenen, 73); R. J. van der Meulen, 
Opb, 331; A. Wikenhauser, RNT, 154; J. de Vuyst, Opb, 127. Voor herschepping: A.J. 
Visser, PNT, 248; H. Kraft, Komm, 262; P.S. Minear, Cosmology, 27; U.B. Muller, 
ÓTK, 349; P. Prigent, CNT, 323v; H. Traub, TWNTV, 514 en A. Vogtle, Kosmos, 116-
119. Over een soortgelijk probleem bij de exegese van 2 Pe.3,8-10 informeert P.H.R. van 
Houwelingen, Trompet, 239-259. 

6. Th. Zahn, Komm, 597 volgt deze exegese. Het woord 'zee' kwam ook voor in 4,6 als de 
afstand tussen God en de verlosten. Gezien het noemen van de hemel en de aarde als twee 
delen van de schepping, is de verbmding met de zee van Op.4 niet waarschijnlijk: we zullen 
moeten denken aan de zee als derde onderdeel van de schepping. 
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waarin allerlei bedreigingen huizen (13,1), en als een graf van vele zeelieden 
(20,13), zal niet meer bestaan. De zee als scheidingmakend tussen volken en 
mensen heeft afgedaan. Er wordt immers geen melding gemaakt van een 
nieuwe zee. De communicatie op het nieuwe vasteland is ongestoord en vol
ledig. Het continent is wereldwijd en wordt nergens meer door oceanen (72% 
van het huidige wereldoppervlak!) omspoeld'. De nieuwe schepping is geen 
eiland, dat aan de oceaan moet worden ontrukt en tegen de altijd woedende 
aandrang van de branding der zee moet worden beschermd. 

De nieuwheid van het nieuwe bestand wordt door negatieve uitspraken 
ingevuld, de zg. niet-meer-uitspraken (,,de zee was niet meer", vgl. 
21,4.22.23.25), die een duidelijke tegenhanger vormen van de niet-meer-
uitspraken in 18,21-23. 

Johannes ziet de nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. Die zijn bij God 
al voltooid. Op de huidige aarde wordt verlangend naar de nieuwe aarde uit
gezien, bij God is die op een of andere manier al realiteit! (vgl. 1 Pe. 1,4-5). 
Aan de realiteit van dit zien mag niet worden afgedaan, zoals die exegeten 
doen, die hier alleen spreken van een inleidend beeld op het centrale deel, 
dat niet als kosmologische uitspraak is bedoelde 

De intrigerende vraag, waarom deze nieuwe hemel en nieuwe aarde na hun 
eerste vermelding in 21,1 niet meer terugkeren, zal later in dit hoofdstuk uit
gebreider aan de orde komen. Wel noteren we alvast, dat vele exegeten spre
ken over vers 1 als raamwerk en decor voor de hierna te tonen nieuwe stad, 
die dan als hoofdstad, centrum of metropool van de nieuwe wereld beschre
ven wordt'. De plaats en functie van dit beginvisioen zullen we nog nader 
moeten overwegen (zie de terugblik na de exegese van vs 17). Waarom begint 
dit hoofdstuk met één vers over de nieuwe hemel en aarde, terwijl alles wat 
volgt over de nieuwe stad gaat? 

8.2.2 Het visioen van het nieuwe Jeruzalem (Op.2I,2) 

In het tweede visioen waarmee dit hoofdstuk begint, ziet Johannes een stad 
7. Het verdwijnen van de zee komt ook in de joodse apocalyptiek voor en wel m Sib Or V, 

159 (door verbranding), Sib Or V, 447 (opdrogen). Test Levi IV, 1 (opdrogen) en Ass 
Mos X,6 (wegzinken in de afgrond) In vergelijking hiermee heeft Op 21,1 een heel be
scheiden beschrijving' de zee was niet meer 

8. A Vogüe, Kosmos, 116-119 stelt, dat dit kosmische raam van 21,1 symbolisch is beüoeld 
De schrijver zou met geïnteresseerd zijn in het doen van kosmologische uitspraken om 
nieuwsgierigheid te bevredigen Hij is erop uit een beeldraam te leveren voor het afsluiten
de visioen van de voltooide gemeente Vogtle wordt gevolgd door U.B. Muller, OTK, 349, 
A.P van Schalk, Opb, 239, P Prigent, CNT, 323v 

9 Over de nieuwe aarde als decor en de nieuwe stad als centrum van de nieuwe aarde spreken 
A P van Schalk, Opb, 239, U B Muller, OTK, 348, P Prigent, CNT, 325, J C de 
Young, Jerusalem, 152, G Goldsworthy, Gospel, 138 Het vraagstuk van de verhouding 
tussen 21,1 en 21,2 komt uitvoerig aan de orde in A Vogtle, Zur kosmischen Dimension, 
passim. 
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uit de hemel dalen (vgl. 3,12). Een stad: het blijkt nu te gaan om een samen
leving en woonplaats van mensen. De nieuwe aarde krijgt ook bewoners. Er 
komt een nieuwe mensengemeenschap die de oude naam Jeruzalem ont
vangt: het nieuwe Jeruzalem. Het oude Jeruzalem was de plaats waar God 
wilde wonen bij zijn gemeente en haar op de grondslag van de dienst der ver
zoening zijn gemeenschap wilde schenken. Iets van de definitieve realisering 
van zijn heilsplan wilde Hij bij voorbaat in die stad demonstreren. De reali
sering van dit plan wordt nu voltooid in de nederdaling van deze stad. Het 
is Gods stad die naar de aarde vaart en geen mensenstad die naar de hemel 
vaart. Zij is geen werkstuk van mensen, maar God zelf is haar ontwerper en 
bouwmeester (Heb. 11,10). Wat de menselijke hoogmoedswaan wilde preste
ren, maar niet kon bereiken, dat wordt door Gods ingreep bewerkt. 

Dit wordt niet alleen uitgedrukt in het neerdalen, maar ook in het noemen 
van de hemel'" als de oorsprong van deze stad en van God als de initiatief
nemer tot deze actie. In het tonen van deze stad na het visioen van de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde blijkt, dat God in deze onthulling aan Johannes 
zich aansluit bij zijn eerdere profetie door Jesaja, waar ook een belofte voor 
Jeruzalem (65,18v) volgt op de aankondiging van de nieuwe hemel en 
aarde". 

In dit visioen zijn meer reminiscenties aan de profetieën van Jesaja. De 
in ditzelfde vers voorkomende benaming heilige stad wordt in Js.52,1 aan Je
ruzalem gegeven (vgl. Js.48,2; Da.9,24). Eerder in Openbaring komt deze 
benaming voor in Op. 11,2. Daar bleek in onze exegese de heilige stad zo wijd 
te zijn als de wereld. Alles wijst erop, dat met de naam 'heilige stad' de 
schepping, Gods wereld, is bedoeld als de aan mensen gegeven woonplaats, 
die als bestemming heeft ('heilig') de wijding aan God. Heel lang kan door 
de schuld van de mens deze bestemming niet gehaald worden. Integendeel, 
de heilige stad wordt door heidenen vertreden (11,2) en heet a la Babyion 'de 
grote stad' (11,8). Deze naam 'heilige stad' komt terug. Het is een naam die 
spreekt van Gods oorspronkelijke bedoeling, dat de schepping als woon
plaats voor mensen Hem volkomen toegewijd zal zijn. Het gaat nu immers 
om de realisering van Gods laatste geheim. De nieuwe, van zonde en vijan
den gezuiverde aarde, is tegelijk de heilige stad. De nieuwe mensheid die de 
nieuwe aarde mag bewonen, valt samen met de voltooide kerk. 

Dat we hier aan de gemeente van God moeten denken, blijkt uit de toe
voeging, dat deze stad getooid is als een bruid, die zich voor haar man ver
sierd heeft. Ook dit beeld roept herinneringen op aan Jesaja (49,18;61,10) 
en aan andere oudtestamentische profeten (Ez.16,11-13 bijv.; vgl. ook 
Ps.45,10.14.15). Trouwens ook aan het NT, dat de gemeente de bruid en 

10. P.S. Minear, Cosmology, 32 bespreekt deze uitdrukking. 
11. De joodse apocalyptiek noemt het nieuwe Jeruzalem in: 4 Ezra 7,26;9,38-10,60; Syr. Ba-

ruch 4,1-7; Sib.Or. V. 420-433; Test. Dan 5,12; Eth. Hen. 26,l;90,28-30. De meeste van 
deze plaatsen worden besproken door F. Dijkeraa, Jeruzalem. 
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Christus de Bruidegom noemt (2 Kor. 11,2; Ef.5,23)'^ 
Het is zeker niet uitgesloten te achten, dat de naam 'bruid' een bewuste 

oppositie vormt met de in vele mythologieën voorkomende gedachte van het 
huwelijk van een godheid met een vrouw op aarde. Het échte heilige huwe
lijk is dat tussen Christus en zijn gemeente, zo onthult God via Johannes aan 
de zeven gemeenten in Klein-Azie, die te midden van deze gedachten 
leefden'^ 

De nieuwe stad is een bruid. Daarmee is het tegenbeeld van Op. 17 compleet. 
De hoer bleek een stad te zijn: Babyion - ook de bruid is een stad, het nieu
we Jeruzalem. Leeft de hoer zonder binding, de bruid is voor haar Man ver
sierd. 

8.2.3 De eerste stem uit de hemel (Op. 21,3-4) 

Vs3. Het dubbele visioen waarmee dit hoofdstuk inzet, wordt door een dub
bele stem nader verklaard (vs 3-8). Op de visio volgt de auditio. 

De eerste, verklarende stem is een niet nader geïdentificeerde stem uit de 
hemel. Die gaf ook uitleg in 14,2; 16,1.17 en 19,5. Verondersteld is'", dat 
dit de stem is van een der vier levende wezens uit Op. 4,6. Waarschijnlijker 
lijkt het, dat de stem afkomstig is van een engel, mogelijk de engel die in het 
onthullen een rol speelt als schakel tussen Christus en Johannes (Op. 1,1). 

De stem klinkt luid: het volgende is belangrijk nieuws, dat goed hoorbaar 
moet zijn. Attentie {zie) wordt gevraagd voor de programmatisch klinkende 
boodschap, dat de tent van God bij de mensen is, zodat Hij bij hen gaat wo
nen. God komt eraan en heeft zijn woning bij zich! Deze stem verklaart het 
visioen van 21,2 nader: daarom daalt de stad uit de hemel neer, omdat God 
bij mensen gaat wonen. De stad als nieuwe samenleving zal woonplaats blij
ken te zijn van God bij de mensen. Tegelijk biedt deze stem een verklaring 
van 21,1 ' \ De hemel was immers tot dusver de woonplaats van God en de 
aarde de woonplaats van mensen. Het onderscheid tussen die twee wordt nu 
opgeheven, zoals Johannes ook zag in het neerdalen van de stad uit de he
mel. Is dat het geheim van de waarneming, dat de nieuwe hemel en aarde 
na VS 1 niet meer genoemd worden? Komen de hemel en de aarde na hun 
eerste vermelding in vs 1 daarom niet meer voor, omdat ze aan de nieuwe 

12. L.A. Vos, Synoptic Traditions, 164-174 betoogt, dat het beeld van Christus als Bruidegom 
aansluit bij Jezus' eigen presentatie als Bruidegom in Mt.9,14-17,22,1-13,25,1-13; 
Mc 2,18-22; Lc 5,33-39; Joh.3,29. Dit verband wordt door W.W Reader, Stadt, 73 ont
kend. 

13. Over deze gedachte van 'hieros gamos' zie E. Stauffer, TfVNTl, 651; R. Halver, Mythos, 
113-115. 

14. R.H. Charles, Comm II, 205v; A. Wikenhauser, RNT, 155. 
15. A. Vogtle, Zur kosmischen Dimension, 315-320 keert zich terecht tegen pogingen van 

resp. J. Roloff en P. Prigent om binnen 3-8 een verdeling aan te brengen in die zin, dat 
3-4 een uitleg zou bieden van 21,2 en 5-8 van 21,1 of andersom 
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stad gelijk zijn? We houden dit in gedachten, totdat we uit het volgende nog 
meer over de nieuwe stad hebben gehoord (zie de terugblik na de exegese van 
VS 17). 

De benaming tent^^ wil zeggen, dat deze nieuwe samenwoning van God 
en mensen de realisering is van wat in de oudtestamentische tabernakeltent 
al beoogd werd: God woont bij de mensen (Ex.25,8;29,45). Beloften van het 
oude verbond klinken hier om duidelijk te maken, dat wat God toen beloof
de, nu definitief gerealiseerd gaat worden (vgl. Lv.26,11-12; Ps.46,6; 
Jr.31,33; Ez.37,27;43,7;48,35; Zach.2,10;8,8). 'Tent' spreekt ook van innige 
gemeenschap en sterke nabijheid (vgl. Op.7,15c), zeker nu ook het gordijn, 
dat in de tabernakel noodzakelijk was, verdwenen is. Het is tent en tegelijk 
meer dan tent. 'Wonen' is het tegendeel van een tijdelijk verblijf. In een ster
ke uitbundigheid (drie keer 'meta': bij de mensen, bij hen, bij hen) wordt 
hier het toppunt van het verbond van God met mensen aangewezen in duide
lijke aansluiting bij de taal die bij een van de allereerste verbondssluitingen 
gesproken is (Gn. 17,7.8). 

Niet alleen de beloften van het oude verbond, ook die van het nieuwe ver
bond worden definitief vervuld. De Immanuelbelofte van Mt. 1,23 (die trou
wens op Js.7,14 teruggaat), zal nu volledig ontvouwd worden. Deze woorden 
uit de hemel zijn de plechtige verklaring die past bij de sluiting van een ver
bond. Na het oude en het nieuwe verbond volgt nu het eeuwige en voltooide 
verbond, het absolute toppunt. Was de tabernakel een minuscuul eilandje 
van godsgemeenschap, nu is de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem, vol van 
deze nabijheid Gods. 

De tent van God is bij de mensen ...en zij zullen zijn volk" zijn. Het 'bij 
u'/'bij hen', dat zich in het OT richtte tot de gemeente van het verbond, kan 
nu geformuleerd worden als 'bij de mensen'. De nieuwe mensheid en de vol
tooide gemeente vallen samen. Dit is geen uitdrukking van heilsuniversalis-
me' \ wat met 21,8.27 in strijd zou zijn. Het is de taal van Genesis (9,15-
17; 12,3; 17,4-6). Het doel dat God in het begin op het oog had, zal verwerke-

16. G Stahlin, Neu, 238 is van mening dat 'skène' gekozen is als equivalent voor het He
breeuwse 'schechina', vanwege de gelijkheid der consonanten. In dit woord komt dan 
meer de gedachte mee van het wonen, dan van tent. Vgl E Lohmeyer, Komm, 166, D 
Georgi, Visionen, 356, P Prigent, CNT, 328. W.J. Dumbrell, End, ^1-16 bespreekt de 
oudtestamentische achtergrond van dit tabernakel-tempel-motief in Op.21, idem, 79-118 
over de oudtestamentische achtergrond van de verbondstermen in Op.21,3 

17. Vele uitleggers zien in het door hen gevolgde meervoud 'laoi' een universalistische ten
dens. Alle volken zijn tot Gods ene volk, de ene mensheid, verenigd (W W. Reader, Stadt, 
162; G. Stahhn, Neu, 239; D. Georgi, Visionen, 357) De door ons gevolgde tekst leest 
echter 'laos'. Bovendien wordt in deze uitleg de nauwe band met het Lam vergeten, die 
nodig is om m het hier beloofde heil te delen, vgl 21,7-8.14.22.23.27). A T. Nikolainen, 
Kirchenbegriff, 360 legt 21,3 uit als een versmelting van kerk en mensheid. 

18. Dit heilsuniversahsme wordt bijv. verdedigd door Ch. Brutsch, Komm III, 23; D. Georgi, 
Visionen, 358. Bestreden door U.B Muller, OTK, 352. A P. van Schalk, Opb, 242 spreekt 
over heilsuniversahsme in die zm, dat er geen binding meer is aan het onderhouden van 
de thora. 
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lijkt worden. Dit wonen van God bij mensen is wel het hoogtepunt en het 
allerbelangrijkste kenmerk van de tekening van dit nieuwe Jeruzalem". De
ze stad is de Immanuëlstad, de stad van God-met-de-mens. 

Vs 4. De hemelse stem tekent de gevolgen van deze volledige aanwe
zigheid Gods met woorden die opnieuw sterk aan Jesaja doen denken 
(Js.25,8;35,10;51,ll;65,19). Wat in 7,15 al was genoemd, wordt nu nader 
omschreven als een teer wegnemen van tranen. De God die in Openbaring 
getekend wordt als zetelend in de hemel en verheven boven alles, blijkt een 
zeer persoonlijk optredende God te zijn met moederlijke trekken. Tranen 
moeten weggenomen worden om te bereiken, dat Gods dienstknechten zijn 
aangezicht kunnen zien (22,4). 

De dood zal niet meer bestaan: de doodsmacht was al vernietigd in 20,14; 
het sterven is nu ook voorbij, evenals alle ellende die de dood begeleidt {rouw 
en geklaag). Geklaag heeft tegelijk ook een bredere zin dan alleen de rouw
klacht. Het ziet op elk schreeuwen in angst en vertwijfeling. Moeite, alles 
wat pijn doet en verdriet geeft, heeft afgedaan. 

Het is een volkomen gelukkig leven, nu de vroegere dingen voorbij zijn. 
Deze uitspraak herinnert aan Js.43,18 en 65,17. Het oude bestand der dingen 
is voorbij. Daarmee is ook elke herinnering aan wat reden gaf tot huilen en 
klagen weggevaagd. In negatieve bewoordingen vol positieve zeggingskracht 
wordt de nieuwheid van de nieuwe wereld nader ingevuld. De stad is een stad 
vol vreugde. 'Niet meer': soms moeten mensen negatieve bewoordingen bezi
gen om eeuwige dingen bij benadering te kunnen tekenen. 

Heel 21,4 is terecht een 'klein Hed' genoemd^", dat het contrast tekent tot 
het lied dat over Babel wordt aangeheven (18,21-23). Wat in dit Jeruzalem 
niet meer gevonden wordt, treft Babyion op één dag (18,8; vgl. 16,10v). 

8.2.4 De tweede stem: die van God (Op.21,5-8) 

Vs 5. De tweede stem die de visioenen van vs 1 en 2 nader verklaart, is die 
van God zelf, Hij die op de troon gezeten is. Deze benaming herinnert aan 
het visioen van Op.4, zodat we God ons hier mogen denken als vol majesteit 
zetelend op zijn troon, van aanzien de diamant en sardius gelijk, een boog 
van smaragd rondom de troon, terwijl bhksems en donderslagen, zeven vuri
ge fakkels en een oneindige zee van kristal zijn grootheid onderstrepen. God 
als de machtige en verhevene, die alle bewegingen in de voorgaande hoofd
stukken bestuurde, neemt nu zelf het woord. Dat is, afgezien van 1,8 in het 
inleidende hoofdstuk, de enige keer dat dit in het boek Openbaring 

19. Een dogmatische beschouwing over dit programmatisch woord biedt K. Schilder, Hemel, 
150-156. vgl. 111.116. 

20. Zo E. Lohmeyer, Komm, 166; Ch. Brütsch, Komm III, 25. 
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gebeurt^' - een aanwijzing, dat het hoogtepunt van dit bijbelboek bereikt 
is, dat het geheimenis van God (10,7) voltooid is. Uiteindelijk ging alles, wat 
tot nu toe aan Johannes getoond is, op God terug (1,1). Hij neemt als oor
sprong van deze openbaring nu zelf het woord zonder gebruik te maken van 
de in 1,1 genoemde tussenpersonen (Christus en de engel). Hogere legitima
tie van de gegeven visioenen is niet denkbaar. 

Let op. Ik maak alle dingen nieuw, of, zoals het ook vertaald kan worden: 
Ik schep een nieuw (heel)al: het woord waarmee God zelf de gegeven visioe
nen onderstreept. 'Let op': de aandacht van Johannes, van de zeven gemeen
ten en van heel de kerk wordt gevraagd voor wat volgt. ,,Ik schep een nieuw 
heelal" . Deze uitspraak^^ wijst op Gods unieke kracht. Hij roept en het is 
er (Ps.33,9). Wat in Genesis 1 in een zesdaagse scheppingsweek plaatsvond, 
gebeurt nu in één enkele daad. Dit slotwoord roept herinneringen op aan het 
eerste woord van de geschiedenis. Gods oproepend spreken bracht de eerste 
schepping tot stand. Met een nieuw scheppingswoord verklaart God plech
tig, dat Hij ook de totale herschepping tot stand brengt: een nieuw heelal. 
In deze uitspraak citeert de HERE zijn eigen spreken in Js.43,19, waar Hij 
zijn, al het vroegere overtreffend, heilswerk aankondigt. Werd Js.43,18 in 
Op.21,4 aangehaald, nu is het 43,19, dat in vers 5 terugkeert, maar nog 
grootser, doordat 'alles' is toegevoegd. Dezelfde God spreekt in het oude en 
nieuwe testament. Er is heilshistorische continuïteit te constateren, maar te
gelijk ook voortgang: God gaat zijn vroegere werk verre overtreffen. God 
bevestigt, wat Johannes in vs 1 en 2 al gezien had: alle dingen, hemel en aar
de, worden nieuw, fundamenteel anders; er komt een nieuwe samenleving, 
een nieuwe stad. 'Nieuw' versterkt de bij vs 1 geboden interpretatie van tota
le vernieuwing". 

Het is een majestueus, programmatisch woord^". God garandeert voor de 
toekomst de realisatie van wat Johannes als reeds voltooid gezien heeft. 

Intussen zei hij - een vertaling die afwijkt van de gebruikelijke 'en Hij zei' 

21. K.P Jorns, Evangelium, 43 brengt het feit, dat God nu pas het woord neemt, in verband 
met de boekrol van Op.5. De inhoud van de boekrol is identiek met het gebeuren in de 
visioenen. Het boek is al door God geschreven, daarom is zijn woord niet nodig terwijl 
de gebeurtenissen zich afspelen Bovendien zou de overhandiging van de boekrol aan 
Christus dan krachteloos gemaakt worden. Ten onrechte stelt W.W Reader, Stadl, 
171vv, dat dit spreken God in de mond wordt gelegd. Johannes heeft God echt horen spre
ken en dat spreken vastgelegd 

22. 'poioo' heeft gezien de er op volgende futura ook futurische betekenis (E. Lohmeyer, 
Komm, 166vv; K P. Jorns, Evangelium, 43; U B. Muller, ÓTK, 352; W W. Reader, 
Stadt, 176). 

23. A. Vogtle, Kosmos, 116 vestigt er de aandacht op, dat het werkwoord 'poioo' gebruikt 
wordt en niet woorden als 'metamorfoo', 'metatithèmi', 'metaschèmatidzoo' of 'anakai-
nidzoo'. 

24 Dit programmatische woord was ook gekozen als thema van de Conferentie van de We
reldraad van Kerken in Uppsala (Zweden) m 1968. Daaraan danken wij de studies van G. 
Stahlin, Neu en P. Stuhlmacher, Neu. 
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(met een hoofdletter). Het kort na elkaar tweemaal voorkomende 'en hij zei' 
doet merkwaardig aan, als het alleen op het spreken van God zou slaan. O.i. 
wordt meer recht gedaan aan de levendigheid van het geheel, wanneer we de 
tweede stem opvatten" als die van de openbaringsengel, die intussen aan 
Johannes een extra schrijfopdracht verstrekt. De motivering van deze 
schrijfopdracht {als woorden van God) komt beter tot zijn recht, wanneer 
die woorden niet door God, maar door zijn engel worden gesproken. 

Schrijf het op: naast de schrijfopdracht die geheel Openbaring betreft in 
1,11, wordt een enkele keer een extra schrijfopdracht uitgedeeld 
(14,13;19,9), als het gaat om woorden met een bijzondere draagwijdte, die 
beslist niet in het vergeetboek mogen raken. Deze woorden zijn geloofwaar
dig en betrouwbaar, als van God afkomstig dragen deze woorden (nl. die 
God nu spreekt, 5a.6-8) de hoogste legitimatie. Ze zullen ook gerealiseerd 
worden. 

Vs 6. Nu wordt het spreken van God weer voortgezet. God verklaart plechtig 
wat het geheim is van het realiseren van een nieuwe schepping. De door vrij
wel iedere verklaarder gevolgde tekst 'gegonan'^* is in de door ons gevolgde 
tekst te lezen als 'gegona' en moet dan verbonden worden met de zelfaandui-
ding Alfa en Omega. 

Ik ben de Alfa en de Omega. Met deze eerste en laatste letter van het 
Griekse alfabet wordt uitgedrukt, hoe God alles beheerst. Hij is de Schepper 
en Voltooier. Uit Hem en tot Hem zijn alle dingen. 

Het begin en het einde: God is de bron en het doel van alles. Deze uitdruk
king vertoont een overeenkomst met de oudtestamentische uitdrukking ,,lk 
ben de eerste en de laatste" (Js.41,4;43,10;44,6;48,12) en met uitdrukkingen 
die in de Griekssprekende wereld bekend zijn^^ Hij die de Eerste en de 
Laatste is, spreekt ook het eerste en laatste woord. Van God is alles uitge
gaan, op Hem loopt ook alles uit. 

25. Met F Dusterdieck, Komm, 559v; J de Vuyst, Opb, 128. Ook S. Greijdanus, KNT, 418v 
acht een engel als spreker waarschijnlijk 

26. ,,Het IS gebeurd" is de meest gevolgde vertaling van de lezing 'gegonan'. Deze woorden 
worden dan genomen als slaande op het scheppingswoord van 5a. Zoals met hetzelfde 
woord in 16,17 door een hemelse stem het goddelijke fiat was gegeven aan het uitgieten 
van de dnnkschalen, is het nu God zelf die verklaart, dat het nieuw maken van alle dingen 
voltooid is. Dit zou dan te vergelijken zijn met de tevredenheidsverklanngen op elke 
scheppingsdag m Genesis 1. E Lohmeyer, Komm, 168 betrekt ,,het is gebeurd" op 'deze 
woorden' van 21,5c. Contra Lohmeyer: A.P van Schaik, Opb, 242v. De door ons gevolg
de tekst leidt ertoe 'gegona' te nemen als het werkwoord in de er op volgende zelfbena-
ming van God. 

27. Dit wordt duidelijk aangetoond in de studie van W.C. van Unnik, Godspredikaat. We ci
teren zijn conclusie op p. 75, dat de archè kai telos-formule beslist een in de hellenistische 
wereld van die dagen gangbare terminologie is. De apocalypticus neemt hier een term uit 
het religieuze vocabularium van zijn tijd over en zegt tot zijn lezers, wat van allerlei goden 
wordt uitgesproken, geldt ten volle van deze God! Van Unnik gaat terecht nog verder door 
er op te wijzen, dat in deze tekst God zelf in zijn zelfopenbaring deze woorden overneemt. 
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Het slot van 21,6 bevat een sterk sprekende^* belofte die aanspoort tot 
volharding. Het echte leven in Gods nieuwe wereld zal uit een onuitputtelijke 
voorraad (bron) gratis gegeven worden aan wie er gelovig naar uitziet 
(dorst). Het elementaire water wordt als beeld benut om iets van het onzeg
bare heil te kunnen aanduiden. 

Gratis: opnieuw wordt benadrukt, evenals in het 'neerdalen' van 21,2, dat 
de reahsering van het volkomen heil geen mensenwerk, maar uitsluitend 
Gods werk is. 

De aansluiting bij de taal van Jesaja is opnieuw duidelijk (Js.55,l;49,10), 
evenals bij de taal van het evangelie van Johannes (Joh.4,14;7,37)2'. 

Vs 7. Gods belovend spreken wordt voortgezet. Evenals aan het slot van de 
zeven brieven in Op.2-3, wordt ook hier ieder gemeentelid afzonderlijk tot 
levenslange trouw aangespoord door de belofte, dat de overwinnaar deel zal 
krijgen aan het leven van de nieuwe wereld. Wie overwint: de gemeenten aan 
wie Johannes in eerste instantie zijn brieven gericht heeft, leven kennelijk in 
een situatie van strijd en aanvechting. Het komt er op aan in de druk van 
het Gode vijandige geweld staande te blijven. Door te zien op de overwin
ning van Christus (5,5) is het delen in zijn overwinning mogelijk (12,10v). 
Deze aansporing tot standvastigheid maakt het onmogelijk het genoemde 
onbeperkte universalisme bij sommige exegeten van 21,3 toe te stemmen. 

Dit slaat op het zojuist beloofde heil van de nieuwe wereld, dat in het ver
volg nog uitvoeriger zal worden getekend. God belooft in oudtestamentische 
verbondstaai (Gn.17,7; 2 S.7,14; Zach.8,8), dat Hij zichzelf zal geven aan 
de betrokkene, die Hij tot zoon zal aannemen. Vs 7 past op elk gemeentehd 
toe, wat in 21,3 aan de gemeenschap als geheel was beloofd. 

Vs 8. Als keerzijde van het belovend spreken volgt nu Gods dreigend spre
ken. De bedoeling blijft dezelfde: aansporen tot trouw en volharding. De op
somming van hen die het nieuwe Jeruzalem niet binnen mogen gaan (vgl. 
21,27), is in feite een oproep om niet tot die categorieën zondaars te behoren, 
te vergelijken met bijv. de oproep tot bekering in Js.55 direct na de belofte 
van het gratis uit te delen heil. 

De lafaards staan voorop als tegensteUing van de 'overwinnaars' uit 21,7. 
Het ontbreekt deze gemeenteleden aan de nodige volharding en geloofs
kracht. In de strijd met het Gode vijandige geweld van het Beest tonen zij 
geen consequente houding. De aansporing tot volharding in situaties van be
dreiging en aanvechting wordt daarmee onderstreept. 

28 W W Reader, Stadt, 184 ziet in 21,6c een allitteratie (dipsoonti-doosoo-hudatos-
doorean) J -W Taeger, Kreis, 35-43 biedt een analyse van vs 6 met veel aandacht voor 
heel 1-8 

29 J Comblin, Liturgie, 27vv, ziet in 'water' een zinspeling op een van de gebruiken van het 
Loofhuttenfeest H. Kraft, Komm, 265 ziet m 'water' ten onrechte een verwijzing naar 
de doop. 
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De trouwelozen (aan die vertaling is de voorkeur te geven boven 'ongelovi
gen', omdat hier gemeenteleden^" worden aangesproken). Het ontbreekt 
hen in strijdsituaties aan trouw. 

De zondaars (een categorie die in de tekst van Nestle-AIand (26) niet voor
komt) volgen dan als derde benaming, die daarna in de volgende wordt uit
gesplitst: de verdorvenen, de mensen die met heidense culten meedoen en 
zich daarmee bezoedelen" (vgl. 17,4-5). De moordenaars en de hoereer
ders: nu worden de ergste vormen van zedelijke vergrijpen genoemd. De 
mensen die het door God geschapen leven aantasten en die ontucht of illegi
tiem geslachtsverkeer bedrijven (met de tovenaars komen deze twee catego
rieën als vaste wending voor in 9,21 en 22,15). 

De tovenaars (vgl. 18,23;9,21) en afgodendienaars: de ergste religieuze 
overtredingen. De mensen die aan heidense magie meedoen en alle deelne
mers aan heidense religies alsook de keizerverering. 

Dit achttal wordt in de negende benaming samengevat: en allen die de leu
gen liefhebben. Met de leugen is de dwaalleer bedoeld, die de valse profeet 
uitdraagt (vgl. 16,13;19,20;20,10). Dit is de al die andere meebrengende, 
fundamentele zonde. 

Al deze soorten zondaars krijgen niet het leven (tegendeel van 21,7!) in 
Gods nieuwe wereld toebedeeld, maar de poel met vuur en zwavel. Deze ook 
in 19,20 en 20,10 genoemde strafplaats (Js.66,24) wordt getekend op een wij
ze die doet denken aan de straf over Sodom en Gomorra (Gn. 19,24-28), 
maar dan in wereldwijde proporties. De trouwelozen in de gemeente wacht 
hetzelfde lot als de goddelozen (20,15). De uitgestrektheid van de vuurzee 
geeft aan, dat ontkomen niet mogelijk is. Het blijkt te gaan om fohering, 
niet om vernietiging", nu dit vuur ook altijd met zwavel brandend gehou
den wordt. 

Dat is de tweede dood (vgl. 2,11 ;20,6.14). Deze straf is meer dan het licha
melijk sterven als eerste dood, het is de eeuwige, geestelijke dood, het defini
tief buiten de gemeenschap met God moeten leven. Op.21,8 is het tegendeel 
van 21,3.7". 

30. Contra F Dusterdieck, Komm, 560, die meent dat het hier om ongelovigen, vijanden van 
de christenen, gaat Het gebrmk van 'trouw' in Op 2,10.13;17,14 wijst eerder in de rich
ting van gemeenteleden 

31 Vgl W Foerster, T H W r i , 598-600; O Bocher,/lM/5ato, 165, W W Reader, Storff, 190. 
32 Contra Th Zahn, Komm, 608, die van mening is, dat met deze verbranding vernietiging 

IS bedoeld, moet gewezen worden op Op 19,20, waar bij de eerste vermelding van deze 
poel gezegd wordt, dat men daarin levend geworpen wordt Het gaat om een eindeloze fol
tering D Georgi, Visionen, 361 ziet in 21,8 een onverklaarbare paradox t o v 21,4 Hij 
meent, dat het een latere correctie is op de al te universalistisch gedachte trekken in de 
voorgaande verzen Ook A Vogtle, Zur kosmischen Dimension, 317 meent, dat een pijni-
gingsplaats met past in het visioen van een nieuwe aarde P Prigent, Trace, 165-172; 
CNT, 334; Royaume, 235 meent, dat vs 8 teruggaat op een joods-christelijke liturgische 
avondmaalstraditie. 

33. Een dogmatische beschouwing over de term 'de tweede dood' biedt K. Schilder, Het, 
89-98 
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8.3 De exegese van Openbaring 21,9-27 

8.3.1 Een engel toont Johannes het nieuwe Jeruzalem (Op.21,9-10) 

Vs 9. Na de weergave van de stemmen die Johannes gehoord heeft, beschrijft 
hij uitvoeriger, wat hij gezien heeft. De korte en samenvattende aanduidin
gen van vs 1 en 2 worden nu uitgewerkt. 

Deze nieuwe stad is de tegenpool van de eerder beschreven stad Babyion. 
Dit blijkt o.a. uit de vrijwel gelijkluidende introductie op beide visioenen 
(vgl. 21,9 met 17,1). 

Een van de zeven engelen met de schalen (die blijkens 15,6 uit de hemelse 
tempel komen en bekleed zijn met rein en blinkend linnen en de borst om
gord hebben met een gouden gordel) biedt zich als deskundige gids bij Jo
hannes aan. Een van hen die Gods toorn moesten uitgieten, mag nu de glorie 
van het nieuwe Jeruzalem aan Johannes tonen. Duidelijker kan het verband 
tussen Christus' afrekenen met zijn vijanden en zijn bevrijding van de kerk 
niet getekend worden. 

Welaan, laat mij u tonen: omdat Johannes onervaren is in deze totaal 
nieuwe dingen, biedt deze gerichtsengel zich aan om Johannes in dit geheim 
in te wijden. 

De vrouw, de bruid van het Lam. De overeenkomst met 17,1 onderstreept 
de tegenstelling tussen de daar getoonde hoer en de nu getoonde vrouw, die 
ook de bruid is^". De aanduidingen in 19,7-8 en 21,2 komen nu in combina
tie terug. De stad als woonplaats van de definitief verloste gemeente blijkt 
de vrouw van de Messias te zijn, gezien de gelijkstelling van stad en bruid 
in VS 9-10. In aansluiting aan de oudtestamentische huwelijkslyriek over het 
verbond van de HERE met zijn gemeente wordt zij hier de vrouw, de wettige 
echtgenote van Christus, genoemd. De gemeente behoort Christus volledig 
toe". De dubbele benaming 'bruid' en 'vrouw' kan de sterke saamhorig
heid van Christus en zijn verloste gemeente alleen maar onderstrepen. 

De toegevoegde identificatie met de eerder genoemde bruid verhoogt het 
feestelijke van deze benaming. De gemeente mag in hoogste schoonheid en 
versiering haar Bruidegom toebehoren. De Bruidegom is het Lam, d.w.z. Je
zus Christus die haar kocht met zijn bloed. Als pendant van de hoer, met 
het beest als haar souteneur, verschijnt nu de vrouw met het Lam als haar 
Heer en Bruidegom. 

34 Ten onrechte zien W Bousset, Komm, 512 en T Holtz, Christologie, 186 'ten gunaika' 
als een redactionele toevoeging, om de samenhang tussen Op 19 en Op 21 veilig te stellen 
Het materiaal in de handschriften staat deze ingreep niet toe Bovendien gaat dan de dui
delijke tegenstelling tussen de hoer en de vrouwvoor een deel verloren (Vgl U B Muller, 
OTK, 356, L.A Vos, Synoptic traditions, 164; W W Reader, Stadt, 70). 

35 De schijnbaar tegenstrijdige aanduiding, dat de bruid ook reeds de wettige echtgenote is, 
wordt door J Jeremias, TWNT IV, 1092 verklaard uit het in Palestina gebruikelijke 
spraakgebruik, dat de bruid ook al 'gunè' werd genoemd Ondertrouw gold onder de jo
den als trouw en was alleen door een scheldbrief te ontbinden 
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Vs 10. De gidsengel brengt Johannes naar een grote, hoge berg. Dat gebeurt 
door een bijzondere inwerking van de Heilige Geest. Deze werking moet on
derscheiden worden van de in 1,10 genoemde inwerking, waardoor Johannes 
in visionaire toestand geraakte. De daarna genoemde inwerkingen van de 
Geest (4,3; 17,3) zijn bijzondere ingrepen om in het visioen een bepaalde ver
plaatsing te ondergaan. 

Johannes wordt naar een hoge uitkijkpost gebracht, vanwaar hij een ver 
uitzicht heeft. Deze berg is een bijzonder geschikte standplaats voor 
Johannes^', die ook doet denken aan de berg waarheen Ezechiel gebracht 
werd (Ez.40,3) om de nieuwe tempel te zien. Om de hoer te zien moest Jo
hannes naar de woestijn (17,3), om de bruid te zien moet hij naar een hoge 
berg. De engel toont hem daar iets hemels, dat op aarde met het blote oog 
niet waarneembaar is. Deze engel krijgt een bemiddelende functie, evenals 
de in 1,1 genoemde engel, als tussenschakel tussen Christus en Johannes. Dit 
tonen vanaf de berg roept herinneringen op aan de geschiedenis van Dt.34,1-
3: vanaf de berg Pisga laat de HERE Mozes het gehele beloofde land zien, 
en aan de geschiedenis van Mt.4,8: vanaf een zeer hoge berg laat de duivel 
aan Jezus Christus alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid zien. Dat 
was nog vóór de overwinning van Christus door zijn lijden en sterven als het 
Lam. Nu het Lam overwonnen heeft, kan het definitieve koninkrijk van God 
en zijn heerlijkheid getoond worden. 

De heilige stad Jeruzalem. De bruid blijkt een stad te zijn! De in 21,2 al 
genoemde namen voor deze nieuwe samenleving van God met mensen ('heili
ge stad', 'Jeruzalem') keren terug. Deze stad van God en mensen zal nu na
der worden getoond en beschreven. Zoals in 21,2 al gezegd werd, ziet Johan
nes deze stad neerdalen uit de hemel. Het realiseren van de volkomen samen
leving van God met zijn definitief verloste gemeente is uitsluitend Gods werk 
('bij God vandaan'). Eens werd er een stad van de mens gebouwd met een 
toren die tot de hemel moest reiken (Gn.ll): mensen wilden vanuit die toren 
opstijgen naar de hemel. Als tegenbeeld van deze wereldstad Babel, die zich 
tot de hemel wilde verheffen, daalt nu de nieuwe stad Jeruzalem uit de hemel 
neer. God alleen kan de hemel op aarde brengen. Waarom deze nieuwe stad 
de oude naam Jeruzalem draagt, is besproken bij de exegese van 21,2. 

8.3.2 Is het nieuwe Jeruzalem een bekende grootheid? 

Opvallend in zowel vs 2 als vs 10 is, dat het nieuwe Jeruzalem als een be-
36. Ten onrechte stellen Ch. Brutsch, Komm III, 40; H. Kraft, Komm, 268; R J van der 

Meulen, Opb, 275; G. Quispel, Geheime Boek, 112; C van der Waal, Opb 1, 140-141, 
dat de berg met alleen de plaats is van de ontvangst van de openbaring, maar ook de plaats 
waar de stad verschijnt. De tekst duidt met aan, dat het een stad op een berg is, maar een 
stad die vanaf de berg gezien kan worden. 21,13 en 21,24-26 leggen de nadruk op de rmme 
toegankelijkheid van de stad, wat bij een stad op een berg moeilijker denkbaar is Vgl 
in dezelfde geest U.B. Muller, OTK, 357, D. Georgi, Vmonen, 355; W W. Reader, Stadt, 
70 
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kende grootheid wordt ingevoerd. Bestond er, gekoppeld aan de verwachting 
van een nieuwe hemel en aarde, ook de hoop op een nieuwe stad, een nieuw 
Jeruzalem? 

Het visioen van Op.21 komt bij God vandaan, de God van de geesten der 
profeten (22,6). Dezelfde God die eertijds profeten inspireerde, geeft nu aan 
Johannes onthulling. Daarin ligt een aanwijzing om voor de bekend veron
derstelde achtergrond van dit nieuwe Jeruzalem allereerst te zoeken in vroe
gere openbaringen van God. 

8.3.2.1 Oudtestamentische herkomst 
De naam 'Jeruzalem' heeft een oudtestamentische klank. Het is de plaats 

waar God d.m.v. een tempel zijn tegenwoordigheid wilde tonen en waar Hij 
al iets wilde demonstreren van de realisatie van zijn heilsplan (zie de exegese 
van VS 2). 

Over de toekomst van dat Jeruzalem hebben verschillende profeten een 
openbaring ontvangen'''. Allereerst mag Jesaja hier wel genoemd worden. 
Hij heeft mogen zien hoe het hoog verheven Sion zo'n aantrekkingskracht 
heeft, dat de volken erheenstromen (Js.2,1-5). In het tweede gedeelte van 
zijn boek mag Jesaja de balHngen troosten met de belofte, dat de HERE zich 
over het eerst versmade Jeruzalem zal erbarmen en de stad op schitterende 
wijze zal herbouwen (54,11-14). In dat hoofdstuk wordt ook een versiering 
met allerlei edelstenen genoemd (11-12), evenals een enorme en ongekende 
uitbreiding (vs 1-3). 

Js.60, een profetie die onmiskenbaar in Op.21 terugkeert, tekent deze 
nieuwe stad als een lichtstad met een geweldige aantrekkingskracht op de 
volkenwereld. Js.65 toont - in nauwe verbondenheid met de belofte van een 
nieuwe hemel en aarde! - , dat de nieuwe stad een oord van vrede en vreugde 
zal zijn (65,17-25). 

Na Jesaja heeft ook Ezechiël de beloofde nieuwe stad mogen zien. De 
HERE brengt hem ,,in gezichten Gods" naar een zeer hoge berg in het land 
Israël. ,,Daarop was iets als een stad gebouwd" (40,1-2). Het blijkt vooral 
om de tempel in die stad te gaan (Ez.40-48), maar in het genoemde 40,2 en 
aan het slot in 48,30-35 blijkt er terdege een stad te zijn. Zij heet: de HERE 
is aldaar (48,35). 

De profeet Haggaiheeü de belofte mogen horen, dat de toekomstige heer
lijkheid van het huis des HEREN groter zal zijn dan de vorige (2,7-10). Ook 
Zacharia ziet de stad Jeruzalem als een open plaats, vanwege de menigte van 
mensen en met de heerlijkheid van de HERE in haar (2,1-5). De HERE komt 
bij zijn volk wonen (2,6-13). Ook Zach.8;12 en 14 bevatten beloften over de 
toekomst van Jeruzalem. 

37. Een overzicht van de oudtestamentische teksten over het nieuwe Jeruzalem wordt ook ge
geven door M. Rissi, Zukunft, 48-53; O. Bocher, Aufsatze, 115-117; W. J. Dumbrell, End, 
1-34. 
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Wat profeten als Jesaja en Ezechiel hebben mogen zien, klinkt ook door 
in het boek van de Psalmen. De liederen die de heerlijkheid van Sion bezin
gen, bevatten ook trekken die ver boven het toen bestaande uitgrijpen en op 
de toekomst slaan (Ps.46;48;76;87). 

Als we nieuwtestamentische gegevens hierbij betrekken, mogen we nog 
verder teruggaan. Heb. 11,10 tekent de toekomstverwachting van Abraham 
als een verwachten van ,,de stad met fundamenten, waarvan God de ontwer
per en bouwmeester is". Heb.11,16 meldt, dat God hem en de zijnen een 
stad had bereid. In 13,14 wordt dit op alle gelovigen toegepast: ,,wij hebben 
hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige". Iets van deze 
toekomst is in het heden al tastbaar. Het ontmoeten van God m de ere
diensten wordt in 12,22 beschreven als een naderen tot de berg Sion, tot de 
stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. 

Deze onthullingen in de brief aan de Hebreeen brengen ons tot de conclu
sie, dat de stad die Jesaja, Ezechiel en andere profeten hebben mogen aan
schouwen, reeds door Abraham en de zijnen werd verwacht. Die stad heeft 
Johannes mogen zien. God, de auteur van eerdere openbarmgen over zijn 
stad, gaat nu kennelijk een stap verder in het onthullen van de door Hem 
gebouwde stad. 

De genoemde profetieën m.b.t. de nieuwe stad van God bevatten een com
plex geheel. Met de terugkeer uit Babel naar Jeruzalem en het herstel van de 
stad, elementen waarvan de realisatie is aan te wijzen, zijn andere elementen 
verbonden, die in een later stadium gerealiseerd zullen worden (aantrek
kingskracht op de volken; sier van edelstenen; onverstoorde vrede en onver
mengde vreugde). Die elementen uit het meervoudige geheel, die destijds al 
vreemd afstaken bij wat te zien was en daarmee verwezen naar een later sta
dium van vervulling, zullen nu gerealiseerd gaan worden en worden daarom 
alvast getoond door de goddelijke Auteur aan Johannes. 

8.3.2.2 Joodse verwachting 
In de joodse geschriften'^ die ontstaan zijn na de oudtestamentische tijd, 

blijft Jeruzalem centraal staan in de toekomstverwachting. Het is de hoofd
stad van het messiaanse wereldrijk. 

Tobith 13,16-18 (te dateren ca. 200 voor Chr.") blijft dichtbij 
Js.54,llvv: Jeruzalem wordt herbouwd met edelstenen en goud. 

Eth. Henoch 90,28-29 (tweede of eerste eeuw voor Chr.'*) toont aan de 

38 Een tekening van de joodse verwachting van het herstel van Jeruzalem in de heilstijd van 
het einde is al vele malen gegeven H L Strack/P Billerbeck, Komm III, 573 796 849; 
IV 2., 883-885; F Dijkema, Jeruzalem, P. Volz, Eschatologie, 371-376; K L Schmidt, 
Polis, 25-39, H Bietenhard, Himmlische Welt, 192-204; O Ploger, Himmlisches Jerusa
lem, M Rissi, Zukunfl, 53-59, O Bocher, Aufsatze, 117-124 

39. L. Rost, Emleitung, 46 De tekst in H B. Swete, LXX II, 845 en GNB, DK, 115 
40 L Rost, Einleitung, 104, J H Charlesworth, Pseudepigrapha I, 7, O Bocher, Aufsatze, 

117 De tekst in J H. Charlesworth, Pseudepigrapha I, 71 (vgl. H.L. Strack/P Billerbeck 
Komm III, 796) 
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ziener hoe het oude huis (= het oude Jeruzalem) wordt ingepakt en overge
plaatst en hoe een nieuw huis (= het nieuwe Jeruzalem) daarvoor in de 
plaats komt. 

Testament van de twaalf Patriarchen (tweede eeuw voor Chr."' ) kent in 
Test. Dan S.H"*̂  de naam 'nieuw Jeruzalem' en ook de gedachte van Jeru
zalem als een huis (Test. Levi 10,5"'). 

De geschriften uit de gemeenschap van Qumran tonen bekendheid met de 
belofte van het nieuwe Jeruzalem en passen die zo toe, dat de gemeenschap 
van Qumran het nieuwe Jeruzalem, de reine gemeente, is"". 

De rabbijnse literatuur*^ bevat allerlei uitspraken over de pracht waar
mee God het nieuwe Jeruzalem zal bouwen. De stad zal naar alle richtingen 
worden uitgebreid. Zelfs zal Jeruzalem verheven worden tot de troon van 
Gods heerlijkheid. De mooiste bouwmaterialen en edelstenen worden benut. 
Ook een tempel zal niet ontbreken. 

Ook de Sibyllijnse Orakels spreken in 5,420-425"* over de nieuwe stad die 
door de Messias stralender gemaakt wordt dan zon, maan en sterren en voor
zien is van een toren die tot aan de hemel reikt. 

De tot nu toe vermelde teksten gaan uit van een aards Jeruzalem dat ver
nieuwd of herbouwd wordt. De gedachte van een tevoren in de hemel aanwe
zig Jeruzalem dat op aarde verschijnt, vinden we voor het eerst in geschriften 
na 70 - en dan nog slechts sporadisch - : 4 Ezra (eind eerste eeuw na 
Chr."^) spreekt over een verschijnen van de onzichtbare stad (7,26; 10,54; 
13,3"*, die volkomen afgebouwd is. 4 Ezra 10,25-29"' is het visioen van een 
vrouw die voor de ogen van de ziener veranderd wordt in een stad met gewel
dige fundamenten. De in Op.21,2.10 voorkomende uitdrukking 'neerdalen' 
vinden we hier niet, wel 'verschijnen', 'zich openbaren' etc. De gedachte van 
een neerdalend Jeruzalem komt wel voor in jongere midrashim'". 

Verwant aan de teksten uit 4 Ezra is Syr. Baruch 4,2-5 (eind eerste 
eeuw'') waar vermeld wordt, dat God al een stad had klaargemaakt bij zijn 

41. J.H. Charlesworth, Pseudepigrapha I, 777-778; L. Rost, Einleilung, 108-109 (vermeldt 
ook andere dateringen); O. Bocher, Aufsatze, 118. 

42. J.H. Charlesworth, Pseudepigrapha 1, 810. 
43. J.H. Charlesworth, Pseudepigrapha 1, 792. 
44. De uitspraken in de geschriften van Qumran worden weergegeven en besproken door M. 

Rissi, Zukunft, 55-57; O. Bocher, Aufsatze, 118-119. 
45. Deze uitspraken zijn verzameld door H.L. Strack/ P. Billerbeck, Komm III, 849v; IV.2., 

883-885. 
46. J.H. Charlesworth, Pseudepigrapha 1,403. Dit gedeelte van de Sibyllijnse Orakels dateert 

uit het eind van de eerste eeuw (J.H. Charlesworth, Pseudepigrapha I, 390). 
47. L. Rost, Einleitung, 93v; J.H. Charlesworth, Pseudepigrapha I, 520; O. Bocher, Aufsat

ze, 122. 
48. De tekst in: J.H. Charlesworth, Pseudepigrapha I, 537.548.552. 
49. De tekst in: J.H. Charlesworth, Pseudepigrapha I, 547v. 
50. Weergegeven door H.L. Strack/P. Billerbeck, Komm III, 796. 
51. L. Rost, Emleitung, 97; J.H. Charlesworth, Pseudepigrapha I, 616v; O. Bocher, Aufsat

ze, 122. De tekst in: J.H. Charlesworth, Pseudepigrapha I, 622. 
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besluit om een paradijs te scheppen. Deze stad heeft Hij aan Adam, Abra
ham en Mozes getoond. Hier treffen we wel de notie van de stad aan, die 
tevoren in de hemel bestaat, maar niet van een stad die voor de aarde be
stemd is". 

Tegen de achtergrond van deze gegevens uit joodse, eschatologische ge
schriften steekt duidelijk af, waarin Op.21 hiervan verschilt. Op vier punten 
tekent zich onderscheid af: 

a. Rekent de joodse eschatologie met de nieuwbouw van het aardse Jeru
zalem in de heilstijd. God laat in Op.21 een hemels Jeruzalem op aarde da
len. De rabbijnse uitspraken verwachten een verheffing van Jeruzalem tot de 
troon van Gods heerlijkheid, Johannes ziet een nieuw Jeruzalem uit de he
mel op aarde komen. 

b. De joden rekenen erop, dat het herstel van stad en volk ook een her
bouw van de verwoeste tempel zal meebrengen, Johannes registreert, dat de 
door hem aanschouwde stad geen tempel heeft (21,22). 

c. De joodse eschatologie hoopt op een herbouw van Jeruzalem door de 
Messias, de apostel kent de Messias bij name: het Lam, Jezus Christus 
(21,9.14.22.23.27). 

d. Het dualisme tussen hemel en aarde wordt in de joodse eschatologie 
vastgehouden, terwijl het in de christelijke toekomstverwachting wordt op
geheven: hemel en aarde worden verenigd. 

Zowel Op.21 als de joodse verwachting van de nieuwbouw van het aardse 
Jeruzalem gaan terug op vele oudtestamentische gegevens. Dat geeft op veel 
punten een zekere gelijkheid, maar die mag de ogen niet doen sluiten voor 
de fundamentele verschillen. Dit is nu een voorbeeld waar in de exegese van 
Openbaring het waarheidsmoment blijkt van de benadering van Van der 
Waal: antithese tot de joodse synagoge! 

8.3.2.3 De ideale stad? 
Er is nog meer te zeggen, dan dat deze stad die neerdaalt van God, het 

tegendeel is van de joodse verwachting m.b.t. een nieuw Jeruzalem en de ver
vulling betekent van de stad die Abraham verwachtte en die Jesaja en Eze-
chiël al mochten zien. 

In het geven van deze openbaring zet God zijn oudtestamentische openba
ring voort, maar tegelijk is te rekenen met de mogelijkheid, dat God hiermee 
een tegenstelling heeft willen scheppen met het ideaalbeeld van de stad, dat 
de hellenistische cultuur de mensen in de steden van Klein-Azië meegaf. 

De ideale stad die de hellenistische stadscultuur voor ogen had, is een be
paalde, gedateerde uitwerking van een al veel langer levende traditie. In vele 
oude culturen leefde de gedachte van een ideale stad. Vooral in de Babyloni
sche cultuur is het motief van de hemelse stad te vinden als hét beeld van 

52. Terecht opgemerkt door H.L. Strack/P. Billerbeck, Komm III, 796. 
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kosmische orde. De vaste orde van de sterrenhemel krijgt een afspiegehng 
in de aardse stad. De stad is 'imago mundi', een kosmos in het klein. 

Dit mythologische element is in de hellenistische steden volledig gesecula
riseerd. De toenemende stichting van deze steden geeft blijk van een bepaald 
utopisch bewustzijn. Met behulp van het door D. Georgi e.a." verzamelde 
materiaal is het volgende beeld te schetsen van dit bewustzijn in de hellenisti
sche steden: 

a. verzoening tussen mensen. Het ideaal is om zelfs de meest verschillende 
ethnische en sociale groepen in de stad te integreren. Een collectief zelfbe
wustzijn wilde men uitstralen. Aantrekkelijkheid en openheid voor allen 
moeten in de stadsaanleg voorop staan. Huizen van verschillende klassen 
mogen door elkaar in de woonwijken staan. Nieuwe inwoners kunnen het 
burgerrecht verwerven. 

b. gemeenschap en communicatie. De architectuur van de hellenistische 
steden heeft een voorliefde voor ruimte: veel parken en tuinen. Brede straten 
en piemen beogen communicatie. Het gaat de hellenistische stad om gemeen
schap. 

c. orde. Een vierkant netwerk van straten accentueert regelmaat en orde. 
d. democratie. Zelfbestuur en onafhankelijkheid van de steden t.o.v. de 

centrale regering staan hoog genoteerd. Conflicten tussen bestuurders en 
volk moeten voorkomen worden. 

e. secularisatie. In tegenstelling tot de oosterse en Griekse stad die het hei
ligdom in het centrum hebben, is de hellenistische stad een geseculariseerde 
stad met nadruk op de communicatie tussen mensen op straten en pleinen. 

ƒ. verzoening met de omringende natuur. De hellenistische stadsarchitec
tuur beoogt veel lichtinval te bereiken en veel lucht te bieden door de aanleg 
van veel parken en tuinen. Het muurwerk van de hellenistische stad dient 
niet alleen ter verdediging, maar vooral ter integratie van de stad in het om
ringende landschap. 

Tegen de achtergrond van deze gegevens is het duidelijk, dat de stad van 
Op.21 hét antwoord is op het utopisch streven van de hellenistische steden. 
Het is niet zonder opzet, dat God de nieuwe wereld aan Johannes toont als 
een volmaakte stad. Johannes zelf heeft lang in de Kleinaziatische stad Efeze 
gewerkt. Hij ontvangt de opdracht ook dit visioen te sturen naar de leden 

53 Over de hellenistische stad D Georgi, Visionen, passim Over de Griekse polis K L. 
Schmidt, Polis, 1-24 97 110, W Bieder, Polis, 37-45, H Strathmann, TWNT VI, 516-
521, M Hengel, Hellemsmus, 42-44, A H.M Jones, City, passim (over de steden in Asia 
Minor m.n. 15 (stichting door Diadochen) 54v (annexatie door Romeinen) 66v (urbanisa
tie) 89-91 (bestuur). 115v (vrije steden) 122 130 (jurisdictie, stadsraden,belasting) 170v 
(democratie)) Interessant is de suggestie van M. Karrer, Brief, 260 om de uitstraling van 
het ideaal van de stad ook buiten het Griekse en Vooraziatische gebied na te gaan Als 
voorbeeld wijst hij op een tekst uit India over een kostbare paradijsstad die beschreven 
wordt met gebruikmaking van het zevental en twaalftal 
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van de zeven stadsgemeenten in het Westen van Klein-Azie. 
De nieuwe wereld is een en al stad. Zij voldoet blijkens de beschrijving in 

Op.21 aan alle eisen die toentertijd aan een ideale stad gesteld werden: 
a. verzoening tussen mensen. In de stad woont een volk (vs 3), nl. het volk 

van God dat bestaat uit leden van verschillende volken (vs 24-26). De ver
strooiing der volken is opgeheven in een harmonieuze eenheid. Openheid 
naar alle kanten is af te lezen aan de twaalf poorten, drie naar alle vier rich
tingen (vs 13), die nooit gesloten worden (vs 25). De glans van de edelstenen 
maakt de stad zeer aantrekkelijk (vs 19-20). 

b. sacralisatie. Deze stad heeft geen aparte tempel (vs 22), omdat God en 
het Lam er zelf zijn. Wel blijkt de stad een en al heilige der heiligen te zijn 
(vs 16). Hier wordt de secularisatie van de hellenistische stad antithetisch 
overtroffen. 

c. orde. De vierkante ligging (vs 16) en de kubusvorm (vs 16) tonen de re
gelmaat en orde van de stad. 

d. democratie. Koningen (vs 24) worden burgers van deze stad te midden 
van vele anderen. Zij gaan op in de massa. 

e. gemeenschap en communicatie. Het is een open stad met ruimte voor 
communicatie bij de poorten (vs 12-13) en op de straten (vs 21). 

ƒ. verzoening met de omrmgende natuur. Het nieuwe Jeruzalem is een 
lichtstad (vs 11.18-21.23). Blijkens 22,1-5 is de stad tegelijk het paradijs. Er 
is volledige harmonie met de natuur. 

De stad van God met de mens is de vervulling van het ideaal van de helle
nistische cultuur. God laat de zeven gemeenten zien, dat Hij de ideale stad 
te bieden heeft. Daarin schuilt de oproep om geen oriëntatie op Rome, de 
rijkshoofdstad, de 'stad der steden', na te streven of op Athene, Alexandrie 
of Antiochie, of welke hellenistische stad ook, maar zich te oriënteren op het 
nieuwe Jeruzalem, de nieuwe wereldstad. Een stad die tot de hemel reikt, 
waar het doel van Babyion om alle mensen te verenigen, bereikt is (Gn.l 1). 
De nieuwe wereld is een stad, eindpunt en toppunt van urbanisatie! Gezien 
het onder vele volken al eeuwen levende verlangen naar een volmaakte stad 
en een ideale maatschappij, mogen we ook hier, evenals in het reeds eerder 
besproken Op. 12, een oppositioneel element aannemen^*. God presenteert 
zijn maatschappij van de toekomst, de stad van God met mensen. 

54 Dit oppositionele element wordt ook aangewezen door D Georgi, Visionen, passim, J 
Comblin, Ville, 193-221, R Halver, Mythos, 110-112 Wel moet opgemerkt worden, dat 
ZIJ dit zren als een schepping van Johannes, kind van een hellenistische cultuur, en met 
als een schepping van God, waarvan wij in de tekst uitgaan A. Yarbro Collins, leerlinge 
van D Georgi, stelt in haar Combat Myth, 228-231, dat tot het mythologische patroon 
dat in Openbaring gevolgd wordt, ook behoort de bouw van een tempel voor de godheid 
die in de strijd de overwinning behaald heeft Dit element ziet zij in Op 21 terugkomen 
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8.3.3 Het uiterlijke beeld van de stad (Op.21,11-14) 

Vs 11. Het allereerste dat Johannes opvalt bij het kijken naar deze stad, is 
haar bijna onbeschrijfelijke glans. Zij heeft de heerlijkheid, de luister, van 
God. Als God bij mensen woont, verschijnt als teken van zijn aanwezigheid 
ook de glans van zijn heerlijkheid (vgl. Ex.40,34-35; 1 K.8,10-11; Ez.43,2-5), 
de Uchtglans die van God uitstraalt. Zo kan het na 21,3 niet uitblijven, dat 
- nu God bij mensen woont - ook zijn stralende lichtglans aanwezig is. 
Die komt niet slechts zijn intrek nemen zoals in Ez.43, maar woont blijvend 
in haar, zodat deze stad baadt in het licht van Gods majesteit. Deze luister 
spreekt duidelijke taal: God is thuis". 

Johannes doet een poging de glans bij benadering ('als') te beschrijven en 
moet daarvoor grijpen naar de mooiste sier uit de hele schepping, die van 
edelstenen. De glans" van de stad is te vergelijken met die van de jaspis: 
een witte, doorzichtige steen, die lijkt op de kristalheldere diamant. Met die
zelfde edelsteen was in Op.4,3 de luister van God op zijn troon in de hemel 
weergegeven. Toen een ontoegankelijk licht, nu een licht dat de heihge stad 
volledig doorstraalt en van haar afstraalt. Deze woonplaats van God en zijn 
gemeente weerspiegelt de glans van Gods glorie. De uitstraling van de stad 
is als de uitstraling van God zelf. Dit baden in licht was voorzegd in Js.60,1-2 
en schept bovendien een duidelijke tegenstelUng met de rijke sier van de hoer 
in Op.18,16. 

Vs 12-13. Na het licht dat van de stad afstraalt, worden de ogen van Johan
nes vervolgens getroffen door de muur van de stad en de poorten in die 
muur. 

Deze muur is groot en hoog. Daardoor is zij van verre te zien en bepaalt zij 
de contouren van de stad. ,,Een muur constitueert een stad"". De uitleg
gers bespreken de vraag, waarom de muur zoveel aandacht krijgt in Op.21, 
terwijl die in Ez.40-48 nauwelijks genoemd wordt (40,5). Het bieden van be
scherming en verdediging kan hier de functie van de muur niet zijn, omdat 
alle vijandschap opgeheven is en de poorten in de muur ook doorlopend 
openstaan (21,25). Ook de gedachte, dat muren nodig zijn om de stad tegen 
demonen te beschermen'*, wordt door de tekst uitgesloten: alle duivelse en 
demonische tegenstand is in 20,7-10 opgeruimd. De exegese, dat de muur de 
begrenzing aangeeft met de in 21,8 genoemde vuurpoeF', vergeet dat de 

55. Naar C. Trimp, Heerlijkheid, 163. 
56. 'foostèr' heeft h.l. de zeldzame betekenis van glans, terwijl het oorspronkelijk 'lichtdra

ger' betekent. Dit woord geeft aan, dat de stad het licht niet van zichzelf heeft, maar het 
van elders, nl. van Gods tegenwoordigheid in haar, leent. Zo terecht S. Greijdanus, KNT, 
423v; A.J. Visser, PNT, 254; M. Rissi, Zukunft, 71; W.W. Reader, Stadt, 79. 

57. E. Lohmeyer, Komm, 173; H. Kraft, Komm, 268; Ch. Brütsch, Komm III, 42w; W.W. 
Reader, Stadt, 86. 

58. R. Halver, Mylhos, 112. 
59. M. Rissi, Zukunft, 80-85; Was isl, 135. 
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waarschuwende woorden van 21,8 vooral tot de gemeente in het heden ge
richt zijn en geen uitspraak doen over de plaats van deze vuurpoel. In de ver
zen 9vv ligt de nadruk duidelijk op de glorie van de stad. Een verband tussen 
de muur en de vuurpoel wordt in de tekst niet gelegd. O.i. heeft de muur hier 
vooral deze functie, dat zij de stad constitueert en de contouren bepaalt. De 
muren zeggen: dit is een echte stad. 

In die muur vallen vervolgens de poorten op. Een poort is de plaats waar 
mensen een stad binnengaan, waar meer ruimte is dan in de vaak nauwe stra
ten voor handel, rechtspraak en contacten. Het zijn er twaalf in getal. Een 
getal dat in totaal drie keer in 21,12 voorkomt'''': er zijn ook twaalf engelen 
bij en twaalf namen op de poorten. Twaalf is het getal van het volk van God. 
Allen die daartoe behoren, hebben via twaalf poorten alle ruimte om de stad 
binnen te gaan. Vs 13 zegt in nauwe aansluiting bij Ez.48,30-35, dat er een 
openheid is naar alle vier windrichtingen". Aan alle vier kanten zijn drie 
poorten: ook de getallen drie en vier krijgen een functie. Deze trek in de be
schrijving maakt duidelijk, dat dit nieuwe Jeruzalem bewoond wordt door 
de kerk die uit alle volken vergaderd wordt (vgl. 5,9;7,9). 

Bij deze poorten staan twaalf engelen. Dit doet niet zozeer denken aan de 
wachters op de muren van Jeruzalem (Js.62,6)", maar meer aan de che-
rubsengel die de toegang tot de boom des levens in het paradijs bewaakt 
(Gn.3,24). Het bewaken laat zich verbinden met vers 27: alleen de echte bur
gers van de stad mogen binnengaan. Toch staat hier voorop o.i. de gedachte 
van het toelaten. Graag laten deze wachters een stroom van mensen binnen. 

De tekst biedt geen enkele aanwijzing voor de door velen" verdedigde 
gedachte, dat deze twaalf engelen identiek zijn met de twaalf tekens van de 
Dierenriem. 

Nog een bijzonderheid treft het oog van Johannes bij het kijken naar deze 

50. In Op.21,9-22,5 komt het getaal 'twaalf' twaalf maal voor: twaalf poorten (12), twaalf 
engelen (12), twaalf staramen (12); twaalf fundamenten (14), twaalf namen (14), twaalf 
apostelen (14); twaalf maal duizend stadiën (16); twaalf maal twaalf ellen (17); twaalf 
edelstenen (19-20); twaalf poorten (21); twaalf parels (21); twaalf maal vruchtdragen. 
Twaalf is het getal van de opbouw van het oudtestamentische volk Gods uit twaalf stam
men en van de opbouw van de nieuwtestamentische gemeente door middel van het twaalf
tal apostelen Vgl W.W Reader, Stadt, 81-83. 

61 De volgorde in het opnoemen van de windrichtingen heeft geen bijzondere betekenis Ze 
IS anders dan die in Nu 2 en Ez 48, maar stemt wel weer overeen met die van Ez.42,16-19 
(vgl J.H. Michael, East, 141-142) en 1 Kr 26,14-16. W W. Reader, Stadt, 86 296 heeft 
alle voorkomende volgordes vergeleken en komt tot de conclusie, dat alle denkbare volg
ordes van windrichtingen voorkomen en dat de hier gebruikte volgorde daarom zonder be
tekenis is Wel illustreert de symmetrische verdeling over vier windrichtingen de openheid 
en universaliteit van de stad. 

62. De in veel verklaringen voorkomende verwijzing naar Js.62,6 is o i. minder juist De daar 
genoemde wachters hebben tot taak God steeds weer te herinneren aan de heropbouw van 
Jeruzalems muren. Dat is een andere functie dan die van de engelen in Op.21,12. 

63. Dit wordt verdedigd door E Lohmeyer, Komm, 171; E Lohse, NTD, 109; U.B. Muller, 
OTK, 357v, O. Bocher, Aufsatze, 23; D Georgi, Visionen, 364 
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poorten. Op de poorten staan namen geschreven. Inscripties op gebouwen 
functioneren om bepaalde namen te vereeuwigen. Als de definitief verloste 
gemeente van God de eeuwige heerlijkheid beleeft, mogen bepaalde namen 
niet in het vergeetboek raken. Welke namen zijn dan zo belangrijk, dat zij 
ingegraveerd staan boven de poortdeuren van het nieuwe Jeruzalem? De na
men van de twaalf stammen der kinderen Israels. Al wordt de gemeente uni
verseel vergaderd, nooit mag zij haar heilshistorische oorsprong vergeten. 
De bouw van de oudtestamentische gemeente uit de twaalf aartsvaders, de 
zonen van Jakob, en uit de naar hen genoemde twaalf stammen, blijft op 
deze manier bekend. De vrucht van de oudtestamentische heilsgeschiedenis 
maakt mede de luister uit van het nieuwe Jeruzalem. Bovendien spreekt het 
binnentreden door de poorten met deze namen over het ingaan in Gods Is
raël. 

Vs 14. Verder ziet Johannes onder de stukken muur tussen die twaalf poor
ten grondstenen, eveneens twaalf in getal. Deze fundamentstenen zijn kenne
lijk gedacht als stenen van enorme afmetingen, zodanig geplaatst dat de na
men die daarop gegraveerd zijn, kunnen worden gelezen. Vier ervan moeten 
wel hoekstenen zijn. 

De fundamenten van de stadsmuur zijn belangrijk (Js.54,11; Heb. 11,10). 
Deze fundamenten van de muur zijn tegelijk de fundamenten van de stad 
zelf. Deze reusachtige grondstenen typeren het nieuwe Jeruzalem als een niet 
te verwrikken, massieve en permanente grootheid. Dit hechte fundament van 
God staat ongeschokt (naar 2 Tim.2,19). 

Niet alleen op de poorten, maar ook op deze fundamentstenen staan 
twaalf namen geschreven. Er is nog een serie van twaalf namen die in het 
rijk van Gods voltooide heerlijkheid nooit mag worden vergeten: die van de 
twaalf apostelen van het Lam. Naast de namen die herinneren aan het begin 
van de oudtestamentische heilsgeschiedenis, voegen zich namen die herinne
ren aan het begin van de nieuwtestamentische geschiedenis. De vrucht van 
de nieuwtestamentische heilsgeschiedenis maakt ook deel uit van de luister 
van het nieuwe Jeruzalem. In het eeuwige rijk van God blijft de eenheid van 
het oude en nieuwe verbond eeuwig zichtbaar. De twaalf stammen en de 
twaalf apostelen zijn dienstbaar aan Gods ene Israël. 

De twaalf apostelen van het Lam: als gezanten van Christus hebben zij 
mogen wijzen op diens werk en de boodschap mogen verkondigen van de 
verzoening door Christus' offer. Deze prediking is het fundament onder de 
vergadering van de nieuwtestamentische kerk (Ef.2,20; vgl. Mt.16,18). Dit 
wijzen op het Lam blijft ook nu nog doorgaan: hun namen staan bekend als 
die van de apostelen van het Lam* .̂ Allen die het nieuwe Jeruzalem mogen 
bewonen, worden blijvend eraan herinnerd, dat het vergaderen van de kerk 
uit alle volken slechts mogelijk was op de grondslag van de apostolische pre-

64. Over de betekenis van de naam 'apostel' zie J. van Bruggen, Ambten, 20-23. 
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diking over het Lam, Jezus Christus. (Gezien de duidelijk nieuwtestamenti
sche kleur van dit gegeven uit het visioen is het begrijpelijk, dat Ez.48 dit 
onderdeel van het nieuwe Jeruzalem niet kent.) Dit fundament blijft de dra
gende grond onder de eeuwige gemeenschap in deze Immanuelstad. Wat het 
Lam op aarde begon in het roepen van zijn twaalf apostelen, krijgt nu een 
voltooiing in het nieuwe Jeruzalem. 

Het mag wel de aandacht hebben, dat onder deze twaalf apostelnamen" 
ook die van Johannes zelf is! Wat zal er door hem heengegaan zijn, maar 
enige persoonlijke betrokkenheid is niet te merken, een duidelijk bewijs dat 
Johannes doorgeeft wat hij gehoord en gezien heeft en opschrijft wat hem 
getoond is*"". 

8.3.4 De meting van de stad (Op.21.15-17) 

Vs 15. De engel die in vs 9 met Johannes sprak, blijkt bij nader toezien over 
een gouden staf als meetlat te beschikken. Om Johannes nog meer inzicht 
te geven in de grootheid en majesteit van deze stad gaat hij haar opmeten 
(vgl. Ez.40 en Zach.2,1-5). In tegenstelling tot het opmeten in Op.11,1-2*'' 
is het meten hier bedoeld als een tonen van de maten en als een bevestigen 
van Gods eigendomsrechten. Voor dit hoge doel is edel metaal op zijn plaats: 
de meetlat is in tegenstelling tot die van Ez.40,3 van goud (goud is het sym
bool van hemelse heerlijkheid, vgl. 1,13;4,4;5,8;8,3;9,13;14,14). Dit stemt 
overeen met de glorie van de stad zelf (21,18.21). Het past bij een gouden 
stad om met het duurste gereedschap te worden opgemeten. 

Van drie objecten wordt aangekondigd, dat die opgemeten zullen worden: 
de stad, de poorten en de muur. Van de poorten worden alleen de bouwma
terialen, met de maten, opgegeven (21,21). Het opmeten voor de ogen van 
Johannes is meer dan alleen het meedelen van de afmetingen. Het is een tri
omfantelijk rondgaan om onder de indruk te komen van de glorie van de 

65 A Satake, Gemeindeordnung, 133-135 betoogt terecht, dat met de apostelen de twaalven 
bedoeld zijn De opmerking van Th Zahn, Komm, 619, dat in plaats van Judas ongetwij 
feld Paulus bij deze twaalf is geweest, is onjuist Kan Hnd 1 geannuleerd worden door 
Hnd 9'' M Karrer, Brief, 262v ziet in de vermelding van de 'themelioi' een correctie op 
de in Efeze levende gedachte, dat de fundamenten als gepersonifieerde goddelijke machten 
werden vereerd, om te beschermen tegen het gevaar van aardbevingen Hij noemt de tekst 
van een inscriptie waaruit dit volksgeloof af te lezen is 

66. A.J Visser, PNT, 255 ontleent aan deze vermelding van de twaalf apostelen zonder per
soonlijke betrokkenheid een argument om de identiteit van Johannes, de schrijver van 
Openbaring, met Johannes, de zoon van Zebedeus, ter discussie te stellen (datzelfde bij 
E Schussler Fiorenza, Justice, 13, terwijl ook W W Reader, Stadt, 88 ontkent dat Johan
nes zichzelf tot deze twaalf rekent) Zij miskennen daarmee het gegeven, dat Johannes op
schrijft wat God hem toont naar de opdracht in Op 1 en met zelf het geheel samenstelt. 
Bovendien hadden de apostelen al de belofte van Mt 19,28, dat zij op twaalf tronen zou
den zitten, zodat Johannes al iets afwist van deze komende positie 

67 G Bornkamm, Komposition, 217 meent ten onrechte, dat het meten in Op 21,15vv voor
bereid IS door het meten in Op 11,1 
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stad (vgl. Ps.48,13-14). Johannes kijkt toe, terwijl de engel meet. Johannes 
blijft op afstand van de stad die hij nu nog niet mag betreden of aanraken. 
Wat hij als bevoorrechte mag zien, blijft ondertussen nog toekomst. 

Vs 16. De inmiddels neergedaalde stad beslaat'* evenals de stad van Ez.48 
(vs 16.30-35) een vierkant. Dat ziet Johannes al, voordat de engel gaat me
ten. Een vierkant gold als symbool van volkomenheid en harmonie*'. 

De lengte en breedte van de stad zijn van gelijke afmetingen. Daarmee 
wordt een precisering geboden: van vierkant tot kwadraat. Aan het slot van 
dit vers volgt de toevoeging, dat ook de hoogte gelijk is aan de lengte en de 
breedte. De stad is ook in de derde dimensie symmetrisch. De mathematische 
harmonie is daarmee volkomen. Binnen vs 16 is er een progressie van vier
kant via kwadraat tot kubus. De gelijkheid van de drie dimensies maakt de 
stad tot een reusachtige kubus. Ook de kubusvorm onderstreept de volko
menheid en symmetrie. 

Van deze kubusvorm worden verschillende verklaringen gegeven: 
a. het is de afbeelding van het hemelgeweir". Daartegen is in te brengen, 

dat dit hemelgewelf zich aan het menselijk oog voordoet als een halfrond en 
niet als een kubusvorm die meer bij een gebouw past; 

b. de vorm zou teruggaan op de Babylonische tempeltoren'". Daartegen 
geldt als bezwaar, dat deze tempeltoren geen kubus was, maar voorzien van 
een vierkant grondvlak en een pyramideachtige opbouw''^; 

c. de kubusvorm herinnert aan de oudtestamentische tempel. Inderdaad 
ligt het veel meer voor de hand om ook hier een verworteling in het OT aan 
te nemen. De hoorders en lezers van Johannes' boek zullen hier gedacht heb
ben aan de uit het OT bekende kubusvorm van het heilige der heiligen in de 
tempel (1 K.6,20; 2 Kr.3,8; vgl. Ez.41,4). Ook het goud van de stad (vs 18) 
doet denken aan het goud waarmee de achterzaal van de tempel was over
dekt. Die twee elementen moeten wel brengen tot de gedachte: de hele stad 
is nu tempel, een en al tempel. De vaste plaats van Gods woning heeft zich 
enorm verwijd. Heel de stad is allerheiligst. De ruimte die in het oude ver-

68. 'keitai' is het gebruikelijke woord om de ligging van een stad aan te geven. Vgl. W.W. 
Reader, Stadt, 91. 

69. Volgens Herodotus, Historiae 1,178 was het oude Babyion vierkant, volgens Diodorus Si-
culus (1,3) ook het oude Ninevé (vgl. J.A. Bengel, Gnomon, 1130-1131; E. Lohmeyer, 
Komm, 173; A. Wikenhauser, RNT, 158; W.W. Reader, Stadt, 91). J.Massyngberde 
Ford, Comm, 334 en H. Ritt, NEB, 110 wijzen ook op Strabo, Geography, 12.4.7. die 
vermeldt, dat ook Nicea deze vierkante vorm had. Bij de Grieken gold het vierkant als 
symbool van volkomenheid. Bij de joden is deze vorm ook bekend als de vorm van het 
brandoffer- en reukofferaltaar (Ex.27,l;30,2;37,25;38,l; Ez.41,22;43,16), van het borst-
schild van de hogepriester (Ex.28,16;39,9), van het tempelterrein (Ez.42,15-20), van de 
tempelvoorhof (Ez.40,47) en van het heilige der heiligen (2 Kr.3,8; Ez.41,4). 

70. W. Bousset, Komm, 448; R. Knopf, Himmelsstadt, 213-215. 
71. E. Lohmeyer, Komm, 173; K.L. Schmidt, Polis, 31. 
72. A. Parrot, Toren, 28-40. Babyion, 40-44. 
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bond alleen de hogepriester — en dat slechts één keer per jaar - mocht be
treden, is nu de permanente woonplaats van God met zijn verloste mensheid. 

We mogen nog een stap verder gaan. Eerder in Openbaring is de hemel 
getoond als een tempel met bijv. altaren en de ark (7,9-17;8,l-5;ll,19). De 
inrichting van tabernakel en tempel is, naar de maquette die de HERE God 
aan Mozes op de berg toonde (Ex.25,9.40; Heb.8,5), een afbeelding van het 
hemelse. Tabernakel en tempel waren een klein stukje hemel op aarde. Als 
nu in Op.21 heel de stad als het heilige der heiligen is, is heel de stad ook 
hemel. Dit bevestigt de waarneming bij 21,1-2, dat de nieuwe aarde en nieu
we hemel na vs 1 niet meer genoemd worden, omdat ze gelijk zijn aan de 
nieuwe stad die uit de hemel op aarde neerdaalt. De stad van God met de 
mensen is de hemel op aarde! 

Deze stad is hemelvuUend, maar ook aardevullend. De afmeting van de 
stad wordt door de engel opgegeven als 12.000 stadiën. Er hoeft vanwege de 
gelijkheid van de drie dimensies maar één getal te worden gegeven. Deze 
maat kan óf de totale omvang van de stad betreffen, óf de lengte van elke 
zijde aangeven. Het laatste is het meest waarschijnlijk, omdat in vs 16b de 
lengte en breedte apart worden genoemd en in vs 16d de lengte en breedte 
en hoogte. Ook het feit, dat in Ez.48,16.30-34 (vgl. 42,16-19;45,l-6) elke zij
de apart wordt gemeten, bevestigt deze uitleg, zodat we mogen zeggen: elke 
zijde van de stad is 12.000 stadiën lang. Dit getal, dat letterlijk genomen on
geveer 2400 kilometer aangeeft (één stadie is 184,84 meter), geeft symbolisch 
een record van volkomenheid aan. Duizend is een getal dat geweldige grootte 
aangeeft; twaalf is het getal van het volk van God. Twaalfduizend wil zeg
gen, dat deze stad ruime woonplaats biedt voor een reusachtig groot aantal 
mensen. Dit gigantisch grote grondvlak van de stad (5.290.000 km )̂ is on
geveer gelijk aan de grootte van de toenmaals bekende wereld, zodat de term 
'megalopoUs' hier terecht is". Deze reusachtige dimensies betekenen, dat 
de stad van God met de mens tegelijk als de aarde werd gedacht. Dit grond
vlak is aardevullend. Deze kolossale uitbreiding over de aarde garandeert de 
gemeente toereikende woonruimte in de stad van God. Dit vaderhuis heeft 
vele woningen (Joh. 14,2)! 

De gigantische hoogte'"' van de stad, die de verwachte verhoging van 
Zach.14,10 verre overtreft, maakt haar tot een torenstad en daarmee tot een 

73 Vgl. in dit verband de treffende opmerking van J A Bengel, Gnomon, 1131 ,,Quicquid 
urbium mundus habet, viculi sunt ad novam Jerusalem" (Wat de wereld aan steden heeft, 
zijn nog maar gehuchten in vergelijking met het nieuwe Jeruzalem) De term 'megalopolis' 
IS ontleend aan de theorie van C A Doxiades, vgl de oriëntatie daarover in P Nijkamp, 
Stad, 22v 

74. S. Greijdanus, KNT, 425v probeert ten onrechte aan de gedachte van een zeer hoge stad 
te ontsnappen, door te stellen dat dit Jeruzalem op een berg gebouwd is Zijn verwijzing 
naar vs 10 is onjuist, omdat de berg daar de uitkijkpost van Johannes is, vanwaar hij de 
stad bekijkt en met de plaats waar de stad gebouwd is. Vgl. W W. Reader, Stadt, 93 'Isa' 
in vs 16 betreft de gelijkheid van drie dimensies 
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tegenbeeld^^ van de in Gn.l 1,4 geplande stad met toren: „Welaan, laten wij 
ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt". Dit 
Babel geeft aan, dat mensen in hun hoogmoedswaan het onmogelijke willen. 
In tegenstelling daarmee staat het nieuwe Jeruzalem: God geeft, wat bij men
sen onmogelijk is: de vestiging van de hemel op aarde. 

Ook hier treffen we een duidelijk oppositioneel element aan, dat de chris
telijke toekomstverwachting haaks doet staan op de verwachtingen in de vol
kenwereld over een ideale stad als de maatschappij der toekomst. 

Vs 17. In vergelijking met de reusachtige proporties van de stad, is de in vs 
17 opgegeven maat van de muur merkwaardig minimaal: 144 el. Dat komt 
neer op ongeveer 70 meter. Betreft deze maat de hoogte van de muur, dan 
doet zich een opvallend onderscheid voor met de maat van 12.000 stadiën 
in VS 16. Bovendien valt dan op, dat de aanduiding 'hoog' in 21,12 na de 
maten van vs 16 in de 144 el van vs 17 nogal meevalt. Mocht deze maat inder
daad de hoogte''* van de muur aangeven, dan is onmiskenbaar, dat deze 
symbolische maat van 144 el in een bepaalde verhouding staat tot die andere 
symbolische maat van 12.000 stadiën. De stad achter de muur is veel en veel 
hoger, zodat door deze muur de openheid van de stad geaccentueerd wordt. 
Men houdt over de muur heen een goed uitzicht. De muur is noodzakelijk 
om de stad te constitueren, maar tegelijk is duidelijk dat dit geen verdedi
gingsmuur is, maar een muur die de openheid en toegankelijkheid van de 
daarachterliggende stad onderstreept. 

Het is echter niet uitgesloten, dat deze maat van 144 el niet de hoogte, 
maar de dikte van de muur aangeeft. Dit heeft het voordeel dat het kenmerk 
'groot' in 21,12, wat ook krachtig kan betekenen, beter past. Ook het feit, 
dat de muurmaten in Ezechiël altijd de dikte aangeven (40,5;41,5.9.12), wijst 
in deze richting. Deze massieve muur'" markeert de stad. Een zo grote stad 
heeft wel een forse muur nodig! 

Verschillende uitleggers spreken hier over een restant van een oud wereld
beeld, dat meende dat het kolossale hemelgewelf rustte op een klein muur-
tje'^ Daarmee wordt de bewust symboUsche maat miskend. Het getal 144 
is opgebouwd uit 12 x 12 en geeft daarmee de volledigheid van het volk van 
God aan. Het totaal van de verloste gemeente woont achter deze muur. Bij 
de exegese die deze maat op de dikte betrekt, vervalt de noodzaak om een 
verklaring te zoeken voor de verhouding 12.000 stadiën-144 el. 

75. Ook K.L. Schmidt, Polis, 35 en H. Ritt, NEB, 110 verdedigen de gedachte, dat de toren
hoge stad een antithese vormt met de toren van Genesis 11. 

76. De opvatting van een hoogtemaat wordt gevolgd door A. Wikenhauser, RNT, 159; S. 
Greijdanus, KNT, 426; F. Dusterdieck, Komm, 564. 

77. Dat 144 el de dikte van de muur aangeeft, wordt gesteld door E. Lohse, NTD, 110; U.B. 
Muller, OTK, 358; D. Georgi, Visionen, 367; W.W. Reader, Stadl, 95. Ch. Brutsch, 
Komm III, 48 wijst nog op anderen, onder wie Luther, die dit ook hebben verdedigd. 

78. W. Bousset, Komm, 514; E. Lohmeyer, Komm, 173; R. Halver, Mythes, 111; A.P. van 
Schaik, Opb, 248. 
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Dat er veel aan het getal 144 gelegen is, wordt duidelijk door de bescher
ming van dit getal in het slot van vs 17: naar de mensenmaat die de engel 
gebruikte. De gegeven maten (zowel de 144 el als de 12.000 stadiën) worden 
daarmee gegarandeerd. Ze zijn niet overdreven, ook niet gefantaseerd en 
evenmin uitsluitend allegorisch te verstaan. Omrekening van dit getal is niet 
nodig, want de maat die de engel gebruikt'', is ook gebruikelijke mensen
maat. De realiteit van de opgegeven maten is geloofwaardig: een bekende, 
aardse maat is gebruikt. De woning die op de gemeente wacht, is niet uit de 
lucht gegrepen, maar reëel. 

Terugblik op vs 1-2 na de exegese van 3-17: 

Nu we door de exegese van 21,3-17 meer weten over de heilige stad die in 
21,2 werd aangekondigd, kunnen we de bij de exegese van vs 1 en 2 aange
roerde vraag beter beantwoorden. De daar opgeworpen vraag, of de nieuwe 
hemel en aarde dezelfde grootheid aanduiden als bedoeld is met de nieuwe 
stad en daarom ook in het vervolg niet meer genoemd worden, kan nu met 
grotere zekerheid worden beantwoord. De volgende gegevens uit 21,2vv be
vestigen deze eerste indruk: 

a. De naam 'de heilige stad' (21,2) bleek eerder in Openbaring (11,2) zo 
wijd te zijn als de wereld*". 

b. Het neerdalen van de stad uit de hemel naar de aarde (21,2.10) doet elke 
afstand tussen hemel en aarde verdwijnen. De hemel komt op aarde en de 
aarde zuigt a.h.w. de hemel op^'. 

c. De programmatisch klinkende woorden in 21,3 over Gods wonen bij 
mensen houden in, dat het wonen van God als kenmerk van de hemel voort
aan in de stad te vinden is: de hemel is nu de heilige stad. Tegelijk is het wo
nen van mensen als kenmerk van de aarde ook voortaan in de stad te vinden: 
de aarde is de heilige stad. Deze stad verenigt hemel en aarde in zich. 

d. De troon van God, het centrum van de hemel, is ook naar de aarde af
gedaald (21,5). Opnieuw een bevestiging, dat de hemel nu op aarde komt. 

e. 21,11 laat zien, dat de licht glans van Gods heerlijkheid, die tot nu toe 
de hemel vulde, de hele stad doortrekt: Gods hemelse licht is op aarde. 

ƒ. 21,12.14: de namen van de twaalf stammen en de namen van de twaalf 

79. Ten onrechte leest W W. Reader, Stadt, 97-98 het slot van vs 17 'ho estin aggelou' als cor
rectie op 'metron anthropou': mensenmaat mag men niet op de stad van God toepassen, 
terwijl juist de identiteit van engelenmaat en mensenmaat wordt benadrukt Hier wordt 
een tegenstelling geconstrueerd binnen een vers dat zich als eenheid aandient Een nauw
keurige analyse van dit vers wordt geboden door J. de Vuyst, Mensenmaat, 18-19; vgl 
ook zijn Opb, 130. 

80. We sluiten hier aan (zie ook de exegese van Op.l 1) bij een gedachte die al bij de uitleggers 
van Openbaring in de eerste eeuwen te vinden is, dat de heilige stad het land is, dat aan 
de aartsvaders is beloofd en wereldwijde omvang heeft. Zie G. Kretschmar, Auslegung, 
92 over Victorinus van Pettau en J. van Oort, Jeruzalem, 81 over Augustinus 

81 Vgl. O. Bocher, Aufsatze, 49; C. Deutsch, Transformation, 111. 
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apostelen, deel uitmakend van Gods hemelse wereld, zijn op de nieuwe aarde 
te vinden. De nieuwe aarde heeft de nieuwe hemel a.h.w. opgezogen. 

g. De hele stad blijkt in 21,16 een en al tempel te zijn, één groot heilige 
der heiligen. Omdat de hemel eerder in Openbaring een tempel bleek te zijn, 
mag nu gezegd worden, dat de stad de hemel is en de complete hemel in zich 
opgenomen heeft. Tegelijk laat ditzelfde vs 16 zien, dat de stad een omvang 
heeft die de hele aarde vult. Deze stad omvat ook de complete nieuwe aarde. 

Met deze terugblik is meteen de titel die we aan dit hoofdstuk over Op.21 
gegeven hebben, gemotiveerd: het nieuwe Jeruzalem is de hemel op aarde. 

We willen hier terugkomen op de aan het begin gestelde vraag over de 
plaats van vs 1 t.o.v. het vervolg. We menen dat het antwoord op die vraag 
nu duidelijk kan zijn. De nieuwe stad wordt met de nieuwe hemel en de nieu
we aarde geïdentificeerd. 

Met de hierboven geboden samenvattende opmerkingen is definitief de 
exegese afgewezen, dat de stad van vs 2 als het centrum of de hoofdstad van 
de nieuwe aarde van vs 1 zou worden gepresenteerd. 21,1 is niet het decor 
of de achtergrond waartegen dan in vs 2 de nieuwe stad als hoofdstad wordt 
getekend. De functie van vs 1 is er een van inleiding en samenvatting. Johan
nes verklaart het visioen van de nieuwe hemel en aarde gezien te hebben. Vs 
2 spitst dit nader toe: ik zag namelijk de heilige stad neerdalen. Na deze korte 
en samenvattende aanduidingen van het visioen volgen de stemmen van vs 
3-8. Daarna wordt het visoen van de heihge stad breder weergegeven, vs 9vv. 

8.3.5 Het kostbare materiaal van de stad (Op.2], 18-21) 

8.3.5.1 De uitleg van Op.21,18-20 
Vs 18. De luister van de stad wordt mede bepaald door de kostbaarheid 

van de gebruikte bouwmaterialen. De 'Ontwerper en bouwmeester' 
(Heb. 11,10) van deze stad heeft de edelste en kostbaarste materialen van zijn 
schepping benut om daaruit zijn stad op te trekken. De op zich al glorieuze 
belofte van Js.54,11-12 wordt hier nog overtroffen. De aanblik van de stad 
is schitterend'^. Ook hier treft het contrast met de versiering van Babyion 
met goud, edelstenen en parels (17,4; 18,12.16). 

In het metselwerk van de muur is veel diamant ingebouwd. Het in onze 
vertalmg met 'bouwstof' weergegeven woord betekent eigenlijk meer het in
bouwen van materiaal in een bestaande constructie dan het materiaal zelf*\ 

82 A P van Schaik, Opb, 248 „Het is als bij de etalage van een juwelierszaak, alles is even 
kostbaar" Het bezwaar tegen dit beeld is, dat edelstenen in de tijd van het NT vooral ko
ninklijke sier voor mannen vormden en niet primair als vrouwelijke sieraden golden Zie 
A Hermann, Edelsteme 

83 Het hier gebezigde woord 'endomèsis' is vrij zeldzaam Het komt ook voor in Josefus, 
Ant., 15.9 6 335 (Loeb, Josephus VllI, 160) en betekent daar- samenstel van stenen, ha-
vendam, waterkering De eerste betekenis is meer het invoegen van bepaald materiaal m 

293 



Diamant: met de glans van deze steen werd in 21,11 de glans van Gods heer
lijkheid vergeleken. De indrukwekkende luister van Gods presentie, het ken
merk van de hele stad, mag in het bijzonder door de muur worden uit
gestraald. 

Deze muur met veel ingebouwde witte diamantsteen ligt als een armband 
rond de stad die geheel uit goud is opgetrokken. Het gaat kennelijk vooral 
over de huizenmassa achter de muur, omdat in vs 21 de bestrating apart 
wordt genoemd. Goud is het edelste materiaal, het beste is nog niet goed ge
noeg voor de woonplaats van God bij de mensen. In de tabernakel en tempel 
werd al veel goud verwerkt (het gerei van de tabernakel: Ex.25,10-
40;30,3;37,2; ook delen van de priesterkleren: Ex.28,14.22; cultusvoorwer-
pen in de tempel: 2 Kr.4,20-21; tempel en heilige der heiligen waren met goud 
overtrokken: 2 Kr.3,4.5.8) en dat waren nog maar kleine stukjes 'hemel op 
aarde'. Nu heel de aarde tempel is, is het in deze stad alles goud wat er 
blinkt. Niet gewoon dof goud, zoals wij het kennen, maar goud dat vrij van 
slakken is, spiegelend goud, doorzichtig als glas en dus lichtdoorlatend. Deze 
doorzichtigheid wordt door het dubbele 'katharos' onderstreept: de stad is 
werkelijk van goud. Niet slechts gedeeltelijk van goud, zoals de versiering 
van de hoer Babyion (17,4; 18,12.16) of als delen van de tabernakel en tem
pel, maar een volledig gouden stad. Het hier genoemde glas gold soms als 
aan het goud gelijkwaardig (Job 28,17) en komt ook in Op.4,6 en 15,2 voor 
als teken van goddelijke glans. 

Een stad van een en al goud met daaromheen een muur met veel diamant: 
de vrijwel onbeschrijfelijke glans van Gods glorie is alleen met behulp van 
de allermooiste, aan de mens bekende, materialen enigszins te benaderen. 
Deze stad van God, die baadt in het licht van God (11), mag deze glans door
geven en naar alle kanten uitstralen. 

Vs 19-20. Na het geheel komen we nu bij de onderdelen. De grondstenen, 
die kennelijk zichtbaar zijn, zijn niet alleen versierd met allerlei edelstenen, 
maar bestaan in feite uit gigantische edelstenen, edelsteenblokken. Ook deze 
trek in de beschrijving van de stad herinnert aan de oudtestamentische tem
pel van Salomo, waar ook kostbare stenen waren ingezet (1 K.5,17; 1 
Kr.29,2; 2 Kr.3,6) en bevestigt daarmee de eerder geboden exegese, dat deze 
nieuwe stad in feite als één groot heiligdom wordt gepresenteerd. 

Deze opsomming van edelstenen geeft een overweldigende totaalindruk 
van de schoonheid en glans van de stad. Ze straalt als de stad van God een 

een bepaalde constructie en niet zozeer het materiaal zelf. P Pngent, CNT, 339v die deze 
betekenis bepleit, wijst ook nog op Jos, Am., 15.11.5.416 (Loeb, Josephus VIII, 202) 
Voor de betekenis bouwmateriaal, bouwstof kiezen' E Lohmeyer, Komm, 171; R.H 
Charles, Comm II, 164; H. Kraft, Komm, 271; J. Massyngberde Ford, Comm, 334; H. 
Strathmann, TWNT VI, 532; W.W Reader, Stadt, 99. De weergave van Ch. Brutsch, 
Komm III, 49 met 'Unterbau' moet worden afgewezen. Dat element zit in 'themelios' 
(21,14.19). 'Inbouw' of 'ingebouwde stenen' lijkt nog de beste vertaling. 
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geweldige luister uit. Het gaat om het totaal van imponerende pracht. De 
vraag, welke edelstenen precies bedoeld zijn en waarom ze hier benut wor
den, verdient een aparte bespreking. 

8.3.5.2 De identificatie van de edelstenen 
1. De eerste steen is de jaspis, diamant in onze vertaling. Ze komt ook 

voor in de LXX van Ex.28,20; Ez.28,13 en Js.54,12. Overigens moet wel 
worden bedacht, dat 'jaspis' in de oudheid gold als een verzamelnaam van 
doorzichtige stenen, terwijl de ons bekende jaspis behoort tot de ondoorzich
tige stenen. Een preciese identificatie wordt bemoeilijkt, doordat de minera-
logische benamingen de eeuwen door niet consistent gebleven zijn*''. De 
jaspis is in verschillende kleuren en variaties voorhanden. Naar alle waar
schijnlijkheid is hier de allerkostbaarste soort, de diamant, bedoeld^'. 

2. De sapfeiros, de lazuursteen. Deze steen wordt ook genoemd in 
Ex.28,18; Ez.28,13. Verder bij de theofanieën in Ex.24,10; Ez.1,26 en 10,1, 
als bouwstof van Jeruzalem in Js.54,11 en als een mooie en kostbare steen 
in Job 28,6.16 en Hl.5,14. De huidige naam 'saffier' is eerst vanaf de zesde 
eeuw vanuit Arable in gebruik. Hier is bedoeld de donkerblauwe lazuur
steen*'. 

3. De chalkèdoon, de robijn. Ook hier zien we hoe de benamingen van de 
edelstenen de eeuwen door verschillen. Onder de chalkèdoon werd in de eer
ste eeuw een harde, rode, vurige steen verstaan, die wij vandaag de robijn 
noemen. Vanaf de Middeleeuwen wordt de naam chalkèdoon toegepast op 
een witte tot roodbruine kwartsvariëteit. In het OT komt de chalkèdoon niet 
voor*'. 

4. De smaragd ('smaragdos'). Deze naam wordt vanaf de vijfde eeuw voor 
Chr. tot op vandaag gebruikt voor een algemeen bekende, doorzichtige en 
heldergroene steen. In Op.4,3 wordt hij ook genoemd en in het OT in o.a. 
Ex.28,17 en Ez.28,13**. 

5. De sardonyx. Deze naam is de eeuwen door voor dezelfde steen ge
bruikt. Het is een bruinrode, doorschijnende steen met smalle witte 
banden*'. In het OT komt de sardonyx niet voor. 

6. De sardion (sarder). Evenals de smaragd is ook deze steen genoemd in 
Op.4,3. In het OT in Ex.28,17 en Ez.28,13. Deze, naar de stad Sardes ge
noemde, edelsteen heeft een bruinachtig rode kleur en is doorschijnend. J. 

84. J. Bolman, Edelsteenen, passim; U. Jart, Stones, 170. 
85. J. Bolman, Edelsteenen, 88-93; W.W. Reader, Stadt, 101. U. Jart, Stones, 171-174 

bestrijdt dit. 
86. J. Bolman, Edelsteenen, 97-99; W.W. Reader, Stadt, 101-102; U. Jart, Stones, 174-175. 
87. J. Bolman, Edelsteenen, 99-106; W.W. Reader, Stadt, 102; U. Jart, Stones, 175. R.H. 

Charles, Comm II, 169; S. Greijdanus, KNT, 426v en Ch. Brütsch, Komm III, 51 spreken 
over een groene edelsteen. 

88. J. Bolman, Edelsteenen, 95-97; W.W. Reader, Stadt, 102; U. Jart, Stones, 175-176. 
89. J. Bolman, Edelsteenen, 106-108; W.W. Reader, Stadt, 102; U. Jart, Stones, 176-177. 
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Bolman beschrijft de kleur als de huid van de oosterse mens benaderend. De
ze naam 'sarder' heeft in de loop der eeuwen geen wijziging ondergaan'". 

7. De chrysolithos (vertaling: topaas). De vandaag als topaas be
kendstaande, goudgele, doorzichtige steen werd in de eerste eeuwen chrysoli
thos genoemd. Ex.28,20 en Ez.28,13 noemen ook deze steen". 

8. De bèryllos (vertaling: beryl) (vgl. Ex.28,20 en Ez.28,13): een bijna 
kleurloze, volgens anderen zeegroene edelsteen'^. 

9. De topadzion (vertaling: chrysoliet). Opnieuw een voorbeeld van een 
steen waarvan de naamgeving in de loop der eeuwen wisselde. In de eerste 
eeuwen werd onder 'topadzion' een groenachtige steen verstaan, die later de 
naam 'chrysoliet' kreeg. Het is een doorzichtige steen, waarvan ook een geel
achtige variant voorkomt. De steen wordt behalve in Ex.28,17 en Ez.28,13 
ook in Job 28,19 en Ps.119,127 (LXX) genoemd". 

10. De chrysoprasos (vertaling: edelberyl). Volgens J.Bolman'" wordt 
hiermee de groene edelberyl aangegeven, die omstreeks het begin van de 
jaartelhng bekend stond als de 'chrysoprasos'. Deze naam is zonder parallel 
in het OT. 

11. De hyakinthos (vertaHng: saffier). Een donkerblauwe, doorzichtige 
edelsteen, die tegenwoordig de naam saffier draagt. De vroeger aan deze 
steen gegeven naam 'hyacinth' is later aan een andere edelsteen gegeven. De 
saffier is in het OT onbekend'^ 

12. De amethusos (vertahng: ametist). Deze ook in Ex.28,19 en Ez.28,13 
voorkomende steen heeft vanaf oude tijden steeds dezelfde naam gedragen. 
Het is een violetkleurige, doorzichtige steen'*. 

Alle kleuren van de regenboog zijn vertegenwoordigd. Het licht van Gods 
heerlijkheid (vs 11) wordt naar buiten toe weerkaatst door deze overvloedige 
kleurenpracht. 

8.3.5.3 De betekenis van de edelstenen 
Welke motieven zitten achter het opsommen van twaalf edelstenen? Wel

ke bedoeling kan God hebben gehad om via zijn engel aan Johannes deze 
twaalf edelstenen te tonen? Waaraan laat God hem denken? 

a. Veelbesproken is de relatie van Op.21,19-20 tot Ex.28,17-20. Dit is de 
oudst vergelijkbare catalogus (vgl. Ex.39,10-13). Het borstschild van de ho
gepriester moet bestaan uit een lap stof die met twaalf edelstenen moet wor-

90. J. Bolman, Edelsteenen, 93-95; W.W. Reader, Stadt, 102; U. Jart, Stones, 177. 
91. J. Bolman, Edelsteenen, 108-111; W.W. Reader, Stadt, 102; U. Jart, Stones, 178. 
92. J. Bolman, Edelsteenen, 112-114; W.W. Reader, Stadt, 102; U. Jart, Stones, 178-179. 
93. J. Bolman, Edelsteenen, 115-116; W.W. Reader, Stadt, 102v; U. Jart, Stones, Mis. 
94. J. Bolman, Edelsteenen, 116-119; W.W. Reader, Stadt, 103. 
95. J. Bolman, Edelsteenen, 119-122; U. Jart, Stones, 179-180. W.W. Reader, Stadt, 103 

spreekt over een donkerrode edelsteen. 
96. J. Bolman, Edelsteenen, 122-123; W.W. Reader, Stadt, 103; U. Jart, Stones, 179. 
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den bezet, vier rijen van drie. Op elke steen wordt de naam van één der 
twaalf stammen van Israël gegraveerd, zodat bij het betreden van het heilig
dom door de hogepriester de HERE aan de twaalf stammen van zijn volk 
wordt herinnerd. De namen van de twaalf stenen worden opgesomd, maar 
zonder de vermelding welke steen bij welke stam hoort. De vergelijking van 
Op.21,19-20 met Ex.28 ligt voor de hand, omdat beide teksten spreken over 
de twaalf stammen van Israël. Opvallend is echter, dat van de twaalf stenen 
er acht overeenstemmen, zodat Op.21 vier stenen heeft die in de LXX van 
Ex.28 niet voorkomen (chalkèdoon; sardonyx; chrysopraas en hyacinth). 

Natuurlijk zijn er ook pogingen gedaan de vier niet-gelijke stenen te iden
tificeren. Op.21 heeft vier namen die de LXX van Ex.28 niet kent: 'chalkè
doon', 'sardonyx', 'hyakinthos' en 'chrysoprasos'. De LXX van Ex.28 heeft 
vier namen die Op.21 niet kent: 'agates', 'anthrax', 'ligurion' en 'onychion'. 
W. Bousset''' stelt 'sardonyx' en 'anthrax' gelijk, 'hyakinthos' en 'liguri
on', 'chalkèdoon' en 'agates', 'chrysoprasos' en 'onychion'. Hij meent, dat 
de beide lijsten behoorlijk overeenstemmen. 

P.Prigent'^ komt ten dele tot een ander resultaat: hij stelt 'anthrax' en 
'chalkèdoon', 'ligurion' en 'hyakinthos' gelijk en veronderstelt, dat de twee 
overblijvende paren als volgt moeten worden gecombineerd: 'sardonyx'-
'onychion' en 'chrysoprasos'-'agates'. 

Ook veelbesproken is de vraag, waarom de opsomming van edelstenen op 
enkele punten afwijkt. De reden van deze andere samenstelling kunnen we 
niet achterhalen. We kunnen niet verder gaan dan de suggesties van A. Far-
rer en D. Georgi als mogelijk te vermelden. A. Farrer" bepleit de gedachte, 
dat de volgorde van de lijst wordt bepaald door de klank en de orthografie 
van de namen der stenen. Negen namen eindigen op -s of -ks, drie eindigen 
op -n. Juist die drie namen zijn geplaatst op de verdeelpunten. D. Georgi"* 
meent, dat het totaal nieuwe, waarvan deze twaalf juwelen de uitstraling mo
gen zijn, heeft geleid tot een nieuwe opsomming: het gaat om een stad van 
een totaal nieuwe orde. 

Een ander probleem in de verhouding Op.21-Ex.28 is het verschil in volg
orde van de stenen. Voor dit probleem zijn verschillende oplossingen aange
dragen: 

1. W. Bousset^^^ is van mening, dat Johannes de vier rijen van Ex.28 in 
een andere volgorde gelezen heeft: de tweede rij boven de eerste en de vierde 
boven de derde. Na deze herschikking heeft hij de eerste twee rijen van rechts 

97. W. Bousset, Komm, 515vv. 
98. P. Prigent, CNT, 340. 
99. A. Farrer, The Revelation of St. John the Divine. Oxford 1964, 219 geciteerd via W.W. 

Reader, Jewels, 455-456. M. Wojchiechowski, Titres, 153-154 meent, dat achter de begin
letters van de namen der edelstenen een christologische belijdenis verscholen zit. 

100. D. Georgi, Visionen, 366. 
101. W. Bousset, Komm, 515vv. Kritiek op deze theorie van Bousset ook bij R.H. Charles, 

Comm II, 165-170; U. Jart, Stones, 161-162. 

297 



naar links en de laatste twee van links naar rechts gelezen. Zoals hierboven 
vermeld, worden de vier niet-gelijke stenen door hem geïdentificeerd, zodat 
het resultaat van deze operatie twee nagenoeg gelijkluidende lijsten biedt. 

Als bezwaren moeten tegen deze hypothese worden ingebracht: 
- de veronderstelde herschikking is té gecompliceerd om overtuigend te zijn; 
- de identificaties van de vier niet-gelijke stenen worden voltrokken zonder 
toereikende argumentatie; 
- het uitgangspunt, dat Johannes de LXX-tekst van Ex.28 als basis had is 
onjuist'"^. 

2. E.F. Jourdain (1911)"'^ meende, dat de Hebreeuwse tekst van 
Ex.28,17-20 aan Op.21,19-20 ten grondslag lag. Johannes zou zijn eigen 
identificaties met de Griekse steennamen hebben gemaakt. De volgorde die 
hij biedt, zou bepaald zijn door de wil om uit de vier rijen stenen van het 
borstschild drie verschillende geometrische vormen te maken: de eerste drie 
stenen vormen een driehoek, het symbool van God. De volgende vier een 
vierkant, symbool van de aarde, en de laatste vijf maken een kruis. 

Dit schema is te cryptisch om overtuigend te zijn. Johannes somt twaalf 
namen op van stenen die in een vierkant liggen. Meer vormen zijn hier niet 
te onderscheiden. De verschillende lijsten met de Griekse namen der 
edelstenen"" laten zien, dat er geen vaste, algemeen geaccepteerde Griekse 
equivalenten van de Hebreeuwse aanduidingen bestonden. 

3. Ook een astrologische verklaring is hier verdedigd. Die kan in zekere 
zin aansluiten bij de weergave van de stenen van Ex.28 door Philo en Josep-
hus, die beiden een verbinding met de twaalf tekens der dierenriem leggen 
(Philo, Spec. Leg., 1,87; Vita Mos. 2, 124.133; Josephus, Ant. 3.7.7., 
186"'5). 

F. Boll (1914) ging hierin voorop'"*. Hij ziet dit visioen van de hemelse 
stad als afkomstig uit hellenistisch astrologisch miheu. De grondstenen ('the-
melioi') stelt hij gelijk met de tekens van de dierenriem ('dzooidia'). 

R.H. Charles (1920) volgt deze astrologische verklaring'"^ mede om een 
oplossing te zoeken voor het verschil in volgorde. Hij benut een lijst van 
Athanasius Kircher S.J. (1601-1680) uit het jaar 1653, die uit Arabische en 
Egyptische bronnen een lijst heeft vervaardigd, waarin elk van de twaalf 

102. W.W. Reader, Jewels, 448-449, bespreekt ook nog de hypothese van H.B. Swete (1908), 
die eveneens op basis van de LXX-tekst de volgorde in Op.21 wil verklaren, door te wer
ken met geografische richtingen en kleurgroepen. 

103. E.F. Jourdain, Stones, 448-450. Met sympathie wordt haar oplossing weergegeven door 
U. Jart, Stones, 162-163. 

104. Zorgvuldig onderzocht door W.W. Reader, Jewels, 435-448.450-451. 
105. Besproken door W.W. Reader, Jewels, 438-440. 
106. F. Boll, Offenbarung, 39-40. Ook C E . Douglas, Houses komt met een verklaring in deze 

richting. 
107. R.H. Charles, Comm II, 165-168. Weergave en bespreking van zijn mening in U. Jart, 

Stones, 163-170. Charles wordt gevolgd door O. Bocher, Aufsatze, 154; D. Georgi, Visio-
nen. 367 en U.B. Muller, ÓTK, 359v. 
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edelstenen uit Op.21 verbonden wordt met de twaalf tekens van de dieren
riem. Charles ziet in het feit, dat de volgorde in Op.21 precies tegengesteld 
is aan die van de lijst van Kircher, een verborgen polemiek tegen de heidense 
astrologie. Charles brengt dit in verbinding met de ongewone richting die in 
21,13 wordt genoemd. 

De bronnen van deze Kircher zijn nooit gelokaliseerd en geïdentifi-
ceerd"'^ Zolang ze niet gedateerd zijn, is het niet veilig om bekendheid van 
deze identificatie tussen stenen en sterrenbeelden bij Johannes en zijn lezers 
te veronderstellen"". Overigens moet deze verklaringsmethode vanuit de 
astrologie worden afgewezen. Al is uit latere joodse bronnen de verbinding 
van de twaalf stammen met de twaalf tekens van de dierenriem bekend, er 
ligt in de tekst van Op.21 geen enkele aanwijzing, dat deze edelstenen met 
sterrenbeelden verbonden moeten worden"". 

Als de voorgedragen oplossingen zover uiteenlopen, is dat een aanwijzing, 
dat hier teveel onzeker is om definitieve conclusies te trekken. Er is geen vol
ledige overeenstemming tussen Ex.28,17-20 en Op.21,19-20: lang niet alle 
stenen zijn identiek. Daar komt nog bij dat in Op.21 het gegraveerd-zijn van 
de stamnamen (Ex.28,9-10) niet voorkomt. Daarmee is de band met Ex.28 
helemaal niet zo duidelijk als vaak wordt gesteld'". De relatie is hooguit 
indirect. In die zin, dat de volheid van Gods veelvoudige luister zich ook mag 
afspiegelen in het twaalftal zonen van Jakob. Het eerste gaat voorop: in deze 
twaalf stenen mogen we het rijke spectrum van Gods veelvoudige luister 
zien. 

b. Vervolgens moet de relatie van Op.21,19-20 met Ez.28,I3 aan de orde 
komen. De koning van Tyrus wordt daar getekend als een paradijsmens in 
kleren die met edelstenen bedekt zijn. Terwijl de Hebreeuwse tekst negen na
men van stenen geeft, biedt de LXX-tekst er twaalf (precies dezelfde twaalf 
van de lijsten uit Ex.28 en 39) en voegt tussen de zesde en zevende steen de 
edelmetalen goud en zilver in. Ook hier heeft Op.21 vier namen die de LXX 
van Ez.28 niet heeft. Over de volgorde van de stenen vergelijke men de be
spreking onder 1. 

O.i. ontvangen we door deze verbinding met Ez.28 een aanwijzing over 
de functie van de edelstenen in Op.21. Het is paradijsglorie die met een sier 
van edelstenen beschreven wordt. Dit wordt versterkt door het feit, dat ook 
Genesis 2,12 spreekt over het paradijs als het land van goud en edelstenen. 
Als we daarbij in rekening brengen, dat ook Op.22,1-5 duidelijk maakt, dat 
de stad Gods het voltooide paradijs omvat, mogen we concluderen, dat een 

108. W.W. Reader, Jewels, 452; R. Bergmeier, Jerusalem, 104v; T.F. Glasson, Order, 95-100 
wijdt een uitgebreide bespreking aan Charles' beroep op Kircher. 

109. Vgl. in hoofdstuk 7 onderdeel 7.3.7. 
110. Tegen de astrologische verklaring van de edelstenen spreken zich ook uit: R. Bergmeier, 

Jerusalem, 98.104-106; W.W. Reader, Jewels, 455; J. Comblin, Liturgie, 14-15; M. Rissi, 
Zukunft, 86v. 

111. Ook W.W. Reader, Jewels, 435-437 ontkent de relatie met Ex.28. 
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functie van de edelstenen is het mogen uitstralen van de glorie van het para
dijs. 

W. W. Reader heeft eveneens deze, door hem protologisch genoemde, betekenis 
van de edelstenen bepleit"^. Hij vestigt de aandacht op een tekst van Pseudo-
Philo, Antiquitates Bibhcae 26,4.8-15"^, waarin beschreven wordt hoe Kenaz 
twaalf edelstenen vindt op een bergtop Stenen die als inscriptie de namen van de 
twaalf stammen en de namen van de stenen dragen Ze moeten in de ark van het 
verbond opgeborgen worden en krijgen in de tijd van verlossing een functie Het 
woord 'paradijs' valt hier niet, wel bewijst deze tekst, dat de gedachte van een pro-
tologische en eschatologische betekenis van de edelstenen bekend is in de tijd 
waarin Openbaring geschreven wordt. Dit geschrift, dat een parafrase biedt van 
de geschiedenis van Genesis tot Samuel, stamt vrijwel zeker uit de eerste eeuw"''. 

c. Duidelijk is ook de verbinding die er ligt met Js.54,11-12. Deze profetie 
kondigt aan, dat bij de herbouw van Jeruzalem tal van edelstenen zullen 
worden benut (in ieder geval twee stenen worden genoemd, die ook in 
Op.21,19-20 voorkomen, nl. de 'sapfeiros' en de 'jaspis' (LXX)). God 
bouwt in zijn openbaring aan Johannes de vroegere onthulling uit in een nog 
vollediger opsomming van de in Js.54,12 slot genoemde edelstenen. De edel
stenen zijn de bouwstenen van de nieuwe stad van God. 

d. In het geheel van Openbaring vormen de edelstenen, waarmee het nieu
we Jeruzalem wordt gesierd, een tegenstelling met de juwelen van de stad Ba
byion (17,4; 18,12.16). De stad van God staat diametraal tegenover de weel
derige hoofdstad van de tegenwoordige wereld. 

e. Naast deze antithetische bedoeling is nog een andere antithese voor Jo
hannes en zijn lezers duidelijk geweest, nl. de tegenstelling van deze sier met 
de pronk van edelstenen aan het keizerlijke hof. De door Hermann verza
melde gegevens'" maken duidelijk, hoeveel werk er in Rome van gemaakt 
werd om de luxueuze pracht van edelstenen aan gebouwen en kleren op te 
voeren. God maakt via zijn engel aan Johannes en de zeven gemeenten dui
delijk: niet Rome, maar de stad van God heeft de prachtigste edelstenen. Dét 
is de stad van de toekomst. 

ƒ. Een afwerende functie! Otto Bocher'" is van mening, dat de edelste
nen o.a. als functie hebben demonen af te weren en aangeven, dat achter de
ze muren alleen reine mensen wonen. Hij miskent, dat de demonen na het 
gericht van Op.20 hebben afgedaan en dat in het vers dat over het geweerd 
worden uit de stad spreekt, vs 27, geen enkele verbinding met de edelstenen 

112 W W Reader, Jewels, 444-447 455-457 
113 Tekst in J H Charlesworth, P5e«rfep;grap/ia II, 337-338 
114 W W Reader, 7^^^/5,444 dateert tussen 75-130, D.J Harrington, in-J H. Charlesworth, 

Pseudepigrapha II, 299 voor 70 
115 A Hermann, £rfe&reme, 523-530. 
116 O Bocher, Aufsatze, 130 155 160, TRE 9 
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van 19-20 gelegd wordt'". Het verband spreekt over de uitnodigende glans 
van de stad. De gedachte van afweer is daaraan tegengesteld. 

g. Zijn met de edelstenen de bewoners bedoeld? Vanuit de waarneming 
dat bij de beschrijving van de stad de bewoners ontbreken, komen sommigen 
ertoe om in het goud en de edelstenen de mensen te zien die de stad bewonen. 
Met een beroep op 1 Pe.2,5 en Op.3,12 wordt dit gesteld"^ Daar gaat het 
evenwel niet over edelstenen, maar over bouwstenen van een huis, resp. de 
zuilen in Gods tempel. Het gaat niet op om te beweren, dat de bewoners ont
breken: 21,3.4.7 spreekt duidelijk over bewoners. 

Al blijven enkele vragen onbeantwoord, niettemin mogen we samenvattend 
de betekenis van de edelstenen als volgt omschrijven: in tegensteUing tot de 
sier van de hoer-stad Babyion en tot de juwelenpronk aan het keizerlijk hof 
te Rome stralen de twaalf edelstenen, waarmee de bruid-stad Jeruzalem ge
sierd is, het licht uit van de onmetelijke glorie van God. Dat de bouwstenen 
van de fundamenten van Gods nieuwe stad uit edelstenen bestaan, wil tevens 
zeggen, dat de glorie van het paradijs volledig is hersteld. 

8.3.5.4 De uitleg van Op.21,21 
Ook de poorten zijn van zeer kostbaar materiaal. Eerder vergeleken we 

de muur om de stad met een armband. Deze armband blijkt er nu een te zijn 
met ingevoegde parels"^. De muur wordt twaalf keer door een paarlen 
poort onderbroken. Elke poort bestaat uit één gigantische parel. De poorten 
stralen niet met flonkerende stenen, maar met de milde glans van parels. 
Omdat parels vaak voor versiering doorboord werden, kunnen ze ook als 
beeld voor poorten dienst doen. De glans van de kostbare parels on
derstreept de uitnodiging om binnen te gaan. 

Net als de huizen in 21,18 zijn ook de straten der stad van goud. Van het 
hier gebezigde woord 'plateia' kan een verschillende uitleg worden gegeven. 
Het kan in collectieve zin aanduiden ,,alles wat de stad aan straten 
heeft'"^"; het kan een bepaalde straat, de brede hoofdstraat, aangeven'^'; 
het kan ten slotte slaan op het plein van de stad. Deze laatste betekenis is 
hier de meest waarschijnlijke, omdat het spraakgebruik in 11,8 ook in deze 

117. Bochers visie wordt ook afgewezen in A. Vogtle, Zur kosmischen Dimension, 329; U.B. 
Muller, OTK, 360; P. Prigent, CNT, 341; D. Georgi, Visionen, 363. 

118. Bijv. W. Thusing, Vision, 26-27 en O. Bocher, Aufsatze, 155. 
119. Over parels in het algemeen: F. Hauck, TWNTIV, 475-477; J. Bolman, Edelsteenen, 124-

132; H. Ritt, NEB, 111. De parels zijn in het OT onbekend. De joden hebben ze via de 
handel leren kennen en waarderen. Afkomstig uit Mesopotamie zijn de parels pas na de 
veldtochten van Alexander de Grote in het gebied rond de Middellandse Zee bekend ge
worden. E. Burrows, Pearl, 177-179 bespreekt de plaatsen in de joodse geschriften waar 
parels voorkomen (Bab. Bath. 75,1; Sanh. lOOa; Midr. Ps.87 e.a.). 

120. Zo W. Bousset, Komm, 516; F. Dusterdieck, Komm, 566; R.H. Charles, Comm II, 170. 
121. Zo H. Kraft, Komm, 272; Ch. Brutsch, Komm III, 52. Zij leggen een verbinding met de 

brede hoofdstraat in Babyion, die voor processies werd gebruikt. 

301 



richting wijst en omdat de LXX vaak met 'plateia' het plein van de stad aan
duidt (Gn.19,2; Ri.19,15.17.20; 2 Kr.32,6; Est.4,1). 'Plateia' benadert hier 
in betekenis het Griekse 'agora', het forum, en accentueert daarmee de rui
me mogelijkheid tot onbelemmerde contacten'^^. Bovendien ontstaat dan 
een tegenstelhng tot de 'plateia' m 11,8 als het grote hoofdplein van de grote 
stad waar de twee getuigen optraden en gedood werden. Ook het nieuwe Je
ruzalem, de heilige stad, en daarmee de tegenpool van de stad in Op. 11, 
heeft een groot plein, verzamelplaats voor de hele stad. Zelfs dat plein is als 
de hele stad van goud. Dit is hét Plein van de Hemelse Vrede! 

Als we de verzen 18-21 samenvatten, zien we, dat de trias goud, edelstenen 
en parels de bouwstof vormt van het nieuwe Jeruzalem. De muren, de hui
zen, de grondstenen van de muren, de poorten in de muren en het plein mo
gen de luister van Gods aanwezigheid uitstralen en de glans van Babyion 
overtreffen. 

8.3.6 De luister van de stad en de volken (Op.21,22-27) 

Vs22. Van de beschrijving van de buitenkant van de stad (vs 11-21) gaat Jo
hannes nu over op de binnenkant ('in haar'). Na het verslag van alles wat 
hij wél zag, geeft Johannes nu iets aan dat hij niet (vgl. vs 4.23.25.27) ont
waard heeft: ,,een tempel zag ik niet" in deze stad. Wat in Ez.40-48 centraal 
staat, een nieuwe tempel (vgl. Js.44,28; Da.8,14; Zach.6,12-15), ontbreekt 
hier. Eerder is al opgemerkt, dat dit onderdeel van de beschrijving van het 
nieuwe Jeruzalem een van de grote verschilpunten is met de joodse verwach
ting van een nieuwe tempel in een vernieuwd aards Jeruzalem'^^ 

Deze trek in het visioen moet uit het geheel ervan verklaard worden. Vs 
3 heeft doen horen, dat God en mensen onder één dak wonen in een onge
kende samenlevingsvorm, de stad van God en mensen. Vs 11 voegde daaraan 
toe, dat Gods heerlijkheid, als indrukwekkende manifestatie van Gods aan
wezigheid, de hele stad doortrekt. Als heel de stad woonplaats van God en 
mensen is en Gods aanwezigheid in heel de stad te zien en te tasten is, is een 
aparte ruimte die gereserveerd is voor de ontmoeting met God en eredienst 
aan God overbodig. Een tempel als afgebakend gebied, waar de door allerlei 
waarborgen omringde gemeenschap met God kon plaatsvinden, kan verval
len, nu alles tempel is. De stad is naar de exegese van vs 16 en 18 één groot 

122 W W Reader, Stadt, 117-118 D Georgi, Visionen, 365 ziet hierin het ideaal van de helle
nistische stad als oord van communicatie bereikt 

123 W Bousset, Komm, 516, E Lohmeyer, Komm, 171, Ch. Brutsch, Komm III, 53, T 
Holtz, Christologie, 195vv, M Rissi, Zukunft, 72, F Dijkema, Jeruzalem, 37, Strack-
Billerbeck, Komm IV 2 , 884, H Bietenhard, Himmlische Welt, 203, E Lohse, TWNT 
VII, 325 Teksten waarin deze joodse verwachting te vinden IS, zijn Jub 1,17 27 29,25,21 
(J H Charlesworth, Pseudepigrapha 11,53 54 106), Tob 14,5 (H B Swete LXX II, 846); 
Sib Or 3,290 657v,5,422 (J H Charlesworth, Pseudepigrapha I, 368.376v 403). 
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heilige der heiligen, één massief gouden tempelstad. Bemiddeling door mid
del van een tempelgebouw is niet meer nodig om tot een ontmoeting met God 
te komen. De tempel als „schaduw van het toekomstige" kan vervallen, 
wanneer die toekomst aangebroken is. Wat God vroeger door zijn wonen op 
de Sion in de tempel te genieten gaf, vreugdevolle gemeenschap met Hem, 
dat is nu overal te genieten in deze stad door Gods nieuwe, ongekende nabij
heid (21,3). Vs 22 accentueert het wonen van God bij mensen van vs 3 en 
onderstreept de directe toegang tot God en de radicale openheid van de stad. 

Hier sluit dit visioen aan op het onderwijs van Jezus, dat de bestaande 
tempel te Jeruzalem zal verdwijnen (Mc.13,2) en op de gebeurtenis na het 
sterven van Jezus (Mt.27,51), waarbij door het scheuren van het voorhangsel 
de tempel open kwam te liggen. Vgl. ook Heb.9 over de betrekkelijkheid van 
het aardse heiligdom. 

De drie namen, de Here God, de Almachtige (het driemaal gebezigde lid
woord functioneert als onderstreping: de Here God, de Almachtige bij uit
stek), verduidelijken hoe de Here God zich in dit onbelemmerde verkeer aan 
de mensen geeft. Als Here in zijn verbondstrouw, als God in zijn goddelijke 
grootheid en als Almachtige'^" in zijn almachtige kracht als Schepper en 
Onderhouder. Zo is God zelf als het ware de tempel, wordt metaforisch ge
zegd. Hij is zelf volop tegenwoordig. 

En het Lam: ook in de toestand van eeuwige voleinding wordt de tegen
woordigheid Gods door het Lam gerealiseerd. God kan niet anders gekend 
worden dan door het Lam, Jezus Christus'^^ Ook Hij geeft zich in deze 
onbelemmerde gemeenschap met zijn genade en vrede. De gedachte van het 
Lam als tempel sluit aan bij de uitspraken van Jezus tijdens zijn aardse op
treden, dat Hij zelf de nieuwe tempel is (Joh.2,19-21; Mt.26,61 ;27,40; 
Mc.l4,58;15,29). 

De consequentie van deze trek uit het visioen is, dat de tot nu toe door 
Johannes beschreven tempel in de hemel (Op.7,15;ll,19;14,15.17;15,5.6.8; 
16,1.17) in het rijk van Gods voltooide heerlijkheid niet zal voortbestaan. 
Deze hemelse tempel is neergedaald op aarde. 

Vs23. De glorie van Gods aanwezigheid straalt zoveel licht uit, dat de gewo
ne lichten van zon en maan overbodig zijn geworden in dit nieuwe Jeruza
lem. De bestaande lichtdragers van de huidige orde sinds Gn. 1,3-5.14-19, 
komen te vervallen naar de profetie van Js.60,19. Overeenkomstig de profe
tieën van bijv. Js.13,10; Ez.32,7; J1.2,10.31;3,15 was in Op.6,12;8,12;9,2 al 
getoond, hoe het licht van zon, maan en sterren verdwijnt. Nu wordt daar-

124. 'De Here God, de Almachtige' komt voor in Op.l,8;4,8;ll,17;15,3;16,7;19,6 en h.l. 
21,22. (De tweeledige formule 'almachtige God' ook in Op.16,14 en 19,15). Meestal in een 
liturgische context. 'Pantokratoor' heeft als weergave van 'Saddai' en 'Zebaot' de noties 
van Gods macht als Schepper, Onderhouder en Regeerder. Vgl. W.W. Reader, Stadt, 
119-122. 

125. Een dogmatische uitwerking daarvan geeft J. Kamphuis, Lam, 202-228. 
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aan toegevoegd, dat deze lichten ook gemist kunnen worden. De machtige 
lichtenergieen van de zon en de maan die het zonlicht weerkaatst, worden, 
na eeuwenlang te hebben gefunctioneerd, overtroffen door de indrukwek
kende glans van Gods luister. Zelfs de allergrootste lichten verbleken bij dit 
schijnsel van Gods allesvullende aanwezigheid. 

Ook hierbij wordt het Lam uitdrukkelijk genoemd (vs 23 vertoont dezelf
de structuur als vs 22: een negatieve vaststelling wordt gevolgd door een posi
tieve constatering, met daarin een uitspraak over God en het Lam). Naast 
het licht dat Gods heerlijkheid verspreidt, is ook het Lam de lamp. Dit is 
uniek in het NT, dat Christus de Lamp wordt genoemd (Hij wordt wel in 
het evangelie van Johannes vaak het 'licht' genoemd: 1,4.9;3,19;8,12;9,5; 
12,46). 'Lamp' wordt in het OT gebruikt als beeld van God (2 S.22,29); van 
de wet (Ps.119,105; Spr.6,23); van David (2 S.21,17). Mogelijk ligt hier een 
verbinding met de altijd brandende lamp in tabernakel en tempel (Ex.27,20; 
Lv.24,2.4). Het Lam is geen tweede lichtbron naast God, maar is met God 
de ene bron van licht'^*. God en het Lam zijn het stralende middelpunt in 
deze stad. Dit indrukwekkende licht, dat vele malen weerkaatst wordt in de 
parels en edelstenen van de poorten en de muren en ook in het goud van de 
straten en de huizen, maakt van deze stad een lichtstad. In het gevallen Baby-
Ion was geen licht meer (18,23), in dit nieuwe Jeruzalem is het één en al licht. 

Vs 24. Door dat licht oefent de stad ook een geweldige aantrekkingskracht 
uit op de volken. Js.60,3 gaat in vervuUing (vgl. Js.2,5; 66,18!). Tot de be
woners van de stad behoren ook leden van voorheen heidense volken. 'Vol
ken' komt in Openbaring voor in de zin van vijanden (11,2;18,3.23;19,15), 
maar ook als uitdrukking van universaliteit (bijv. 5,9;7,9;10,11;11,9;13,7; 
14,6; 17,15). Waren zij in voorafgaande hoofdstukken vaak vijandig, nu ko
men ze op dit licht af. ('Haar licht': het licht van God en het Lam uit vs 23 
is nu het licht van de stad). Daardoor omstraald ('dia') treden zij de stad bin
nen. 

De bevolking van de stad blijkt internationaal te zijn (vgl. Op.5,9;7,9). De 
definitief verloste gemeente mag de nieuwe mensheid op de nieuwe aarde 
vormen. Het zijn Gods verenigde naties. Alle vijandschap tussen de volken 
is overwonnen. 

De stad die de oude naam Jeruzalem draagt (21,2.10) en die op haar poor
ten de namen van de twaalf stammen van Israel heeft staan (21,12), is open 
voor de volken. Het is de moederstad der volken. De verklaring van de ver
zen 24-26 bezorgt diverse uitleggers heel wat hoofdbrekens. Sommigen heb
ben hierin de gedachte gelezen, dat zelfs de vijanden nog uit de poel van vuur 

126. De gedachte, dat God als zon en Christus als maan wordt beschouwd (verdedigd door 
bijv. W. Bousset, Komm, 451; J. Comblin, Liturgie, 36vv), is onhoudbaar God wordt 
nergens met de zon of Christus met de maan vergeleken Zo direct is de verbinding tussen 
23ab en 23cd met. Vgl. W. Huss, Gemeinde, 161; W.W. Reader, Stadt, 305. 
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kunnen worden gered en worden verzoend'". De poorten staan constant 
uitnodigend open in de richting van de vuurpoel, de strafplaats, en lokken 
de vijanden om alsnog gered te worden. 

Deze uitleg isoleert de verzen 24-26 van vs 27, waar het ingaan als burger 
in de stad duidelijk gekoppeld is aan het ingeschreven staan in het boek des 
levens van het Lam. Met 'volken' en 'koningen' in vs 24 en vs 26 kunnen 
daarom alleen maar verlosten uit de volken, die zich tijdens hun leven op de 
oude aarde in geloof aan Christus hebben toevertrouwd, bedoeld zijn (zoals 
voorzegd in 15,4). Zeker mogen we in 24-26 een universalisme beluisteren in 
die zin, dat God zijn gemeente uit alle volken en naties vergadert, maar 21,8 
en 21,27 verbieden het hierm een soort alverzoening te lezen. De tekst van 
Op.21 legt geen enkel verband tussen de poel van vuur en de openstaande 
poorten 

Deze uitleg miskent ook de overgang van de visionaire stijl tot vs 22 via 
het praesens in vs 23 naar de toekomstige tijd in 24vv. Dat wil zeggen, dat 
de verzen 24-27 vooral vanuit het heden van Johannes en de door hem be
oogde gemeenten spreken over de vanaf dan toekomstige tijd'^'. Dit ver
klaart ook de door velen opgemerkte omstandigheid, dat het bestand van de 
oude aarde hier voorondersteld wordt'^', zodat hieraan geen zekerheid kan 
worden ontleend over een bestaan op de nieuwe aarde buiten de poorten van 
de stad 

De koningen der aarde brengen nu ter ere van het Lam de heerlijkheid en 
eer der volken mee. 'Koningen der aarde' komen in Openbaring voor in 
1,5;6,15;17,2.18,18,3.9,19,19;21,24 vgl. 16,14. De oudtestamentische uit
drukking 'koningen der aarde' kan slaan op de vijanden van God (bijv. 
Ps.2,2;76,13; Js.24,21; Ez.27,33) of de politieke machthebbers buiten Israel 
(bijv 1 K.10,23; 2 Kr 9,23; Ps.89,28;138,4) In de voorafgaande hoofdstuk
ken van Openbaring komen zij voor als de vazalkoningen van Babyion 
(17,2.18; 18,3.9). Ze blijken vijandig gezind te zijn jegens Christus en zijn 
gemeente en verzamelen zich voor de oorlog tegen haar (19,19 vgl. 16,14) 
Onder deze koningen en bezitters van politieke macht, die gemakkelijk door 
het beest verleid kunnen worden om hun samengebalde macht in te zetten 
tegen Christus, zijn er nu ook die als bekeerde aanbidders het nieuwe Jeruza
lem binnengaan. Ook hooggeplaatste regeringspersonen zijn de eeuwen door 
tot de gemeente getrokken en hebben daarmee het burgerrecht in het nieuwe 
Jeruzalem ontvangen Hier wordt iets getekend, dat in de eeuwen na de ont
vangst van dit visioen tot aan de definitieve reahsermg van de nieuwe stad 
plaatsvindt. 

Heerlijkheid en eer kan zien op materiele rijkdommen (vgl. Mt.4,8;6,29, 
Lc.4,6; 12,27). Dan ligt wel het accent op het meebrengen van die schatten, 
de roem der volken, om God en het Lam te huldigen. Het is ook goed moge-
127 M Rissi, Zukunft, 93v, M Rissi, Was ist, 135, Ch Brutsch, Komm III, 58vv 
128 G Mussies, Morphology, 335, E Lohmeyer, Komm, 169, Ch Brutsch, Komm III, 55 
129 E Lohmeyer, Komm, 169, S Greijdanus, KNT, 429 
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lijk, gezien het vaak gecombineerd voorkomen van 'heerlijkheid' en 'eer' in 
een liturgische context (4,9.11;5,12.13;7,12; vgl. 1 Tim.1,17), dat hier een 
niet-materiële betekenis is bedoeld: het brengen van lof en eer. Dat bevestigt, 
dat het hier niet om onderworpen heidenen gaat, zoals in Js.60,3, maar om 
vroegere heidenen die bekeerd zijn tot aanbidders van God en het Lam. Deze 
heerlijkheid en eer zijn in bepaalde zin het antwoord op het stralen van Gods 
heerlijkheid, dat de koningen trok. 

Voor Hem^^°, namelijk voor het Lam, brengen zij deze huldiging. Nog 
een bewijs dat het hier geen koningen of heidenen in het algemeen betreft, 
maar gelovigen uit de volken, die het Lam hun hulde willen bewijzen. Nu 
komen niet alleen wijzen uit het oosten met hun geschenken (Mt.2,1-12), 
maar koningen uit het oosten, noorden, zuiden en westen (21,13). De konin
gin van het zuiden (Mt.12,42; 1 K.10,1-13) zal niet de enige zijn, die hulde 
brengt. 

Vs 25. Om de constante toestroom van deze pelgrims mogelijk te maken, 
staan de poorten van de stad doorlopend (de hier gebruikte dubbele ontken
ning accentueert het constant open-zijn) open (vgl. Js.60,11). De openheid 
van de poorten om de constante toestroom op te vangen, onderstreept de 
eerder getrokken conclusie, dat deze muren niet de normale functie van af
weer en bescherming hebben, maar de uitnodigende openheid van de stad ac
centueren. De poorten kunnen open blijven, omdat met alle vijanden is afge
rekend. De heilige stad is ook de veilige stad. 

Waarom wordt het vanzelfsprekende feit, dat poorten overdag niet geslo
ten worden, vermeld? Dit biedt de gelegenheid om het feit, dat de poorten 
de hele dag openstaan, te benadrukken. Het teruggrijpen op Js.60,11 (,,uw 
poorten zullen bestendig openstaan, dag noch nacht zullen zij gesloten wor
den...") geeft tegelijk de kans om er de aandacht op te vestigen, dat de nacht 
in het nieuwe Jeruzalem niet meer zal bestaan. De huidige tijdsorde met af
wisseling van nacht en dag zal hebben afgedaan (Js.60,20). Het licht kent 
geen einde. Het blijft eeuwig dag (vgl. Zach.14,7). 'Daar', nl. in het nieuwe 
Jeruzalem, zal geen nacht meer zijn. Duisternis zal wel heersen in de straf-
plaats. Daar is de eeuwige nacht. 

Vs 26. In een sterke uitbundigheid wordt de magneetfunctie van de stad uit
gebeeld. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken naar haar toedra
gen. 'Zij ' kan een onbepaald 'men' aanduiden. Het kan ook terugslaan op 
de volken van vs 24 of op de koningen van vs 24. 

De heerlijkheid en de eer: hier geldt hetzelfde als opgemerkt is bij de exe
gese van VS 24. Deze uitdrukking kan op materiële rijkdom slaan. Dan zijn 
het de huldigingsgeschenken die de stad worden binnengebracht. De schatten 
in de loop der eeuwen in het volkenleven ontdekt en ontworpen, schatten van 

130. ,,Voor Hem" lezen we, zie 8.1.2. 
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handwerk en kunst, wetenschap en techniek, zal men het nieuwe Jeruzalem 
mogen binnendragen'^'. Deze optocht van koningen met hun geschenken 
steekt schril af bij de stoet van de kooplieden in Op. 18, die rijk geworden 
zijn aan het binnenbrengen van koopwaren in Babyion, maar nu op een af
stand moeten aanzien, dat in één uur al deze rijkdom wordt verwoest 
(18,3.12-13.15-19). Waarschijnlijker is, dat 'heerlijkheid' en 'eer' zien op het 
niet-materiele brengen van hulde en aanbidding. Deze stoet van bekeerden 
uit de volken bezegelt de vervulling van de zendingsopdracht uit Mt.28,19 
en is het antwoord op de vraag, wat zoveel eeuwen christelijke zending heeft 
opgeleverd. De hier gebezigde uitdrukkingen, ontleend aan het jaarlijks op
gaan naar de feesten in Jeruzalem, spreken van een definitief binnengaan in 
de stad. Het is niet als voor de pelgrimage naar een der grote feesten een peri
odiek en tijdelijk verblijf. Ook uit de volkenwereld komen er velen om het 
burgerrecht van het nieuwe Jeruzalem te verkrijgen. Zij die veraf waren, 
krijgen toegang en worden medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 
gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus 
zelf de hoeksteen is (Ef.2,17-20). 

Vs 27. Al staan de poorten altijd open (vs 25) en dat naar alle richtingen (vs 
13), dat wil nog niet zeggen, dat de toegang tot deze stad voor iedereen zon
der meer is weggelegd. Apart wordt vastgelegd wie niet en wie wel recht van 
toegang hebben tot de stad. Binnenkomen: daar gaat het om, vgl. het bin
nengaan in het koninkrijk Gods (Mt.5,20;7,21;18,3). Ook roept dit herinne
ringen op aan de uitdrukking voor het binnengaan van een tempel (Mt.12,4; 
Hd.3,8). 

Niets onreins: de heilige stad, als de volkomen aan God toegewijde samen
leving der mensen, verdraagt geen onheiligheid in zich. Daarom moet al het 
profane dat aan de oude, zondige samenleving herinnert, worden geweerd. 
Dit woord vat alle termen samen die hier ontbreken, maar die wel staan m 
de opsomming van 21,8 en 22,5. Allen die moreel verwerpelijk handelen, 
mogen de heilige stad niet binnen. 

Wie gruwel en leugen doet: met aanduidingen die ook in 21,8 al voorkwa
men, wordt opnieuw een signaal gegeven, dat allen die zich overgeven aan 
de bij het heidendom behorende afschuwelijkheden ('bdelugma') en die de 
waarheid verloochenen door de leugen lief te hebben, niet naar binnen mo
gen. 'Gruwelen doen' is een oudtestamentische uitdrukking (bijv. Lv. 18,26; 

131 Over dit indragen in het nieuwe Jeruzalem is in de dogmatische litteratuur veel te vinden. 
Het IS een belangrijk motief in de zg 'gemeene - gratiegedachte' van A Kuyper (vgl 
de weergave van deze leer door J Douma, Algemene Genade, 28v) en wordt ook bespro
ken door K Schilder, Hemel, 284-307, K. Schilder, Opb en sociale leven, 226-231 (vgl. 
de weergave door J Douma, Algemene Genade, 147-148) Schilders verwerking van de 
exegese-Greijdanus is kritisch besproken door J Douma, Algemene Genade, 348, Joh. 
Francke, Polis, 249vv.265vv.274, C. van der Waal, Opb II, 373-374 (vgl. C. van der Waal, 
Opb 1, 139-140). 
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Dt.12,31; 1 K.14,24; Jr.7,10) die het bedrijven van ontucht en afgoderij aan
duidt. 'De leugen doen' komt eveneens uit het OT (Jr.6,13;8,8.10; Hos.7,1) 
en duidt het plegen van bedrog door profeet of priester aan. In Openbaring 
slaat het vooral op het volgen van de propaganda van de valse profeet 
(13,13v;16,13v;19,20). 

De toegang is alleen voor hen die geregistreerd staan in het boek des levens 
van het Lam. Deze vaker in Openbaring voorkomende uitdrukking 
(13,8;17,8;20,12 vgl. 3,5) gaat terug op de in het OT geopenbaarde gedachte, 
dat allen die tot het eeuwige heil geroepen worden, in Gods boek gere
gistreerd staan (Ex.32,32v; Ps.69,29;87,6; Js.4,3; Da. 12,2). Heel nauw hier
mee verwant is Heb.l2,22v waar het register van de burgers van de hemelse 
stad in nauw verband met de stad zelf genoemd wordt, wat ook in Op.21 het 
geval is. Deze verankering van de verkiezing der verlosten in Gods eeuwige 
raad biedt een sterke zekerheid van het heil: het leven zal hen worden gege
ven dank zij de offerdaad van het Lam aan het kruis. Dat offer is het funda
ment onder het heil, dat de in dit boek geregistreerden zeker zullen ontvan
gen. 

Vs 27 stuurt tegelijk de interpretatie van 24-26: de daar genoemde interna
tionale pelgrimsstoet bestaat uit verloste gelovigen die hun leven gezocht 
hebben bij het Lam, Jezus Christus. Soortgelijke waarschuwende woorden 
treffen we vaker aan in een verband waarin toekomstig heil wordt beloofd: 
Js.35,8;52,l; Ez.44,9. Te denken is ook aan Js.60,21a ,,Uw volk zal geheel 
uit rechtvaardigen bestaan". Waarschuwende woorden onderstrepen de luis
ter van de stad: alleen kinderen van het licht mogen de lichtstad in. 

De uitleg die uit vers 27 afleidt, dat buiten de muren van het nieuwe Jeru
zalem de heidenen wonen die bij het wereldgericht zijn gered, omdat ze niet 
Gode vijandig waren'", miskent dat de waarschuwende woorden de belofte 
voor de toekomst toespitsen op het heden van de gemeente. Hiermee wordt 
geen uitspraak gedaan over een bestaan buiten de muren van het nieuwe Je
ruzalem, dat immers als aardevullend beschreven is. 

Deze stad van de toekomst is de blijvende stad van Heb. 13,14: het eindresul
taat van Gods verlossingswerk. Kerk, kosmos en koninkrijk van God vallen 
samen. Het paradijs is terug'"; deze stad is de hofstad. Het einddoel van 
de levensreis van alle gelovigen, naar het slot van Guido Gezelle's Postludi-
um: 

,,en zet mij zetelvast 
in 't hoog Jerusalem!""". 

132. A. Wikenhauser, Komm, 160. 
133. C. Deutsch, Transformation, 111 spreekt over een nieuw Eden. Dat de stad tegelijk het 

paradijs omvat en dat de groei in de heilsgeschiedenis van de hof tot de hofstad daarmee 
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8.4 De literaire integriteit van Openbaring 21 

De hier geboden exegese is uitgegaan van de eenheid van de tekst. Zij presen
teert zich immers als eerlijlc verslag van wat door Johannes gezien en ge
hoord is. Veel studies over Op.21 houden zich sterk bezig met de vraag, wel
ke (verschillende) tradities aan het huidige hoofdstuk ten grondslag liggen en 
hoe dit traditiemateriaal door één of meer redacteuren bewerkt is. Hier be
staat een veelheid van opinies en varianten. De belangrijkste visies vermelden 
we in het volgende overzicht'^': 

1. R.H. Charles^^^ meent de tekst van Op.20-22 opnieuw te moeten orde
nen. Hij ziet twee opvattingen over het nieuwe Jeruzalem uit verschillende 
bronnen in hoofdstuk 21 door elkaar lopen, nl. die van een aards Jeruzalem 
als hoofdstad van het duizendjarige rijk èn het nieuwe, definitieve Jeruzalem 
van het eeuwige rijk van God. Zijn herordening van de tekst loopt als volgt: 
20,1-3;21,9-22,2;22,14-15.17;20,4-15. Daarna volgt 21,1-5 en 22,3-5, waar
bij 21,1-5 opgesplitst wordt in 21,5a.4d.5b.l-4abc. Na het sterven van Jo
hannes heeft een van zijn leerlingen als redacteur deze twee bronnen samen-
gelijmd. 

Velen zitten ongeveer op deze lijn van Charles, ook om de zg. doubletten 
in Op.21 te kunnen verklaren. J. Massyngberde Ford'" heeft recent een 
soortgelijke herordening van de tekst voorgesteld. Sprak Charles over een 
bewerking van twee bronnen, over één Vorlage die bewerkt is door Johannes 
of een onbekende redacteur, spreken D. Volter en W. Bousset''*. 

2. W.W. Reader'^^ meent, dat Op.21,1-22,5 in etappes ontstaan is. De 
schrijver heeft bij verschillende gelegenheden notities gemaakt. Dat leverde 
drie voorstudies op, nl. het visioen over Jeruzalem van 21,9-22,2; de hemelse 
stem over de tent van God in 21,3-4c;22,3-5; en de toespraak van God in 
21,5-8. Deze drie eenheden zijn bij de eindredactie samengevoegd: 21,5-8 
werd vóór 21,9vv geplaatst. Daarna werd dit stuk ingekaderd tussen 21,3-4c 
en 22,3-5. Als overgang werd tussen 21,3-4c en 21,5vv 21,4d ingevoegd. Het 
nog resterende 21,1-2 werd als inleiding en opschrift aan het geheel toege
voegd. 

3. H. Kraft^'^ meent, dat 21,1-8 het oorspronkelijke slot van het boek 

wordt afgesloten, is een door K Schilder sterk benadrukte gedachte Vgl K Schilder, He
mel, 246-252, idem, Opb en het sociale leven, 241-251 P Nijkamp, Stad, 46-48 weet dit 
op Op 21 gebaseerde inzicht van K Schilder vruchtbaar te maken voor een positieve bena 
dering van de stad 

134 Guido Gezelle, Dichtwerken I, 250 
135 Vgl de overzichten van W Huss, Gememcfe, 156, W W Reader, Stórf/, 40-67 en P Pri-

gent, CNT, 319 
136 R H Charles, Comm II, 147v 
137 J Massyngberde Ford, Comm, 331-346 360-370. 
138 Zie het overzicht van W Huss, Gememde, 156. 
139 W W Reader, Stadt, 66-67. 
140 H Kraft, Komm, 262 

309 



vormde. Toen later 21,9vv als tegenstuk van Op. 17 geconcipieerd werd, 
moest ook dat nog worden ingevoegd. 

4. R. Bergmeier^^^ verdedigt, evenals U.B. Muller, de stelling, dat 21,1-8 
een joods-apocalyptische bron is, die naderhand door een christen is be
werkt. Ook 21,9-22,2 is een puur joodse tekst. Het samenvlechten van deze 
twee bestanden heeft de opvallende doubletten opgeleverd. 

Als verdedigers van de eenheid van Op.21 kunnen genoemd worden: J. 
Comblin; W. Thusing en P. Prigent'"^. Zoals in het bovenstaande herhaal
delijk is betoogd, menen we de eenheid van de gegeven tekst als vaststaand 
te mogen beschouwen. Johannes is overweldigd door wat hij heeft mogen 
zien en horen. Hij ontvangt het uitdrukkelijke bevel om dit op te schrijven. 
Daarmee presenteert de tekst zichzelf als een eenheid. Ook 21,1-8 en 21,9-27 
moeten als een eenheid gezien worden. Deze gedeelten kunnen niet zonder 
elkaar. Het in de bovenstaande exegese verkregen resultaat is, dat 21,1 en 
21,2 de functie hebben van een samenvattend en aankondigend opschrift, 
dat later in 21,9vv wordt uitgewerkt. Dat bevestigt ons in het handhaven van 
Op.21 als een teksteenheid. Het spitten naar oudere traditielagen of het zoe
ken naar sporen van redactionele bewerkingen is zinloos en leidt tot wille
keurige resultaten, zoals de kritiek op Charles aantoont"". 

8.5 Heden en toekomst in Openbaring 21 

Is deze tekening van het nieuwe Jeruzalem louter toekomst? Of is iets van 
de realisering ervan in het heden al aan te wijzen? Het karakter van Gods 
profetische voorzeggingen is naar Js.43,19, dat iets ervan nu al uitspruit. 
Wat spruit er al uit van deze beloofde herschepping? 

1. Van deze totaal nieuwe wereld (21,1.5) heeft God al een voorspel gege
ven in het leven en werken van zijn zoon Jezus. Hij is de Immanuel (Mt. 1,23) 
en belichaamt de ontmoeting van God met mensen (21,3). Als de ware mens 
en de tweede Adam toont Hij bij voorbaat hoe de mens in de tweede schep
ping zal zijn. 

2. In zijn gemeente wil God al iets zichtbaar maken van de komende nieu
we wereld. De belofte van 21,6 om te verzadigen met heil, realiseert God nu 
al door wat Hij zijn gemeente geeft in zijn Woord en de sacramenten. De 
christelijke gemeente mag nu al bruid van Christus heten (21,2.9). De ge
meente die vergaderd wordt, wordt nu ook al gebouwd op het fundament 
van de apostolische leer (21,14). Zij toont nu al in haar samengesteld-zijn uit 
joden en heidenen iets van het toestromen uit alle vier windrichtingen (21,24-
26.13). In haar harmonie en eendracht komt al iets van de kubusvorm van 

141 R. Bergmeier, Jerusalem, 86-93; U B. Muller, Messias, 213 
142 J Comblin, Liturgie, 5-8, W Thusing, Vision, 20, P Pngent, CNT, 319 
143 Kritiek op de herordening van de tekst door R H. Charles in A.P van Schalk, Opb, 243v; 

A.J. Visser, PNT, 248, M. Rissi, Zukunft, 60-61; D Georgi, Visionen, 352. 
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de stad uit (21,16). Er is nu al een toelaten van 'overwinnaars' (21,7) en een 
uitsluiten uit de gemeente van 'lafhartigen' etc. (21,8.27). De gemeente is de 
nieuwe mensheid. 

3. Ook in elk kerklid afzonderlijk geeft God al voorbodes van het komen
de nieuwe. 2 Kor.5,17 past op elke christen toe wat in Op.21 van de totale 
herschepping gezegd wordt. De gemeenteleden moeten zich nu al als burgers 
van Gods stad gedragen (21,8.27). Een tempel is ook vandaag al niet meer 
nodig (21,22), omdat de gemeenteleden zelf een tempel mogen vormen (vgl. 
1 Pe.2,5). 

Wat God nu al geeft en wat Hij straks realiseert, ligt op één lijn. Het ge
heim daarvan is dit, dat de God van de hier beloofde nieuwe wereld, die alles 
nieuw maakt, vandaag de God wil zijn van allen die in Hem geloven. De God 
die komt, is dezelfde God die was en die is (1,4;4,8). Deze God is bezig zijn 
stad te bouwen en zal haar straks doen neerdalen op aarde. 

8.6 Openbaring 21 en de kunst 

Met het hierboven (slot 8.3) aanhalen van een dichtregel van Guido Gezelle 
maakten wij duidelijk, dat het imponerende visioen van Op.21 ook kunste
naars gemspireerd heeft. Het is niet onmogelijk, dat het noemen van het ho
ge Jeruzalem op dit visioen van de torenhoge nieuwe stad teruggaat, zoals 
het evenmin uitgesloten is te achten, dat het oudtestamentische spreken over 
het Jeruzalem op de berg Sion de achtergrond is (in dit geval Psalm 51). 

Ook Stedetroost van W.A.P. Smit bevat motieven, aan Op.21 ontleend"". 
Het opstel van R. Bergmeier over Op.21 draagt als titel een uit 1626 stam

mende dichtregel van de Duitse dichter Johann Matthaus Meyfahrt (1590-
1642): ,,Jerusalem, du hochgebaute Stadt, ich wolk', ich war' in dir!""'^ 

Wat de kerkelijke bouwkunst betreft, Otto Bocher — nieuwtestamenticus 
èn kunsthistoricus! - heeft aan de hand van overvloedig bewijsmateriaal de 
invloed van Op.21 op de architectuur van de kathedralen uit de Middeleeu
wen getekend""*. Ook in ons eigen land is deze invloed duidelijk aanwijs
baar, zoals de middeleeuwse kerkenstad Utrecht laat zien (de in 1988 gehou
den tentoonstelling daarover draagt de (onbedoeld?) aan Op.21 ontleende ti
tel: ,,Utrecht: een hemel op aarde")'''^ 

Het rijk geïllustreerde boek van G. Quispel levert overvloedige bewijzen 
voor de verwerking van Op.21 in houtsneden, wandtapijten, schilderijen en 
miniaturen''**. 

144 Vgl C van der Waal, Opb I, 142 
145 R Bergmeier, 7erMia/em, 86 Meer over deze dichter in K L. Schmidt, Crö/W, 266; O. Bo

cher, Aufsatze, 132 In het Liedboek voor de Kerken, 's Gravenhage 1973, is dit hed van 
J.M Meyfahrt in Nederlandse vertaling opgenomen als Gezang 264 

146 O Bocher, Aufsatze, 144-146, vgl. van dezelfde auteur, Agnus In Aufsatze, 97-112. 
147 M van Vlierden, Utrecht een hemel op aarde, passim. 
148 G Quispel, Ge/7e;meöoeA^, 110-116 186-187. 
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8.7 Toetsing van de argumenten 

8.7.1 Is Openbaring 21 pro-Israël? 

De in 8.1 weergegeven argumenten kunnen nu, na de exegese van Op.21, ge
wogen worden. Is uit dit hoofdstuk af te leiden dat ook in het rijk van Gods 
eeuwige heerlijkheid een bijzondere of centrale plaats voor het joodse volk 
is weggelegd? 

a. De stad waarin de eeuwige gemeenschap van God en zijn verloste gemeen
te plaatsvindt, draagt de naam Jeruzalem (21,2.10). Is deze stad de woon
plaats van het geredde joodse volk? 

Bij de uitleg van Op.21 zijn we herhaaldelijk gestuit op de brede kaders, 
waarin het nieuwe Jeruzalem een plaats krijgt. Er bleek zelfs veel te zeggen 
voor de exegese, dat de nieuwe aarde en de nieuwe stad samenvallen. Deze 
stad is aarde vullend. 21,1 is direct al een belangrijke aanwijzing: de aandacht 
van Johannes wordt gevraagd voor een nieuwe aarde en niet slechts voor de 
plaats van één volk. 21,3 laat de realisering van Gods einddoel horen: het 
gaat Hem om het wonen bij de mensen, niet bij de leden van één volk. Vs 
13 toont poorten naar alle vier windrichtingen. Poorten die blijkens vs 25 al
tijd openstaan om de aanbidders uit de volken (vs 24.26) binnen te laten in 
de stad. 21,16 beschrijft de gigantische afmetingen van de stad. Hier is plaats 
voor meer dan één volk. Vooral blijkens vs 24-26 krijgt heel de nieuwe mens
heid hier een woonplaats aangewezen. Een internationale stoet van aanbid
ders trekt de stad in om God en het Lam te huldigen. Gods volk (21,3 naar 
de door ons gevolgde tekst), Gods definitief verloste gemeente, blijkt uit le
den van verschillende volken te bestaan. 

Waarom draagt deze woonplaats van God met de mensen dan de naam 
Jeruzalem? Dat is meer dan alleen een historisch residu"". Deze naam -
die vredesoord betekent — gaf God aanvankelijk aan de plaats waar Hij 
eerst het samenleven met zijn oudtestamentische gemeente realiseerde. Die 
plaats blijkt nu in het geheel van Gods openbaring slechts een voorproef ge
weest te zijn van Gods definitieve bedoelingen. Die gaat Hij nu waarmaken 
in de stad waar Hij bij de mensen woont. Die stad, zo ruim als de hemel, 
Gods woonplaats, en zo ruim als de aarde, woonplaats van mensen, draagt 
de naam Jeruzalem, maar met de toevoeging 'nieuw'. God zelf laat deze stad 
op aarde neerdalen en realiseert daarmee zijn plan dat al in die oude naam 
Jeruzalem lag opgesloten: oord van vrede. Deze elementen lagen ook al op
gesloten in Gods oudtestamentische openbaring. Ps.87 over de stad van God 
op de berg Sion laat zien, dat ook de volken geregistreerd staan op de lijst 
van burgers! 

149. Zo H. Strathmann, TWNT VI, 533. 
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b. De stad van Op.21 is tegelijk de bruid van het Lam (21,2.9). Omdat het 
oudtestamentische Israel de bruid van de HERE genoemd wordt, zien som
mige auteurs in de naam 'bruid' van Op.21,2.9 een aanwijzing, dat het gaat 
om het gereinigde Israel, waarmee Christus huwt. 

Toch doen zij daarmee geen recht aan het geheel van Op.21. Het betoog 
onder a. kan hier herhaald worden: deze bruidsgemeente bestaat uit mensen 
van vele volken, komend uit alle vier richtingen. De plaats waar Christus en 
zijn bruidsgemeente samenwonen is aardevullend en is zo wijd als Gods 
schepping wijd is. Met dit argument draait men in feite de klok terug naar 
de oudtestamentische fase van Gods heilsgeschiedenis, terwijl in datzelfde 
OT al beloften opgesloten liggen voor de uitbreiding van Gods gemeente 
over de grenzen van Israel heen. 

c. Op de poorten van de stad staan de namen van de twaalf stammen van 
de kmderen Israels geschreven (21,12). Mogen we daarin een aanwijzing 
zien, dat de twaalf stammen van Israel het nieuwe Jeruzalem zullen bewo
nen? 

Mensen van allerlei volken staan als burgers geregistreerd in het boek van 
het Lam (vs 24-27). Ook het volle getal dat Gods raad bepaald heeft uit de 
leden van het volk Israel, zal niet op het appèl ontbreken. Maar weer geldt: 
te midden van leden van andere volken! En: alleen door de band met het 
Lam. Het geschreven staan in zijn boek is beslissend voor de toegang tot de 
stad. 

Toch is het niet zonder betekenis, dat de aanbidders van het Lam uit de 
volkenwereld bij het binnengaan van de stad (vs 24-26) op de poorten de na
men lezen van de twaalf stammen van Israel. Deze namen blijven eeuwig in 
herinnering en spreken duidelijke taal. Deze taal, dat wat God nu realiseert 
in deze eeuwige stad, altijd al zijn bedoeling was. Het bouwen van het volk 
Israel uit twaalf stammen in de oudtestamentische tijd was al een bouwen 
aan het nieuwe Jeruzalem! 

Hierbij moeten direct ook de namen van vs 14 betrokken worden. Er is 
nog een serie namen die niet in het vergeetboek mag raken en wel de namen 
van de twaalf apostelen van Christus, die geschreven staan op de funda
mentstenen van de stad. Hier is het opvallende feit te noteren, dat de namen 
uit de oudtestamentische fase van de heilsgeschiedenis op de poorten staan, 
terwijl de namen uit de nieuwtestamentische fase op de fundamenten staan. 
D. Georgi heeft dit een architectonisch anachronisme genoemd'^". Op het 
apostolische fundament gaan de gelovigen uit de heidenen samen met de ge
lovigen uit de joden binnen in Gods Israel. Het door de poorten binnengaan 
ziet op het door geloof ingelijfd worden bij Gods Israel. 

150. D Georgi, Kisionen, 366. Ook W.W Reader, S/öcfï, 85 stelt, dat Gods werk in het roepen 
van Israel en het opbouwen van dit volk uit twaalf stammen met het fundament onder de 
nieuwe stad is, maar ter herinnering op de poorten staat vermeld Dit kan met zonder bete
kenis zijn: Israels verkiezing is met Gods einddoel, maar doorgang tot de voltooung 
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d. De namen van de twaalf apostelen van het Lam staan geschreven op de 
grondstenen van de stad (21,14). Deze apostelen werken onder Israel, aldus 
het argument van deze uitleggers, zodat ook deze trek in de beschrijving van 
de stad duidelijk maakt, dat de stad alleen via Israel toegankelijk is. 

Inderdaad was de eerste functie van de door Christus aangewezen twaalf 
discipelen om Gods nieuwe volk onder Israel te roepen'^'. Maar daarin gaat 
hun werk niet op. In een later stadium krijgen zij uitdrukkelijk de opdracht 
van Christus om naar de volken te gaan (Mt.28,19). Zij worden ook ge
noemd 'de apostelen van het Lam', hun betekenis is vooral het wijzen op 
Christus als het Lam. De boodschap die zij brengen in de wereld der volken, 
is het middel waardoor God zijn gemeente vergadert. De prediking van Jezus 
Christus als het Lam dat verlost van de zonden, is dan ook het fundament 
onder het gebouw van het nieuwe Jeruzalem. De apostelen zijn inderdaad Is
raëlieten, maar hun namen staan op de grondstenen, omdat zij herinneren 
aan de beginfase van de nieuwtestamentische heilsgeschiedenis als de tijd 
waarin God d.m.v. apostelen, die wijzen naar het Lam, onder de volken zijn 
gemeente vergadert. 

e. Het getal van Israel komt enkele keren in de opgegeven maten van de stad 
voor. De 12.000 stadiën bevatten het getal twaalf (21,16) evenals de maat van 
de muur, 144 el (21,17). Maken deze maten duidelijk, dat het om de volheid 
van Israel gaat die het nieuwe Jeruzalem bewoont? 

Zeker is twaalf het getal van de stammen van Israel, maar dan als getal 
van het volk van God dat destijds in de fase van het OT Israel was. In het
zelfde verband, nl. in vs 14, komt twaalf ook voor als getal van het nieuw
testamentische volk Gods. Het opgebouwd — zijn van de aangegeven maten 
in VS 16-17 uit het getal twaalf verkondigt, dat het volle getal van Gods volk 
uit jood en heiden in deze stad komt te wonen. 

ƒ. De edelstenen als grondstenen van het nieuwe Jeruzalem herinneren aan 
de stenen in het borstschild van de hogepriester, die de twaalf stammen van 
Israel op het hart draagt. Verwijzen de twaalf edelstenen in 21,19-20 ook 
naar de twaalf stammen van Israel? 

De bespreking van de functie der edelstenen in Op.21 bracht ons tot de 
conclusie, dat de fonkelende edelstenen van Gods nieuwe stad vooral het 
licht van de goddelijke luister uitstralen. De edelstenen zijn niet met de poor
ten van VS 12 verbonden. Dan zou een relatie met de twaalf stammen van 
Israel voor de hand Hggen. 

Conclusie: Een centrale plaats voor de joden in het rijk van Gods voltooide 
werk wordt in Op.21 niet beloofd. Ook geen aparte plaats voor gelovige jo
den. Wel blijken zij samen met de gelovig geworden heidenen de wereldkerk 

151 J. van Bruggen, Ambten, 12-15 
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te vormen. Die wereldkerk is de consummatie, de afronding van Israel. Via 
de inbreng van heidenen en via het ware offer komt Gods Israel af. 

Wat het delen in het heil van de voltooiing betreft, is Israel een volk onder 
de volken. Tegelijk constateren we wel, dat die volken bij het binnengaan 
van de stad herinnerd worden aan het feit, dat het heil uit de joden is. Om 
hen voor hoogmoed te behoeden lezen zij op die poorten de namen die dui
delijke taal spreken: de vaders van Israel, de twaalf aartsvaders. In dat Israel 
mogen zij ingelijfd'" worden. 

8.7.2 Kent Openbaring 21 een antisynagogale gerichtheid? 

De benadering van C. van der Waal om in elk hoofdstuk van Openbaring 
een antisynagogale gerichtheid te zien, heeft in het geval van Op.21 een zeker 
recht. De christelijke verwachting van een stad die uit de hemel neerdaalt, 
staat haaks op de joodse hoop van het opstijgen van de stad Jeruzalem tot 
de hoogte van Gods hemeltroon. Zo is er zeker een antisynagogale gericht
heid. 

Toch leidt dit bij C. van der Waal tot eenzijdigheid. Heeft God, bij het 
geven van openbaring, uitsluitend zijn gemeente op het oog in haar polemiek 
met de synagoge? Mogen we niet ook in rekening brengen, dat de christelijke 
gemeenten in Klein-Azie leven te midden van de hellenistische stadscultuur? 
Bij onze exegese bleek, dat de mogelijkheid van een bewust geschapen oppo
sitie tot bestaande verwachtingen van een ideale stad zeker moet worden 
overwogen. Ook op andere punten in onze exegese bleek de mogelijkheid het 
overwegen waard om een tegenstelling met het in Klein-Azie levende volksge
loof aan te nemen. De christelijke gemeente heeft m de steden van westelijk 
Klein-Azie met meer te maken dan alleen de strijd met de pretenties van de 
joodse synagoge. 

Ten slotte moet hier ook gewezen worden op de kosmische dimensies'^' 
in dit hoofdstuk, waaraan Van der Waals benadering te weinig recht doet. 

152 o. Bocher, Aufsatze, 48 spreekt over aanvulling van Israel door heidenen. 
153 PS Minear, Cosmology, C. Deutsch, Transformation, 111. 
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9 SLOTBESCHOUWING 

De exegese van vier capita uit Openbaring is afgerond. Per onderdeel is de 
toetsing verricht van de in hoofdstuk 1 en 3 weergegeven theorieën. Nu rest 
nog de taak om de resultaten van deze toetsing samenvattend te beschrijven 
en conclusies hieruit te trekken voor de exegese van het laatste bijbelboek. 

We splitsen dit slothoofdstuk in twee gedeelten: een nabeschouwing over 
de toetsing van de opvattingen van Lindsey, Walvoord c.s. (9.1) en een nabe
schouwing over de toetsing van de stellingen van Van der Waal (9.2). Na 9.1 
en 9.2 volgen in 9.3 nog enkele slotopmerkingen. 

9.1 Openbaring en het joodse volk 

9.1.1 Een bijzondere plaats voor het joodse volk? 

De 144.000 verzegelden uit Op.7,1-8 en 14,1-5 blijken als Gods dienstknech
ten afkomstig te zijn uit alle volken. Hun benaming 'kinderen Israels' houdt 
geen aanwijzing in, dat voor het natuurlijke Israël een bijzondere plaats in 
het toekomstbeeld van Openbaring is weggelegd. Het is een herinnering aan 
de historische uitgangssituatie van Gods volk. Het bleek onmogelijk in 
Op.7,1-8 een profetie te lezen van 144.000 joodse evangelisten die door hun 
getuigenis veel heidenen tot geloof brengen (5.7.1). 

Ook op Op. 11 wordt een beroep gedaan om de verwachte toekomst van 
Israël te verdedigen. In 6.8.1 is de conclusie getrokken, dat hier geen profetie 
gegeven wordt van Israels bekering op de boodschap der twee getuigen. Deze 
getuigen treden blijkens het tekstverband op voor een wereldwijd forum. 
Het noemen van de tempel in 11,1, de heilige stad in 11,2 en de grote stad 
in 11,8 is geen aanwijzing voor een beperking van het optreden der getuigen 
tot Israël alleen. De universele kaders in Op. 11 verhinderen dit. Het getui
gende optreden van leden der christelijke gemeente in een vijandige samenle
ving wordt hier onthuld. 

De vrouw van Op. 12 kan evenmin uitsluitend als beeld van Israël be
schouwd worden, waarbij haar verzorging in de woestijn zou slaan op het 
bewaren van Israels rest door God (7.1.1). Deze vrouw is de verbondsge
meente in eerst oudtestamentische en vervolgens nieuwtestamentische ge
daante. Het christologische motief (het kind van de vrouw) is bepalend voor 
dit hoofdstuk en niet het Israëlmotief. Op. 12 bevat geen gegevens die nood
zaken tot het verwachten van een bekering van Israëlieten in de toekomst 
(7.6.1). 

Op.21 is ten slotte onderzocht, omdat een beroep op dit hoofdstuk wordt 
gedaan om te stellen, dat joden in het rijk van Gods voltooide heerlijkheid 
een bijzondere positie blijven innemen (8.1.1). Op de poorten van het nieuwe 
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Jeruzalem staan de namen der twaalf stammen der kinderen Israels geschre
ven. Is dit een aanwijzing dat het nieuwe Jeruzalem de woonplaats van de 
twaalf stammen van Israël zal zijn? 

Exegese van het hele hoofdstuk heeft uitgewezen, dat de nieuwe hemel en 
aarde samenvallen met het nieuwe Jeruzalem. Gods verloste gemeente, inter
nationaal van samenstelling, krijgt deze stad als woonplaats. Ook Gods getal 
uit Israël zal daar wonen, maar te midden van de leden der andere volken. 
Weüswaar wordt voor de twaalf apostelen - leden van het volk Israël -
in Op.21,14 een bijzondere plaats ingeruimd, maar zij vormen een speciale 
groep. Verder is er geen gegeven dat wijst op een aparte positie van de gelo
vig geworden joden in dit rijk van Gods heerlijkheid (8.7.1). 

De vraag van de Inleiding, of in het laatste bijbelboek een bijzondere plaats 
voor de joden geopenbaard wordt, moet negatief worden beantwoord. Deze 
vraag moet wel onderscheiden worden van de vraag naar de mogelijkheid 
van een bijzondere bekering van joden in de laatste fase van de 
geschiedenis'. Bij God zijn alle dingen mogelijk, ook een bekering van zich 
verhardende joden. Maar hier is de vraag aan de orde, of dit ook beloofd 
is. Dat is in de onderzochte hoofdstukken 7;11;12;14 en 21 niet het geval. 

Conclusie: Een bijzondere plaats voor (leden van het volk) Israël is - be
houdens die voor de twaalf apostelen in Op.21,14 - in het toekomstbeeld 
dat het boek Openbaring schetst, niet geopenbaard. De exegese van dit bij
belboek hoeft met een centrale positie van joden niet te rekenen. 

9.1.2 Israël voltooid 

Met bovenstaande conclusie is het laatste woord nog niet gezegd. Het bleek 
in 5.7.1 heel veelzeggend te zijn, dat Gods voltooide gemeente, afkomstig uit 
alle volken, wel de naam 'Israël' blijft dragen. Gods verzegelde dienstknech
ten worden 'kinderen Israels' genoemd. Gods huis krijgt een geweldige 
hoogte door de vele kamers die door van oorsprong heidense gelovigen wor
den bezet. Maar hoe hoog de bovenbouw ook wordt, de onderbouw blijft 
fundamenteel: de twaalf stammen van Gods Israël. Veel heidenen komen er
bij en vullen Gods Israël aan. Gods nieuwe Israël wordt gevormd door het 
volle getal van Gods knechten uit alle volken. 

De in hoofdstuk 5 verdedigde identificatie van de 144.000 verzegelde kin
deren Israels en de ontelbare schare uit de volken, is in dit verband uiterst 
veelzeggend. De benaming 'ontelbare schare' herinnert duidelijk aan Gods 
belofte voor Abraham, dat hij vader van een menigte volken zal worden en 
een ontelbaar nageslacht zal ontvangen. Met hem worden alle geslachten van 
de aardbodem gezegend (Gn.12,l-3;15,5;17,2-6.20;22,17-18). Als de totali-

1. J. van Bruggen, Israels behoud, 744. 
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teit van Gods verloste gemeente, een internationaal geheel, vergaderd is, 
blijkt de naam Abraham vervuld en Gods Israel compleet. 

Ook Op. 12 bevestigt, dat de oudtestamentische fase van Gods geschiede
nis met Israel niet in het vergeetboek raakt (7.6.1). Jezus Christus, de Redder 
der volken, is als kind van de vrouw uit de oudtestamentische gemeente 
voortgekomen wat het lichaam betreft. ,,Het heil is uit de joden" (Joh.4,22). 

Datzelfde element komen we ook tegen in Op.21 (8.7.1). Het rijk van 
Gods voltooide heerlijkheid draagt de naam 'Jeruzalem'. Als de aanbidders 
van het Lam uit de volkenwereld de heilige stad binnengaan, lezen zij op de 
poorten de namen van de twaalf stammen van Israel. Deze namen blijven 
eeuwig in herinnering. Daarnaast staan de namen van de twaalf apostelen op 
de fundamenten van de stad. Op het apostoHsch fundament worden de gelo
vigen uit de volken ingelijfd in het ware Israel. De wereldkerk is de consum
matie van IsraeF. 

De in hoofdstuk 1 geschetste visies gaan teveel uit van een verschillende be
doeling van God met Israel en met zijn gemeente uit de volken. Het begin 
van de bijbel, Gn.l-I2, mag bij de uitleg van het slot niet vergeten worden. 
De dispensationalistisch-chiliastische richting ziet een tegenstelling tussen 
Gods plan met Israel en zijn plan met de volken, zodat de bedeling van de 
christelijke gemeente slechts een ondergeschikte voorfase is van de grote ver
vulling in de periode dat God zijn doel met Israel bereikt. De periode van 
Gods roepen uit de volkenwereld is niet te isoleren van Gods bouwen aan 
zijn Israel. Het roepen van de gelovigen uit de volken is Israels afbouw! Het 
volk van Abraham bestaat uit mensen van alle volken. Uit joden die Christus 
aanvaarden én uit heidenen die in Christus gaan geloven. De laatsten worden 
- om met Rom. 11,17.19.24 te spreken - ingeënt. 

Gn.12,1-3 leert duidelijk, dat Gods concentratie op Israel in dienst staat 
van zijn vergaderen van de volken. Het laatste bijbelboek laat veel lijnen uit 
Gods vroegere openbaring samenkomen. Daarvan is die van Gn.1-12 zeker 
niet de minst belangrijke. Openbaring toont de voltooiing van het volk van 
Abraham!' Het slot van de bijbel is zonder het begin niet te verstaan. 

9.1.3 Geen vervangingsmodel 

Bovenstaand betoog maakt meteen duidelijk, dat afwijzing van een verwach
te massale bekering van joden in de eindtijd niet dwingend hoeft te leiden 
tot de verdediging van het veelgesmade 'vervangingsmodel'. Met deze term 
wordt bedoeld, dat Gods handelen met Israel is afgelopen en dat de kerk de 
plaats van Israel heeft ingenomen''. 

2 R Th de Boer, Israel, 138 toont ten onrechte enige aarzehng om de naam Israel m het 
NT op de kerk te betrekken 

3 J. van Bruggen, Lezen, 116-118 118-123 
4 Een weergave van dit vervangingsmodel is te vinden in S Schoon, Presentie, 148-150; S 

Schoon, Herkenning, 13, J A van Delden, Israel, 38, R.Th de Boer, Israel, 140 
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We laten de vraag, of deze gedachte momenteel nog zo vaak voorkomt als 
door diverse scribenten gesteld wordt, terzijde^ We stellen wel vast, dat de 
naam 'vervangingsmodel' op de exegetische conclusies in 9.1.2 beslist niet 
van toepassing is. 

Deze term heeft als duidelijk bezwaar, dat er een breuk in Gods handelen 
gesuggereerd wordt. De eenheid van Gods werk in de geschiedenis van zijn 
verbond wordt tekort gedaan*. 

Het is bezwaarlijk om van een model te spreken, omdat men dan het ge
vaar loopt een systeem aan de teksten op te dringen, in plaats van de teksten 
voor zichzelf te laten spreken. Als we dan die teksten aan het woord laten 
komen, springt niet de gedachte van vervanging naar voren, maar eerder de 
gedachte van een gebouw dat een uitbreiding naar omhoog krijgt. Het fun
dament blijft Gods handelen met de twaalf stammen van Israël, maar op dat 
fundament komt in het nieuwe verbond een uitbreiding de hoogte in: dit huis 
krijgt een groot aantal verdiepingen erbij met vele kamers waar de gelovigen 
uit de heidense volken woonruimte krijgen. Openbaring toont hier duidelijk 
verwantschap met het spreken van Paulus in Rom. 11: op de stam van de ede
le olijf worden de gelovigen uit de heiden wereld als loten van de wilde olijf 
ingeënt. Als men van een model wil spreken, laat men dan de naam 'groei
model' of 'uitbouwmodel' bezigen'. 

9.1.4 Openbaring is niet joodonvriendelijk 

In het kader van de heroriëntatie in de naoorlogse theologie op de verhou
ding kerk-Israël is in de laatste decennia herhaaldelijk het verwijt onder 
woorden gebracht, dat het Nieuwe Testament zelf het antisemitisme zou heb
ben bevorderde 

Terecht is daartegenover gesteld, dat een noodzakelijke begripsbepaling 
hier absolute noodzaak is'. Antisemitisme is een haat tegen alle joden zon
dermeer, op grond van racistische overwegingen. Dit begrip dient zorgvuldig 
te worden afgegrensd van antijudaïsme. Onder dit laatste is de afwijzing van 
het vasthouden door de joden aan de oudtestamentische wettische eredienst 
te verstaan. Dit vasthouden heeft in de afwijzing van Jezus als de Messias 
vorm gekregen. Antijudaïsme en antisemitisme mogen beslist niet verward 
worden. Afwijzing van de joodse godsdienst vanwege haar verwerping van 

5. De pure vervangingsgedachte is bijv. te vinden in H.M. Matter, Israel, 183. 
6. Kritiek op de naam 'vervangingsmodel' wordt ook geuit door J.A. van Delden, Israël, 

38.49 en R.Th. de Boer, Israel, 140-141. 
7. De benaming 'groeimodel' is verdedigd door J.A. van Delden, Israel, 37-50. 
8. H. Jansen, Auschwitz 1, 30-32.145-146; S. Schoon, Presentie, 159-167; J.A. van der Vel

den, Antisemitisme, 93-110. 
9. Voor een zuivere begripsbepaling wordt terecht gepleit door J.A. van Delden, Israel, 62-64 

en R.Th. de Boer, Israel, 140-141. 
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de Christus is beslist nog geen haat tegen alle joden als zodanig. 
Onder de teksten die in deze discussie genoemd worden, zijn ook teksten 

uit Openbaring. De joodse synagoge wordt in 2,9 en 3,9 als een ,,synagoge 
des satans" aangeduid. Dit is een typering van de eredienst van die joden die 
niet in Christus geloven, maar geen aanwakkeren van jodenhaat. 

Het betoog in 9.1.2 laat veeleer zien, dat Openbaring eerder joodvriende-
lijk dan joodonvriendelijk te noemen is. Het geheel van Gods voltooide ge
meente uit alle volken krijgt namen uit Israels woordenboek: Jeruzalem; kin
deren Israels; twaalf stammen. De beschuldiging, dat ook het bijbelboek 
Openbaring zijn aandeel geleverd heeft in het aanwakkeren van antisemiti
sche gevoelens, wijzen we af". 

9.2 Openbaring en de wereld 

9.2.1 Universele horizon 

Een en andermaal kwam in de exegetische hoofdstukken als conclusie uit de 
bus, dat Van der Waal tekort doet aan de wereldwijde proporties die de tekst 
van Openbaring te zien geeft. Hij geeft de teksten een eenzijdige spits in de 
richting van de vijandige synagoge der joden, terwijl het verband van die 
teksten een universele en vaak zelfs kosmische horizon biedt. 

Deze conclusies werden getrokken na bespreking van de hoofdstukken 
7;11;12;14 en 21. In dit onderdeel willen we heel Openbaring aftasten op dit 
thema. 

1. Het visioen van Op. 1 presenteert Jezus Christus als de overste van de 
koningen der aarde (1,5). In hetzelfde hoofdstuk noemt Hij zich de eerste 
en de laatste en de levende, met macht ook over het dodenrijk (1,17-18). De 
Here God maakt zich bekend als de Almachtige (1,8). Deze naam blijft in 
Openbaring geregeld klinken (4,8;11,17;15,3;16,7;19,6;21,22). Deze almach
tige God noemt zichzelf de alfa en de omega, de God, die is en die was en 
die komt (1,8) en is als zodanig de Heer van de geschiedenis. Openbaring 
wekt meteen in het eerste hoofdstuk bij de lezers het besef, dat God en Chris
tus de oversten der wereld zijn. 

2. De zeven brieven van Op.2-3 zijn gericht aan zeven concrete gemeenten 
in Asia. Toch bevatten zij dimensies die ver boven de toenmalige verhoudin
gen uitgaan. Op.3,10 noemt een verzoeking die over de gehele oecumene zal 
komen om de mensen die op aarde wonen te verzoeken. De uitdrukking 'be
woners van de aarde' blijft daarna in dit bijbelboek klinken 
(6,10;8,13;11,10;12,12;13,8.12.14;17,2.8). Jezus Christus wordt in 3,14,,het 
begin der schepping Gods" genoemd. Ook daardoor wordt bevestigd, dat de 
inhoud van deze brieven een wereldomvattend aspect heeft. 

10. Een zelfde afwijzing is ook te vinden bij J.A. van Delden, Israël, 62-64 en R.Th. de Boer, 
Israël, 147-166. 
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3. Het troonzaalvisioen van Op.4 geeft zicht op de hemel (4,1-2). Daar 
klinkt de lof op God, die alles geschapen heeft (4,11). Deze Schepper is de 
regeerder die vanaf zijn troon alles beheerst. Dit inleidende visioen maakt 
duidelijk dat hemel en aarde bij de openbaring betrokken zijn. 

4. Het visioen van de boekrol en de zegels {Op.5-7) heeft eveneens een he
mel en aarde omvattende horizon. 5,1 noemt de troon in de hemel; 5,3 de 
hemel, de aarde en het onderaardse; 5,6 meldt als actieradius van de zeven 
Geesten Gods de gehele aarde. De door het Lam gekochten komen uit elke 
stam en volk en natie (5,9). Het Lam ontvangt de hulde van alle schepselen 
,,in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daar
in is" (5,13). 

Het tweede zegel noemt de aarde als gebied waar de vrede wordt weggeno
men (6,4). Onder het vierde zegel wordt een vierde deel van de aarde gedood 
(6,8). De zielen onder het altaar roepen om wraak over de bewoners der aar
de (6,10). Het zesde zegel brengt de onthulling van de instorting van het hele 
wereldgebouw (6,12-17). Zoals eerder aangewezen, biedt ook Op.7 een we
reldomvattende horizon (7,1 de vier hoeken der aarde; 7,1.2.3 de aarde en 
de zee; 7,9: een schare uit alle volk en stammen en talen en natiën). 

5. De gerichten die door de zeven bazuinen worden aangekondigd, Op.8-
11, raken eveneens de aarde (8,5.7), terwijl de hemel de adem inhoudt (8,1). 
Ook de zee (8,8-9), de rivieren en waterbronnen (8,10-11) en de hemellicha
men worden getroffen (8,12). Vanuit het midden van de hemel (8,13) wordt 
de bewoners van de aarde een waarschuwing gegeven voor nog meer gerich
ten. Het oordeel van de vijfde bazuin raakt hemel en aarde (9,1), de zon en 
het zwerk (9,2) en de mensen als bewoners van de aarde (9,3.4.6). De zesde 
bazuin (9,13-21) raakt het derde deel der mensen. 

De nieuwe opdracht die Johannes ontvangt in 10,11 houdt in, dat hij moet 
profeteren over natiën, volken, talen en koningen. Vlak daarvoor daalde een 
engel uit de hemel en zette zijn voeten op de zee en de aarde (10,1.2.5.8). 
Ook is er een stem uit de hemel te horen (10,4.8). 

Het universele kader van het optreden der twee getuigen is hierboven al 
aan de orde geweest. Zij verrichten dienst voor de Here der aarde (11,4). De 
macht der getuigen is in heel de schepping voelbaar (11,5-6). Hun tentoonge
stelde lijken trekken toeschouwers uit alle volken, stammen, talen en naties 
(11,9). De wereldbewoners vieren feest (11,10). Hemel en aarde (11,12.13) 
hebben hiermee te maken. 

De zevende bazuin brengt de aankondiging, dat het koningschap over de 
wereld (kosmos) in handen van God en Christus gekomen is (11,15). Dit ko
ningschap is merkbaar bij de volken en brengt verderf over hen die de aarde 
verderven (11,18). Vooral de uitdrukking in 11,15 is thematisch: Openbaring 
tekent de strijd om de heerschappij over de kosmos. 

6. Ook in Op. 12-14 blijft deze kosmisch-universele horizon overheersend. 
De tekens van de vrouw en van de draak worden aan de hemel gezien 
(12,1.3). Sterren worden van de hemel op de aarde geworpen (12,4). Het 
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kind van de vrouw hoedt de heidenen (12,5). De oorlog aan de hemel tussen 
Michael en de draak (12,7-9) heeft als uitslag, dat de draak op de aarde 
wordt geworpen (12,9.10). De aarde en de zee worden voor hem gewaar
schuwd (12,12). De gehele oecumene zal nu verleid worden (12,9). De hemel 
mag blij zijn (12,12). Het derde tafereel van Op. 12 toont inderdaad hoe de 
aarde het toneel is van verwoede strijd (12,13-17). 

Op. 13 presenteert een beest uit de zee (vs 1). Dit krijgt wereldwijde aan
hang (vs 3.7.8) en spreekt lasterlijke woorden tot de bewoners van de hemel 
(vs 6). Ook het tweede beest dat uit de aarde opkomt (vs 11), verleidt de be
woners van de aarde (vs 12.13.14). Het merkteken van het beest wordt aan 
allen gegeven. Een zesledige opsomming bevestigt deze universele aanhang 
(vs 16). 

Het visioen van de 144.000 volgelingen van het Lam (14,1-5) toont ge-
kochten uit de mensen (14,4). Zij bevinden zich op aarde (14,1), maar zijn 
verbonden met de hemel (14,2-3). 

Het oordeel dat daarna uit het midden van de hemel wordt aangekondigd 
(14,6), heeft een universeel bereik. Allen die op de aarde gezeten zijn en alle 
volk, stam, taal en natie (14,6) wordt opgeroepen om de Schepper van de 
hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen te eren. Ditzelfde hoofdstuk 
toont ook, hoe op de hele aarde geoogst wordt (14,14-20). 

7. Voordat de zeven schalen uitgegoten worden. Op.15-16, wordt God ge
prezen als de Almachtige en de Koning der volken (15,3-4). In de hemel ma
ken de zeven engelen met de zeven laatste plagen zich klaar (15,5-8). Als be
reik van deze plagen worden genoemd de aarde, de zee, de rivieren en de wa
terbronnen en de zon (16,1-9). De koningen der gehele wereld worden verza
meld (16,14). De zevende schaal brengt een wereldomvattende catastrofe 
(16,17-21). 

8. De hoofdstukken over Babyion, Op.17-18, bevatten eveneens universe
le dimensies. De koningen der aarde hebben met haar gehoereerd (17,2). Ba
byion blijkt als hoofdstad van een wereldomvattend rijk de gruwelen der 
aarde te bevatten (17,5). Het Lam tegen Wie tien koningen strijden, wordt 
Here der heren en Koning der koningen genoemd (17,14). De wateren waar
op de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen (17,15). Zij 
heeft macht over de koningen der aarde (17,18). 

Ook het hoofdstuk dat Babels ondergang beschrijft, noemt al de volken 
(18,3.23), de koningen der aarde (18,3.9) en de kooplieden der aarde 
(18,3.11.23). Ook alle zeevarenden (18,17.19) bedrijven rouw over haar on
dergang. In haar werd gevonden het bloed van allen die geslacht zijn op aar
de (18,24). De hemel mag vrolijk zijn over Babylons val (18,20). 

9. Op. 19 en 20 laten zien, dat de besHssende fase van de eindstrijd zich 
afspeelt in kosmische kaders. De hemel blijkt betrokken bij de val van Babel 
(19,1) evenals de hele aarde (19,2). Christus verschijnt vanuit de hemel als 
rechter om de heidenen te slaan (19,15). Hij draagt de naam Koning der ko
ningen en Here der heren (19,16). Een engel die op de zon staat, roept de 
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vogels uit het midden van de hemel tot de grote maaltijd waarbij de koningen 
der aarde worden gegeten (19,17-19). 

Op.20 spreekt over de laatste aanval der tegenkrachten op de geliefde 
stad. Vanaf de vier hoeken der aarde (20,8) worden de volken gemobiliseerd. 
Ze komen opzetten over de breedte der aarde (20,9). Vuur uit de hemel ver-
sUndt hen (20,9). Aarde en hemel vluchten weg voor de Rechter op de witte 
troon (20,11). Alle doden, ook uit de zee en het dodenrijk, worden opgewekt 
en geoordeeld (20,12-13). 

10. De slothoofdstukken 21 en 22 presenteren een nieuwe hemel en aarde 
als eenheid. God is bij de mensen en zij zullen zijn volk zijn (21,3). Het nieu
we Jeruzalem, dat identiek is aan de nieuwe aarde, trekt ook de volken en 
de koningen der aarde aan (21,24-26). De volken vinden genezing door het 
geboomte des levens (22,2). 

11. Ook oudtestamentische hoofdstukken die in Openbaring worden aan
gehaald, vertonen deze universele kaders. Psalm 2, aangehaald in 11,18 en 
12,5, noemt de volken en de einden der aarde. Da.7, aangehaald in 1,14; 
11,15 en 14,14, profeteert, dat de mensenzoon de wereldheerschappij draagt. 
Zach.9-14, waaruit geciteerd wordt in Op.1,7 en 11,15, vertoont een wereld
omvattend kader. 

Het moge duidelijk zijn, dat de horizon van Openbaring een kosmisch-
universele is. God als Schepper van alle dingen is de almachtige Heerser en 
Christus is de Heer der heren en de Koning der koningen. Het is onze over
tuiging, dat de exegetische richting die door Van der Waal is ingeslagen, on
voldoende rekent met deze universele actieradius en zelfs kosmische propor
ties. Dit krijgt van een andere kant nog ondersteuning. 

9.2.2 Het oppositionele aspect 

In de loop van dit onderzoek zijn we verschillende keren gestuit op het ver
schijnsel dat Openbaring namen en beelden hanteert, die ook bekend zijn uit 
bronnen uit de ontstaanstijd van dit bijbelboek. Laat ik enkele dingen op
sommen die we zijn tegengekomen: 

1. Bij de exegese van Op. 7,3 bleek, dat het aanbrengen van een teken op 
het voorhoofd een bekend verschijnsel was in de hellenistische wereld. Ook 
kende de toenmalige, sterk door slavernij bepaalde, samenleving het merk 
op het voorhoofd van eens weggelopen slaven (5.2.2). 

2. Tijdens de bespreking van Op.7,9 werd de suggestie van A. Deissmann 
doorgegeven, dat de tekening van de hemelse schare overwinnaars een 
weerspiegeling te zien geeft van de feestelijke optochten van zangers in de 
Griekse steden (5.4.1). 

3. De vraag van 7,13 (wie bent u en vanwaar komt u?) is een in de litera
tuur van de klassieke oudheid vaak gestelde vraag (5.5.1). 

4. De naam op het voorhoofd in 14,1 kan een tegensteUing bevatten met 
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het hoofdsieraad van de zg. Asiarch, de leider van de keizercultus in Efeze 
(5.6.2 noot 80). 

5. Vooral bij de behandeling van Op. 12 kwam de vraag naar voren, of bij 
de presentatie van de vrouw en de draak niet moet worden gerekend met het 
bewust scheppen van een oppositie tot het bij vele volken levende mythologi
sche model, waarbij een vrouw, een kind en een draak een rol spelen (zie 7.3, 
m.n. 7.3.6 en 7.3.10). Het materiaal uit verschillende mythologieën is hier 
te overvloedig om ter zijde te worden gelegd. 

6. In hoofdstuk 7.3.10 (b 1) is t.a.v. de uitleg van Op.12,1 de mogelijkheid 
genoemd, dat de vrouw van 12,1 een tegenbeeld vormt van de ook als vrouw 
afgebeelde godin Roma. Ook is door Touilleux (7.3.10 b 2) gesuggereerd, 
dat de vrouw van Op. 12 een bewuste oppositie vormt van de ook in Klein-
Azië bekende voorstellingen van de godin Cybele. Ook andere godinnen zijn 
genoemd als voorwerp van oppositie (7.3.10 b 3,4,5). In 7.5.2 (noot 183) is 
Vögtles opvatting gememoreerd, dat de adelaar in 12,14 in tegenstelling staat 
tot de adelaar als symbool van het Romeinse wereldrijk. 

7. Op.21,2 presenteert de gemeente van God als de bruid van het Lam. 
De mogelijkheid, dat hier bewust een oppositie is ingebouwd t.o.v. de in vele 
mythologieën voorkomende gedachte van het huwelijk van een godheid met 
een vrouw, mag niet worden veronachtzaamd (8.2.2). 

8. In Op.21,6 stelt God zichzelf voor als ,,het begin en het einde" (8.2.4 
en noot 27). De studie van W.C. van Unnik" over deze benaming toont 
duidelijk aan, dat deze formule een gangbare terminologie was in de helle
nistische wereld van die dagen. Ook andere studies'^ van deze geleerde over 
het woordgebruik in Openbaring bevestigen de indruk, dat God zich presen
teert in taal die in het religieuze vocabularium van de tijd aan het einde van 
de eerste eeuw voluit past. 

9. De totaalexegese van Op.21 bracht ons tot de conclusie, dat God in het 
presenteren van het nieuwe Jeruzalem aan Johannes een tegenstelling heeft 
willen scheppen met het ideaalbeeld van de stad, dat in de hellenistische cul
tuur heerste (8.3.2 c). M. Karrer gaat nog verder, door ook materiaal van 
buiten de Griekse wereld hierbij te betrekken (8.3.2 c noot 53)". 

10. De edelstenen in Op.21,19-20 scheppen een tegenstelling met de pronk 
van edelstenen aan het keizerlijke hof (8.3.5.3 en noot 115) te Rome. 

11. In dit verband kan nog gewezen worden op verschillende studies over 
het verband tussen de keizerverering van Domitianus en het boek Openba
ring. Christus wordt in Openbaring gepresenteerd met titels en emblemen die 
bewust een oppositie vormen met de titels en pretenties van de aardse keizer, 
in casu Domitianus. Vooral de in hoofdstuk 4 genoemde R. Schütz heeft 
hierop geattendeerd. Suetonius vermeldt, dat Domitianus een edict over be-
lastinghefing begon met ,,onze Here en God beveelt het volgende..". Sinds-

11. W.C. van Unnik, Godspredikaat. 
12. W.C. van Unnik, Worthy; W.C. van Unnik, Formula; W.C. van Unnik, 'Mia gnoomè'. 
13. Vgl. ook zijn suggestie in n. 65 van 8.3.3. 
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dien was het gewoonte, hem met deze titel aan te spreken en aan te schrijven. 
Schütz komt tot een nog langere lijst van namen en titels die uit de Domitia-
nuscultus stammen en in Openbaring op Jezus Christus worden toegepast. 
P. Touilleux, E. Stauffer en F. Mussner hebben dit uitgewerkt'". 

Zonder apart een speurtocht te hebben ondernomen, is hiermee het mate
riaal opgesomd, dat zich aandiende bij de exegese van vier capita van Open
baring. Ongetwijfeld zou de lijst langer zijn, als ook bij andere hoofdstuk
ken van dit bijbelboek naar dit oppositionele aspect zou worden gezocht. 

Conclusie: Dit materiaal bevestigt de gedachte, dat de in Openbaring gepre
senteerde gebeurtenissen zich afspelen in universele proporties. Dit bijbel
boek moet in bredere kaders geplaatst worden dan alleen dat van confronta
tie met de vijandige joodse synagoge. De gemeenten in Klein-Azië leven niet 
alleen in steden met synagogen, maar ook in een omgeving waar oud volks
geloof, Romeinse keizerverering en hellenistische religiositeit het klimaat be
palen. 

Vooral deze factor toont de te beperkte invalshoek van Van der Waal. 
God, de Schepper van hemel en aarde en de Regeerder der volken, spreekt 
in zijn openbaring taal die aansluit bij zijn vroegere onthullingen door de 
oudtestamentische profeten én taal die tegelijk inspeelt op de bij de volken 
levende voorstelUngen en gedachten. 

9.2.3 De werkelijkheid van de mythe 

Het in de vorige paragraaf genoemde 'oppositionele aspect' is nog meer aan
dacht waard. Vooral het in hoofdstuk 7 geboden materiaal over de uitleg van 
Op. 12 biedt aanleiding daartoe. 

De geconstateerde overeenstemming tussen de beeldtaal van Op. 12 (vrouw 
- draak - kind) en de mythologie van verschillende volken wordt door de 
godsdiensthistorische school gezien als bewijs voor de stelling, dat de schrij
ver van Op. 12 niet origineel is, maar zijn materiaal ontleend heeft aan bui
tenbij belse bronnen. 

In 7.3.5 is deze godsdiensthistorische benadering afgewezen. Ze is in strijd 
met de zelfpresentatie van Openbaring als afkomstig van God. Daarnaast is 
ook gewezen op een oppositionele factor. Op. 12 is een uitwerking van het 
thema van Gn.3,15. Tegelijk schept deze uitwerking een tegenstelling met de 
bestaande mythologieën in het volkenleven. Dit bewust aangebrachte 'oppo
sitionele aspect' dient bij de exegese van Openbaring verdisconteerd te wor
den. 

Wie is hier oorspronkelijk? De onthullingen in Openbaring worden door 

14. P. Touilleux, Cultes; E. Stauffer, Caesaren; F. Mussner, Welthenschaft, 220-222. Vgl. 
ook E. Schussler Fiorenza, Justice, 192-199. 
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God gegeven via Jezus Christus (1,1;5,1-7) Daarom houden we vast aan de 
originaliteit van Openbaring en wijzen we de gedachte van ontlening af. 
Toch kan hier meer gezegd worden. 

De mythologie van de volken toont een bepaalde verwantschap met de pa-
radijstraditie van Gn 3,15. 

Naast de af te wijzen benadering van de godsdiensthistonsche school is 
ook een andere benadering mogelijk om de geconstateerde overeenstemming 
te verklaren. Een die door de bijbel zelf wordt aangereikt. 

1. De in Gn.lO genoemde volken zijn via Noach bekend met de openba
ring in het paradijs. Zij hebben deze bekendheid meegenomen bij hun ver
strooiing over de aarde (Gn.l 1,8-9) In de overlevering van vader op zoon 
kunnen deze gegevens verbasterd zijn, maar ze geven nog steeds de bekend
heid met de paradijsopenbarmg te zien". 

2. Nu.22-24 over Bileam moet ook in de overwegingen worden betrokken 
Deze waarzegger is een onder de toenmalige volken erkende grootheid. Hij 
wordt door Balak ingehuurd. Deze Bileam uit Aram, uit ,,de bergen van het 
Oosten" (Nu.24,7), blijkt bekend met de profetie van Gn.49,9 10 
(Nu.24,9.17). Bileam ging naar zijn woonplaats terug. Wat heeft hij met zijn 
kennis van deze profetie verder gedaan? Hoe hebben de mensen die hem ge
raadpleegd hadden deze kennis verder verwerkt? 

3 / K.4,29-34 prijst Salomo's wijsheid. Hij had roem onder al de volken 
rondom hem. Bezoekers uit al die volken komen Jeruzalem bezoeken, om 
de wijsheid van Salomo te horen. 1 K. 10,1-13 beschrijft als voorbeeld daar
van het bezoek van de koningin van Seba. Zij en haar dienaren staan versteld 
van Salomo's wijsheid, maar ook van zijn brandoffers in het huis des HE
REN (1 K.10,4). Wat heeft Salomo over Israels geloofsverwachting verteld? 
De koningin spreekt over de altoosdurende liefde van de HERE voor Israel 
(1 K.10,9) De bekendheid hiermee bij deze vorstin en haar begeleiders, kan 
onder haar volk hebben doorgewerkt 

4. De grote dieren die in Job 40-41 worden beschreven, en die de propor
ties van nijlpaard en krokodil ver overtreffen, hebben echt bestaan. Het 
eerstgenoemde dier wordt zelfs de eerste van Gods werken genoemd (Job 
40,14). Hoe IS de herinnering aan deze monsterachtige wezens bewaard ge
bleven onder de volken? 

5. Jesaja'sprofetie over het meisje dat zwanger wordt en een zoon zal ba
ren (Js 7,14), kan via de Septuaginta onder de volken bekend geworden zijn 
(vergelijk ook de druk besproken vraag, of Vergihus in boek 4 van DeAeneis 
bekend is geweest met Jesaja's profetie) Wat de Septuaginta betreft, het feit 
dat deze vertaling van het OT een wijd verspreidingsgebied had en in de ont-
staanstijd van Openbaring al eeuwen gelezen is, mag met onderschat worden 
in dit verband 

6. Rom. 1,19-20 spreekt over de overmacht van Gods scheppersglorie, die 

15 B Holwerda, Histona Revelationis I, 77 

326 



ook voor de volken te zien is. Is het niet mogelijk, dat de volken hun over
weldigd worden door het goddelijke in de schepping vorm hebben gegeven 
in mythologische gedachten? 

Het is duidelijk, dat hier een complex vraagstuk ligt, waarvan slechts en
kele aspecten vragenderwijs kunnen worden aangestipt. Maar de aanwijzin
gen die de bijbel zelf aandraagt, geven wel aan, dat de godsdiensthistorische 
verklaring niet noodzakelijk de enig mogelijke is. 

Deze overwegingen brengen ons in ieder geval tot de gedachte, dat de my
thologie niet oorspronkelijk is, maar bewijs van Gods overmacht. De intrige
rende vraag die in de loop van hoofdstuk 7 werd gesteld (,,vormt Op. 12 als 
uitwerking van Gn.3 een oppositie tot verbasteringen van Gn.3?"), verdient 
alle aandacht. 

Dit onderdeel bevestigt van een andere kant het universele raam waarbin
nen Openbaring wordt gepresenteerd. 

93 Uitzicht 

Een studie over de exegese van visioenen is nu bijna voltooid. Er waren veel 
woorden nodig om te verklaren wat door Johannes op het strand van Pat
mos gezien is. Deze woorden blijven ook nog vol tasten en zoeken. Een af
gesloten exegese is bij toekomstvisioenen lang niet altijd mogelijk. 

Alle woorden in dit boek moeten ondergeschikt blijven aan het zien. Jo
hannes heeft moeten opschrijven wat hij mocht zien en horen (1,11.19). Het 
is Gods bedoeling door dit laten vastleggen van visioenen in tekst, dat de le
zers en hoorders van Openbaring als het ware met Johannes mee zien. Alle 
exegetische hulp is gericht op het zien via het begrijpen van wat er staat. Alle 
uitleg van een museumgids bij een schilderij is dienstbaar aan het zelf 
zien". 

De in dit boek besproken vier hoofdstukken van Openbaring bieden ons uit
zicht op de komende nieuwe stad van God die met de schepping samenvalt. 
Zij wordt in 11,2 en 21,10 de heilige stad genoemd. Zij valt samen met de 
bruid, Gods gemeente, die in Op. 12 getekend wordt. Een gemeente van 
144.000 verzegelden, Gods voltooide Israël. Het lezen van Openbaring wil 
de gelovigen uit alle volken doen uitzien naar dit afgebouwde Israël. 

16. J. van Bruggen, Lezen, 123-125. 
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SUMMARY 

The purpose of this study is: to answer the question if, in the picture of the 
future that the Revelation to John presents, a special position is given to the 
Jewish people or to a part of it. 

This description contains a number of limitations of the investigation. The 
theories to be discussed are also founded on data from other books of the 
Bible, but when these theories are put to the test, a restriction takes place 
to the last book of the Bible. The main title ,,Israel in Revelation" is as it 
were defined in the sub-title: ,,An investigation of the position of the Jewish 
people in the picture of the future of the Revelation to John". 'Israel' has 
more gradations of meaning than 'the Jewish people'. The name 'Israel' may 
indicate all the Jews as belonging to one nation as far as carnal descent is 
concerned. All non-Christian Jews can also be included in this. This designa
tion can also indicate the New Testamentary church as the Israel of God. In 
this book the theories are discussed which ascribe a special part to the Jews 
in the events that are delineated in the Revelation to John. 

Before the exegetical investigation starts, an outline is given in chapter 1 of 
a few 20th century views on a special position ascibed to Jews in Revelation. 
As representatives of this in the Netherlands have been chosen: W. Glashou-
wer, H. Verweij and W.J. Ouweneel. The spreading of this view in the Ne
therlands has also been strongly stimulated by the translation into Dutch of 
the books of the American author Hal Lindsey. Lindsey's tutor is John F. 
Walvoord, the man who has for years set his stamp upon the Dallas Theolo
gical Seminary in the USA. His books have also exercised their influence on 
H. Verweij and W. Glashouwer. For that reason Walvoord's view is de
scribed in the second part of chapter 1. 

The principal works of these authors are rendered. It appears that all of 
them are dominated by a number of starting-points: 

a. Rev.4-22 is future still, for it is concerned with a time when the church 
has been received into heaven. This 'rapture' of the church plays an impor
tant part in the pattern of anticipations of these authors. It is understood 
by them as a separate coming of Christ with the purpose to collect his church 
and take her with him to the heavenly spheres. 

b. The great tribulation: a period of seven years preceding the millennium. 
Especially in its second half Israel is oppressed. Christ's second coming will 
make an end to this. 

c. After that the millennium begins, during which Christ rules and in 
which Israel occupies an important position. 

Their most important arguments to take into account a special position 
for (members of) the Jewish nation in Revelation are the following: 
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a. The 144.000 sealed as mentioned in Rev.7,1-8 are the firstlings of the 
faithful remnant of Israel. A large group of Israelites is set apart as God's 
people before the general restoration of Israel. Especially the express enumer
ation of the twelve tribes makes it clear in their opinion that the people in 
question here are Jews. As a variant the opinion also occurs that the 144.000 
are Jewish evangelists. 

b. The whole of Rev. 11 is concerned with Israel. The temple that is men
tioned here, cannot be any other than the temple at Jerusalem. The expres
sions 'the holy city' and „where also their Lord was crucified" make that 
clear. Many people in the city come to faith (11,13). The ark is shown (11,19) 
as a sign of the recovery of God's covenant with Israel. 

c. The woman in Rev. 12 is Israel as the mother of the Messiah. The hatred 
of the dragon against the woman and the remnant of her seed is the persecu
tion of the Jews who believe in Christ. 

d. The 144.000 sealed of Rev.7,1-8 return in Rev.14,1-5. The mention of 
mount Zion confirms the fact that those concerned here are the firstlings of 
Israel. 

e. The new Jerusalem of which is spoken in Rev.21 is the congregation 
formed by people from Israel, for the names of the twelve tribes of the chil
dren of Israel are written on its gates. The number of 144, the number of 
Israel, is also mentioned. The city bears the name of Jerusalem. She is also 
garnished with twelve precious stones, which make us think of the twelve 
precious stones in the breastplate of the High Priest of Exodus 28, the proof 
that Aaron bears the twelve tribes of Israel on his heart. 

It should be noted, that the appeal on data from Rev.20 plays a subordi
nate part. The period of a thousand years that is mentioned there is some
times filled with an appointed task for Israel (to lead the nations to God), 
but the doctrine of the millennium as such is especially defended with the 
use of Old-Testamentary data. 

Taking stock of the arguments that are most frequently used proves that 
an appeal is made especially on Rev.7,1-8; Rev.11; Rev.12; Rev.14,1-5; 
Rev.21. 

The appointment of the task for chapter 2 is to trace if this pattern of 
thoughts is new or if it has been shown earlier in history. Walvoord and his 
followers are situated against the background of history. From the twentieth 
century we draw lines back to previous centuries. In the first place the line 
of chiliasm. This word has been derived from the Greek word for a thou
sand, that occurs in Rev.20,2-6.7. Chiliasm can be described as the doctrine 
of millennium, in which this realm (of a thousand years) is thought as an 
earthly kingdom of Christ, which takes a place of its own in the period be
tween the Ascension of Christ and the completion of all things. It becomes 
apparent that in the course of the ages chihasm has often given scope for the
ories about a special place for the Jews. 
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This historical review has as its points of concentration: the first centuries; 
the Middle Ages; the period of the Reformation; the period around J.A. 
Bengel; the nineteenth and twentieth centuries. The reason why a lot of ma
terial for discussion has been grouped around J.A. Bengel (1687-1752), lies 
in the fact that he has propagated a pronounced opinion on Revelation and 
has exercised great influence by this. With Bengel himself many influences 
from former centuries also come together, so that the chiliastic ideas which 
are alive in Germany, Britain and the Netherlands in this period, may very 
well be pictured with Bengel as their concentration point. 

More distinctions can be made within this chiliasm. This is often done 
with the help of the Latin word for this period of a thousand years: millenni
um. Premillennialism and postmillennialism separate here. Premillennialism 
is characterized by the theorem, that the earthly kingdom of Christ is prece
ded (pre) by his first coming. The second coming, which heralds the eternal 
era, will follow the millennium. 

Postmillennialism on the other hand puts the case that Christ's second 
coming will take place after (post) the millennium and marks the end of this 
realm. The millenium proceeds from present-day history without a special 
transitional event. 

The origin of this distinction lies chiefly in the nineteenth century, when 
so-called prophetic conferences are held in America. Some adherents of 
postmillennialism from the twentieth century are discussed there (L. Boett-
ner). 

In the third part of chapter 2 Walvoord is placed against the background 
of dispensationalism. By this term we understand that form of chiliasm and 
premillennialism which lays great emphasis on the unfolding of history in 
eras. It is typical that a distinction is made between an era of the church and 
an era of the kingdom. The series of successive eras ends in that last-
mentioned era of the millennium, in which Israel as a nation will be restored 
and during which Christ governs on earth. Walvoord has especially been in
fluenced here by Darby and Scofield, who in their turn absorb ideas of for
mer centuries. For that reason attention is successively given in this part of 
chapter 2 to Montanism; Joachim van Fiore; the Anabaptists; Joh. Coccei-
us; J.W. Petersen; Darbism and Irvingianism; Scofield and American dis
pensationalism. 

The ideas of Walvoord and others appear to be an exponent of an under
current which is constantly present in history. 

In chapter 3 an introduction is given to the work of the Reformed theologian 
C. vander Waal (1919-1980). In many publications he has propagated the 
theorem that Revelation announces the judgment of the covenant on the Jew
ish community. This judgment has become reality in the year 70 A.D., 
when Jerusalem was captured by the Romans and devastated. His ideas were 
outlined on the basis of his two principal works on Revelation from 1971 and 
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1981. This point of view is in fact the other extreme of the visions rendered 
in chapter 1. 

In his view Revelation becomes a book against the unbelieving Israel. 
Vander Waal's starting-point is that Revelation shows the antithesis between 
church and synagogue. Especially the exegesis of Rev. 11,8 leads him to the 
defence of this theory. 'The great city' in 11,8 is the same as 'the holy city' 
in 11,2: the ancient Jerusalem. The addition ,,where also their Lord was cru
cified" in 11,8c is abundantly clear. The usual equalization of 'the great city' 
with Babylon/Rome is assailed by Vander Waal. 

In Vander Waal's view the judgment on the unfaithful synagogue that re
jects Christ is pointed out not only in Rev.l 1 but in the whole of the book 
of Revelation. The word which is rendered by 'earth' in our usual transla
tions Vander Waal consistently translates by 'land'. In his books he gives 
much attention to the antithetical utilizing of Jewish symbols and motives 
from the synagogue. 

Vander Waal's position in his exegesis of Revelation is discussed from the 
points of view of S. Greijdanus, K. Schilder, B. Holwerda and A. Ringnal-
da. 

Vander Waal's background appears to be: the renewed approach of the 
Bible that came up in Calvinistic circles in the thirties of this century, which 
gave strong attention to aspects connected with the covenant of God and the 
history of salvation. 

In order to indicate that Vander Waal does not stand entirely on his own 
with his specific approach to Revelation, attention is given to the work of 
the theologian Alan James Beagley who lives and works on Taiwan. At the 
end of chapter 3 the choice is made and explained of the chapters in Revela
tion that have to be expounded, so that the theories that have been rendered 
can be tested. Before that stock has been taken of the chapters that come 
into consideration for this. The chapters concerned are: 7(-i-14,l-5); 11; 12 
and 21. 

One of the pillars supporting the structure of Vander Waal's statements is 
the dating of Revelation before 70 A.D. With this he supports his opinion 
that Revelation is directed against the Jews who reject the Messiah. The 
testing of this dating forms the subject-matter of chapter 4. 

The period 90-96 A.D., the conclusion of the reign of Emperor Domitian 
(81-96 A.D.), is defended most frequently as the time of origin of this book 
of the Bible. From of old a testimony of Irenaeus in Adversus Haereses has 
carried much weight. For Irenaeus declares that John has seen the Revela
tion towards the end of Domitian's reign. 

Vander Waal cannot agree with the theorem that Revelation wants to en
courage the Christian church in her struggle against the compulsory 
emperor-worship. For that reason he also opens fire upon the usual dating. 
The way in which Vander Waal discusses the data in the writings of the pa-
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tres is rendered and analysed. The conclusion at the end of this chapter is 
that, as far as the extra-biblical arguments are concerned, these do not give 
occasion to abandon the dating of Revelation in 95/96 A.D. The testing of 
Vander Waal's principal argument, the appeal to Rev. 11,8, takes place in 
chapter 6. 

In passing the view of the well-known Enghsh New-Testament scholar 
J.A.T. Robinson on the dating of Revelation is rendered and discussed. In 
his book Redating the New Testament (1976) he advocates a complete reda-
ting of the New Testamentary books. Independently of Vander Waal he con
cludes for Revelation to be dated before 70 A.D. Robinson's argumentation 
is no more sufficient than the latter's to abandon the dating at the end of 
Domitian's reign. 

Within the framework of the discussion of Vander Waal's dating atten
tion is also given to the question if a persecution of Christians by the Emperor 
Domitian has taken place and how this has to be typified. It would seem as 
if there has been a question of directed selection of victims rather than of 
persecution on a large scale. 

The fifth chapter passes on to the exegesis. With every chapter to be expoun
ded the original text, the context and the literary unity are entered into, while 
also a translation is given of each of these chapters. Chapter 5 also contains 
an exposition on the textual criticism of Revelation in general. 

This fifth chapter presents an exegesis of Rev.7,1-8 in connection to that 
of 7,9-17 and 14,1-5. After that the balance is struck whether a special posi
tion of Jewish believers or Jewish evangelists is to be defended on the basis 
of these texts. 

Is the designation 'children of Israel' for the 144.000 sealed an argument 
for the theorem that they are Israelites in the Uteral sense? In the first in
stance this seems an acceptable exegesis. But in the first place the objection 
must be raised that the designation 'servants of our God' in 7,3 cannot be 
combined with a restriction to citizens of one nation, but is an indication of 
all believers who serve their God faithfully (cf. 1,1; 2,20; 6,11; 19,2.5; 22,3.6). 
The exegesis of the number of 144.000 as being a number that speaks of ab
solute completeness, does not agree with the idea of a limitation to natural 
Israel either. For this number consists of different components that express 
completeness (twelve as three fours; twelve square; ten to the third power). 
The beginning of Rev.7 shows a universal width: the four corners of the 
earth. This connects with the question of universal mankind at the end of 
Rev.6. The 144.000 sealed have to be regarded as the believers from all na
tions. Why are they yet called 'children of Israel'? In order to indicate that 
the fundamental substructure of God's people, the construction out of 
twelve tribes, remains and is completed by means of a superstructure: believ
ers from other nationas come to it and are inserted in God's Israel. 

The discussion of Rev.7,9-17 also provides arguments to decline limitation 
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to the Jews. The exegesis of these verses leads to the conclusion, that 'the 
great multitude which no man could number' indicates the same total of 
God's redeemed children as the 144.000 sealed, but in a different situation. 
In the verses 4-8 they are described in the initial situation ahead of the judg
ments and in the verses 9-17 in the final situation, after having sustained the 
oppression. 

This fifth chapter contains at the same time an exegesis of Rev. 14,1-5, 
where the 144.000 sealed return. This exegesis also confirms the conclusion, 
that the 144.000 indicate the total number of the believers. Their connection 
with the Lamb and the bearing of the names of the Father and the Son on 
their foreheads typifies all Christians. The same holds for their being ran
somed from the earth and for the characteristics in the verses 4-5: they are 
not defiled with women for they kept themselves chaste; they follow the Lamb 
wherever he goes; they are firstfruits; no lie was found in their lips; they are 
faultless. Characterizations as 'chaste' and 'firstfruits' at first sight seem to 
concern only part of the believers, but on further consideration they appear 
to characterize all the followers of Christ as being devoted to him. 

The context supports this interpretation. Opposite the world-wide, mass 
following of the two beasts (13,7-8.12ff.) stands the total of the redeemed 
behevers under the Lamb's care. The 144.000 of Rev. 14,1-5 are identical to 
the 144.000 of Rev.7,4-8, though they are in a different stage. 

Does not the name Zion in 14,1 have to be taken literally then? Consider
ing the universal dimension in verses 3-5 this is impossible. Already in the 
Old Testament 'Zion' has a function which is more than a geographical one 
as a place of safe stowage and redemption. 

Besides the conclusion that no special position has been reserved for the 
natural Israel in the picture of the future of Revelation, attention must re
main for the fact that God's sealed servants out of all nations are called 
children of Israel. Twelve names of tribes are expressly enumerated. In that 
way the believers out of the nations are always reminded of the fact that they 
have come to live in an existing edifice and supplement the existing twelve 
tribes of the Israel of God. 

Chapter 6 has been dedicated to the exegesis of Rev. 11, in which is sketched 
the appearance of the two witnesses in the great city. Is the temple of Jerusa
lem meant to be the temple mentioned in vss 1-2? This is impossible in view 
of the following arguments: 

a. The synagogue of the Jews has twice been characterized in Revelation 
as 'Satan's synagogue' (2,9; 3,9). It is not to be expected then that the Jewish 
sanctuary still receives the name 'God's temple'. 

b. In his instruction here on earth Christ himself has announced the de
vastation of the temple and with this he has given the signal that it has had 
its day as the house of God (Mk.13,2; Mt.24,2; Lk.21,6). 

c. The dating of Revelation after the year 70 A.D., as defended in chapter 
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4, makes it also impossible to see 'the temple of God' in 11,1 as the historical 
temple at Jerusalem. 

This vision has borrowed the image of the temple from the Old-
Testamentary reality, that the temple is the place of God's lodging with his 
church, of worship and cult. Here the temple signifies the Christian church 
as the place where God wants to live and where he receives the worship of 
his church. 

Is the name 'holy city' not an indication that Jerusalem and Jews are con
cerned here? No, it is impossible that this honorary title in a Christian text 
of after 70 A.D. should refer to Jerusalem in the first century. In Revelation 
the name 'holy city' is reserved for the new Jerusalem, coming down out of 
heaven from God (21,2.10; 22,19). 'The holy city' must also be regarded as 
a symbolic expression, derived from Old-Testamentary Jerusalem as the city 
of the temple. The city is the area around the temple. If the temple is the 
Christian church, the city is the society surrounding the church. This city ap
pears to be so broad and wide as the whole world. People from every nation 
live in this city (11,9.10). This prophecy wants to reach the members of the 
church of all the coming ages. With the idea of only the Jerusalem of the 
first century we get stuck here. 

Are the two witnesses possibly to be regarded as Israelites? This cannot 
be defended on the basis of this text. In vs 3 Christ is speaking and he calls 
the two witnesses 'my witnesses'. In vs 8 Christ is also called 'their Lord'. 
The two witnesses are not Jews, but Christians. The twelve hundred and six
ty days in 11,3 are an indication of the New-Testamentary time. 

The idea that what is concerned here is an appearance of the church with 
a view to Israel is not tenable either. For the two witnesses appear here be
fore a worldwide forum. The 'earth' is mentioned four times in this part 
(11,4.6.10.10). The enumeration in four parts in vs 9 underlines the universal
ity of the appearance of the two witnesses. The universal framework of 
11,1-14 does not allow a restriction of the address of the message exclusively 
to Jews. These visions are discussed in an overall survey of the most impor
tant ideas about the two witnesses. The conclusion is that the two witnesses 
are to be understood as representing the members of the Christian church, 
as they let their evidence go out in the society surrounding them. 

Is there not to be seen an indication of Palestinian Jerusalem in the modi
fication of the great city as the place where their Lord was crucified? Let us 
consider that the city among other things receives the name of a country 
(Egypt), so that the restriction of the two witnesses to one geographical cen
tre is not possible. The names are meant as prophetic characterizations ('spir
itually') and not as geographical indications. It is not well defensible to lift 
out one name out of a series of names. The city delineated here is occupied 
by Gentiles (11,2) and appears also to contain an international crowd (11,9-
10). A situation is delineated in which those of many times and places have 
as it were grown together (temporal and local concentration). 
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Rev. 11,13 tells that many people in the city give glory to the God of hea
ven. This cannot be an argument either that the conversion of the Jews is 
concerned here, since the inhabitants of this city have at first been delineated 
as an international society (11,9-10). 

The heavenly ark which God has with him, is seen by many as a sign of 
God's faithfulness to Israel. However, the text does not say this, but calls 
it the ark of God's covenant. Why restrict this to Israel when the context in
dicates that God works world-wide and seeks recognition among all nations? 

Rev. 11 cannot serve to defend a special position of Israel in God's acting 
at the end of times. Here not a prophecy is given of Israel's conversion, but 
of the appearance as witnesses of members of the Christian church in a hos
tile society and the consequences of this. 

Chapter 7 is occupied with the exegesis of the important twelfth chapter of 
Revelation with the vision of the woman and the dragon. The first great part 
in this chapter is an overall survey of the opinions about the woman in this 
vision. There also the vision comes up for discussion that this woman as the 
mother of Christ is Israel, the people of the Jews. But this exegesis does not 
do justice to the total of the textual data in Rev. 12. This chapter wants to 
show to the Christian church what is the background of her being persecu
ted. What is the purpose of a disclosure of the religous future for Israel in 
such a central chapter? It is not plausible after the characterization of the 
Jews in Rev.2,9 and 3,9 as 'synagogue of Satan', that Israel should now be 
presented as a brilliant woman and as a great sign. No more is it conceivable 
that the Jewish community which has rejected the Messiah, should be pic
tured as the apple of God's eye that may count upon Divine protection in 
the desert. The enmity of the dragon which in Rev. 12 is directed against the 
child ( = Christ) and therefore against the woman, according to this vision 
directs itself against the Israel which does not believe in Christ. But the fury 
of the dragon is concentrated on Christ. 

M. Rissi's reading that the woman in the second part of the vision indi
cates the church of Jewish Christians and that with the remnant of her seed 
(12,17) the Gentile Christians are meant, is not convincing either. Protection 
in the desert does not only affect the Jewish Christian part of the church. 
The description of the remaining children of the woman is indefinite to such 
an extent, that it cannot be restricted to Gentile Christians. The survey that 
is presented defends the exegesis that with the figure of the woman the 
church of God's covenant is meant in her initially Old-Testamentary and 
subsequently New-Testamentary shape. 

The second great part in this exegetical chapter is the discussion of the sign 
of the dragon. Many visions which regard Rev. 12 as a revision of mythologi
cal material are discussed. Borrowing from and adoption of this mythologi
cal material is rejected, among other things on the ground of the Divine ori
gin of Revelation (Rev.l,l-2;4,l-2). The exegesis with the help of astrologi-
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cal data is also mentioned and rejected. Rev. 12 has a unique salvation-
historical framework. The principal characteristics of New-Testamentary 
history are delineated in a grandiose elaboration of Genesis 3,15. Yet every
thing cannot be explained with Genesis 3 as starting-point: the serpent is a 
dragon here. The solution to this is, that in a number of points Rev. 12 con
tains sensible counterarguments with regard to the model of the myth. Cer
tainly the dragon as an element of the image can be explained from the point 
of opposition with regard to the myth. 

After this follows the complete exegesis of Rev. 12. A number of parts of 
the text functions time and again as an argument to support the idea of a 
beneficial future for Israel: the twelve stars; the number of twelve; the wil
derness as the place for the covenant between Jahwe and Israel; Michael. 
The working-ground of the dragon, mentioned in verses 12-13, the earth and 
the sea, teaches however, that the matter in question here is world-wide. 
Rev. 12 does not contain any datum that gives ground to expect a universal 
conversion of the Jewish nation in the future. But the Christian church may 
keep in grateful remembrance how her Saviour, as the child of the woman, 
has come forth from the Old-Testamentary church as far as the body is con
cerned. 

Chapter 8 discusses the last exegetical unity. An appeal is made on Revela
tion 21 also, this time in order to put the case that the Jewish nation still occu
pies a special position in the realm of God's completed glory. The city in 
which the eternal community of God ans his redeemed church takes place, 
bears the name Jerusalem. Is this city the dwelling-place of the saved Jewish 
nation? 

The exegesis of Rev.21 repeatedly runs up against the broad frameworks 
in which the new Jerusalem receives a position. Eventually the exegesis leads 
to the conclusion, that the new earth and the new city coincide. This city fills 
the earth. Rev.21,1 gives an important indication: John's attention is re
quested for a new earth and not only for the position of one nation. Ch.21,3 
shows the realisation of God's ultimate aim: he wants to live with men in 
general, not with the citizens of one nation. Vs 13 shows gates to all four 
directions of the wind. Gates, that, as appears from vs 25, are always open 
in order to admit the worshippers from the nations into the city. Ch.21,16 
describes the gigantic measures of the city. There is room here for more than 
one nation. Especially as appears from vss 24-26 a new dwelling-place is al
lotted here to the whole of new mankind. An international procession of 
worshippers marches into the city to render homage to God and the Lamb. 
God's definitely redeemed church appears to exist of citizens of different na
tions. Why then does this dwelling-place of God with men bear the name of 
Jerusalem? God is going to realize his definite purposes in the city where he 
lives with men. This city receives the name of the old city of Jerusalem, 
where at the time God showed a foretaste of those intentions. The new Jeru-
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salem is God's definite peace resort, as wide as heaven, Gods dwelling-place, 
and as wide as the earth, man's dwelling-place. 

On the gates of the city are inscribed the names of the twelve tribes of the 
children of Israel (21,12). May we see in this an indication that the twelve 
tribes of Israel will inhabit the new Jerusalem? People from all nations are 
inscribed as citizens in the book of the Lamb (vss 24-27). The full number 
decided upon in God's ordinance will not be missing at roll-call. But again 
it counts: in the midst of members of other nations, and only by the bond 
with the Lamb. Yet it is not without significance, that those out of the world 
of the nations who worship the Lamb, upon entering the city (vss 24-26) read 
on the gates the names of the twelve tribes of Israel. These names stay in 
their memories and call out the message, that what God is now realizing in 
this eternal city, has always been his purpose. 

The names of vs 14 must be concerned in this. The names of the twelve 
apostles of Christ are on the foundation-stones of the city. On the apostolic 
foundation the believers from the Gentiles together with the believers from 
the Jews enter the Israel of God. 

In the measures of the city that are stated the number twelve occurs a few 
times as the number of Israel. The twelve thousand furlongs contain the 
number twelve (21,16) just as the measure of the wall, one hundred and 
forty-four cubits (21,17). Do these measures make clear, that what is con
cerned here is the fulness of Israel that inhabits the new Jerusalem? It is certain 
that twelve is the number of the twelve tribes of Israel, but then as the num
ber of God's people which at the time of the phase of the Old Testament was 
Israel. In the same connection, viz. in vs 14, twelve also occurs as the number 
of the New-Testamentary people of God. The fact that the names indicated 
in vss 16-17 have been built up out of the number twelve, proclaims that the 
full number of God's people from Jew and Gentile together come to live in 
this city. 

Can the gemstones mentioned in21,l 9-20 contain a reference to the twelve 
tribes of Israel? The High Priest bore twelve precious stones in his breast
plate as a clear sign that he bore the twelve tribes of Israel on his heart. Chapter 
8 presents a circumstantial account of the function of the gemstones with the 
conclusion that these glittering gemstones especially radiate the light of Di
vine splendour in God's new city. The gemstones are not connected with the 
gates of vs 12. In that case a relationship with the twelve tribes of Israel 
would be obvious. 

A central position for the Jews in the realm of God's completed glory is 
not promised in Rev.21. The faithful Jews do appear to add up to the com
pleted Israel together with the faithful Gentiles. 

It is also worth mentioning that with the exegesis of Rev.21,10 a similar 
oppositional motive is pointed out as was discovered with the exegesis of 
Rev. 12. The Hellenistic city-culture presented to the people a certain ideal 
picture of the city. God now introduces his city as the realization of the ideal 
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from the Hellenistic culture. A short excurs on the influence of Rev.21 on 
literature and art concludes this eighth chapter. 

A final reflection follows in chapter 9. Under the heading 'Revelation and 
the Jewish people' the testing of the views of Lindsey, Walvoord and others 
in the four exegetical chapters is summarized. The question, put in the intro
duction, if a special position for the Jews is revealed in the last book of the 
Bible, has to be answered in the negative. The question is not, if this conver
sion is possible, but if it has also been promised by God. That is not the case 
in the investigated chapters: Rev.7; 11; 12; 14 and 21. Apart from the lasting 
position of the names of the twelve tribes of Israel in Rev.21,12 and of the 
twelve apostles in Rev.21,14, no special position for citizens of the nation 
of Israel has been revealed in the picture of the future presented by Revela
tion. 

Yet it is significant, that God's completed church, originating from all na
tions, permanently bears the name of 'Israel'. This leads to the theorem that 
the completion of God's Israel consists in the calling of Gentiles to the 
church. 

This chapter also discusses the much used term 'model of replacement' for 
the idea that God's acting with Israel has ended and that the church has oc
cupied Israel's position. This term is definitely irrelevant to the exegetical 
conclusions given above. God's Israel is extended and enlarged. 

After this the accusation is rejected, that the Book of Revelation has pro
vided its portion in the stimulation of anti-semitic feelings. 

In each of the four exegetic chapters a balance is struck of Vander Waal's 
exegesis. The summary is presented under the heading 'Revelation and the 
world'. Vander Waal strains the world-wide proportions shown by the text 
of Revelation. He gives the texts a one-sided spearhead in the direction of 
the hostile synagogue of the Jews, while the context of those texts presents 
a universal and often even a cosmic horizon. A survey of the cosmic-
universal horizon in the book of Revelation serves to support this conclu
sion. In his exegesis Vander Waal reckons insufficiently with these cosmic 
proportions. 

Next the material is presented that is found in which there was a question 
of an oppositional aspect. In his revelation God does not only speak a lan
guage that joins with his former disclosures through the Old-Testamentary 
prophets, but also a language that forms a connection to images and ideas 
that live among the nations. There is not only the confrontation of the Chris
tian church with the hostile Jewish synagogue, but also with surroundings 
in which ancient popular belief, Roman emperor-worship and Hellenistic re
ligiosity determine the climate. This oppositional aspect, consciously intro
duced, may be counted in with the further exegesis of Revelation. In this fi
nal reflection the pretension of the religion-historical school is rejected, that 
Rev. 12 is not original, but derived from extra-biblical, mythological sources. 
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The Bible itself presents another possibility to explain the estabHshed harmo
ny between the metaphorical language of Revelation and the mythology of 
the nations. 

Visions are like paintings. Every exegesis is directed on seeing for oneself. 
The reading of Revelation wants to make the believers from all nations look 
out for God's completed Israel. 
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