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Hermeneutische en 

praktisch-theologische uitgangspunten

Vertolkers van tekstgedeelten uit de Openbaring van Johannes verrichten

verschillende activiteiten om de toenmalige bedoeling en betekenis op het spoor

te komen en vervolgens te bepalen wat van betekenis kan zijn voor de ver-

kondiging in de kerkdienst op die en die zondag in een gemeente of welk doel en

welke inhoud voor een catechese over de Openbaring van Johannes passend zou-

den kunnen zijn. Bij die hermeneutische bezigheden valt te denken aan vertalen,

hypotheses opstellen en toetsen, interpreteren, theologische afwegingen maken,

selecteren, een scopus formuleren, zich afvragen wat deze preek over deze tekst

met de hoorders zou kunnen en moeten doen, de bijzondere situatie van de

gemeente of van jonge mensen overwegen, de eigen aard van de tijd van het

kerkelijk jaar bedenken, de context van de huidige cultuur en samenleving onder

ogen zien en zo is er meer te noemen.

Deze activiteiten spelen zich af in het hermeneutisch bewustzijn van de

vertolker. Elke vertolker gaat meestal een eigen weg. De een gaat meer intuïtief te

werk en laat zich dadelijk meenemen door invallen; een ander volgt in de voor-

bereiding een nauw omschreven stappenplan, waarin verstaan en vertolken zijn

onderscheiden. Willen we echter de overgang van verstaan naar vertolken kunnen

verantwoorden, bijvoorbeeld achteraf, dan zullen we omwille van een goede waar-

neming enige orde moeten aanbrengen in de dynamiek van het vertolkingproces.

Wat in de voorbereiding meestal niet een te systematiseren verloop heeft, kan wel

in kaart worden gebracht. De vraag, waarmee we ons in dit hoofdstuk gaan bezig-

houden, luidt: op welke terreinen nemen vertolkers hermeneutische en theologische
beslissingen als ze een vertolking voorbereiden?

We brengen ter beantwoording de drie voornaamste terreinen in schema:

verstaan, getuigenis verstaan (als toespitsing van verstaan) en vertolken. Elk van

die terreinen kent zijn eigen vorm van toe-eigening. De opzet van dit hoofdstuk is

aldus.

• 2.1 geeft en bespreekt een schema voor het verstaan van een tekst. Verstaan is

gericht op een ontwerp van de betekenis van de tekst in de toenmalige

historische en culturele situatie.
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• 2.2.biedt een schema voor verstaan, waarin het getuigenis een plaats heeft.

• 2.3 komt op basis van de voorafgaande schema’s met een schema voor

vertolken, waarin interpretatievelden zijn benoemd, zoals bijbels-theologische

lijnen of het sociaal-maatschappelijke terrein. Het gaat om velden, waarop

vertolkers beslissingen nemen.

• 2.4 toont het verschil tussen een betekenis- en een getuigenisontwerp

exemplarisch.

• 2.5 geeft opnieuw de vraagstelling van deze studie. Ze wordt toegespitst en

uitgewerkt in subvragen.

2.1 Verstaan door vertolkers

Mensen hebben verschillende redenen en motieven om een bijbeltekst te

verstaan. Men kan geïnteresseerd zijn in de esthetische aspecten van de tekst.

Men kan lezen om er een schilderij of een gedicht van te maken. Men kan ook in

een beschrijvende en niet normatieve benadering historisch interpreteren, omdat

men het van belang vindt zo precies mogelijk er achter te komen door wie en

wanneer de tekst is geschreven, aan wie de tekst is gericht, in welke situatie de

adressanten verkeerden, welke betekenis de auteur wilde overdragen en wat de

auteur daarmee voorhad. Het is ook mogelijk dat men vooral leest om de ideeën,

visies of rationele concepten op het spoor te komen om die in een systematisch-

theologisch betoog te benutten. We bezien in het schema van figuur 1 het

verstaan van een vertolker, die een preek of catechese over een bijbeltekst voor-

bereidt. We veronderstellen, dat voor vertolken het verstaan van een bijbeltekst in

de historische setting noodzakelijk is. Hoewel bij de exegese van vertolkers het

feit meespeelt, dat ze een vooropgezet belang hebben bij het verstaan (ze bereiden

een preek of catechese voor, de gemeente kijkt over hun schouders mee), hebben

ze toch de intentie de tekst zo goed mogelijk recht te doen.

Figuur 1

Dit schema van verstaan tekent een tijdbalk van het verleden van ontstaan van de

tekst naar het heden van verstaan. Op de volgende regel staan de woorden tekst en

betekenisontwerp. De tekst is een tekst ontstaan in het verleden. Aan de tekst

kunnen volgens het principe van intertekstualiteit teksten ten grondslag liggen.

De volgende regel spreekt onder de tekst van de werkelijkheid, de auteur en het

toenmalige publiek. Vervolgens staan onder het kopje betekenisontwerp de

werkelijkheid, de vertolker en de gemeente. In het betekenisontwerp van de

vertolker zal meespelen, dat het gemaakt is ten behoeve van een vertolkingaanbod

voor de gemeente, ook al zal de vertolker zijn of haar best doen, zo valt uit de voor-

Teksten Tekst

Verleden
(van onstaan)

Werkelijkheid
auteur/publiek

Betekenisontwerp

Heden
(van verstaan)

Werkelijkheid
vertolker/gemeente

Gesprek

Schema Verstaan
(door vertolkers)
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bereidingsschema ‘s in hoofdstuk 1 op te maken, zoveel mogelijk de oordelen

vooraf en de beperkte vraagstellingen eerlijk te laten corrigeren door de tekstver-

klaring. Tussen de beide werkelijkheden staat nog het woordje ‘gesprek’. Dat

doelt op het kritische gesprek dat in het hermeneutische bewustzijn van de

vertolker tussen de tekst en het betekenisontwerp ontstaat. 

We bespreken het begrip betekenisontwerp in het kader van de hermeneu-

tische inzichten van Gadamer en Ricoeur (2.1.1), bezien de relatie werk, auteur,

lezers en werkelijkheid (2.1.2), gaan in op de tekst als middel tot communicatie,

waarbij ook de vrijheid van degene die verstaat besproken wordt (2.1.3).

2.1.1 Betekenisontwerp
Vertolkers ontwerpen een betekenis van een tekst uit het verleden, ontstaan in een

specifieke situatie. De tekst is op te vatten als een interpretatie waarin ook andere

teksten interpreterend zijn verwerkt (intertekstualiteit), die op hun beurt weer

slaan op een situatie uit een ver verleden. Bij bijbelteksten gaat dit ook op.

Bijbelteksten zijn niet zelden een heractualisatie en herinterpretatie van het

Exodusgebeuren. Zo ook in de Openbaring van Johannes, die bovendien nog de

gebeurtenissen rond het optreden van Jezus als Exodusgebeuren interpreteert. Een

bijbeltekst is dus zelf veelal ook een betekenisontwerp van een gebeuren uit het

verleden met het oog op een nieuwe context. Het ontwerp dat de vertolker maakt

van de toenmalige betekenis van de tekst ontstaat in een kritische gesprek tussen

de wereld van de tekst en de wereld van de interpretator. Dat gesprek vindt plaats

op basis van respect en ervaring, maar kan een spanning tussen vreemdheid en

vertrouwdheid, een spanning tussen de wereld van de Openbaring van Johannes

en de wereld van de vertolker niet uit de weg gaan. Het is zelfs mogelijk dat het niet

leidt tot een fusie van horizonten, maar tot een botsing van horizonten.

De plaats waarin zich in vertolkers het zoeken naar het verstaan van de tekst

afspeelt wordt met ‘hermeneutisch bewustzijn’ aangeduid. Dat is een begrip dat

een zelfstandig vertolker verbindt met een wereld van teksten en traditie, een Zelf

in gesprek met een ander in de gedaante van teksten en tradities. Deze op het

eerste gezicht psychologische term ‘hermeneutisch bewustzijn’ noemt Gadamer

een ‘wirkungsgeschichtliches Bewusstsein’, dat enerzijds onder invloed van de

geschiedenis tot stand komt en anderzijds kritisch weet heeft van de invloed van de

effecten van de overlevering. Volgens Gadamer werkt het bewustzijn fun-

damenteel reflexief: ‘Als Bewusstsein scheint es wesensmässig in der Möglichkeit,

sich über das zu erheben, wovon es Bewusstsein ist. Die Struktur der Reflexivität

ist grundsätzlich mit allem Bewusstsein gegeben’ (Gadamer 1975, 324). Hij

definieert het zodanig dat vreemdheid en vertrouwdheid, vrijheid en gebonden-

heid er in samengaan. Enerzijds voelen we een afstand ten opzichte van de tekst en

ook vrijheid, anderzijds zijn er flarden van traditie, voor-oordelen, sporen en

uitlopers van de werking van de tekst in ons bewustzijn aanwezig. Ricoeur typeert

Gadamers project in Wahrheit und Methode als ‘een hartstochtelijk pleidooi voor de
dialoog die we zijn en voor de voorafgaande overeenstemming die ons draagt’

(Ricoeur 1991, 45). Zelf legt hij meer dan Gadamer nadruk op afstand, weerstand

en conflict van interpretaties. Zonder dat we nu Gadamers en ook Ricoeurs

interpretaties van en gesprekken met hermeneutische denkers uitvoerig

bespreken, kunnen we ze verstaan als kritiek en verdere uitbouw van twee ma-

nieren om contact te krijgen met het verleden: via reproductie of via integratie.

Gadamer ziet in Schleiermacher en Hegel twee verschillende typen van inter-

preterend omgaan met het verleden. Beide denkers hebben als uitgangspunt het

bewustzijn van verlies en vervreemding ten opzichte van de overlevering.
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reconstructie
Allereerst de lijn van Schleiermacher. Deze is gericht op de reconstructie, dat wil

zeggen op het herstel van de oorspronkelijke betekenis van een werk (Gadamer

1975, 158-160). We zijn volgens Schleiermacher en ook volgens Dilthey in staat de

intentie van een schrijver op het spoor te komen in relatie tot de historische con-

text. Om een reconstructie te maken, moeten we onze eigen vooronderstellingen

en vooroordelen laten varen en ons uit onze eigen context verplaatsen in de

historische en culturele situatie van de auteur van de tekst. Schleiermacher meent

dat we de denkhandeling, die de uiting in de tekst voortbracht kunnen bereiken

(zie Ricoeur 1991, 26): er kan ons opeens een licht op gaan. Dit min of meer

verrassende ontdekken en nadoen van de denkbewegingen van de auteur die tot

de tekst hebben geleid, noemt hij divinatie. De inleving (in psychologische zin) is

mogelijk volgens Dilthey, omdat het bij het historisch verstaan om handelende

mensen gaat, in wie degenen die verstaan zich kunnen verplaatsen (Ricoeur 1991,

21-47/ Ricoeur 1981, 43-63). Een mens begrijpt in de geesteswetenschappen een

mens (Verstehen) en dat is dieper en meer op het leven betrokken dan wanneer

een mens in de natuurwetenschappelijke benadering van de werkelijkheid een

ding verklaart (Erklären). De geesteswetenschappen verstaan het handelen van

mensen in de samenleving en in het verleden, een handelen dat in een gestruc-

tureerde vorm met een interne samenhang en een keten van oorzaak en gevolg

valt te ontcijferen, juist door mensen, die zelf ook weten wat handelen is. Dat is

een kwestie van ‘mens kent mens’. Deze ontlediging van de eigen gedachten en

context van degene die verstaat, impliceert dat beide in het verstaan een sta-in-de-

weg zijn. Eigenlijk wordt in deze visie hetgeen de interpreet meebrengt als nega-

tief gewaardeerd: een uitlegger moet zijn eigen plaats en historiciteit ontkennen.

integratie
De andere lijn is de lijn van Hegel, die ook wel bij Dilthey is te vinden. Deze staat

model voor integratie van het verleden in het heden door her-innering van de in

een kunstwerk of geschiedenis verinnerlijkte Geest (Gadamer 1975, 160f.). Dat

betekent dat door de denkende bemiddeling met het huidige leven mensen leren

zowel het verleden als zichzelf beter te begrijpen, omdat de Geest via de drieslag

van these, antithese en synthese naar de uiteindelijke voltooiing stuwt. De inter-

pretatie geeft deel aan deze Geest. Dilthey beschouwt de geschiedenis als de

meest fundamentele expressie van leven, maar het is toch zaak niet zozeer de

uiting, als wel degene die zich uit te verstaan. In die zin blijft dit hermeneutische

concept in de psychologie van de reconstructie steken. Dilthey zoekt echter toch

ook wel naar objectivering, als hij het leven zelf een eigen transcenderend ver-

mogen toeschrijft en meent dat het leven zichzelf uitlegt. Volgens Gadamer is

betekenis voor Dilthey niet een logisch begrip, maar een uitdrukking van leven:

‘Das Leben selbst, diese fliessende Zeitlichkeit, ist auf die Herausgestaltung von

bleibende Bedeutungseinheiten angelegt. Das Leben selbst legt sich aus. Es hat

selbst hermeneutische Struktur’ (212f.). Later leunt Dilthey meer tegen Hegel

aan, als hij het begrip leven door ‘Geist’ vervangt (214).

Deze beide lijnen van reproductie en integratie - de een belichaamt de afstand tot

het verleden, de ander een onderhuids verband - schieten in de ogen van

Gadamer (en Ricoeur) daarin tekort, dat de eindigheid en historiciteit van alle

verstaan over het hoofd worden gezien. Tevens wordt niet beseft hoeveel

absurditeit en onbegrijpelijkheid, die niet in de hegeliaanse drieslag is te plaatsen,

deel zijn van de geschiedenis.
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Gadamer vecht ten opzichte van de reproductielijn de veronderstelling aan dat

vooroordelen van degene die verstaat moeten en kunnen worden uitgewist. Dat

kan helemaal niet en gebeurt in feite ook nooit. Vooroordelen zijn niet een bar-

rière, maar juist een voorwaarde om te verstaan. Zonder een objectieve Geest te

vertegenwoordigen verbinden de vooroordelen ons met het verleden, omdat ze

zijn ontstaan door de invloedrijke werking van het verleden tot in de situatie van

de uitlegger toe. Onze vooroordelen behoren tot onze verstaanshorizon, zonder

welke we niet open kunnen staan voor de wereld en evenmin voor oude teksten.

We boren, als we verstaan, juist onze eigen gedachten aan om te vergelijken of

contrasten te bepalen met wat de tekst ons aanreikt. Dat is de manier waarop we

het vreemde en tegelijk vertrouwde van kunst, geschiedenis en teksten kunnen

begrijpen.

vooroordelen
Als Gadamer komt te spreken over vooroordelen, treedt hij in kritisch gesprek

met een ideaal uit de Verlichting. De Verlichting is het streven het vooroordeel te

overwinnen en daarmee tegelijkertijd de autoriteit van de waarheid die in teksten

op ons afkomt. Mensen moeten, vertrouwend op hun verstand, zelfstandig en

mondig oordelen over teksten. Gadamer bestempelt het vooroordeel in positieve

zin als ‘Vorgriff der Vollkommenheit’ (277f.). Hij vergelijkt het lezen van een

tekst met het ontvangen van een brief (278). We beginnen met te denken dat de

brief tot ons persoonlijk is gericht en we lezen welwillend. Elke goede verstaander

begint met uit te gaan van een volkomen verstaan van en ‘Einverständnis’ met

een tekst, gemaakt door een ideale auteur, die consistent en coherent schrijft. Pas

als onze poging faalt om het gelezene als waar te aanvaarden, ontstaat een streven

de tekst als mening van een ander te begrijpen, als een psychologische of histori-

sche vreemdeling. Interpretatie begint niet met misverstand en vervreemding,

maar als de argwaan binnensluipt ontstaat het gesprek, waarin tekst en lezer geïn-

volveerd raken. De uitlegger gaat er toch van uit dat de tekst geldigheid heeft en

dat zinvolle betekenis kan worden gevonden. Het vooruitgrijpen op een volkomen

(maar nooit te bereiken) volmaaktheid is een belangrijke motor om te blijven zoe-

ken naar een bevredigende interpretatie.

horizon
De gedachte van de effectieve geschiedenis onderstreept, dat alle kennis omtrent

het verleden gesitueerd is en een horizon bezit. Gadamer omschrijft horizon als

‘der Gesichtskreis, der all das umfasst und umschliesst, was von einem Punkte

aus sichtbar ist ‘(286). Negatief duidt het begrip horizon op de grens en eindig-

heid van het menselijk verstaansvermogen. Positief houdt het begrip horizon in,

dat we voorbij onze situatie kunnen waarnemen en op zoek kunnen gaan naar

grensoverschrijdend denken. Verstaan is transcenderen. Overigens kan die her-

meneutische situatie niet objectief worden overmeesterd. Men bevindt zich in de

situatie en men heeft niet de mogelijkheid een archimedisch punt buiten de situ-

atie in te nemen. ‘Geschichtlichsein heisst, nie im Sichwissen aufgehen’ (285).

Daarom bewaart het verleden altijd een reserve aan mogelijke betekenissen voor

nieuwe hermeneutische situaties.

Horizonversmelting betekent niet dat de wereld van de tekst en de ontvangen-

de interpreet tot een compromisvol akkoord komen, maar betekent een kwalita-

tief nieuwe situatie: nieuw voor de aangeboden tekst, voor de intenties van de

auteur, voor de benutte, eerdere pogingen tot verstaan en voor de goede verstaan-

der. Geen van de deelnemers aan het verstaansproces blijft degene die zij of hij
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was. Dat blijkt uit het volgende citaat, waarin het woord ‘opheffing’ op een nieuwe

situatie duidt, die door een ‘gecontroleerde’ werkwijze van het hermeneutisch

bewustzijn tot stand komt: ‘Im Vollzug des Verstehens geschieht eine wirkliche

Horizontverschmelzung, die mit dem Entwurf des historischen Horizontes

zugleich dessen Aufhebung vollbringt. Wir bezeichneten den kontrollierten

Vollzug solcher Verschmelzung als die Aufgabe des wirkungsgeschichtlichen

Bewusst-seins’ (290). De theoloog Tracy beschouwt horizonversmelting even-

eens als een nieuwe situatie ten opzichte van de werkelijkheid van de tekst en ten

opzichte van de wereld van de ontvanger, een situatie, die continuïteit en discon-

tinuïteit vertoont met de werelden van de tekst en de lezer: ‘the identity-in-diffe-

rence of the text and the identity-in-difference of the reader into an new identity-

in-difference’ (Tracy 1981, 136, noot 8). Het betekenisontwerp is dus iets nieuws

ten opzichte van de oorspronkelijke betekenis. Het kan zijn dat deze nieuwe

interpretatie een standaardinterpretatie van de tekst wordt, die een tijdje meegaat.

We maken een aanvullende kanttekening bij het begrip effectieve

geschiedenis. Tussen letter en geest stroomt de overleveringsgeschiedenis, die

ons niet toebehoort, maar waartoe wij behoren als vissen in een rivier. Het begrip

‘effectieve geschiedenis’ impliceert echter, toegepast op een tekst, ook conflict en

tegenstrijdigheid. Mensen kunnen met diametraal verschillende opvattingen in

de effectieve geschiedenis van dezelfde tekst staan. Dat is uit de interpretatie-

geschiedenis van de Openbaring van Johannes zonneklaar. Fundamentalisten,

chiliasten, gnostici, ze verkeren alle in de bedding van de Openbaring van

Johannes. Gadamer zou hierbij kunnen opmerken, dat een tekst in principe een

oneindig aantal betekenissen kan krijgen, betekenissen, die verder reiken dan de

uitgesproken of onuitgesproken intenties van de auteur. Maar dat wil niet zeggen,

dat elke ontworpen betekenis plausibel en waarheidsvol is. Een strijd over de

waarheid van de wereld van de tekst blijft in later tijd nodig. Niet alle gedachten,

die we over de Openbaring van Johannes hebben, houden rechtstreeks verband

met de uitwerking van de Openbaring van Johannes in de loop der geschiedenis.

We kunnen met gedachten naar de tekst komen, die helemaal niet zijn voort-

gekomen uit een openbare of collectief-onderbewuste werking van de

Openbaring van Johannes. Er koekt van alles aan de traditie. Ook daarvoor is een

kritische omgang met de traditie nodig, een terugkoppeling naar eerdere effecten

of bronervaringen.

gesprek
Gadamer maakt duidelijk dat het betekenisontwerp in gesprek tot stand komt: ‘Es

ist wie beim wirklichen Gespräch, dass die gemeinsame Sache es ist, die die

Partner, hier den Text und den Interpreten, miteinander verbindet’ (Gadamer

1975, 365). Hij gebruikt deze metafoor, die uitspraken oproept als: ‘deze tekst

heeft iets te zeggen’, ‘deze tekst stelt ons vragen’, ‘wij ondervragen de tekst’ eigen-

lijk niet voor een dialoog tussen degene die verstaat en de tekst, maar voor een

dialoog tussen een ontwerp van betekenis van een tekst van toen, gemaakt door

de interpreet en een ontwerp van de wereld van de verstaander, waarin -

vooroordelen, eigen denkkader en voorstellingen geactiveerd zijn. Zo komt een

kritisch en aansluitend gesprek over de zaak tot stand. Gadamer vat dat gesprek in

persoonlijke categorieën van verbondenheid en vrijheid op. Tekst en traditie

spreken als een Gij, zegt hij. Niet dat de overlevering de mening van een Gij is,

maar ze is ‘ein echter Kommunikationspartner, mit dem wir ebenso zusammen-

gehören wie das Ich mit dem Du’ (340). Het object van verstaan heeft de

karaktertrekken van een persoon en dat heeft tot gevolg dat de ontmoeting met
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deze persoon ook morele implicaties heeft. Verstaan verplicht tot respect voor de

tekst. En wie zich uit de levensrelatie met de overlevering ‘herausreflektiert’ (343),

verstoort de ware zin van de overlevering. Zoals in een ik-gij relatie de relatie met

haar zedelijke verplichting ongedaan gemaakt kan worden als men zichzelf er uit

weg redeneert. Als Gadamer de metafoor ‘gesprek’ gebruikt, denkt hij aan een

gesprek met vragen (voor ‘Der hermeneutische Vorrang der Frage’ zie: 344-360).

Het is denkbaar dat uitleggers vragen aan de tekst hebben, vragen die als een uit-

proberen van verstaansmogelijkheden opgevat kunnen worden (357), maar dat de

tekst laat merken dat de vraag niet ter zake is. De tekst is dan zelf een vragen-

steller geworden en blijkt allang vragen te hebben die onze vooropgezette

meningen in twijfel trekken: ‘Das Überlieferte, das uns anspricht - der Text, das

Werk, die Spur - stellt selbst eine Frage und stellt damit unser Meinen ins Offene’

(355f.). Uitleggers gaan zich afvragen op welke vraag de tekst dan wel ingaat. Het

gesprek is als het ware een spel dat de zaak, die aan de orde is speelt met tekst en

uitlegger, een spel waarvan de uitkomst open is.

Ricoeur, die Gadamers ‘zaak van de tekst’ ‘wereld van het werk’ noemt

(Ricoeur 1991, 62), voegt er nog aan toe, dat het ook om een gesprek gaat met

andere uitleggers. Ricoeur, die sterk onderscheidt tussen spreken/luisteren en

schrijven/lezen, zegt dat het niet om een echte dialoog gaat: de lezer is immers

niet aanwezig bij het schrijven en de schrijver niet bij het lezen (Ricoeur 1991,

109). Het subject, dat interpreteert, is een sociaal wezen. Dat wil zeggen 

verbonden met andere subjecten, deel uitmakend van en gevormd door een

gemeenschap, die een bepaalde kritische of instemmende omgang met traditie

heeft, levend in een culturele leefwereld, binnen de grenzen en mogelijkheden

van een geïnstitutionaliseerde samenleving. Deelname aan het gesprek met een

gemeenschappelijke traditie geschiedt nooit door een geïsoleerd, zuiver

autonoom subject. Het gesprek blijft ook niet tot het heden beperkt, want het

heden is bepaald door hoop en kritische verlangens naar transformatie, met het

oog op de toekomst (zie: Tracy 1981, 119).

waarheid
Voor Gadamer is historische exegese nooit alleen maar neutraal, ze maakt deel uit

van de werking van de tekst. ‘Die moderne historische Forschung ist selber nicht

nur Forschung, sondern Vermittlung von Überlieferung’ (Gadamer 1975, 268).

Vanwege de voortgaande geschiedenis - en elke interpretatie zet de verstaans-

geschiedenis voort - kunnen we nog altijd waarheid leren van klassieke teksten.

Dat impliceert dat we uit onszelf niet genoeg kennis hebben van onze wereld en

van onszelf en dat er in het verleden veel opgetast ligt, dat om gebruik vraagt in

nieuwe situaties. Het begrip klassieke tekst (‘Das Klassische’) is een evaluatieve

term: wie een dergelijke tekst historisch onderzoekt komt niet uit bij een achter of

boven de tekst liggende waarheid, want de waarheid die in deze klassieke tekst

schuilgaat bestaat in en door het onderzoek zelf. Dat blijvende onderzoek naar

klassieke teksten is nooit enkel descriptief, maar ook toetsend en daardoor ten

diepste ook participatie aan de waarheid van deze tekst: ‘(Das Klassische)

...bezeichnet... den geschichtlichen Vollzug der Bewahrung, die - in immer

erneuerter Bewährung - ein Wahres sein lässt’ (271). In deze drieslag van

bewaren en toetsen en waarheid voortbrengen bewijst zich de klassieke tekst. Het

klassieke bestaat niet in zichzelf, maar de waarheid er van bestaat in de constante

bemiddeling met het heden van de historische onderzoeker. Wie geraakt wordt

door deze claim op waarheid vanuit het verleden, begrijpt opnieuw dat de eigen

wereld behoort tot de wereld van de tekst.

51



cirkels, een voorbeeld
Met de toepassing van de ‘hermeneutische cirkels’ hebben vertolkers een

procedure in handen om het gesprek te voeren tussen de eigen vooronder-

stellingen en de vooronderstellingen, die in de wereld van de bijbeltekst naar

voren komen. We nemen een voorbeeld, dat illustreert hoe een dergelijk gesprek

in het hermeneutisch bewustzijn in zijn werk kan gaan. Stel: iemand is bezig met

het verstaan van Openbaring 21:18. In de vertaling van Groot Nieuws (1989)

wordt over het nieuwe Jeruzalem gezegd: ‘de muur was gemaakt van jaspis, de

stad zelf van zuiver, glashelder goud’. Wie deze zin wil verstaan begeeft zich in

cirkels, die in een grote variatie bestaan. We halen er enkele naar voren:

1. De cirkel tussen het eigen voorverstaan en het verstaan van de tekst. Vertolkers

kunnen als eerste reactie op de tekst geven: ‘het is een vreemd beeld, maar het

nieuwe Jeruzalem zal wel van een grote schoonheid zijn, want zo iets bijzonders,

daar is het duurste nog niet mooi genoeg voor. Wat is trouwens jaspis?’. Dit voor-

verstaan is overkomelijk. Nader toezien leert dat jaspis een ondoorzichtig samen-

stel van kwartskristallen is in allerlei kleuren als roodbruin, rood, groen, geel en

bruin en dat het een minder kostbare edelsteen is. We kunnen dus niet door de

fraai gekleurde muur heen kijken, denkt een vertolker wellicht en hij kan zich de

veelkleurigheid van de muur voorstellen. Zo werkt de cirkel: wie verstaat denkt

iets bij de tekst, leest beter, vertaalt, verwerkt suggesties enzovoort. Het verstaan

van de tekst corrigeert het voorverstaan, vult het aan en geeft weer nieuwe

impulsen en zo blijft de verstaander in gesprek met de tekst.

2. De cirkel tussen het verstaan van een afzonderlijk tekstgedeelte en het verstaan van het
tekstverband, eventueel het verband met het hele boek. Dit is de cirkel tussen het deel

en het geheel. Vertolkers verklaren een deel vanuit het zicht op het geheel. Het

eind van hun verstaansbezigheid is, dat ze wellicht een ander, nieuw door de

delen gecorrigeerd verhaal over het geheel houden. En dat kan dan weer leiden

tot een fris verstaan van het deelaspect. Wie dan ook doorleest in het vervolg van

Openbaring 21:18, verneemt dat de muur ook edelstenen tot fundament heeft en

dat de muur geen bescherming hoeft te bieden, want de twaalf poorten staan de

hele dag open en gaan niet dicht, omdat er geen nacht meer is. Is dat een sprook-

je? Ook het goud is opmerkelijk, het is namelijk ‘zuiver, glashelder goud’. In het

Grieks staat er zoiets als ‘zuiver (katharos=rein) goud, dat lijkt op zuiver (katharos)
glas’. Straks wordt hetzelfde gezegd van de straat van de stad (21:21). De gouden

stad en straat glimmen als een spiegel. Men kan zich afvragen of het woord

‘zuiver’ een reinheidscategorie is. Hebben we te maken met een reine woon-

plaats van God, een tempel? Niet helemaal kennelijk, want in een volgende vers

staat, dat Johannes geen tempel zag, omdat de Heer, de Almachtige en het Lam

haar tempel zijn. Dus niet de woonplaats is de tempel, maar God en het Lam zijn

zelf tempel. Wat betekent zulke wonderlijke beeldspraak? Anders gezegd:

waarom wordt het samenwonen van de volgelingen met God en het Lam in de

stad, die lijkt op een kleurig paleis, vergeleken met het verblijf rond een tempel?

De stad is de zuivere ruimte waar de tempel (God en het Lam) en de volgelingen

samenwonen. Wie of wat onrein is, komt er niet in (21:27).

Zou de vertolker de intentie van de auteur kennen, hij zou weten of zijn vragen

en gelegde verbanden terecht zijn. Neem bijvoorbeeld de gedachten over

reinheid. Daarvan mag worden aangenomen, dat auteur en het publiek die

deelden. Maar de auteursintentie is ook een ontwerp, waarvoor enige ver-

beeldingskracht nodig is. Degenen die als vertolkers verstaan moeten zich daar-

bij bewust zijn van hun eigen beleving en kennis omtrent reinheid en heiligheid.

Dat gegeven brengt bij de volgende cirkel.
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3. De cirkel tussen een betekenisontwerp van degene die verstaat en de wereld van de tekst.
Er blijven vragen: waarom wordt de stad met zoveel edelstenen opgesierd? Hoe

moet men zich voorstellen, dat God en de mensen in de stad wonen? Is het wel

een echte stad of is het een stad die alleen als beeldspraak bestaat? Voor

verklaringen kunnen commentaren worden geraadpleegd. Het zal uitmaken hoe

zo’n commentaar over beeldspraak en toekomst denkt. Maar de tekst zal zich

steeds in het gesprek mengen, dat de vertolker voert met de commentaren.

Uiteindelijk brengt het proces van verstaan (uitleg en verklaring) bij de formule-

ring van een ontwerp van betekenis. Maar dat ontwerp blijft open voor correctie

door een mogelijk nieuw en beter betekenisontwerp.

4. De cirkel tussen een transformatie van een door te geven betekenis van de tekst en de
wereld van de tekst. Het betekenisontwerp van de exegeet in de vertolker blijft zich

kritisch verhouden tot het vertolkingaanbod van de vertolker. Om een voorbeeld

van een creatieve doorvertaling te geven: in ‘Woord voor Woord’ schrijft Karel

Eykman over het nieuwe Jeruzalem: ‘Geld was er niet meer. Als er goud was,

maakten ze er straatstenen van’ (Eykman en Bouman 1976, 237). Eykman

refereert aan een bepaalde houding ten opzichte van geld en goud en oefent met

humor kritiek op onze kapitalistische heilige orde. Het nieuwe Jeruzalem is zo

overdreven rijk opgetuigd, het goud is er zo gewoon, dat het de rijkdom relati-

veert. Een dergelijke zin van Eykman is eigenlijk te beschouwen als een creatieve

toe-eigening in de context van de Nederlandse samenleving. Nadere studie kan

deze interpretatie bevestigen en leren, dat de Openbaring van Johannes kritisch

staat tegenover rijkdom, want Laodicea is de rijkste stad van de zeven steden,

maar wordt niet geprezen en Openbaring 18 weet dat de kooplieden heersers der

aarde zijn geworden. Ondertussen is van belang te weten hoe de vertolker over

rijkdom denkt en of hij bijvoorbeeld een bevrijdingstheologische positie

inneemt. Wie die kritiek op rijkdom niet ter harte wil nemen om wat voor reden

dan ook, zal bij het verstaan van de vertolking van Eykman extra moeite doen om

aan te tonen dat Eykman ongelijk heeft of die kritiek niet bedoeld heeft en alleen

maar een grapje maakt of dat de kritiek van de Openbaring van Johannes maar

bijkomstig is en dat die edelstenen juist een verheerlijking van weelde zijn.

Uit deze laatste cirkel blijkt, dat, op het moment dat een betekenisontwerp van de

tekst naar een andere tijd wordt overgeplaatst als een kritisch geluid, er opeens

veel gedachten loskomen en er meer verstaanselementen worden aangeboord

dan de tekst geeft, elementen als de theologische positie en de waarneming van

de maatschappelijke werkelijkheid. Dat was bij de andere verstaanscirkels ook wel

zo, maar daar kon dat veel meer verborgen blijven. Tevens wordt duidelijk, dat de

overgang van verstaan naar vertolken vloeiend is. Verder, dat lezers van Eykmans

zin gaan controleren of de getransformeerde betekenis wel past bij de wereld van

de tekst. Welhaast intuïtief toetst de lezer door terugkoppeling overeenkomstig

een mogelijke oorspronkelijke bedoeling.

Samenvattend: de uitleg van een tekst kan worden beschouwd als een ontwerp

van betekenis, dat wordt gemaakt doordat een uitlegger zich bewust is van de

oordelen vooraf en tot een kritische dialoog komt tussen de horizon van de 

tekst en de eigen horizon. De oordelen vooraf vloeien voort uit de effectieve

geschiedenis van de tekst. Het ontwerp van betekenis is geen reconstructie door

inleving in de auteursintentie en evenmin een integratie tussen vroeger en nu op

basis van een eeuwigdurende begripsmatige verbinding, maar een nieuwe, door

de zaak van de tekst gemotiveerde voortgaande interpretatie.
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Zouden we deze fundamentele gedachten doorvertalen in een methode voor

de voorbereiding van een preek of catechese door vertolkers, dan zouden ze een

weg moeten zoeken tussen reconstructie en integratie. Het is denkbaar, dat ze

met fantasie een reconstructie maken en tegelijk een onderhuidse verbinding

zoeken met de wereld van de tekst. Reconstructie en integratie kunnen ook

gevonden worden door een vertelling te maken of door bibliodrama. Het resultaat

daarvan wordt dan vergeleken met de wereld van de tekst. Daardoor worden ver-

tolkers zich bewust van de beperkingen van deze benaderingen en van het

ontwerpkarakter van hun constructies en integraties. Verder ontdekken ze de ver-

schillen met de wereld van de tekst en de leemten en onbegrijpelijkheden in de

tekst en ontvangen ze creatieve ruimte voor een respons in een vertolkingaanbod.

2.1.2 Werk, werkelijkheid, auteur, lezers
We bekijken na de term betekenisontwerp de termen werk (tekst), auteur, lezers

en werkelijkheid nader, want wie een ontwerp van betekenis maakt, is in (de

onderlinge samenhang van) deze dimensies van de tekst geïnteresseerd. Als we

met Ricoeur een tekst als taalgebruik verstaan (Ricoeur 1991, 146-154/1981, 

197-222), hebben we te maken met een communicatief begrip, dat vier ken-

merken heeft: (1) het taalgebruik (discours) wordt in de tijd gerealiseerd. 

(2) Verder heeft het geschreven taalgebruik een subject, een auteur. 

(3) Vervolgens verwijst de tekst naar een werkelijkheid, door Ricoeur ‘wereld’

genoemd. (4) En tenslotte is de tekst als taalgebruik gericht tot lezers.

Ricoeur hanteert ook wel de zes factoren uit het communicatieschema van

Jakobson, die in verband staan met zes corresponderende functies van taal-

gebruik: de spreker heeft een emotieve functie, de luisteraar een conatieve, het

medium (inscriptie, boek) een fatische, de code (genre) een metalinguale, de

context een poëtische en het bericht een referentiële functie. Het bericht staat in

betrekking tot de spreker, de luisteraar, het medium, de code (Ricoeur 1991, 

87-107; zie Vaessen 1997, 72-76). Ricoeur ziet schrift als een veruitwendiging

van betekenis tegenover allen die meer hechten aan mondelinge overlevering en

met Plato schrift als een geheugensteun beschouwen. Wij beperken ons tot

auteur, lezers en werkelijkheid. In het begrip ‘werk’ nemen we de onderdelen

medium en code en bericht op. Meyer Drees onderscheidt tussen werkelijkheid,

werk, auteur en publiek. Bij het onderzoek naar publiek wordt gedacht aan het

receptieonderzoek naar de route, die een geschrift aflegt. Vanaf het moment dat

een auteur met lezers in gedachten aan het schrijven is tot op het moment, dat

lezers het geschrift gelezen wegleggen (Meyer Drees e.a., 1993, 90).

De factor tijd laten we in deze paragraaf buiten beschouwing, maar de andere 

factoren bespreken we met behulp van het volgende schema: 

Figuur 2

Werkelijkheid

Werk

Auteur Lezers
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tekst (werk)
Ricoeur verstaat onder tekst elke taaluiting die op schrift is gesteld (Ricoeur 1991,

107). Deze omschrijving stelt Ricoeur in staat een theorie te ontwikkelen over de

overgang van het gesproken woord naar het geschreven woord en om de speech-

act-theory in verband te brengen met teksten. Op schrift gesteld is een taaluiting

als een intentie om iets te zeggen (109). ‘Betekenis’ ziet hij in ruime zin als de een

alle aspecten en niveaus omvattende expressie van de intentie (52). Een tekst kan

als een werk worden opgevat, een afgeronde en gesloten totaliteit, langer dan één

zin. Kenmerkend voor een werk is dat het een bepaalde vorm en code kent en zo

tot een bepaald literair genre behoort en dat het een bepaalde stijl heeft, een

unieke configuratie (51v.). Door productie en arbeid is het taalgebruik tekst en

werk geworden. Ricoeur blijft ook het werk als een taalhandeling beschouwen en

onderzoeken.

De Openbaring van Johannes is als een werk op te vatten, een compositie in een

bepaalde stijl met een bepaalde opzet en ontknoping. Het werk is geschreven met

een bepaalde bedoeling en het maakt gebruik van middelen om te communiceren

met publiek. Het werk is een ruimte, waarin auteur, werkelijkheid en publiek

samenkomen. Teksten kunnen we structuralistisch benaderen, dat wil zeggen dat

de gelaagdheid van de tekst kan worden opgespoord alsmede de manier, waarop

de tekst met lezers communiceert. Bovendien kan een tekst als genre worden

benaderd. De Openbaring van Johannes behoort tot het genre van de profetie,

maar we zien aan het begin ook de structuur van een brief met een groet, er staan

hymnen in en het werk heeft ook iets van een dierenfabel met het Lam tegenover

het zevenkoppige beest uit de zee (Op. 13:1-10). Het genre is herkenbaar aan

codes, zoals zeventallen, waardoor de lezer zich, meetellend, afstemt op de tekst

en waardoor de tekst verwachtingen wekt of de lezer verrast. Van belang is het

communcatieve karakter,

auteur
Literatuurwetenschappers bedoelen met de term ‘auteur’ verschillende figuren

(Van Gorp 1991, 32v; 191v). Ze kunnen ten eerste denken aan degene, die de

tekst, zoals de lezer die voor ogen heeft, daadwerkelijk heeft gecomponeerd. In

sommige stromingen in de literatuurwetenschappen wordt de individuele auteur

zelfs dood verklaard. Zo oefent het deconstructionisme kritiek op de pogingen de

betekenis van de tekst te verankeren in de identiteit van de auteurs.

Behalve aan de oorspronkelijke auteur, denken literatuurwetenschappers ten

tweede aan een fictieve, impliciete auteur, vergelijkbaar met een persoon, die iets

wil van de lezers. In het verhaalonderzoek staat de impliciete auteur voor een

beeld, dat de lezer zich vormt van de ‘auteur’, die met een bepaalde ideologie of

levenshouding achter of in een werk actief is. Deze ‘impliciete auteur’ wordt door

lezers geconstrueerd uit het verloop van het verhaal onder meer op grond van de

sociale, emotionele en morele inhoud. Belangrijk aan het zoeken naar een

‘impliciete auteur’ of ‘impliciete auteurs’ (een verhaal kan meerdere bevatten), is,

dat de intentie van een tekst, die op lezers en hoorders afkomt serieus wordt

genomen en niet enkel wordt gezien als een subjectieve constructie van lezers. In

elk geval valt de impliciete auteur niet samen met degene, die het boek schreef.

We kunnen de intenties van deze impliciete auteur echter beter aanduiden door

over teksten ook in termen van persoon te spreken (Gadamer 1975, 365): ‘het

geschrift wil’ of ‘het boek bedoelt’.
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Ten derde kan binnen het geschrift ook een auteur als figuur optreden. Deze

drie mogelijkheden zijn te herkennen in de Openbaring van Johannes.

Over wie de auteur is, bestaat al vanaf de vroege kerk onenigheid. Dat is

begrijpelijk, want de Openbaring van Johannes was al snel na verschijnen

controversieel vanwege haar duistere passages en verwarrende inhoud. Geen

wonder dat men, al naar gelang het belang, probeerde ofwel een gezaghebbend

auteurschap aan te tonen ofwel een verdacht auteurschap. Justinus de Martelaar

schrijft in 150, dat de auteur dezelfde is als die van het evangelie. Beide

geschriften zouden van de hand van de apostel Johannes, de zoon van Zebedeüs

zijn. Maar er zijn ook stemmen geweest, die beweerden, dat de Openbaring van

Johannes afkomstig is van een gnosticus Cerinthus. In de derde eeuw meende

Dionysius op grond van het ontbreken van begrippen uit het evangelie naar

Johannes, dat de auteur een andere Johannes is dan de evangelist (Van Schaik

1971, XVII). De feitelijke auteur blijft moeilijk te bepalen, evenals het milieu

waaruit de auteur afkomstig is.

Immink, die wijst op het belang van het zoeken naar de intentie van de

oorspronkelijke auteur als een objectief en historisch verankerd tegenover

voor de kerk, houdt in zijn argumentatie te weinig rekening met de ver-

schillende betekenissen van het begrip auteur en met de verschillende soorten

teksten, zoals romans, gedichten, recepten, processen verbaal, dagboeken,

reisverslagen, historiografie enz, die elk hun eigen manier van verwijzen

hebben. Ook fictie kan verwijzen naar een historische werkelijkheid en his-

toriografie kan niet zonder metaforisch taalgebruik (Immink 1997a,1997b).

Exegeten werken soms met de gedachte van een tekst als persoon. Zo spreekt

Schüssler Fiorenza over een ‘persoon’ (of impliciete auteur), die in drie stappen

beschrijft hoe Christus en God de wereld en het universum regeren. (1) De

overmacht van God en Christus is nu een realiteit in de hemel. (2) Hun

overmacht breidt zich in de eschatologische plagen en in de verschijning van

Christus over de aarde uit. (3) Tenslotte zal deze overmacht alle anti-goddelijke

krachten, de dood en de onderwereld te niet doen (Schüssler Fiorenza 1976, 53).

Hier wordt een intentie van de tekst als een persoon beschreven, die een

constructie is van een exegeet, maar die toch als subject in de tekst beschouwd en

ontmoet kan worden.

Ook de derde mogelijkheid komt voor. In de Openbaring van Johannes treedt

Johannes op, die een profeet is en een dienaar en die ook de opdracht krijgt op te

schrijven wat hij schouwt, die emoties toont, vragen stelt en ook een boekrol moet

eten. Sterker nog, de Openbaring van Johannes begint met het aangeven van een

communicatielijn van de hemel naar de gemeente: God heeft Jezus Christus een

openbaring gegeven. Jezus Christus geeft deze aan een engel en zendt de engel

naar Johannes. Johannes geeft getuigenis van de openbaring aan de dienst-

knechten. Het laatste bijbelboek maakt door deze literaire constructie duidelijk,

dat er in wat getoond gaat worden een communicatielijn aan de orde is, waarvan

God uiteindelijk het subject is.

Het bijzondere van deze Johannes is op de enorme ‘tapisserieën van Angers’

prachtig en hermeneutisch boeiend verbeeld. Johannes is meer dan eens in

gesprek met de engel. Zijn houding is nu eens ingetogen, dan weer afwerend

en op een ander moment verdrietig. De hemelse gestalten treden hem behulp-

zaam tegemoet. Als Johannes huilt, voert een oudste hem, hem beetpakkend
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bij de jas, troostrijk mee. Een engel raakt aan zijn schouders, als hij hem de

opdracht geeft het boekje te eten. De toeschouwer wordt uitgenodigd niet

enkel naar de welsprekende beelden te kijken, maar ook naar de aandachtige

visionair en vooral naar zijn interactie ook in gebaar en gelaatsuitdrukking

met het geschouwde. De tapijtkunstenaars voorzagen Johannes van een

gotisch gebouwtje, dat soms op een kleine kapel, soms op een biechtstoel,

soms op een nis voor heiligen, dan weer op een wachttoren van een kasteel

lijkt. Johannes bevindt zich in het huisje of er voor. Als de engel de zevende

bazuin blaast en de grote stemmen in de hemel zingen, dat de macht om te

regeren nu in handen ligt van God en zijn Gezalfde (11:15), kijkt en hoort

Johannes (profeten zijn wakers en wachters) toe vanuit een kasteeltorentje

door een klein luikje. Een lied over heerschappij vraagt kennelijk om een

kasteelachtige omgeving. Soms trekt Johannes zich veilig terug als het

gebeuren in het visioen te dramatisch is, soms blijkt het huisje, dat op een

kerkje lijkt, zich mee te bewegen met de rampen die zich voltrekken. Maar als

het nieuwe Jeruzalem getoond wordt laat Johannes het gebouwtje ver achter

zich. Die gebouwtjes symboliseren en representeren de kerk, de gemeente als

plaats waar het visioen gezien en gehoord kan worden, de gemeente die

meebeweegt met de gebeurtenissen en al vast schuilplaats en ‘schouw-burcht’

is, een gemeente die uiteindelijk verlaten moet worden als God onder de

mensen komt wonen in het nieuwe Jeruzalem en er geen tempel meer (nodig)

is. De tapijtwevers verbeelden het contact tussen de hemel en Johannes,

tussen Johannes en de kerk en tussen de kerk en de eindtijdtaferelen. En dan

zijn er ook nog de toeschouwers van deze tapijten die getuige worden van deze

relaties en van de bewogenheid van de figuren op de tapijten (Maltzahn 1985;

Mühlemann 1967). Uit de hermeneuse van de tapijtontwerpers spreekt een

duidelijk besef van de functie van Johannes als ‘auteur’ in het laatste

bijbelboek. Deze figuur is schouwer, gesprekspartner en schrijver. Hij

reageert subjectief op wat objectief op hem afkomt. De interactie tussen

schouwer en geschouwde wordt direct getoond.

Het mag duidelijk zijn, dat we het begrip auteur niet naïef kunnen gebruiken.

Het is begrijpelijk, dat hermeneutische denkers zeggen, dat de echte auteur

gesuspendeerd is in de tekst. De tweede mogelijkheid - de tekst als persoon

opgevat - is in zoverre belangrijk, dat daarmee aangeduid kan worden, dat de tekst

een gesprekspartner is met een eigen intentie, een tegenover met een soms

verrassend en kritische stem.

Bij Ricoeur treffen we de aarzeling ten aanzien van de intentie van de auteur aan.

Hij erkent, dat in de wereld van de tekst auteur en omstandigheden zijn vervaagd

(gesuspendeerd) en dat het gebeuren van de tekst betekenis is geworden: ‘een

taalgebruik wordt geactualiseerd als een gebeurtenis, maar begrepen als

betekenis’ (Ricoeur 1991, 50, 74). Want de tekst omvat meer dan wat de auteur

daar en toen bedoelde. Het komt er dan ook op aan de wereld te verstaan, die de

tekst voor zich uitwerpt als een voor de lezers mogelijke wereld met verwijzingen

naar levenservaringen die ons bestaan in een nieuw licht kunnen zetten. Het is

mogelijk te communiceren over de zaak van de tekst, die niet langer toebehoort

aan de schrijver, maar ook niet zondermeer aan de lezer. We kunnen tot op

zekere hoogte wel zeggen wat de tekst als persoon (of impliciete auteur) daar en

toen bedoelde, maar het is niet mogelijk de intentie van de echte auteur tegenover

ons ontwerp te plaatsen en als een criterium te hanteren.
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lezers
Een hedendaags vertolker die een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes

interpreteert is te beschouwen als een ontvanger, die de toenmalige auteur niet

voor ogen had. De auteur heeft uiteraard geen idee van de wereld van een

moderne vertolker. In elk geval kan worden verondersteld, dat een eenmaal

geschreven tekst losraakt van auteur en context van ontstaan en een oneindig en

gedifferentieerd publiek heeft.

Een auteur rekent in zijn compositie met lezers of hoorders. Door de com-

positie kan de tekst impliciet en expliciet een interactie aangaan met het publiek.

De Openbaring van Johannes is bedoeld om voor te lezen (Op. 1:3). Iemand (wie?)

zegt: ‘zalig wie voorleest’. Met die opmerking is de communicatie van de hoorders

met de tekst literair vorm gegeven. In de telkens terugkerende zinsnede in de

boodschappen aan de zeven gemeenten (‘Wie een oor heeft, die hore, wat de

Geest tot de gemeenten zegt’ - Op. 2:7,11,17,29; 3:6,13,22), is dit interactieve

aspect ook werkzaam.

werkelijkheid
Onder werkelijkheid wordt de wereld verstaan, waarnaar de tekst verwijst. Deze

wereld kan historisch of fictief zijn (Ricoeur 1988). Ze omvat feiten, maar ook

gedachten en overtuigingen.

Johannes is als balling op Patmos. Gaat het bij de mededeling enkel om een

historische realiteit? Een meditatief vertolker als Cromphout speelt met de

gedachte van een fictieve verbanning en beschouwt Patmos als een

verkleining van de wereld tot een eiland. ‘De wereld wordt Patmos, het

rotseiland. De kerk wordt gereduceerd tot haar kleinste gestalte, die van een

eenzame getuige’ (Cromphout 1979, 19).

Een aantal vertolkers wil uitgaan van het gezag van de auteursintentie. Naar hun

opvatting zijn er in een tekst vele verwijzingen te vinden naar de werkelijkheid

buiten de tekst, waarbij de auteur aan één-op-één-verbindingen heeft gedacht. Met

andere woorden deze vertolkers menen, dat er wel uiteenlopende duidingen zijn,

maar dat uiteindelijk een gereconstrueerde auteursintentie in de verwijzing de

doorslag moet geven. Het gaat hen om de ene door de auteur bedoelde objectieve

historische betekenis. Gadamer vindt dit onderscheid tussen duidingen van lezers

en de bedoeling van de auteur niet houdbaar. Het is zijns inziens een vorm van

onhistorisch denken, die geen recht doet aan de voortgaande interpretatie-

geschiedenis van een tekst. Hij meent dat teksten de ontologische mogelijkheid

hebben tot een grote verscheidenheid in verstaan. Teksten hebben een surplus aan

betekenis, die de tijd van ontstaan overstijgt, zegt ook Ricoeur.

Ricoeur ziet in zijn reflectie op het probleem van verwijzen enerzijds een

spanning tussen gebeuren en betekenis en anderzijds een spanning tussen zin

(‘sense’) en verwijzing (‘reference’). Ricoeur gebruikt deze onderscheidingen in

een betoog over mondeling taalgebruik. Dat loopt uit op een kritische uitspraak

over de manier waarop de romantische traditie van de hermeneutiek het begrip

spraakhandeling gehanteert en meent, dat tekstbegrip op te vatten is als de

herkenning van de auteursintentie vanuit het standpunt van het oorspronkelijk

publiek in de oorspronkelijke situatie waarin taal werd gebruikt (Ricoeur 1991,

85). Door goed na te denken over de dialectiek van gebeuren en betekenis in het

taalgebruik en over de dialectiek van ‘zin’ en ‘verwijzing’ hoopt Ricoeur de

romantische teksthermeneutiek van de reconstructie van de oorsprong te kunnen
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vrijwaren. Hij kan dat doen door ook de tekst als een vorm van taalgebruik te

verstaan en wat voor mondeling taalgebruik geldt mutatis mutandis te laten

gelden voor teksten. En interpretatie, een betekenisontwerp, een vertolking, het

zijn nieuwe taaluitingen, die voortvloeien uit de uiting van de tekst. Daaruit blijkt

het open karakter van de tekst, het oorspronkelijke vermogen om zich te

vernieuwen (122). Het gaat om refiguratie, toe-eigening, hervatting van het werk,

dat in de huidige ervaring betekenis ter wereld wil brengen (129). Interpretatie is

‘het inslaan van de denkweg, die de tekst opent, het zich op weg begeven naar de

oriënt van de tekst’ (127). We voegen er aan toe, dat voor het besef van vertolkers

van bijbelgedeelten tot deze ‘orient’ van de tekst het spreken en handelen van God

behoren. Laten we de dialectiek tussen ‘gebeuren’ en ‘betekenis’ en de dialectiek

tussen ‘zin’ en ‘referentie’ nader bekijken.

Wat de dialectiek tussen gebeuren en betekenis betreft: Ricoeur baseert zich op de

speech-act theorie van Austin en Searle en stelt dus het taalgebruik voor het taal-

systeem. Taalgebruik is gebeuren plus betekenis. Iemand zegt iets tegen iemand

anders en dat gezegde heeft een propositionele inhoud. Het gezegde wordt als

een wens, een bewering of een belofte geformuleerd. Zo doet de spreker iets als

hij spreekt, hij maakt ook gebaren, trekt een gezicht en heeft een bepaalde

intonatie. Tenslotte lokt de spreker ook een effect uit bij de luisteraar. De

luisteraar toont zich overtuigd of bang bijvoorbeeld. Lezen we later, wat de

spreker heeft opgeschreven over wat hij zei, deed en uitrichtte, dan kunnen we als

lezer de propositionele inhoud (het locutionaire aspect) verstaan. We begrijpen

het gebeuren als betekenis (Ricoeur 1991, 89), zoals een spreker het taalgebruik

actualiseert als gebeuren en een luisteraar dat taalgebruik begrijpt als betekenis

(Ricoeur 1991, 74). We begrijpen uit grammatica en leestekens dat het om een

wens ging, een belofte of een dringend bevel (het illocutionaire aspect), maar we

zien de lichaamstaal niet. Het moeilijkst is het om het effect na te voelen bij de

luisteraars (perlocutionaire aspect). Dit houdt in dat de existentiële ervaring en de

mentale gevoelens van toen op papier niet zomaar kunnen worden overgedragen.

Wat wordt gecommuniceerd via het schrift is vooral de betekenis. In ons voor-

beeld komt dan niet alleen de intentie (bedoeling) van de auteur geworden

spreker over, maar ook de betekenis van wat hij zei en het meeste van deze twee

is in het geschrift de betekenis, die blijft en die kan steeds opnieuw worden ge-

lezen en geïnterpreteerd. We moeten het als lezers met de taal doen: ook de men-

tale handelingen, het engagement achter de belofte of het ervaren gebrek achter

de wens, deze tot de intentie van de auteur behorende ervaring is voor lezers

alleen beperkt toegankelijk via de op schrift gestelde betekenis, via de taal waarin

zich het innerlijk uitdrukt. Ricoeur beschrijft de dialectiek tussen gebeuren en be-

tekenis als een spanning in de betekenis zelf, of liever als een spanning tussen de

objectieve kant (de propositionele inhoud) en de subjectieve kant (de bedoeling).

De tweede spanning is die tussen ‘zin’ en ‘verwijzing’. Volgens Ricoeur, die

gebruik maakt van een artikel van Frege over ‘Sinn’ en ‘Bedeutung’, kan alleen op

het niveau van de zinsbouw onderscheid worden gemaakt tussen wat wordt

gezegd (de ‘sense’, ‘Sinn’) en waarover het wordt gezegd (‘reference’,

‘Bedeutung’). Door de ‘verwijzing’ treedt de taal buiten haar grenzen en komen

we in de werkelijkheid terecht. De verwijzing legt een verband tussen de tekst en

de ‘leefwereld’ (Husserl). Ricoeur ziet het zo, dat aan de tekst een ervaring vooraf-

gaat van in-de-wereld-zijn, een ontologische voorwaarde, een prefiguratie. Deze

wordt taal en gaat binnen in de tekst, in de configuratie. In de refiguratie wordt

vervolgens de betekenis toegeëigend. Ricoeur neemt een positie in tussen 

aan de ene kant de ideologie van de absolute tekst in een bepaalde vorm van
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structuralisme en aan de andere kant de ‘intentional fallacy’ die alles op de kaart

van de auteursintentie zet. Voor hem biedt een tekst een wereld, waarin schrijver,

historische omstandigheden zijn opgegaan in een inhoud. Dankzij het schrift

heeft de mens niet alleen een situatie, maar ook een wereld (Ricoeur 1991, 97).

We maken een kritische kanttekening. Schrijven is maar tot op zekere hoogte

vergelijkbaar met spreken. Volgens Ricoeur is het voornaamste verschil tussen

het gesproken woord en het geschrift dat in de tekst de werkelijkheid, waarnaar

wordt verwezen niet meer direct aanwezig (‘tonend’) is (Ricoeur 1991, 64-86).

Maar de directe verwijzing geldt niet in alle gevallen voor sprekers. Zo verwijzen

sprekers die beloften doen, naar een werkelijkheid, die er op dat moment niet is.

Met andere woorden de inhoud van wat een spreker inhoudelijk zegt is ook niet

altijd als controleerbare verwijzing aanwezig.

Wie de relatie tussen de Openbaring van Johannes en de werkelijkheid met het

oog op een vertolking bestudeert, moet zich steeds afvragen naar welke werkelijk-

heid het tekstgedeelte verwijst, naar welke feiten, thema’s, ideeën, voorstellingen,

politieke of maatschappelijke of godsdienstige ontwikkelingen. En wat de

werkelijkheidswaarde is van de hemel, of van de tijd en ruimte voorbij onze tijd

en ruimte (nieuwe hemel en nieuwe aarde)? Verder kunnen vertolkers zich afvra-

gen op welke wijze de werkelijkheid in de tekst naar voren komt: wordt de realiteit

geregistreerd of krijgen we juist een propositionele inhoud met een gevoelslading

voorgeschoteld? Of moeten we er de nadruk op leggen dat de tekst de bedoeling

heeft met waarschuwingen, voorschriften, beeldtaal en lessen de werkelijkheid te

veranderen? Een dergelijke vraag brengt ons bij de relatie tussen tekst en

historische situatie als aspect van de werkelijkheid, waarnaar de tekst verwijst.

tekst en situatie
Vertolkers hebben voor het maken van een betekenisontwerp een min of meer

historische benadering: verstaan is de tekst verstaan in de context van ontstaan.

We kennen oude teksten en hun situatie met behulp van analogische verbeelding

en het kenmerk van de analogie is dat er overeenstemming is en toch ook weer

niet. Om overeenstemming en verschil te kunnen bepalen, moeten we ons

bewust zijn van onze eigen wereld. Historisch kennen is nooit volkomen (er blijft

verschil in tijd, ruimte en opvattingen), maar daarom nog niet onmogelijk. We

houden vast aan het ontwerpen van zoiets als een oorspronkelijke bedoeling. Een

historische benadering wil een ontwerp van de wereld van de tekst als een

autonome ander aanbieden, tegenover wie vertolkers zich verhouden in de

spanning van vrijheid en gebondenheid. Een dergelijke benadering levert aan-

nemelijke criteria op om vermoedens, misverstanden en onjuistheden over de

wereld van de tekst te beoordelen en uit de wereld te helpen. Verder tonen de

historici onder de exegeten waar en hoe de tekst is gesitueerd in de historie. Ze

verbinden zo degenen die verstaan met de bronnen van de traditiestroom, waarin

de goede verstaanders zich zelf bevinden en helpen hen terug te keren naar de

oorsprong en de beslissende kern.

Vertolkers hebben vaak impliciet een visie op de wijze waarop de taalwereld

van de tekst relatie heeft tot de historische situatie, waartoe sociale, historisch-

culturele en persoonlijke aspecten behoren. Teksten hebben impliciet of expliciet,

in meer of mindere mate een communicatieve betrekking tot een historische

situatie op cultureel, sociaal en persoonlijk vlak. Ook fictie heeft een context van

ontstaan, al is die vrijwel geheel gesuspendeerd in de tekst. De Openbaring van

Johannes is niet een beschrijving van historie, ze is profetisch in die zin, dat ze

hoorders vermaant de eigen zichtbare historische context (van 95 na Chr.) te

60



verstaan in het licht van de diepte-dimensie van de strijd tussen God en het

kwaad. De vraag kan dan ook voor de Openbaring van Johannes worden gesteld of

dit genre van profetie in boodschappen, visioenen en beeldspraak toch niet ook

versluierd over de historische werkelijkheid spreekt? Nu blijken er verschillende

mogelijkheden te bestaan om de relatie tussen tekst en situatie op te vatten.

Ten eerste, historische benaderingen zien de Openbaring van Johannes als een te

ontsleutelen code van een historische werkelijkheid. De situatie krijgt de hoofd-

aandacht. Dit model neemt middelen van historisch onderzoek te baat om een

betekenis van de tekst in en voor de tijd van ontstaan te ontwerpen. Ze is het

meest gericht op wat in de termen van Gadamer de reconstructie werd genoemd.

Dat kan zelfs zover gaan, dat in de Openbaring van Johannes wordt gezocht naar

(al dan niet) verhulde verwijzingen naar de historische werkelijkheid, ook in de

visioenen. Want een historische reconstructie wil als het even kan ondubbel-

zinnige verwijzingen naar de historie vinden. Zo laten vertolkers in hun

verstaansarbeid afstand tot de wereld van de tekst gelden. Ze moeten er wel op

bedacht zijn, dat ze, door hun hoofdaandacht voor het verstaan van de tekst in de

tijd van ontstaan, geneigd zijn te zoeken naar een één-op-één-betekenis, niet

alleen van mededelingen met een duidelijke verwijzing, maar ook van de

beeldspraak. Het kan zijn, dat ze daardoor eerst willen uitzoeken in hoeverre een

zin naar historie verwijst. Verder is de kans aanwezig, dat de exegeet meent

vanuit een onbevooroordeelde, archimedische positie buiten de tekst te kunnen

oordelen. Het voordeel van deze benadering is, dat ze een genuanceerd ontwerp

van de historie kan opleveren. Het nadeel is, dat de historische interesse voor

beeldtaal een te hechte band met de context veronderstelt en te weinig rekent met

de openheid en het surplus van beeldtaal, die in de tijd van ontstaan zijn beoogd.

Degenen, die met het oog op een vertolking historisch verstaan, moeten zich dus

bewust zijn van deze punten en niet te naïef uit het beeld in de verwijzing

stappen.

Ten tweede, literaire benaderingen leggen alle nadruk op de Openbaring van

Johannes als taalwerkelijkheid en willen van verwijzingen in de tekst naar

historische omstandigheden niet of nauwelijks weten. De inhoud staat centraal.

Meestal maken vertolkers gebruik van allerlei vormen van structuralistische

exegese. Deze benadering biedt voor de verstaander, die hoofdzakelijk gespitst is

op wat Gadamer integratie van het verleden in het eigen bestaan heeft genoemd,

een aanlokkelijke werkwijze: er komen gemakkelijk universele theologische

inhouden op tafel en de structuur van de tekst wordt conceptueel neergezet,

gereed voor toe-eigening in een vertolkingaanbod. Het zwakke punt is de abstrac-

tie van het idee ten opzichte van de historische situatie, waardoor de tekst wordt

gevoed en waarop de tekst ingaat.

Ten derde, retorische benaderingen richten zich op lezers in interactie met zowel

de inhoud van de tekst als met de situatie. Ze maken duidelijk, dat de interactie

tussen tekst en situatie geloofsvragen opwerpt.

Schüssler Fiorenza volgt in haar uitleg een methode om de communicatieve

kracht van de tekst te analyseren. In een eerste stap onderzoekt ze het

poëtisch-evocatieve karakter van de taal, vervolgens stelt ze de retorische

strategie vast, waardoor teksten bij lezers of hoorders emoties, overtuigingen

en identificaties kunnen losmaken. En tenslotte laat ze zien, waarom de

constructie van de wereld van de Openbaring van Johannes een passend ant-

woord is op de historisch-concrete situatie (Schüssler Fiorenza 1985, 183).

Volgens haar retorische analyse vraagt de retorische dynamiek van de tekst om
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een retorische strategie van lezen, die de historische, literaire en theologische

analyse kan integreren (Schüssler Fiorenza 1991, 20).

Volgens een dergelijke aanpak wil de Openbaring van Johannes mensen in de

verdrukking een hart onder de riem steken. Vanuit de gedachte, dat zulke

ernstige beelden als in de Openbaring van Johannes te vinden zijn wel moeten

passen op een ernstige situatie. En omgekeerd, dat zo’n ernstige situatie wel moet

leiden tot ultieme geloofstaal voor een crisis. Het bezwaar is, dat vertolkers

zichzelf zouden kunnen opsluiten in een vicieuze cirkel van passende tekst en

passende situatie. Ze worden afhankelijk van elkaar. Om de keuze, die de

Openbaring van Johannes de lezers voorhoudt, duidelijk te maken, zullen ook de

alternatieve manieren van verwerken van de situatie bekend moeten zijn

(reageert 1 Petrus met gehoorzaamheid aan de overheid anders dan de

Openbaring van Johannes op een vergelijkbare context?). Beter dan in termen van

vraag en gepast antwoord is het de relatie tussen tekst en situatie te vangen in

termen als ‘respons’ en ‘roeping’. Een situatie op een profetische manier geïn-

terpreteerd ‘roept’ om een ‘respons’ en die respons kan verschillend uitpakken en

leiden tot een conflict. Een dergelijk responsconflict was in de gemeente van de

Openbaring van Johannes gaande. Er is vanuit een praktisch theologisch per-

spectief, dat vraagt naar de hermeneutisch-communicatieve praxis, veel voor de

retorische benadering te zeggen. Ze laat zien, dat teksten (in een toegepast

hermeneutisch omgaan met teksttradities) ingaan op een situatie en uit zijn op

communicatie en verandering in die situatie. Vertolkers lezen de Openbaring van

Johannes als een taaluiting in gesprek met publiek. Als uitbreiding van de

historische benadering, vindt men er meer begrip voor de eigen aard en functie

van de beeldtaal in een specifieke context. De tekst blijft autonoom als een ander

staan. Vertolkers krijgen door een ontwerp te maken van de interactie tussen

tekst, situatie en toenmalig publiek de kans voor hun vertolking naar een analogie

zoeken tussen aan de ene kant de communicatie van de tekst van toen met 

het toenmalig publiek in een specifieke context en aan de andere kant de

communicatie van de preek of catechese met het huidige publiek in de eigen

context. In de bevrijdingstheologie wordt vaak de tekst op deze manier via de

analogie van de context geactualiseerd (bijvoorbeeld: Babylon staat voor kapitalis-

me en onderdrukking nu). De vraag blijft of we in de Openbaring van Johannes

enkel een ‘jail-house perspective’ aantreffen, dat gelijkelijk de nood van de zeven

gemeenten met hun verschillende problemen weergeeft. En of we in de beeldtaal

een weerspiegeling zien van de situatie of dat we de Openbaring van Johannes

zien als een product van een godsdienstige visie op de werkelijkheid en een

historische situatie (Yabro Collins 1984, 106f.; zie ook Richard 1995). Misschien

stond in de godsdienstige ogen van de toenmalige profeet de wereld wel in brand,

terwijl het in de beleving van het publiek in feite allemaal wel meeviel.

2.1.3 Vrijheid en gebondenheid
Hoe vrij staan vertolkers ten opzichte van de wereld van de tekst? Dat teksten

willen communiceren met lezers is duidelijk. Daarmee leveren teksten zich ook

uit aan de refiguratie door lezers. Die kunnen de tekst naast zich neerleggen,

adoreren of boos verwerpen. Zo is een verhaal als configuratie gericht op de lezer.

Het verhaal moet zo geschreven zijn, dat het te volgen is door lezers. Soms is 

het verhaal zo geconstrueerd, dat de catharsis in de plot van het verhaal is

opgenomen, met de bedoeling lezers te raken. Op een ander moment worden de

lezers overgehaald om met de auteur mee een ander perspectief in te nemen.
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Teksten als configuratie rekenen al met de refiguratie door lezers. Tussen de

wereld van de tekst en de wereld van de lezer heeft de refiguratie een plaats. Men

kan lezen als een strijd opvatten, waarin de wereld van de tekst en de wereld van

de lezer de degens kruisen en elk voor hun recht opkomen. Lezers hebben een

vrijheid tot refiguratie, maar die vrijheid verwerven ze in een spanning tussen

vrijheid en gebondenheid. Ricoeur onderscheidt: (1) een naïef, verwachtingsvol

lezen uit plezier; (2) een gedistantieerd lezen met een bepaalde manier van

verstaan volgens de logica van vraag en antwoord met de tekst als een tegenover;

(3) een ‘historisch’ lezen, dat ontspringt aan de vraag welke historische horizon

het ontstaan en het effect van het werk bepaalde en hoe deze horizon de inter-

pretatie van de huidige lezer begrenst. De vraag, wat de tekst daar en toen zei,

blijft, aldus Ricoeur onder de controle van de vraag wat de tekst nu tegen mij als

lezer zegt en wat ik tegen de tekst zeg (Ricoeur 1988, 175).

De relaties, die mogelijk zijn tussen verhaal en lezer, spelen zich af rond de

polen gebondenheid en vrijheid ten opzichte van een verhaal. Die spanning is

basaal. We benutten de dialectische relaties, die Ricoeur toevoegt aan deze basis-

dialectiek voor de relatie tussen vertolker en bijbeltekst. Dit gebruik is in die zin

geoorloofd, dat de bijbel ook de basisgenres van historiografie en fictie kent,

waarop Ricoeur deze dialectiek toepast (Ricoeur 1988, 177-180).

1. Vertolkers komen, als gezegd, altijd terecht in het basisspanningsveld van

vrijheid en gebondenheid. Ze weten zich schatplichtig aan de erfenis uit het

verleden, maar zoeken ook naar een eigen antwoord, een betekenisontwerp,

een vrije refiguratie, die in feite een variatie op de themawereld van de tekst is.

Vertolkers zijn gebonden aan de strategie van de tekst en dat maakt hun

vrijheid relatief. Tegelijk vullen ze met hun verbeeldingskracht leemten op om

de tekst te kunnen verstaan. Daarin zijn ze betrekkelijk vrij. Ze voegen wel toe,

maar ze kunnen ook weer niet alles invullen. Een vertolker ontvangt de tekst,

maar kan zich door lezen ook opgelucht voelen en bevrijd van een vastgeroeste

mening of hardnekkig gedrag. Een lezer erkent dan de invloed van de wereld

van de tekst. Deze catharsis is een aan de tekst gerelateerde vrije handeling.

2. Een uitwerking vindt de basisspanning tussen vrijheid en gebondenheid in

een dialectiek tussen hetzelfde en het andere. De tekst wil de vertolker binnen-

halen in de wereld van de tekst, maar de vertolker leeft in een andere wereld 

en laat zich niet zomaar overhalen. Aan de ene kant ervaren vertolkers 

verwantschap met teksten uit het verleden, aan de andere kant is het verleden

totaal anders, een ongenaakbaar tegenover. Het kan in analogie worden 

toegeëigend (er zijn punten van overeenstemming en toch blijft er verschil).

3. De basisspanning kan ook gezien worden als een dialectiek tussen referentie en

communicatie. Een vertolker interpreteert de verwijzing, de wereld van de

bijbeltekst. En die wereld bereikt een vertolker voor zover ze communicatieve

mogelijkheden heeft. De bijbeltekst doet een appèl en dat appèl kan worden

verstaan omdat er een effectieve geschiedenis van verstaan bestaat, die sporen

heeft nagelaten. Maar ook omdat er een geloofsgemeenschap van verstaan

bestaat, waarin de effecten van de teksten hun invloed hebben nagelaten en

waarin teksten om verstaan ‘roepen’.

4. En er bestaat een dialectische spanning tussen ‘stasis’ en ‘impetus’. Vertolkend

lezen is een vorm van stilstaan. Vertolkers onderbreken hun activiteiten en

verwijlen in de wereld van een tekst. Tegelijk beleven ze lezen als aanzet 

tot nieuwe activiteiten, die de taal-wereld van de tekst overstijgen. Reflectie

neemt in het lezen als het ware een pauze (een onderbreking) en tegelijk

incorporeren lezers onbewust of bewust de lessen van de wereld van de tekst.
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Deze laatste spanning tussen stilstaan en bewogen worden is ook typerend

voor de zondag. Een kerkdienst onderbreekt en doorbreekt de gang van de tijd

en die onderbreking zet even rustgevend als activerend aan tot een nieuw zijn

en een nieuw handelen.

Aan deze spanningsvelden kan niemand zich onttrekken. Het is niet mogelijk om

een van de beide polen eenzijdig naar voren te halen als wezenlijk. Dat druist in

tegen wat verstaan is. De dialectiek verheldert onder andere, dat historisch-

kritische lezers, hoe objectief ze ook zijn, niet neutraal zijn. Gaat het om een

canoniek geschrift als de Openbaring van Johannes, dan is in deze spannings-

velden bovendien de kwestie van gezag aan de orde en de gezagskwestie is een

sociaal bepaalde kwestie. Kan de Schrift nog wel gezag hebben in het spannings-

veld tussen vrijheid en gebondenheid? Het antwoord is ontkennend als we gezag

alleen in een van-naar-model hanteren en de verstaander alleen maar als

gehoorzaam ontvanger mogen zien. In een dialogisch model is echter sprake van

gezag, als we het opvatten in de zin van iets overtuigends te zeggen hebben. De

bijbel heeft in de praktijk invloed en wordt gelezen met de verwachting dat ze iets

fundamenteels te zeggen heeft voor leer en leven. Het is niet zo, dat de vrijheid

moet worden ingeleverd om het gezag te kunnen handhaven.

2.2 Verstaan van een getuigenis door vertolkers

We hebben hermeneutische veronderstellingen van verstaan door vertolkers

beschreven. Een betekenisontwerp ontstaat in de dialoog tussen de wereld van de

tekst en de wereld van degene die verstaat met het oog op de vertolking. De

zelfstandigheid van de goede verstaander is belicht in de spanningsvelden van

vrijheid en gebondenheid. Vertolkers proberen zo eerlijk mogelijk de wereld van

de tekst te ontsluiten. Ze hebben echter een bijzondere interesse. Ze lezen de

bijbel ook vanuit de vooronderstelling dat God ter sprake komt. En in preek of

catechese willen ze hoorders en catechisanten aanmoedigen te communiceren

met het getuigenis dat de tekst geeft van Gods handelen en spreken. Bijbelteksten

zijn als gewone teksten te benaderen ook door vertolkers. En het is goed dat ze

gewoon verstaan, al hebben ze ook bij het verstaan de gemeente als mogelijke

hoorder in gedachten. In deze aparte laag verstaan ze het getuigenis in de tijd van

ontstaan. En dat getuigenis eigenen ze zich niet alleen toe in die zin, dat ze in

eigen woorden kunnen weergeven wat het getuigenis inhoudt, maar ze eigenen

het getuigenis zich ook toe in die zin, dat ze de wereld van de tekst als getuigenis

van God ter harte willen nemen

Vertolkers zullen dus God niet enkel, zoals literatuurwetenschappers,

beschouwen als een personage, dat een rol speelt in de plot van de tekst

(Goedegebuure 1993, 81), maar beseffen, dat ze met de ‘in vrijheid Liefhebbende’

(Barth) te maken hebben. Romans en kunstwerken en ook wetenschappelijk

historisch onderzoek vragen om toe-eigening in de zin van een begripsvolle

weergave in het eigen denkkader, maar het is doorgaans niet zo, dat deze werken

zoals een bijbelgedeelte, gelezen of bekeken worden om daaraan heilvolle en

kritische betekenis voor geloof en geloofsgemeenschap te ontlenen. Daar komt

bij, dat die betekenis voor een specifiek moment in een specifieke context van rite

of onderricht moet worden omgezet in een vertolkingbetekenis. Bij alle gewone

verstaan geloven vertolkers, dat de overlevering een vorm van gedachtenis is met

het oog op de toekomst en dat het verstaan van traditie ook in termen van geloof
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kan worden opgevat als middel waarvan God gebruik maakt om contact te hebben

met mensen en om ze onderweg te houden naar de Toekomst. Zo is alles wat we

in algemeen hermeneutische termen kunnen beschrijven en inkaderen ook nog

eens een keer in relatie te zien met theologische interpretamenten.

Er volgt opnieuw een schema voor het verstaan door de vertolker. Ten opzichte

van het vorige schema zijn er twee verschillen: de term getuigenis (2.2.1) en een

omschrijving van het handelen van God, spreken, komen, troosten (2.2.2) zijn

toegevoegd. We zullen deze termen nader toelichten en bovendien nog aandacht

besteden aan de verhouding tussen algemene en bijzondere hermeneutiek.

Figuur 3

2.2.1 Getuigenis
De tekst van de Openbaring van Johannes kan worden gezien als getuigenis van

het spreken, komen en troosten van God. In de tekst is deze unieke ervaring

getransformeerd en geïnterpreteerd (vergelijk Ricoeur 1980, 119-155, een artikel

met de titel ‘The Hermeneutics of Testimony’). 

Op zijn beurt is het ontwerp van betekenis te beschouwen als een nieuw

getuigenis van de tekst (figuur 3). De term getuigenis is in het kader van omgang

met de bijbel als boek van de gemeente geschikt. Ze maakt zowel de bijbeltekst als

degene die verstaat tot getuige. Verder kan ook de gemeente als een gemeenschap

van getuigen worden beschouwd.

De term getuigenis kan toegepast worden op woorden, werken, handelingen,

levens, die getuigenis geven van een intentie, een inspiratie, een idee in het hart

van de ervaring en de geschiedenis. Met getuigenis kan bedoeld zijn dat iemand

ooggetuige is van een ingrijpend gebeuren, maar ook dat iemand getuige is van

een openbaring of verschijning en zelfs dat iemand getuige is van een getuigenis.

Voor de eerste christenen bijvoorbeeld kon al gauw niet zoveel onderscheid meer

worden gemaakt tussen degene, die de levende Heer met eigen ogen gezien had

èn degene aan wie de opgestane Heer was verschenen, zoals Paulus op weg naar

Damascus of Johannes op Patmos èn degene die via bijbelse geschriften, evange-

liën, brieven of apocalypsen contact kreeg met God. 

Wil iemand filosoferen en theologiseren over het getuigenis, dan kan dat

alleen wanneer zij of hij zich bewust is van de eigen interpretatie. Een getuigenis

interpreteren is namelijk een daad van zelf-exegese (men moet een ontwerp van

zichzelf maken) en een daad van historisch verstaan gebaseerd op tekenen, die

het absolute of de Absolute gaf (men maakt een ontwerp van het gebeuren).
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Ricoeur zoekt naar deze verbinding tussen zelfonderzoek en historische

exegese. Hij gebruikt daarvoor het concept getuigenis, dat hermeneutisch is in

een dubbele zin (Ricoeur 1980, 145). Ten eerste: het getuigenis is een gave, het

geeft een inhoud die geïnterpreteerd wil worden, het is een manifestatie. Het

getuigenis van de openbaring van God op de Sinai en van leven, kruis en

opstanding van Christus geeft te denken en doorbreekt de autonomie van de tekst

die daarvoor taal heeft en doorbreekt de autonomie van de verstaander van deze

tekst. Ten tweede: het getuigenis geeft niet alleen inhoud aan een interpretatie,

het ‘roept’ om een interpretatie. Het getuigenis als roepstem vraagt om respons,

omdat het een dialectische spanning tussen betekenis en gebeuren overdraagt.

Zo wordt het Exodusgebeuren (als ervaring, gebeuren en betekenis) overgedragen

met een grote potentie aan betekenis voor andere tijden. Interpretatie is ook

nodig, omdat de interpretator moet onderscheiden tussen een waar en vals

getuigenis, tussen de manifestatie en de crisis van allerlei andere mogelijke

verschijningen. En het getuigenis roept om interpretatie, omdat er een spanning

geconstateerd kan worden tussen getuige en getuigenis, zoals bij Jezus, die heeft

geleden aan het getuigenis of in de Openbaring van Johannes waar sommige

getuigen martelaren zijn geworden. Dat alles vraagt om onderscheiding der gees-

ten op basis van wat de uitleggers van God te weten zijn gekomen.

De term ‘getuigenis’ is passend met het oog op de Openbaring van Johannes.

Van de dienstknecht Johannes (doulos) wordt gezegd in de inleiding, dat hij

heeft getuigd (emarturèsen) van het woord Gods en van het getuigenis (martu-

rian) van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft (Op. 1:2). In die zin staat

een verband tussen het spreken van God en het getuigenis door Johannes. En

deze unieke ervaringen zijn getransformeerd tot een tekst. De inleiding

betitelt de Openbaring van Johannes als woorden van profetie (Op. 1:3). In

19:10 lezen we, dat het getuigenis van Jezus de geest der profetie is. Aan de

ene kant is hier sprake van profetie en van bijzondere christelijke profeten, die

het getuigenis van Jezus hebben (19:10) en daaraan kunnen lijden, aan de

andere kant is niet uitgesloten, dat alle christenen in hun getuigenis naar bui-

ten gezien kunnen worden als mensen die het getuigenis van Jezus hebben

(12:17). In 19:10 krijgt de ik-figuur te horen van de engel (de mededienst-

knecht) niet hem te aanbidden, maar God. Daarmee is aangegeven waarom

het gaat bij de geest van de profetie als getuigenis en daarmee is waarschijnlijk

ook begrijpelijk waarom de gemeente ook als getuige wordt gezien: de

Openbaring van Johannes onderstreept een bijzondere rol voor de gemeente.

Ze moet op basis van de geest der profetie, geïnspireerd door de Openbaring

van Johannes de confrontatie zoeken met de afgoderij van Rome, zoals Elia

met Izebel in conflict was en getuigenis geven van het geding tussen God en

de machten, die zich als goden gedragen (Schüssler Fiorenza 1991, 31f.;

Bauckham 1993, 118-121). Het boek is zelf een profetisch getuigenis.

2.2.2 Spreken, komen, troosten
De woorden spreken, komen, troosten, die we in figuur 3 gebruiken om het

handelen van God aan te duiden, dragen een communicatief karakter. Ze zijn

ontleend aan Noordmans omschrijving van de triniteit in Herschepping: ‘Maar 

God kan volgens het evangelie telkens anders. De eenheid Gods is gebroken. 

Als spreken niet genoeg is, dan komt Hij; als komen niet genoeg is, dan 

troost Hij. Dat meervoud moet in iedere toespraak te horen zijn...De gehele bijbel

is de openbaring van wat in 1 Johannes 4:16 staat. God is liefde’ (Noordmans, 
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VW 2 1979, 223). De Openbaring van Johannes tekent als anti-beeld de triniteit

van het verderf: de draak, het beest uit de zee en het propaganda-beest uit de

aarde (Op. 13). De Openbaring van Johannes presenteert God, het Lam en de

Geest als een op menselijkheid bedacht meervoud in God, dat zich keert tegen de

macht van het meervoudig kwaad. Beeld en tegenbeeld staan tegenover elkaar.

Wie God zegt, zegt ook het tegendeel: chaos en destructie.

Deze God gaat op verschillende manieren om met de realiteit. God spreekt en de

wereld ontstaat tegenover de chaos, de oervloed, staat in Genesis 1 te lezen. Het

Rijk van God vormt een tegenbeeld van de chaosmachten. Als er sprake is van een

nieuwe hemel en een nieuwe aarde in het laatste bijbelboek, dan wordt gedacht

aan een zo ingrijpende verandering, dat alleen God die kan teweegbrengen.

Tegelijk zijn mensen geroepen tot hoop en verantwoordelijkheid en mogen ze

weten dat het Rijk van God als een verborgen werkelijkheid actief tegenwoordig

is. Er bestaan tekenen, voorlopige en tijdelijke realisaties van dat rijk, als de

vervulling van de verlangens naar voldoende eten, liefde en veiligheid, van

verlangens naar heelheid, vergeving, verzoening en bevrijding van kwaad, van

verlangens naar volledige vervulling van de menselijke mogelijkheden.

God spreekt niet alleen, maar komt in Jezus en bindt in hem de strijd aan tegen

zonde en vervreemding. In dat komen brengt Jezus het koninkrijk van God nabij

en geeft hij nieuw leven, waarin de breuken van de mens ten opzichte van God,

ten opzichte van de naaste, ten opzichte van de kosmos en ten opzichte van

zichzelf zijn geheeld. De tegenkrachten, zoals de demonen, komen aan het licht

in Jezus’ optreden. Aan het kruis wordt Jezus het meest teruggedrongen door het

kwaad, maar het kwaad heeft het niet gewonnen. Deze weg door kwaad en lijden

heen wordt door God gelegitimeerd en verstaan als verzoening. Christus staat op

en neemt mensen in dienst van zijn ‘weerloze macht’ en bevrijdt tot navolging.

De notie, dat God troost wil zeggen, dat de werkelijkheid vindplaats kan zijn

van Gods Geest, die zich keert tegen de ongeest van dood en verstoring. De Geest

is een levendmakende kracht, een vernieuwer die wat niets is in aanzijn roept.

‘Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt’ (Op. 2:7,11,17,29;

3:6,13,22). De Geest doet zuchten en bidden en verlangen naar vervulling en

heelheid. De Geest doet de mens zin vinden, temidden van onzin en zinloosheid.

De Geest werkt als een vuur van oordeel. Door de Geest worden het kwaad en de

conflicten tot op de bodem ontmaskerd, zodat mensen zich kunnen geven aan de

krachten van vernieuwing. Deze Geest sticht de geloofsgemeenschap en houdt de

gemeente bij de beloften van God als overwinning op het kwaad.

Geense heeft gewezen op het belang van de plaats van de gemeente. ‘So ist der

Ort der Gemeinde kein esoterischer Ort, wo wie in den Mysterien sterbende

und auferstehende Götter gefeiert werden, sondern ein Ort in der Geschichte,

wo auf Grund der Versöhnung Entscheidungen getroffen werden. Durch

diesen besonderen, aus der Allgemeinheit abgesonderten Ort wird gerade die

Hoffnung für die Welt bewahrt’ (Geense 1971, 125). De soms bizarre

voorstellingen over de toekomst in de bijbel zijn niet voldoende te begrijpen

vanuit het anthropologisch gegeven, dat het wezens-eigen aan de mens is

boven zichzelf uit te hopen. Theologie (het spreken van God) en ecclesiologie

(de horende en antwoordende gemeente) overstijgen en doorbreken deze

antropologie. In de gemeente wordt de individualiteit binnengebracht in de

verwachting van Gods Rijk (Geense 1984, 442).
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Dit ‘geloofsverhaal’ brengt het meervoudig handelen van God tegenover chaos,

kwaad en zinloosheid in samenhang. Hermeneutisch betekent dit, dat vertolkers,

die bezig zijn te verstaan, belang stellen in de aspecten van de tekst, die refereren

aan dit fundamentele verhaal van God en kwaad en de plaats van de gemeente als

verstaansgemeenschap. Ze zullen ook lezen in het licht van dit ‘verhaal’ en ze

zullen het ‘verhaal’ aanvullen, uitdiepen of corrigeren op basis van wat ze in de

tekst van de Openbaring van Johannes lezen. Ze zullen het omzetten in

concepten. Het is een manier om in de exegese aandacht te krijgen voor het

spreken en handelen van God en voor de betrokkenheid van de gemeente daarbij.

2.2.3 Algemene en bijzondere hermeneutiek
De relatie tussen algemeen hermeneutische uitgangspunten en de uitgangs-

punten van een meer regionale hermeneutiek, in ons geval de hermeneutiek van

een getuigenis uit het geloofsboek van de kerk, lijkt op de relatie tussen sociale

wetenschappen en de theologie. Er zijn verschillende betrekkingen denkbaar:

nevenschikkende en onderschikkende relaties (Van der Ven 1993, 90vv.).

Wat de onderschikking betreft: men gaat er dan van uit, dat de aspecten van de

algemene hermeneutiek wel belangrijk zijn, maar ondergeschikt aan de

bijzondere hermeneutiek. Goed exegetisch verstaan richt zich in dit verband op

het verstaan van de tekst als tekst, maar de wezenlijke theologische verstaansleer

is in deze visie geïnteresseerd in de relatie tot Gods spreken en vertegenwoordigt

dientengevolge een meerwaarde. Deze onderschikking kan paradoxaal genoeg

leiden tot een geringschatting van de theologische hermeneutiek: die is wel

belangrijk, maar gaat eigenlijk alleen over het spreken van God. De algemene

hermeneuse heeft interessantere dingen te doen in het maken van een betekenis-

ontwerp. Het gevaar dreigt dat de wereld van de tekst en het spreken van God elk

hun eigen terrein hebben en in zekere zin elkaars concurrent zijn. Maar het valt

juist op, dat Gods handelen de teksten en degenen die verstaan in dienst neemt.

De Geest stelt zich niet concurrerend op ten aanzien van gewoon goed verstaan.

Wat de nevenschikking betreft, algemeen verstaan en theologisch verstaan

kunnen elkaar afwisselen, of bijna natuurlijk in elkaar overlopen. Een nadeel is

dan dat men niet meer goed weet te onderscheiden: het blijft nu eenmaal zo, dat

sommige exegeten wel de Openbaring van Johannes in hun historische context

willen verstaan, maar bijvoorbeeld geen begrip en waardering willen opbrengen

voor de manier waarop God ter sprake komt in de Openbaring van Johannes.

Maar het kan ook ordelijker toegaan in de nevenschikking: dan worden eerst de

exegetische middelen toegepast om te verstaan en vervolgens wordt het resultaat

nog eens als getuigenis in theologische zin en als geloofstaal van de gemeente

geïnterpreteerd en bijvoorbeeld geplaatst en gelezen in het kader van het verstaan

van Gods kritisch meervoudig handelen. Deze studie staat deze laatste vorm voor.

Vaessen ziet de algemene hermeneutiek als een instrument van de bijbelse

hermeneutiek, als een dienstverlener (Vaessen 1997, 103, 105). Dit lijkt een

ondergeschikte relatie. Hettema, die bij Ricoeur de relatie tussen een bijbels

verhaal en de filosofie onderzoekt, spreekt van een tweerichtingsverkeer. De

bijbelse hermeneutiek herinnert de filosofie voor wat de waarheid betreft aan

een transcendente realiteit en brengt bovendien contingente gebeurtenissen

in, geïnterpreteerd als van buiten komende openbaring van het absolute.

Daardoor komt de filosofische claim voor autonomie onder kritiek te staan en

moet de filosofische hermeneutiek op zijn minst de betekenis van de

symbolen, teksten en getuigenissen opvatten als belangrijk voor het verstaan
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van het zelf. Aan de andere kant moet de theologie in relatie tot de bijbelse

hermeneutiek de kritische grenzen van de rede erkennen, de metafysica en de

speculatieve theologie laten varen en het metaforische karakter van de

theologische taal benadrukken (Hettema 1996, 139-147). Dit is een weder-

kerige relatie. Zelf sta ik een kritisch aansluitende, wederkerige relatie voor,

waarbij het nodig is, dat de algemene hermeneutiek ook theologisch geplaatst

wordt. Want een methode is theologisch niet neutraal, maar behoort

theologisch gezien tot de schepping.

een algemene en een bijzondere interpretatie
Een voorbeeld: we spreken in algemene termen van religie als betrokkenheid op

een laatste, beslissende werkelijkheid. We denken aan een behoefte aan

zingeving, aan doelen en waarden. We kunnen de wereld van de Openbaring van

Johannes lezen en ontmoeten als een tekst, die juist over de vorm en kwaliteit van

het leven gaat en de mens in een krachtenveld plaatst van goede en kwade

krachten en zo zicht geeft op de overwinning van een laatste transcendente

wereld op de huidige wereld, die telkens zo krachtdadig wordt bepaald door

destructie en verleiding. De tekst is er van doordrongen dat het kwaad, de

toekomst en een nieuwe speelruimte voor mensen dermate ver af staan van de

empirische werkelijkheid, dat de tekst symbolen en metaforen moet gebruiken,

symbolen die aangeven dat het kwaad, de toekomst en de kracht (die het Novum

bepaalt en garandeert) invloed uitoefenen en in een verborgen metafysische

werkelijkheid een plaats hebben. De tekst weet dat te zeggen

• met symbolen van het kwaad (de draak, de satan, het beest uit de zee, de

vrouw, Babylon);

• met symbolen en metaforen van Toekomst (de strijd, aankondigingen van

beslissende momenten, het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel en de aarde);

• met symbolen van blijvende kracht en solidariteit met slachtoffers (de hemel,

de troon, de Tronende, het geslachte Lam, de alfa en de omega).

Zo lezen we het beeldverhaal van de Openbaring van Johannes als een algemeen

verhaal, dat thuishoort in een rij andere teksten die ook van de strijd tussen goed

en kwaad gewag maken en een goede afloop in petto hebben. Vanuit deze

benaderingen is de Openbaring van Johannes goed te interpreteren.

Maar vertolkers gaan de grenzen van de rede en de verbeelding voorbij en

hebben de intentie de Openbaring van Johannes te herkennen als een spreken

van God. Ze zien de zojuist gegeven seculiere weergave van de Openbaring van

Johannes als mogelijkheid om God ter sprake te brengen. De relatie tussen deze

algemene bewoordingen en de geloofstaal kan dan op verschillende manieren

worden gelegd.

We kunnen de relatie zien als identiek: het algemene verhaal en het geloofsverhaal

zijn hetzelfde, alleen het geloofsverhaal gebruikt andere woorden met een andere

gevoelswaarde en veronderstelt een taalveld van een geloofsgemeenschap.

We kunnen de relatie ook verstaan als contradictoir. Het geloofsverhaal vertelt

een totaal ander verhaal dan het algemene verhaal, we hebben het over twee

werelden, waarbij het refereren aan openbaring in Christus kritisch is ten opzich-

te van alles wat zich filosofisch breed maakt.

En de derde mogelijkheid is dat er een dialectische spanning bestaat tussen geloven

en weten en dat in het algemene verhaal over de Openbaring van Johannes
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misschien wel sporen zitten, die een verwijzing naar het spreken over God

mogelijk maken, terwijl er ook zaken worden verteld in de Openbaring van

Johannes, die juist kritisch staan tegenover alles wat optimistisch in goede

krachten gelooft. De spanning tussen het algemene en het bijzondere is als

kritisch-aansluitend te typeren.

De verstaansgemeenschap is echter niet op te vatten als een leesgezelschap, maar

als een gemeente gericht op de blijvende omgang met God en zijn Rijk en op

dienst aan de samenleving, een gemeente met een eschatologisch voorbehoud:

God is nog niet alles in allen, dus de werkelijkheid staat nog open, niets kan zich

verabsoluteren, er blijft een kritisch oordeel nodig, er wacht nog een tijd van

genade en ommekeer.

Den Dulk vindt dat de kritische correlatie-theologie bij Dingemans

(Dingemans 1996, 148-183) nog te zeer aanleunt tegen de algemene

hermeneutiek. Hij had liever gezien dat het hermeneutisch inzicht toe-

gesneden was op de praxis van de gemeente en dat de praxis van God meer

accent had gekregen (Den Dulk 1996, 45v.). Het onderscheid tussen een

algemene en een bijzondere hermeneutiek blijft nodig. Een vertolker, over

wiens schouder de gemeente mee verstaat, heeft een bijzonder interesse in

het geding tussen God en de goden en het kwaad en de rol van de gemeente.

Vermoedelijk eerder dan een wetenschappelijk exegeet zal een vertolker de

zaak van de tekst als getuigenis ter harte nemen en dat laatste dient zeker te

gebeuren als een betekenisaanbod voor de gemeente wordt geformuleerd.

spreken over God in symbolen, metaforen en verhalen
Is God in het verstaansontwerp een literair personage, dat in de verbeelding van

auteurs een transcendente gedachte of een ontologie vertegenwoordigt? Voor een

vertolker geldt dat God zich onafhankelijk en vrij van alle menselijke projectie en

regie openbaart. Nu is een eigenaardigheid in het spreken over God, dat het het

meest adequaat in symbolen, metaforen en verhalen geschiedt, met andere

woorden in een taal die niet beschrijft hoe het is, maar aanduidt waarop het lijkt.

Het gaat dan om een ontologie, die de dingen ziet zoals ze lijken. Daarmee wordt

naar het inzicht van Ricoeur een voorbehoud gemaakt: het gelijken van dingen

betekent, dat ze, althans voor mensenogen, (nog) niet identiek zijn aan het zijn.

Dat is de manier bij uitstek om de hoop wakker te houden, dat het kwaad niet het

laatste woord heeft (Ricoeur 1980, 163).

Christelijke vrijheid betekent existentieel behoren tot de orde van de opstanding.

Deze vrijheid kan op twee manieren worden uitgedrukt: in de categorie van ‘in

spite of’ (vrijheid van) en in de categorie ‘how much more’ (vrijheid voor). Wat het

eerste betreft, onderstreept Ricoeur, dat het om een vrijheid gaat om de tekenen

van de opstanding te ontcijferen te midden van het contrast van het kwaad. Het

Rijk Gods is verborgen onder het tegendeel. Wat het tweede betreft denkt Ricoeur

aan het hoeveel te meer van de genade (Rom. 5:12-20). Hij leest daarin een ‘logic

of surplus and excess’, een ‘economy of superabundance’ (Ricoeur 1980, 164).

Vanwege dat laatste zijn in bijbel en theologie hyperbolen geliefd (zoals uit de

Openbaring van Johannes blijkt), want dat is een denkwijze, die gevuld kan

worden met goddelijke overvloed: het kwaad wordt beantwoord met de overvloed

van oordeel, erbarmen en een nieuw Jeruzalem. Algemeen gesproken is het nog

niet alles. Bijbel en theologie bieden taal en verhaal om dat inzicht te onder-
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strepen en te doorbreken met hoop. Er is dus niet sprake van een dominantie van

de theologie, veeleer laat de theologie in beeldtaal de grenzen in tijd en ruimte van

het bestaan zien. De theologie reflecteert op het actuele dagelijkse geloof in

betrekking tot deze grenservaringen.

2.3 Vertolken

Na het maken van een ontwerp van betekenis van de tekst en na het ontwerp,

waarin het getuigenis aangaande God is verdisconteerd, zetten vertolkers een

nieuwe stap: ze gaan een vertolkingaanbod maken als respons op het ontwerp van

betekenis en getuigenis. We geven daarvoor een schema en bespreken daarbij

ook de factor tijd. Eerst volgen twee schema’s met een beknopte toelichting. Het

ene laat zien hoe het verstaan is opgenomen in de vertolkingactiviteiten, het

andere geeft de interpretatievelden (2.3.1.). Vervolgens bespreken we het thema

van de tijd en plaatsen de vertolkingactiviteiten in een theologisch kader (2.3.2).

2.3.1 Interpretatievelden
Het heden van het vertolken bevindt zich in het schema op een tijdsas: in het

heden van preek of catechese vindt de gedachtenis van het verleden plaats met het

oog op de toekomst:

Figuur 4

Figuur 4 toont dat vertolkers voor een ontwerp van betekenis en getuigenis in

gesprek raken met een ontwerp van hun eigen wereld. Hun analogische

verbeelding, waardoor krachtens de analogie zaken, gebeurtenissen en gedachten

uit het verleden voorstelbaar worden, werkt daarbij op volle toeren. Om tot een

ontwerp te komen voor een vertolkingaanbod aan de gemeente, maakt de

vertolker bovendien een ontwerp van de wereld van de gemeente door zich af te

vragen, hoe de deelnemers aan de kerkdienst of de catechese (gemeente) zich

vooraf verhouden tot de tekst en het ontwerp van de tekst. Welk interpretatiekader

heeft de gemeente ter beschikking. Wijkt het af van dat van de tekst en van de

vertolker? Hoe gaat het vertolkingaanbod in op deze beginsituatie? 

Voor vertolkers ligt hier, in wat we de versmelting van drie verstaanshorizon-

ten kunnen noemen, altijd een moeilijke en inspannende taak. Ze moeten thuis

zijn in de wereld van de bijbeltekst, in hun eigen wereld en in de wereld van 

de gemeenteleden en naar een creatieve verbinding zoeken. We geven nog

uitvoeriger aan welke velden een vertolker idealiter betreedt om tot een 

vertolkingontwerp te komen.

Schema vertolken

Heden

Hermeneutisch bewustzijn

Vertolkingaanbod
voor gemeente

Verleden Toekomst

ontwerp
betekenis
getuigenis

ontwerp
wereld
vertolker

ontwerp
wereld
gemeente

Spreken

Komen

Troosten

Spreken

Komen

Troosten

71



Figuur 5

In het midden van figuur 5 is de weg getekend van tekst naar preek of catechese.

De transformatie van verstaan naar vertolken geschiedt in het licht van en

wisselwerking met (al dan niet bewust gehanteerde) systematisch-theologische

paradigamata, ethische opvattingen en esthetische gezichtspunten. Cultuur en

samenleving brengen bepaalde aspecten in. Verder is het denkbaar, dat persoon-

lijke ervaringen in negatieve of positieve zin vertolkers extra gevoelig maken voor

bepaalde accenten van de tekst. En de actuele situatie van de gemeente stuurt het

hermeneutisch bewustzijn in het ontwerpen van de betekenis van de tekst. Het

hermeneutisch bewustzijn van de vertolker heeft een pendant in het hermeneu-

tisch bewustzijn van de hoorders of catechisanten. Soms verschillen ze nogal.

Bovendien is in een plurale en individualiserende samenleving de kans groot, dat

het hermeneutische bewustzijn tussen hoorders onderling aanmerkelijk ver-

schillt. Dingemans’ voorstel bij de eerste stap van de preekvoorbereiding (in-

ventarisering van associaties bij de eerste lezing van de tekst) gemeenteleden in te

schakelen kan de hoorders in hun pluraliteit nog concreter in het hermeneutisch

bewustzijn van de vertolkers brengen (Dingemans 1991, 224). In de cateche-

sevoorbereiding komen de leerlingen aanwezig in de vraag naar de beginsituatie.

2.3.2 Heden, verleden, toekomst
Wat is de bedoeling van verstaan en vertolken in de verschillende werkvormen

van gemeente-zijn? Er zijn allerlei omschrijvingen voor deze doelen: God lief

hebben en de naaste als jezelf, bekering en vernieuwing, je leven blijven

afstemmen op het Koninkrijk van God, je leven transformeren, ontvankelijk zijn
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voor de stem in het gebeuren, God ervaren, verzet tegen de machten en overgave

aan God, vaster geloven, hartelijker liefhebben en vuriger hopen. Enzovoort. Deze

doelen stijgen uit boven de bijbel. Verstaan en vertolken van de bijbel zijn

middelen tot geloof, hoop en liefde. Deze drie zijn de blijvende gezindheden voor

mensen die in een spiegel vol raadselen zien en God nog niet van aangezicht tot

aangezicht zien. Nu is het lezen van de bijbel een vorm van gedenken in het

heden van een open, nog niet uitgewerkt verleden met het oog op toekomst en als

zodanig onderdeel van de christelijke identiteit.

gedenken
Het gaat om het gedenken van twee centrale en samenhangende tekstgeworden

gebeurtenissen in de tijd: de uittocht uit Egypte en leven, kruis en opstanding van

Jezus. We beschouwen deze gebeurtenissen als de beide brandpunten van de

Schriften. De Openbaring van Johannes refereert niet alleen aan deze beide

wendingen, maar is zelf herkenbaar als een vertolking van deze centrale

gebeurtenissen. Zo wordt over Babylon geschreven als betrof het een herhaald

Egypte, waaruit weggetrokken moet worden (Op. 18:4). En het geslachte Lam

wordt gezien als de verhoogde Heer, staande bij de hemelse troon, die macht heeft

het boek met de zegels te openen en daardoor de macht heeft ontvangen over het

verloop van de tijd. Deze centrale feiten en interpretaties hebben een plaats op een

tijdas tussen verleden en toekomst. Aan de grenzen van de tijdas bevinden zich

centrale symbolen: paradijs en het nieuwe Jeruzalem, we kunnen ook zeggen

schepping als creatio ex nihilo en schepping als herschepping. Tussen deze

grenzen voltrekt zich de tijd. Het-zijn-in-de-tijd kan archeologisch dan wel teleo-

logisch georiënteerd zijn. Daaraan kan een negatieve kant zitten, wanneer we in

het heden regressief met een vals sentiment terugverlangen naar een verloren

verleden. Maar het is de bedoeling dat vertolkers en gemeenteleden in hun eigen

heden terugkijken met het oog op de toekomst.

In Time and Narrative meet Ricoeur als filosoof van de hoop zijn tijdopvatting

breed uit, onder andere in een hoofdstuk dat als titel draagt ‘Towards a

Hermeneutics of Historical Consciousness’ (Ricoeur 1988, 207-241). Hij spreekt

hier over het tijdbegrip in de refiguratie van de lezer. Het heden is als een

ontmoetingsplaats voor verleden en toekomst. Aan de ene kant is het heden

bepaald door het verleden, dat de mogelijkheden om te handelen aandraagt. Aan

de andere kant nodigt de toekomst uit om mogelijkheden te realiseren. Ricoeur

deelt met Koselleck de kritiek op (1) de gedachte dat er nieuwe tijden zullen

aanbreken, (2) de gedachte dat de geschiedenis een beweging van vooruitgang en

versnelling is en (3) dat de geschiedenis iets is dat kan worden gemaakt en

beheerst (zie ook Moltmann 1995, 160). Tegenover deze opvattingen stelt Ricoeur

de toekomst als een horizon van verwachting en het verleden als een ruimte van

ervaring (Ricoeur 1988, 208).

Toekomstprojecties zijn geworteld in het verleden. Daarom moeten we

rekenen met een geraakt-zijn door het verleden. Voor Ricoeur zijn we actoren in

de geschiedenis voorzover we aan de geschiedenis lijden. Mensen hebben niet

zoveel macht om de geschiedenis te maken. Velen ondergaan de geschiedenis 

als slachtoffer. Een centrale gedachte in Ricoeurs verhaaltheorie is dat de

geschiedenis van lijden schreeuwt om wraak en roept om een verhaal (Ricoeur

1984, 75), een uitspraak die zeker kan slaan op de Openbaring van Johannes: ‘En

(de getuigen onder het altaar) riepen met luider stem en zeiden: Tot hoe lang, o

heilige en waarachtige Heerser oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, 

die op aarde wonen?’ (Op. 6:9-11). Ricoeur verbindt dit geraakt-zijn door de
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geschiedenis van bloed en tranen met het door Gadamer beschreven ‘wirkungs-

geschichtliches Bewusstsein’ (Ricoeur 1988, 217). Lezers van teksten over de

geschiedenis behoren mede tot de tekst die ze verstaan (Gadamer 1975, 323). De

toekomst relateren aan het verleden, dat beschouwd kan worden als een ruimte

van ervaring, kan als belangrijk effect hebben, dat vergeten mogelijkheden

worden geopend en onderdrukte mogelijkheden als nog een kans krijgen. Het

verleden is een erfenis in positieve en negatieve zin.

openheid, negativiteit, eindigheid
Volgens Gadamer heeft het bewustzijn van de effectieve geschiedenis de

structuur van ervaring (Gadamer 1975, 329). Ervaring is een samengaan van

indrukken en interpretaties van subjectieve en objectieve dimensies van de

levende werkelijkheid. Ervaring is het beleefde en geïnterpreteerde leven. De

ervaring wordt gekenmerkt door openheid, negativiteit en eindigheid.

Met openheid bedoelt Gadamer, dat de ervaring om bevestiging door nieuwe

ervaringen vraagt en daardoor principieel open is. Dat geldt mutatis mutandis

ook voor de uittocht uit Egypte en leven, kruis en opstanding van Jezus.

Het volgende kenmerk is dat van de negativiteit. Ervaringen worden weer-

sproken en zelfs ontkend. Iets meemaken dat diep ingrijpt en het leven op de kop

zet is een pijnlijke ervaring die men niet gemakkelijk kwijtraakt. Men dacht dat

men wist hoe het zat, doet een tegengestelde ervaring op en men weet het nu

hopelijk beter en anders en het ontkende object heeft het niet uitgehouden.

Volgens Hegel loopt dit zich op vele niveaus afspelend dialektisch proces van

these-antithese-synthese uit op voltooiing, op alwetenheid, op ‘die Gewissheit

seiner selbst im Wissen’, op de overwinning van ervaring als de eenwording

tussen subjekt en object een feit is in het absolute weten (Gadamer 1975, 337f.).

Maar volgens Gadamer leidt deze beweging juist niet tot meer vastgelegde,

bereikte kennis, maar tot een grotere bedrevenheid in het opdoen van nieuwe

ervaringen. Hij beschouwt het als durf, als de verstaander zichzelf negativiteit,

een soort kritisch oordeel, toestaat.

Het derde kenmerk van de ervaring is dat van eindigheid. De ervaring als

negativiteit opent bij de mens het besef van eindigheid en historiciteit. Mensen

leren door lijden dat het bestaan grenzen kent. Het is het inzicht in de on-

ophefbaarheid van de grens met het goddelijke, zoals dat in de tragedie tot uiting

komt. Gadamer wijst hier op een uiterst kritisch facet. Mensen willen vaak

helemaal niet erkennen dat hun kennis, hun cultuur, kortom hun ervaringen

begrensd en van voorbijgaande aard zijn.

Brengen we de openheid, negativiteit en eindigheid in verband met de

Openbaring van Johannes, dan blijkt dat het laatste bijbelboek in zeker opzicht

over deze kenmerken handelt. De openheid is in de Openbaring van Johannes

geworden tot de openheid voor de toekomst van God, de negativiteit tot kritiek

vanuit de toekomst van het laatste oordeel en de eindigheid kan in de Openbaring

van Johannes in de radicale gestalte van de apocalyptische mogelijkheid van de

collectieve dood van mens en wereld worden herkend. Juist het apocalyptische

denken, dat doorklinkt in de Openbaring van Johannes, radicaliseert het begrip

negativiteit. Bij lezing van de Openbaring van Johannes wekt het namelijk

associaties met kritiek en met laatste oordeel. Iets nieuws ervaren is ook iets

achter zich laten en zo het afgewezene beoordelen.

Gadamer voorziet geen einde aan dit verstaans- en ervaringsproces. Geen

eschaton wacht of het moest een momentaan steeds optredend eschaton van

horizonversmelting zijn. De ervaring van negativiteit is een blijvend kenmerk van
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mens-zijn. Het behoort tot de historiciteit van mensen, dat ze teleurstellingen

opdoen, dat verwachtingen doorkruist worden. De negativiteit produceert door

pijn iets nieuws en overschrijdt het gewone. Het is als een hevige geboortepijn,

die nieuw leven voortbrengt. Maar met een apocalyptische dood van mens en

wereld, een overwinning van het Niets rekent Gadamer niet, evenmin als met een

paradijselijk einde van de stroom ervaringen, met een alles en allen overstijgend

rijk, waarin mensen uiteindelijk elkaar en elkaars uitingen eens en voorgoed

begrijpen.

In de christelijke toekomstverwachting leeft echter de hoop, dat de horizon van

God en de horizon van wereld en mensen door de negativiteit heen en boven de

negativiteit uit één zullen worden. In de theologie kan het laatste oordeel als

ultieme negativiteit beschouwd worden, waaruit een nieuwe hemel en aarde als

ultieme positiviteit ontspringen. Binnen dit beloftevolle perspectief spreekt de

Openbaring van Johannes van uiterst negatieve mogelijkheden, van de

vernietiging en dood van mens en wereld. En tegelijk van een geheel nieuw

uitspansel en een fonkelnieuwe aarde, met als stralend middelpunt het nieuwe

Jeruzalem, waar God en het Lam met vernieuwde mensen samenwonen. De

Openbaring van Johannes beweegt zich aan de uiterste grenzen van mens, wereld

en tijd en verkondigt aan de afgrond en zelfs in het Niets nog hoop op een nieuw

begin van Godswege. De zaak van de Openbaring van Johannes is een kritische

ervaring. Bij Gadamer zullen dergelijke uitspraken over een laatste toekomst

uitspraken zijn, die het heden van de uitlegger raken en minder uitspraken die

behalve het heden ook de toekomst in absolute zin bedoelen.

Staande binnen het christelijk geloof weten we dat van ons uit gezien het Rijk

van God een grens is. Deze grens was, is en zal door openbaring doorbroken

worden, maar wordt voor het aanbreken van het eschaton niet opgeheven, ook

niet voortijdig in een mystieke eenheid. Het tragische levensbesef, dat volgens

Gadamer blijvend is, is voor de gemeente doorbroken door de roepstem van een

zich openbarende God, door de incarnatie in Christus en door tekenen van de

Geest van het Rijk dat komt. De hoop van de uitlegger binnen de gemeente is, dat

ondanks de grenzen van de negativiteit en eindigheid, het perspectief is geopend,

dat de oude wereld voorbijgaat en de nieuwe wereld begint. Deze hoop kenmerkt

de christelijke gemeente.

anamnese
Wat gezegd is over de tijdscategorieën, brengen we onder in een schema, waarin

de anamnese aan beslissend heil van Godswege een plaats krijgt als ook de

verwachting van de toekomst. Het schema (vrij naar Biehl 1993, 301; vgl. Metz

1977) verwerkt bovendien een dialectische spanning.

Figuur 6
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Aan de ene kant van de spanningsboog staan de participatie, het toebehoren, het

toevertrouwen aan de wereld van het bijbels getuigenis en het accepteren van dit

getuigenis als kritisch aansluitend tegenover. Aan de andere kant van de verticale

lijn staan de vervreemding, het willens en wetens niet willen toebehoren aan het

getuigenis van het spreken van God, de zonde, de angst, en het zich gewonnen

geven aan de machten, aan de draak. Het is niet een algemeen schema, want het

geldt in het bijzondere taalveld van de gemeente. Het schema heeft echter wel

universele pretenties en kent openingen naar de algemene hermeneutiek. Het

kan zonder die hermeneutiek niet bestaan, het volgt er niet uit (de grond is het

trinitarisch handelen van God in het geding met de machten van het kwaad). Het

veronderstelt dat het heden niet een neutrale ruimte is waar de bijbel en dit

bijzondere interpretatiecomplex in neerdaalt, maar dat het heden met al zijn

werelden theologisch gezien gekwalificeerd is door Gods omvattend spreken,

komen en troosten.

2.4 Van verstaan naar vertolken

We onderscheiden in het proces van verstaan naar vertolken drie kanten: 

1. Het verstaan door de vertolker volgens het gewone exegetische handwerk, dat

uitloopt op een betekenisontwerp. De betekenis van toen voor een tekstgedeelte

vaststellen is niet een nauwkeurige reproductie, maar een keuze, een creatief

en productief verstaan vanuit een standpunt, een zoeken naar de

gemeenschappelijkheid van de horizon van de tekst (altijd een ontwerp van

een hedendaags lezer) en de horizon van de vertolker (ook een betekenisont-

werp). Interpretatie is een coproductie, waarin zowel naar gemeenschappelijk-

heid als naar verschillen is gezocht. De zaak met haar waarheidsclaim speelt in

het verstaan een eigen spel met degene die verstaat. Bescheidenheid en respect

zijn op hun plaats: Gadamer zegt dat degenen die verstaan niet een absolute

monarch van de interpretatie van teksten behoren te zijn (Gadamer 1975, 312).

2. In het getuigenisontwerp van de vertolker wordt de tekst beschouwd als een

getuigenis van het handelen van God. Het kan zelf ook weer als een getuigenis

worden beschouwd. De vertolkers stellen in het bijzonder belang in het

meervoudig handelen van God tegenover de meerdimensionaliteit van het

kwaad en daarmee ook impliciet in de rol die de geloofsgemeenschap daarin

krijgt toegewezen. Dit brengt bij het probleem van de relatie tussen algemene

en bijzondere hermeneutiek. De relatie zien we als een kritisch aansluitende

relatie. Juist door in het ontwerp van de wereld van de tekst het handelen van

God te belichten, kan het ontwerp een troostend en vermanend Tegenover van

de vertolker worden. Omdat in de hermeneutische cirkel van het verstaan van

een tekst vertolkers ook altijd hun eigen referentiekader inbrengen, komt bij

dit aspect van verstaan het eigen geloof in God in het geding.

3. Het vertolkingaanbod als creatieve respons op een tekstgedeelte uit de

Openbaring van Johannes staat in een spanningsveld van een herinnering aan

een open verleden en de horizon van de verwachting van toekomst. Het betreft

in het alledaagse heden de verbinding met de grenzen van tijd en ruimte. In

het aanbod zullen bijbels-theologische lijnen, theologische paradigmata,

aspecten van cultuur en samenleving, ethische en esthetische gezichtspunten,

persoonlijke ervaringen van de vertolker en de beginsituatie van de gemeente

invloed hebben. Wij beschouwen ze als interpretatievelden, waarop de

overgang van verstaan naar vertolken een plaats vindt. Omdat de Openbaring
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van Johannes een tekst is met uitbundige beeldtaal voor God en het kwaad,

zullen we extra aandacht moeten schenken aan de eigen aard van beeldspraak.

Om het onderscheid tussen het betekenisontwerp en het getuigenisontwerp te

illustreren geven we een voorbeeld uit Openbaring 12. Exegeten hebben duidelijk

gemaakt, dat teksten in traditiestromen staan en toevoerlijnen kennen, ten

opzichte waarvan ze in continuïteit en discontinuïteit staan. Exegeten laten zien

hoe de christelijke interpretatie kritisch en aansluitend omgaat met deze tradities,

genres, mythen en profetische bronnen. Godsdienstige mythen vertellen van

basisconflicten met het oog op een specifieke situatie. Over de hypothesen vindt

een voortdurend discours plaats. Het volgende betekenisontwerp als een voor-

lopige reactie op de tekst is ontstaan na exegese. Het is een geformuleerde

weergave door een vertolker, die een historische benadering heeft gevolgd.

1. Ontwerp van betekenis. Openbaring 12 is een beeldverhaal, waarin inter-

nationaal bekende mythen en verwijzingen naar joods gedachtegoed zijn

verwerkt (Yabro Collins 1976; Lietaert Peerbolte 1996, 138-141). Een mythe con-

ceptualiseert in verhaalvorm processen in de werkelijkheid. Ze wil overtuigen van

een visie op de strijd tussen goed en kwaad en wil aanzetten tot de goede keuze.

12:1-6 Openbaring 12 begint met de hemel: daarin zijn twee werelden met elkaar

in strijd: de wereld van de vrouw en de wereld van de draak. De hemel geeft de

hoorder een teken van een prachtige vrouw en een afzichtelijke draak. Ze zijn als

elkaars tegenpolen getekend (12:1 en 12:3). De vrouw baart een kind, de draak

zaait dood. Deze onder alle bestaan verborgen oertegenstelling tussen leven en

dood heeft zich in de oudheid uitgedrukt in vele mythen. De Openbaring van

Johannes varieert deze mythen: de moeder is nu niet Isis, Lethe of Roma, maar

het volk van God. Het kind, dat in veiligheid is gebracht duidt op de verhoogde

Heer, die de strijd heeft aangebonden tegen de destructie, tegen de draak (die

gestalte aanneemt in de alledaagse godsdienstige, politieke en sociale werkelijk-

heid van Klein-Azië).

12:7-12 De strijd van Michaël (‘wie is als God’) tegen de draak speelt zich af in de

hemel. De draak delft het onderspit en verliest daarmee ook zijn plaats in de

hemel. Geworpen wordt hij uit de hemel op de aarde (dat wordt meerdere malen

verteld en op die manier goed ingeprent). Gezegd wordt dat het kwaad geen

bovennatuurlijke macht meer heeft. De hymne bezingt de overwinning in typisch

joods-christelijke, niet-mythische terminologie met politieke connotaties: soteria,
dynamis, basileia en exousia. Heil, kracht, Rijk en gezag zijn de tegenkrachten

binnen de gemeente op aarde tegen de macht van het kwaad. Het lied bezingt hoe

de getuigen op aarde kunnen tonen dat ze beseffen, dat de macht van het kwaad

is gebroken. Getuigen drijven met hun standvastigheid en eventueel ook met hun

martelaarschap de draak de hemel uit: hun getuigenis doet blijken, dat hij geen

geestelijke macht heeft en dat zijn zogenaamde godsdienstige verleidingskunsten

niet werken. De geboorte van het kind, dat wil zeggen de verhoging van de

gekruisigde Christus, stelt hen daartoe in staat. Dezelfde gemeente, die vervolgd

wordt als de vrouw in de woestijn, heeft een pendant in de zingende hemel.

12:13-18 Degenen, die de voorlezing van de Openbaring van Johannes horen,

worden bepaald bij de vervolging in de woestijn, maar ze krijgen nu een inter-

pretatie van de eigen situatie aangeboden in termen van de Exodus, waarbij God
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het volk vrijheid en identiteit gaf. De vleugels van de grote arend wijzen daarop

(Ex. 19:4; vgl. Deut. 32:11 en Ez. 17:7). Het nageslacht van de vrouw (vgl. Gen 3:15)

duidt op het ware Israël en daarmee verstaat de auteur de christenen als de

erfgenamen van Israël. Het komt er in zo’n situatie op aan het getuigenis van

Jezus te hebben en de geboden te bewaren.

2. Ontwerp van getuigenis. Hoe stelt Openbaring 12 het handelen van God voor?

Gods handelen is verborgen in een verhaal, een mythe, die vertelt van het geding

tussen de hemel en het kwaad. Men kan zeggen, dat de hemel de transcendente

en dus verborgen dimensie van de aarde en de historische omstandigheden

representeert. Een mogelijk conflict van de christelijke gemeente in Klein-Azië

met de Romeinse overheid of met medechristenen of met de joden uit de

synagoge vormen de zichtbare kant van deze verborgen transcendente en

spirituele strijd in de hemel. We zien, dat de hemel verder is dan de aarde: daar is

de satan al verslagen, op aarde heeft hij nog invloed. In spirituele zin is het kwaad

verslagen. Het komen van Jezus heeft met het breken van de metafysische macht

van het kwaad te maken. We kunnen zelfs zeggen, dat de tekst spreekt vanuit een

diep doorleefd geloof in een verzoende eenheid, die de tegenstellingen te

bovengaat. De auteur kan zich immers alleen maar storen aan de contrasten

tussen vrouw en draak, kind en draak, hemel en draak, omdat hij in het totum

gelooft. Met andere woorden: de auteur is ten diepste geen dualist (Thompson

1991, 91). Daarom wordt er al gezongen van de overwinning. De macht van het

kwaad is hemels gebroken, maar aards nog niet uitgewoed. Het geding tussen de

macht van het kwaad en God is beslecht in het voordeel van de hemel. Het is

vooral een werkelijkheid van taal, waarin God handelt. Men kan zeggen, dat de

mythische inkleding de gemeente op een diep, spiritueel niveau wil aanspreken

en bemoedigen.

Commentaar: het betekenisontwerp vloeit voort uit een onderzoek van de tekst en

de achtergronden van de tekst. Het bevat zoveel mogelijk relevante informatie.

Het is in die zin een toe-eigening, dat de vertolker in eigen taal de betekenis eigen

maakt. Er blijft heel wat informatie verzwegen. Bijvoorbeeld de navertelling van de

Griekse Python-Leto-Apollo-strijdmythe. In het ontwerp van getuigenis wordt een

bepaald aspect nader toegelicht en vindt een toe-eigening plaats in moderne

termen (transcendentie, verborgen dimensie). Het is niet zo, dat het getuigenis-

ontwerp het betekenisontwerp vervangt. Ze reiken beide materiaal aan voor de

vertolking. Het getuigenisontwerp wordt gemaakt omdat preek en catechese de

dialoog met God willen bevorderen (Theissen 1994b). De beide ontwerpen

gezamenlijk zullen in de vertolker een gesprek oproepen, dat hem zal helpen een

vertolkingaanbod te maken: de oude mythen zijn verdwenen en hebben allang

vervanging gevonden in films, waarin de strijd tussen goed en kwaad gestalte

kreeg. Het vertrouwen, dat het kwaad gebroken is in Christus, is een geloofsuit-

spraak, waarmee de journaalkijker aan het eind van de twintigste eeuw moeite

heeft, gezien het vele kwaad, dat zich breed maakt. Maar verschilt onze situatie

zoveel van die van toen? Moeten we als gemeente ook nu niet een mythe vertellen,

die het conflict volstrekt ernstig neemt, maar tegelijk heel diep beseft dat de macht

van het kwaad is aangevochten? Zou er een nieuwe vertelling te vinden zijn, die

een treffende respons is op het mythisch ingekleurde verhaal van Openbaring 12?

Zo begint de wereld van de tekst de wereld van de vertolker te doorkruisen en

wordt de weg gebaand naar een vertolking.
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2.5 De vraagstelling en de subvragen.

In de schema’s in dit hoofdstuk is in kaart gebracht op welke terreinen vertolkers

bij hun voorbereiding van een vertolking een beslissing nemen. Daarmee is

antwoord gegeven op de aan het eind van hoofdstuk 1 genoemde vraag van dit

hoofdstuk: op welke terreinen nemen vertolkers hermeneutische en theologische
beslissingen als ze een vertolking voorbereiden?

Eerst zullen we aangeven, welke beperkingen de hoofdvraag van onze 

studie heeft gekregen en vervolgens zullen we de subvragen voor het vervolg

formuleren.

beperkingen van de vraag
We beperken ons tot een deel van de hermeneutische handelingen van vertolkers,

namelijk een bepaalde fase in de overgang van verstaan naar vertolken, die alle

vertolkers gedurende hun voorbereiding maken. In welke zin is het onderzoeks-

veld ingeperkt?

• Predikanten, die een kerkdienst voorbereiden doen meer dan een bijbel-

gedeelte bestuderen. Bovendien is het denkbaar, dat predikanten een

themapreek voorbereiden, waarin af en toe naar een bijbeltekst wordt

verwezen. Ook catecheten komen in hun lesopzetten niet in elke

catechisatie met de bijbel aan. Deze studie schenkt aandacht aan vertolkers,

voor zover ze expliciet een bijbelgedeelte centraal stellen en vanuit een

bijbelgedeelte preken en catechiseren.

• Het veld is ook beperkt, omdat niet alle stappen van de voorbereiding

onderzocht worden. Evenmin wordt het uiteindelijke resultaat van preek of

catechese bekeken. Een klein deel van het voorbereidingsproces krijgt

aandacht, namelijk de vraag of hetgeen vertolkers op reflexief niveau met

hun betekenis- en getuigenisontwerpen doen op weg naar een vertolking in

bepaalde opzichten is te verantwoorden.

• Een volgende beperking is, dat we niet de mogelijkheden en sterke en

zwakke punten van methoden van exegese in wetenschappelijke zin

onderzoeken, maar dat we uitgaan van voorbeelden van vertolkers, die

gebruik maken van hun exegetische commentaren. Vertolkers, die een

bijbeltekst verstaan, lezen een tekst niet alleen vanuit de vraag, wat zegt de

tekst? Of wat beoogde de tekst daar en toen? Ze stellen ook hermeneutische 

vragen als: wat zegt de tekst tegen mij en wat zeg ik tegen de tekst? 

(Ricoeur 1988, 175).

Deze door Ricoeur voor het meer dan naïef lezen van teksten gefor-

muleerde vragen zijn overigens niet het privilege van vertolkers alleen en

gelden in principe het lezen van alle soorten teksten. Maar vertolkers kun-

nen onder deze vragen niet uit. De vragen zeggen iets over communicatie

en over de wederkerigheid van lezer en tekst. De horizon van de tekst en de

horizon van de lezer zijn niet dezelfde. Zeker vertolkers komen voor het

moment te staan, waarop ze zich moeten afvragen: wat zeg ik vanuit mijn

vrijheid, mijn context, mijn geloofsverstaan tegen de tekst? In die

wisselwerking wordt verstaan, rijzen een betekenis en getuigenis uit de

tekst op en wordt een vertolking gezocht.

79



• Verder is het onderzoeksveld in die zin beperkt, dat niet expliciet wordt

onderzocht wat de impliciete inbreng van de gemeente is in de voor-

bereiding. Vertolkers proberen in hun toe-eigeningshermeneutiek de

diepte en het surplus aan betekenis, dat de tekst als wereld voor zich uit

projecteert, binnen te laten komen in de wereld van ervaringen, gedachten

en in de cultureel-maatschappelijk beleving van henzelf en van gemeente-

leden. Dat kan niet anders dan door de taal, referentiekaders en ervaringen

van nu te hanteren voor de ontwerpen van betekenis en getuigenis. De

inbreng van gemeenteleden is dan ook van meet af impliciet en expliciet

groot. Trouwens dat is ook al zo op een meer eenvoudig niveau: hoe vaak

vraagt een vertolker zich niet af wat deze of gene uit de gemeente met deze

gedachte uit een bijbelgedeelte zou moeten? Om die invloed precies te

kunnen achterhalen, is empirisch onderzoek gewenst, waarbij gebruik zou

kunnen worden gemaakt van aspecten in deze studie. Er komen dan vragen

aan de orde als: in hoeverre verschilt het beeld van God van de gemeente

van dat van de wereld van de tekst en dat van de vertolker? Of: in welke

mate hebben waarnemingen van cultuur en samenleving door gemeente-

leden invloed gehad op de vertolking? 

• De gemeente in de context van cultuur en samenleving is de plaats, waar

zowel de voorbereiding van de vertolking als de vertolking zelf geschieden.

Er zijn allerlei criteria te geven op grond waarvan een vertolking geslaagd is

te noemen. Dat de gemeente de vertolking begrepen heeft, is dan niet een

bevredigend antwoord op deze vraag, want de gemeente past de vertolking

op een eigen manier toe op de eigen situatie.

Wellicht is het beter de vraag te stellen of en hoe gemeenteleden deze

vertolking op hun eigen manier hebben kunnen toe-eigenen in hun leven.

Een goede vertolking moedigt aan tot dialoog met God en tot dienst aan de

naaste. Een testvraag voor vertolkers is of de vertolking spiritualiteit en

diaconaat bevordert. Verder is de gemeente een pluriforme groep mensen

in een pluriforme cultuur en samenleving. Een uit dat gegeven voort-

vloeiende testvraag is of de vertolking heeft rekening gehouden met een

pluraliteit van perspectieven binnen de gemeente.

We raken dit complex van vragen aan, want we hebben hier met criteria te

doen, die in de voorbereiding van de vertolking kunnen worden verdis-

conteerd. Toch bestuderen we ook dit belangrijke punt niet. De gegeven

voorwaarden betreffen enkel een bepaald onderdeel van de overgang van

verstaan naar vertolken, een deel van een groter geheel tussen tekst en

vertolking.

In het schema van figuur 7 is te zien, dat het onderzoek naar de 

verantwoording van het maken van een vertolking als respons op een 

betekenis en getuigenis van de tekst is beperkt tot het zoeken naar 

voorwaarden op interpretatievelden, die vertolkers op de route tussen verstaan

en vertolken betreden. In deze figuur geeft de streep die door verstaan en

vertolken heenloopt aan, dat er aan het verstaan activiteiten (bijvoorbeeld het

vertalen, het raadplegen van commentaren) zijn vooraf gegaan. En dat er op

toewerken naar een aanbod voor vertolken activiteiten zijn gevolgd

(bijvoorbeeld het analyseren van een pastorale situatie als context voor de

preek). Activiteiten, die belangrijk zijn, maar buiten het onderzoeksveld van

deze studie zijn gebleven.
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Figuur 7

de subvragen
De vraagstelling, zoals geformuleerd in hoofdstuk 1 spitsen we aldus toe op drie

interpretatievelden: onder welke voorwaarden kunnen predikanten en catecheten als
vertolkers een betekenis en getuigenis van een bijbelgedeelte op bijbels-theologische,
theologische en cultureel-maatschappelijke interpretatievelden verantwoord omzetten in
een vertolking voor kerkgangers of catechisanten? Om die vraag te kunnen

beantwoorden moeten we ook nadenken over de rol van een betekenis- en

getuigenisontwerp en over de rol van beelden en beeldspraak in de tekst. Deze

hoofdvraag valt in subvragen uiteen:

1. Onder welke voorwaarden is in de overgang van verstaan naar vertolken het gebruik
van een ontwerp van toenmalige betekenis en getuigenis te verantwoorden?

Vertolking in preek of catechese veronderstelt, dat de gemeente van nu

verbinding zoekt met de gemeente van toen in vormen van gedenken van het in

de Schriften betuigde handelen van God met de mensen. We bezien onder welke

praktisch-theologische voorwaarde in het voorbereidingsproces van een

vertolking het gedenkend terugkoppelen naar de betekenis in de tijd van ontstaan

kan worden verantwoord. We zullen een ontwerp geven van de manier waarop de

Openbaring van Johannes toentertijd communiceerde met de toenmalige

gemeente. En met dat ontwerp de beantwoording van onze vraag verbinden. Een

bijkomend aspect is, dat het ontwerp ons tevens inzicht verschaft in de aard van

het laatste bijbelboek (hoofdstuk 3).
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2. Onder welke voorwaarden is de overgang van verstaan naar vertolken van beelden en
beeldspraak te verantwoorden?

Voor de beantwoording van deze vraag, verdiepen we ons in de beeldspraak-

theorie. We doen dat in relatie met een tekstfragment uit de Openbaring van

Johannes. Vanuit de theorie komen we tot de formulering van enkele voor-

waarden (hoofdstuk 4).

3. Onder welke voorwaarden op het terrein van bijbels-theologische lijnen is de overgang
van verstaan naar vertolken te verantwoorden?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig een samenhangende

thematische ordening aan te brengen in de bijbels-theologische lijnen, die ook

voor de theologische paradigmata kunnen gelden. We gaan er vanuit, dat

vertolkers al dan niet stilzwijgend bijbels-theologische lijnen en theologische

paradigmata hanteren voor de transfer van verstaan naar vertolken. De ordening

leidt tot de formulering van voorwaarden (hoofdstuk 5).

4. Onder welke voorwaarden op het terrein van theologische paradigmata is de
overgang van verstaan naar vertolken te verantwoorden?

Theologische paradigmata hebben een normatieve rol bij het zoeken naar een

vertolking in preek of catechese. Enerzijds helpt een theologisch concept aan een

lijn in de verkondiging of het leerproces, anderzijds bepalen theologische

concepten ook wat wel of niet gezegd mag worden. Daarbij komt ook het vraag-

stuk van het handelen van God aan de orde. Voor vertolkers in de gemeente van

nu blijkt er in sommige opzichten een grote afstand te bestaan tussen het

handelen van God, zoals dat spreekt uit de Openbaring van Johannes en de

manier waarop vertolkers en veel gemeenteleden van nu het handelen van God

opvatten. We zullen enkele concepten voorleggen, die een kritisch-aansluitend

gesprek met de bijbeltekst, die als voorbeeld dient, mogelijk maken (hoofdstuk 6).

5. Onder welke voorwaarden is de overgang van verstaan naar vertolken op het terrein
van cultuur en samenleving te verantwoorden?

Voor de beantwoording van deze vraag bedienen we ons van hetzelfde tekst-

fragment als bij de beantwoording van de vragen 3 en 4 (hoofdstuk 8). Het gaat bij

deze vraag om de verkenning van de context van cultuur en samenleving, waarin

en met het oog waarop een betekenis en getuigenis van de wereld van de tekst

worden vertolkt. Ook in dit geval is een ordening van aspecten van het cultureel

en sociaal-maatschappelijk terrein nodig.
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