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Bijbels-theologische lijnen en vertolken 

De hoofdstukken drie en vier bewogen zich hoofdzakelijk op het terrein van

verstaan door vertolkers van een betekenis en getuigenis van teksten gedurende de

voorbereiding. Maar er werden ook lijnen getrokken naar de vertolking van een

preek of catechese. In de komende hoofdstukken begeven we ons verder op het

terrein van vertolken en vragen we ons af hoe de transformatie van betekenis en

getuigenis naar een vertolking in zijn werk gaat en of het mogelijk is daarbij voor-

waarden te bepalen. Natuurlijk zal blijken, dat elke vertolking uniek is naar inhoud

en effect - het is immers door een bepaalde persoon gemaakt voor een bepaalde

groep, op een bepaalde dag in een bepaalde context -, toch kunnen we nagaan of de

beslissingen in kaart zijn te brengen, die vertolkers nemen na de exegese.

5.1 Interpretatievelden

vertolken: een nieuw woord scheppen 
Is de exegese te beschouwen als een ontwerp van betekenis en getuigenis van de

wereld van de tekst en niet de wereld van de tekst zelf, een vertolking op haar beurt

is een transformatie van dat betekenisontwerp. Eigenlijk zijn zulke ontwerpen een

antwoord op de wereld van de tekst. Het vertolkingaanbod is op zijn beurt op te

vatten als een nieuw antwoord, een respons op de respons die het betekenis- en

getuigenisontwerp zelf al inhouden. Een vertolking is immers nooit louter een

herhaling van een ontwerp van zoiets als een oorspronkelijke intentie, maar een

creatieve respons, een voortzetting van de effectieve geschiedenis van de tekst.

Lange noemt preken een ‘neues Wort der Kirche’ (Lange 1976, 36). Voor

Miskotte is preken niet ‘een uitspruiten en ontbloeien van de bolgewassen

onzer exegetische inzichten’, maar ‘een nieuwe acte...een teruggaan..in de

oer-situatie van Woord en wereld...Een nieuw bedrijf vangt aan, een acte met

vreeze en beven tegemoetgezien, juist voorzover wij gelóóven dat het er om

gáán zal, hoe Hij, de Geest, de goddelijke Dader, Zijn daden zal stellen in ons

midden tot bevrijding, verzekering en verheugenis van allen, die opgeroepen
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zullen worden tot die diepste activiteit, die de Bijbel het “hooren”, het gehoor

noemt’ (Miskotte 1948, 226v.). Wat van preken als ‘neues Wort’ geldt, geldt

ook voor een catechese-opzet rond bijbelteksten. Alleen kan daar de nieuwe

respons ook ontstaan terwijl de groep en catecheet gezamenlijk met het bijbel-

gedeelte bezig zijn.

De stap van verstaan naar vertolken is een creatieve, in wezen onherleidbare,

hopelijk door de Geest geïnspireerde handeling, die vooraf te stimuleren en

achteraf te verantwoorden is.

Een stimulans ontvangen vertolkers door volgens exegetische methoden te

verstaan en door zich vervolgens bij het verstaan af te vragen hoe in de tekst door,

met en over God wordt gesproken. Daarnaast ontvangen vertolkers een aan-

moediging als ze vrijmoedig ‘iets’ van hun eigen werkelijkheid in kritisch

aansluitend verband brengen met de wereld van de tekst. Is deze ontmoeting echt

en betrokken en zijn eigen denken, voelen en willen erin geïnvolveerd, dan kan

de vertolker een licht opgaan en wordt opeens het spreken van God voor nu

gehoord als een spreken, dat bijvoorbeeld krachtig tegenspreekt en vernieuwt, dat

vastigheden uit handen slaat, maar ook opbeurt. Die stimulans voor de vertolking

is een gave. Het kost vertolkers niet zelden grote moeite om in hun voorbereiding

de aanmoediging niet alleen te ontdekken, maar ook te aanvaarden. Vertolkers

kunnen de stimulans opzoeken door principieel en methodisch te werk te gaan

op basis van twee aspecten van geloof. Enerzijds verstaan christenen geloven als

een bestudering en toepassing van een creatief, open verleden, anderzijds vatten

ze geloven op als een dynamische interactie tussen de gegeven inhoud van de

tekst en het engagement van enkeling en gemeente van nu (McAfee Brown 1975,

20-29; Metz 1977). Verstaan van het onuitgewerkte verleden èn toewijding aan en

antwoord op de aangetroffen inhoud; ze bepalen de kans op een stimulans tot een

overgang van verstaan naar vertolken.

Achteraf kan de verantwoording van de vertolking op verschillende terreinen

plaatsvinden: (1) we kunnen vragen in hoeverre de exegetische en theologische

beslissingen te verantwoorden zijn ten overstaan van de exegetische en systema-

tisch-theologische wetenschappen. (2) We kunnen verantwoorden in hoeverre de

gehanteerde visie op en uitspraken over de economische, politieke, sociale en

culturele domeinen van de samenleving verdedigbaar zijn in het publieke

discours. (3) En er kan ook zoiets als een kerkelijke verantwoording plaats heb-

ben: in hoeverre heeft de vertolking de gemeente geraakt en heeft de gemeente

deel gekregen aan het creatief open verleden van haar bronnen en is ze aan-

gemoedigd zichzelf voor God te verstaan en uitgenodigd tot toegewijd handelen.

De drieslag is vrij naar Tracy, volgens wie de theologie een publiek discours

voert met drieërlei publiek: de samenleving, de academie en de kerk (Tracy

1981, 3-47). Een toetsing van de vertolking in het hermeneutisch bewustzijn

van de vertolker speelt zich af, hoe tentatief en ongeorganiseerd ook, op zijn

minst ten overstaan van deze drie fora. 

opzet komende hoofdstukken
Vertolkers nemen dus op verschillende vlakken beslissingen. Wat zich bij

vertolkers hermeneutisch afspeelt, vertoont een parallel met de hermeneutische

arbeid van hoorders naar de preek of de deelnemers aan de catechese. We

herinneren aan de extra complicatie bij de voorbereiding, dat vertolkers niet

alleen hun eigen wereld inbrengen om te kunnen verstaan, maar zich ook
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moeten verplaatsen in de wereld(en) van hoorders en catechisanten. Bovendien

laten we buiten beschouwing, dat hoorders naar de preek en deelnemers aan de

bijbelcatechese zelf ook weer een proces van toe-eigening van de door de

predikant gemaakte preek of door de catecheet beoogde lesopzet doormaken. We

doen weinig met het gegeven, dat predikanten en catecheten vanuit het

perspectief van de hoorders en leerlingen beslissingen nemen, die sterke invloed

hebben op het uiteindelijke resultaat van preek of catechese. 

In dit hoofdstuk (5) houden we ons bezig met de exegetische en bijbels-

theologische kant van het voorbereidingsproces door vertolkers. In hoofdstuk 6

komt aan bod hoe de eigen theologie van vertolkers een rol speelt en in hoofdstuk

8 gaat het over de maatschappelijke aspecten van de vertolking. We lopen in de

komende hoofdstukken langs de interpretatievelden, die we in hoofdstuk 2 in

schema hebben gebracht (figuur 7).

De volgorde van de bespreking van deze velden in de komende hoofdstukken is:

• bijbels-theologische lijnen (dit hoofdstuk 5)

• theologische paradigmata (hoofdstuk 6)

• ervaringen van persoon en gemeente met tekst (hoofdstuk 7)

• ethische en esthetische gezichtspunten (hoofdstuk 7) 

• aspecten van cultuur en samenleving (hoofdstuk 8).

Voor de bijbels-theologische lijnen, de theologische paradigmata en de aspecten

van cultuur en samenleving gaan we uit van de onderzoeksvraag, die we aan het

slot van het tweede hoofdstuk hebben geformuleerd. Hoofdstuk 7 neemt terloops

een kijkje op deze velden, die voor de vertolking van belang zijn, maar die in deze

studie geen grote aandacht krijgen. De aanpak is tweeledig: aan de ene kant doen

we aan de hand van een concreet voorbeeld (Openbaring 18:17-19:4) voor, welke

beslissingen vertolkers kunnen nemen op het betreffende interpretatieveld. Aan

de andere kant laten we zien onder welke voorwaarden de respons van vertolkers

op het door hen geformuleerde betekenis- en getuigenisontwerp te verantwoor-

den is. Net als in de vorige hoofdstukken volgen we de weg van participatie in de

gang van verstaan naar vertolken. 

bijbels-theologische lijnen
Vertolkers, die de tekst verklaren, hebben bij het verstaan bepaalde bijbels-

theologische hoofdlijnen in gedachten. We nemen Dingemans’ onderscheid

tussen ‘historisch-exegetische en bijbels-theologische benaderinsgwijzen’ en

‘paradigmata’ over. 

Onder bijbelse-theologische benaderingswijzen verstaat hij het onderzoek

naar de samenvatting en eventuele systematisering van de boodschap van een

bepaald thema, bijbelboek, periode, Oude of Nieuwe Testament of van de gehele

bijbel (Dingemans 1991, 84). Hij kan ook spreken van een exegetisch-

homiletische tekstanalyse (102) of een hermeneutisch-exegetische benadering

(103), die in het verlengde ligt van een historisch-kritische benadering. De

historisch-kritische methode heeft de intentie betekenis en achtergronden van de

tekst voor schrijvers en eerste hoorders en lezers te ontwerpen. De bijbels

theologische benadering trekt lijnen door een boodschap van een bijbelgedeelte,

van een bijbelboek, van een milieu (de ‘school’ van Johannes), van bepaalde

thema’s (de antropologie, de eschatologie) of van het Oude Testament of Nieuwe

Testament samen te vatten. Nog weer verder gaat die bijbelse theologie, die de

strekking van de hele bijbel probeert te vangen in een systematische samenhang.
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In dit hoofdstuk gaan we in op de implicaties voor vertolkers en de vertolking van

het hanteren van bijbels-theologische lijnen, die door exegese en een bijbels-

theologische benaderingswijze zijn verkregen. 

Onder paradigmata verstaat Dingemans ‘grote, alles-overkoepelende inter-

pretatiemodellen, die in een bepaalde tijd of cultuur dominant waren.., theo-

logische totaalvisies’ (Dingemans 1991, 86). Deze paradigmata zijn in staat

enerzijds de bijbeltekst recht te doen en anderzijds articuleren ze het moderne

levensgevoel. Hij denkt aan hermeneutische sleutels als ‘geloof, hoop en liefde’,

‘onsterfelijkheid’, ‘ellende, verlossing, dankbaarheid’, ‘Was Christum treibet’,

maar ook aan moderne paradigmata als het exodusmodel en het door hem 

verdedigde en als aanvulling op het exodusmodel beschouwde exielmodel, waarin

hij noties als oordeel, zonde, bekering, volharding, aanbidding en overwinning

een plaats kan geven. In hoofdstuk 6 bespreken we de implicaties van

paradigmata voor de vertolking.

Er bestaan overeenkomsten en verschillen tussen bijbels-theologische lijnen

en paradigmata. De bijbels-theologische lijnen werken hoofdzakelijk op het

terrein van verstaan en helpen de tekst te zien in een groter bijbels verband,

bijvoorbeeld dat van de strijd tussen God en de goden. Paradigmata kunnen

samenhang hebben met bijbelse theologische lijnen. Ze zijn als systematisch-

theologische reflecties van invloed op de transfer van het verstaan naar het

vertolken. Paradigmata behoren tot het domein van het vertolken. Beide hebben

een functie in het zoeken naar betekenis en relevantie in de bijbelteksten. Beide

hebben ook deel aan de beleving en vragen van mensen, de ene aan die van toen,

de andere aan die van nu. Volgens Dingemans is het verschil tussen de paradig-

mata en de bijbels-theologische benaderingswijzen, dat de laatste ‘kleinschali-

ger’(86) zijn en de eerste in elk geval de vragen en behoeften van mensen van nu

verwerken. De paradigmata wijzigen zich, omdat de vragen veranderen. Volgens

Dingemans komen mensen van vandaag niet met het optimisme van de vorige

eeuw of met de vraag naar de eigen schuld op de bijbel af, maar met de ‘even exis-

tentiële vraag van de persoonlijke en collectieve angst: hoe kunnen wij leven in

een waanzinnige wereld? Bestaat God eigenlijk wel en is Hij opgewassen tegen de

hybridische machten, die de mensheid over zich heeft opgeroepen?’ (89).

We zullen eerst het tekstgedeelte verstaan, dat in de komende hoofdstukken

centraal staat als illustratie (5.2). Daarna gaan we na of we bijbels-theologische

lijnen kunnen rubriceren (5.3). Deze ordening willen we ook gebruiken voor de

ordening van de paradigmata. We brengen zo gemeenschappelijke structuur aan

op de beide interpretatie-velden. We besluiten (5.4) dit hoofdstuk met de

beantwoording van de vraag naar de voorwaarde: onder welke voorwaarden op het
terrein van bijbels-theologische lijnen is de overgang van verstaan naar vertolken te
verantwoorden?

5.2 De val van Babylon: Openbaring 18:17-19:4

Het gekozen tekstfragment (18:17-19:4) hoort thuis binnen een groter geheel over

Babylon. De engel heeft de zevende schaal in de lucht uitgestort (16:17) met als

gevolg dat kosmische rampen optreden, die ook de grote stad treffen. Babylon is

object van Gods wrekende gerechtigheid (16:19), omdat de stad bloed heeft ver-

goten. Nadat dat is gehoord, wordt Babylon uitvergroot. Een van de schaalengelen

toont de hoer op een beest. De stad met al haar verleidelijke rijkdom, glamour en

macht wordt geportretteerd (17).
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Volgens de indeling van de Openbaring van Johannes hoort dit gedeelte tot de

introductie van het laatste hoofddeel van de Openbaring van Johannes: de

zevende schaal en de voltooiing (16:17-22:8). De zes schalen (15 en 16:2-16)

worden gevolgd door een serie visioenen, waarin de hoer Babylon en haar

ondergang (17:1-19:5) worden getekend. Het eindigt met een tegenbeeld van

de hoer, de bruid van het Lam (19:6-10). Deze introductie (16:17-19:10) leidt

een deel over het laatste oordeel (19:11-20:15) in, waarin de Johannes-figuur

allereerst de ruiter op het witte paard in de geopende hemel ziet, die vonnis

velt en oorlog voert in gerechtigheid (19:10). Het nieuwe Jeruzalem vormt een

contrast met Babylon. Voor de exegese maken we gebruik van:. Müller 1984,

300-321; Van Schaik 1971, 213-220; Schüssler Fiorenza 1991, 98-103; Wall

1991, 212-225; Richard 1995, 133-138; Yabro Collins 1980, 192-197 en Yabro

Collins 1984, 116-121.

Openbaring 18 schetst een beeld van de economische macht van Babylon in de

klaagzangen van de koningen der aarde (18:9,10), van de kooplieden van de aarde

(18:11-17) en van de zeelieden (18:17-19). Ze rouwen om het brandend Babylon,

waar de kooplieden rijk zijn geworden. De drie klaagzangen vormen een contrast

met de drie oproepen tot lof (18:20; 19:1; 19:3,4), beaamd door de vierentwintig

oudsten en de vier levende wezens in de hemel. We drukken het fragment 

(18:17-19:4) in de vertaling van Groot Nieuws (1989) dusdanig af, dat goed te zien

is wie spreekt. Degene, die aan het woord is en die Johannes hoort spreken, is een

‘andere’, hemelse stem (18:4). 

18:17 Ook alle kapiteins, zeelui en matrozen,

en allen die op zee hun kost verdienen,

stonden op een afstand te schreeuwen,

18 toen ze de stad in brand zagen staan

en de rook boven haar zagen opstijgen.

Ze zeiden:

Deze grote stad kende haar gelijke niet!

19 Ze gooiden stof over hun hoofd

onder het slaken van jammerkreten,

en ze huilden en jammerden:

Vreselijk,

wat vreselijk voor de grote stad!

Alle reders zijn rijk geworden door haar overvloed,

en nu heeft ze in één uur alles verloren!

20 Hemel,

verheug u over haar 

samen met Gods volk,

de apostelen en 

de profeten!

Want God heeft haar gestraft

om wat ze u heeft aangedaan.

21 Een engel pakte een kei op,

zo groot als een molensteen.

Hij wierp die in zee en zei:

Op dezelfde manier zal Babylon,
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de grote stad,

worden neergegooid,

en men zal haar niet meer terugvinden.

22 Muzikanten en spelers op harp, fluit en trommel,

zal men niet meer in je horen.

Geen werkman zal meer in je te vinden zijn,

geen geluid van een molensteen in je te horen!

23 Het licht van een lamp zul je nooit meer zien schijnen,

de stemmen van een bruidspaar nooit meer horen.

Je kooplui waren eens de machtigste van de aarde,

en door je magische praktijken had je alle volken

op een dwaalspoor gebracht!

24 Babylon is schuldig bevonden aan het bloed 

van de profeten

en van Gods volk,

ja van allen die op aarde vermoord zijn.

IXX

1 Toen hoorde ik iets dat klonk

als de luide stemmen van een grote menigte in de hemel:

Prijs God!

Het heil, de eer en de macht komen onze God toe!

2 Zijn oordelen zijn rechtvaardig en juist.

Hij heeft de grote hoer,

die de aarde door haar ontucht tot ondergang leidde,

veroordeeld.

Hij heeft haar gestraft voor het bloed 

van zijn dienaars

die door haar hand zijn omgekomen.

3 Nogmaals riepen ze:

Prijs God!

De stad staat in brand

en de rook stijgt voor altijd

en eeuwig op!

De 24 oudsten 

en de vier levende wezens

vielen in aanbidding neer voor God 

die op de troon was gezeten,

en ze zeiden:

‘Amen! Prijs God!

Opvallend is de grote levendigheid van het fragment, dat de hoorders bepaalt bij

steeds nieuwe situaties en stemmen. De tekst maakt diepe indruk door de klaag-

zang van de zeelieden (de derde al die ze vernamen) en door uitbundige vreugde

om het oordeel in de hemel en op aarde. Het gejuich wordt verderop vergeleken

met het geraas van watervallen en donderslagen (19:6). Onontkoombaar is het

beeld van de steen. Wie mocht denken dat de hemel Babylon niet de baas kan,

ontvangt een symbolische handeling ter overweging. De tekst neemt de hoorders

mee, weg van de hoer en weg van de val van het schitterende Babylon, naar de

gerechtigheid en naar de vreugde. De tekst is met de hoorders op weg naar de
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bruiloft van het Lam met als bruid die andere stad: het nieuwe Jeruzalem (21:2,9). 

We gebruiken de vertaling van Groot Nieuws uit 1989. 

In 1996 is een herziene versie verschenen, die dichter bij het Grieks blijft. Zo

wordt 18:24 in 1996 aldus vertaald: ‘In deze stad vloeide het bloed van de

profeten en van de heiligen, ja van tallozen die vermoord zijn’. Hagioi worden

in 1989 door ‘Gods volk’ vertaald en in 1996 door ‘heiligen’. We houden in dit

verband de vertaling van 1989 aan vanwege de directheid en levendigheid in

wat de engel met de kei zegt.

profetische communicatie tussen tekst en publiek
De hoorders in de zeven steden bevinden zich op de communicatielijn God-

Jezus-engel-Johannes-gemeente. In ons fragment spreekt een hemelse stem met

Johannes, maar dat is nog te direct gedacht: Johannes hoort de stem zonder er bij

te zeggen, dat deze zich speciaal tot hem wendt. Evenmin ziet hij wie tot hem

spreekt. Wellicht een engel, want Johannes bevindt zich binnen het visioen van

de zeven schalen, waarin de schaalengelen nog actief zijn. Johannes wordt

gewaar, dat deze stem niet alleen de hemel, maar ook Gods volk (hagioi, een

technische term voor gemeenteleden - Satake 1966, 28), de apostelen en de

profeten toespreekt en opwekt tot vreugde. De hoorders worden niet expliciet tot

gedragsverandering opgeroepen. Er voltrekken zich buiten hen om oordelen die

gerechtvaardigd heten te zijn en waaraan ze zelf geen deel hebben. Toch lijkt het

alleen maar zo, dat ze gedistantieerd kunnen blijven. Want de gehele toespraak

van ‘de andere stem uit de hemel’ houdt verband met de dringende opdracht, die

aan het Exodusgebeuren refereert, ‘weg te trekken om niet betrokken te worden

in de zonden van en de plagen voor de stad’ (18:4). Alsof in de distantie het

wegtrekken al een aanvang heeft genomen.

Na dit fragment vernemen de hoorders, dat de engel een collega van Johannes

zou kunnen zijn, eigenlijk niet een wezen uit een verre wereld (19:10), maar een

mededienaar. Soms heeft de exegeet de neiging het gelaagde wereldbeeld en de

voorstellingen te vergeten en zich af te vragen of Johannes niet ‘gewoon’ kijkt en

luistert naar wat een medeprofeet in de samenkomst van de gemeente zegt en

zingt over Babylon en of hij niet bezig is dimensies te schouwen in het leven en de

liturgie van de gemeente (als die medeprofeet zijn symbolische handeling toont),

die gewoonlijk niet aan het licht komen. In elk geval is de ‘geest der profetie’

(19:10) de verbinding tussen de hemel en aarde en tussen toekomst en heden.

Door deze profetische geest wordt de onzichtbare achtergrond zichtbaar en zijn

stemmen te horen die normaal gesproken niet te horen zijn. Er is een direct ver-

band met het getuigenis, dat Jezus zelf heeft gegeven en dat het bezit is van de

gemeente, althans van Johannes en de broeders (19:10). Daarom moet Johannes

niet zijn collega aanbidden, maar God: de geest der profetie leidt naar verering

van God. Conclusie: hemel en aarde communiceren met elkaar door de profetie,

door het getuigenis van Jezus en door de aanbidding en deze drie vloeien ineen.

De Openbaring van Johannes roept een bekeringssituatie op door de hoorders

schrille contrasten te tonen. God eren is: uitgenodigd zijn voor de bruiloft van het

Lam, dus ook de verwoesting van Babylon vieren; met zuiver wit linnen bekleed

zijn (19:8), dus ook het bedrog en de lege schijn van Babel ontdekken; de

inauguratie van Gods koningschap vieren, dus ook delen in de wrekende gerech-

tigheid van God; de troon gehoorzamen, dus ook solidariteit met en aansluiting bij

de dienaren wier bloed wordt vergoten. De geest der profetie ziet de werkelijkheid

van Christus als bezield door de liefde tot anderen, een liefde die zichzelf offert en

het leven geeft. De profetische geest ziet tegelijkertijd, in dezelfde blik, dat het rijk
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van Babylon beheerst wordt door eigenliefde en trots (18:7), die het bloed van

anderen vergiet, ook al lijkt het veiligheid en welvaart (18:22v.) te brengen. 

hoordersactiviteiten
De aandacht van de hoorders wordt gedurende de voorlezing vastgehouden onder

meer door de herhaalde acclamaties, een centrale metafoor als Babylon, de

symbolische handeling met de molensteen, het kader van een strijd (de over-

winningsroep als element van de ‘combat-myth’ is in ons fragment aanwezig).

De door Yabro Collins onderscheiden elementen van deze strijd-mythe zijn in

17:1-19:10 aldus te herkennen: a. bedreiging (17:3,6,8,12-13); b. overwinning

van de koning en de vazallen (17:14); c. overwinningsroep (18:1-3, 19:1-5, 19:6);

d. vruchtbaarheid/bruiloft (19:7); f. feestmaal (19:9) (Yabro Collins 1976, 224.

Kritisch: Lietaert Peerbolte 1996, 138ff.).

Ook geeft de vaste vorm structuur, waarin elke klaagzang gegoten is: introductie

van de klagers (18:17), klaagzang over ‘de (grote) stad’ (18:19), vermelding van wat

verloren is gegaan (18:19: rijkdom van reders) en een slotvermelding over de

plotselinge ondergang in een uur (18:19).

De drie klaagzangen hebben nog meer onderlinge verwantschap: ‘huilen en

jammeren’ en varianten (18:11,15,19; vergelijk: 18:7,8,9), ‘in één uur’

(18:10,17,19), ‘rook’ (18:9,18), ‘van verre staan’ van de klagers (18:10,15,17),

‘wee, wee’ (18:10,16,19) (Yabro Collins 1980,199).

Verder intrigeert het werkwoord ‘vinden’ in het herhaalde ‘zal niet meer in je te

vinden zijn’ (18:21,22). Er zijn ook varianten op (‘niet meer te horen’ 18:22,

tweemaal en 23) en (‘niet meer schijnen’ - 18:23). In vers 24 horen de hoorders

opeens, in een climax, dat er in de grote stad wel bloed van profeten en apostelen

en van allen die afgeslacht zijn is te vinden (heurethè; Yabro Collins 1980, 199).

Het situatie-beeld van ‘rechtspraak’ draagt ook bij aan houvast en verstaanbaar-

heid: de gemeente klaagt voor God als rechter namens de christenen en allen die

op aarde afgeslacht zijn Babylon aan (‘uw oordeel’) vanwege rijkdom, moord en

ontucht.

beelden en beeldspraak
De dramatiek van de beelden zal de hoorders niet hebben losgelaten. Ze hebben

ook voor moderne hoorders een indringende impact. Hoe stelt men zich voor dat

ruige lui als kapiteins, zeelieden, matrozen en anderen huilen? En welk beeld

vormt een hoorder als er aarde wordt opgeworpen, dat als teken van rouw neer-

daalt op de hoofden van die stuurmannen, scheepsjongens, matrozen, reders en

anderen? En de stad in brand, een rokende ashoop, die de hoorders twee maal te

zien krijgen (18:18; 19:3)? Een kei, die in de zee plonst? En als de geneugten van

de stad in een paar streken geschilderd worden: de muzikanten, de werklieden,

het welvarende geluid van de molensteen vanaf de vroege morgen, de lampjes in

de avond, de stemmen van een bruidspaar, zullen de meeste hoorders toch spijt

krijgen, dat de mogelijkheden van de stad voorbijgaan. De tekst is uiterst visueel.

Aanschouwelijk is ook de symbolische handeling met de kei, die de hoorders

moeten vergelijken met een molensteen, waardoor ze onder de indruk komen

van de superieure kracht van de engel en de ondergang van Babylon. In

liedverband horen ze bovendien de molensteen nog malen.
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De beeldspraak bestaande uit herhalingen en hyperbolen in dit gedeelte is een

weerspiegeling van de mateloosheid, waarover de tekst handelt. Dat de hoer groot

wordt genoemd (19:2), evenals de stad (18:19,21), kan ook duiden op de gedachte

dat wat zich groot en trots voordoet verdacht is, omdat het mensen offert aan de

betovering van de mateloze macht: ‘Alle sleutelwoorden van de tekst wekken die

indruk van mateloosheid, die nog versterkt wordt door de vele herhalingen:

vrouw, hoereren, ontucht, de grote hoer, de grote stad, de vele wateren, drinken,

dronken, bloed, verbazing, de koningen der aarde, de bewoners der aarde, de

kooplieden der aarde, dronken, bloed, walgelijk, gruwelijk, verbazing...’

(Cromphout 1979, 112vv.).

Babylon is te beschouwen als een symbool. Met een overdaad aan associaties en

een paradigmatische uitwerking. Een enkele keer kunnen de hoorders Babylon

als Rome duiden, maar in feite weerspiegelt Babylon elk onderdrukkingssysteem

dat de gelovigen tot ballingen maakt. Voordat ze ‘Babylon’ kunnen identificeren

moeten ze zich afvragen welke zonden van eigenliefde typerend zijn voor

Babylon, zonder zichzelf uit te sluiten. Uit een structuur, waarin demonie, valse

profeten, godsdienstige prostitutie en overdaad de overhand hebben, moeten ze

wegtrekken. Door de naam ‘Babylon’ ten gehore te brengen typeert de

Openbaring van Johannes de situatie voor de gelovigen als ballingschap, die om

een uittocht vraagt en profetische activiteit wekt. Daarmee roept het symbool ook

het symbool Jeruzalem wakker. Hoorders zullen bij het symbool ‘Babylon’

denken aan de verwoesting van Jeruzalem en de tempel en verlangen naar

Jeruzalem. Zeker is Babylon niet simpel een codewoord voor Rome, want het

maakt een reeks betekenissen los (Schüssler-Fiorenza 1991, 89). Voor het

symbool ‘Babylon’ wordt de uitdrukking ‘stad’ of ‘grote stad’ gebruikt, maar ook

de metafoor ‘hoer’. ‘Iets’ van Babylon en ‘iets’ van een hoer stemmen samen en

beide hebben ze weer vergelijkingspunten met de historische werkelijkheid van

de steden in Klein-Azië, van het Romeinse Rijk of van Rome. Dit symbool bereikt

de hoorders in dit fragment niet voor de eerste keer, maar nu horen ze indirect de

hemel over de ondergang van de hoer zingen. Als vergelijkingspunten gelden de

verleidelijkheid, de aantrekkingskracht, de afgoderij en het meegesleept worden

in de vruchtbaarheidscultus. Dit omvattende symbool brengt vanzelf de strijd van

God tegen de afgoden in het vizier.

kritiek op Babylon
De beschuldigingen, die Babylon in het geheel van de Openbaring van Johannes

treffen, zijn: blasfemische aanbidding van het beest (keizercultus?), geweld tegen

joden en christenen, tegen profeten, tegen Gods volk en mensen over de hele

aarde (18:24), de overmoedige eigenroem van de hoer (18:7) en de rijkdom

(18:12,13). In ons fragment wordt Babylon in dit kader van het volgende beticht:

• economische macht: kooplieden zijn heersers der aarde geworden

• verleiding door tovenarij (farmakeia) 

• moord op profeten en heiligen

• moord op mensen over de hele aarde

• hoererij.

De reeks doet sterk denken aan 9:20-21, waar Johannes hoopt dat mensen zich

zullen bekeren van het aanbidden van afgoden, moorden, toverkunsten

(farmakeia), ontucht en diefstallen (vgl. 21:8,27). Het is een klassiek rijtje. Deze

reeks kan letterlijk worden opgevat. De Openbaring van Johannes onthult bij die

uitleg dat het politiek-economisch systeem slachtoffers maakt, niet alleen onder
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de gemeenteleden. Verder dat het ideologisch gedragen wordt door religieuze

praktijken: tempelcultus, gewijde prostitutie door vrouwen, maar ook door in

22:15 ‘vuile honden’ genoemde mannen (Deut. 23:18v.) in dienst van het

heiligdom, die tegen betaling van hoerenloon of hondengeld, beschikbaar waren

om de (economische) vruchtbaarheid voor te spelen. Wellicht dat bij de hoererij

bedwelmende drankjes gedronken werden (uit ‘een gouden beker vol gruwelen?’

- 17:4). Misschien dat er ook gifdrankjes gebrouwen werden, waardoor er doden

vielen (Kraft 1974, 239). Maar het is ook mogelijk hier figuurlijk te lezen: de

betovering van het Romeinse rijk werkt als een dodelijke gifdrank. Men kan zich

voorstellen dat de hoorders in de zeven steden profiteerden van de voordelen van

het systeem: het gaf welvaart en orde. De Openbaring van Johannes doet de

hoorders de verleidelijke kanten waarnemen. Architectuur, standbeelden,

rituelen, feesten, zelfs wonderlijke machinerieën tijdens de keizercultus tonen

macht en pracht, maar bedwelmen ook en verdoezelen dat het rijk met en op

bloed van velen is opgebouwd. Babylon ziet er van buiten gracieus uit en heeft

veel te bieden, maar is van binnen bepaald door bedrog en tuk op eigenbelang.

‘Babylon’ is als een ‘hoer’, rijdend op het demonische ‘beest’: met deze termen

verdrievoudigt de auteur het gevaar (vgl. Nahum 3:1-7). Alle onheilsplaatsen uit

het verleden (Sodom, Egypte, Tyrus, Ninevé, Babylon, Edom) en zonden, waarte-

gen de profeten namens de heilige God zich keerden, worden samengebald in

‘Babylon’. Het is geen wonder dat daarbij magische praktijken in het gezichtsveld

komen, want Israël kwam in Egypte en Babylonië in contact met indrukwekkende

vormen van magie. En in de wereld van het Nieuwe Testament treden her en der

magiërs op en (ook joodse) tovenaars.

hymnen
De indirecte benadering van hoorders in deze tekst doet beseffen dat de oproep

om God te prijzen hen wel indirect ter ore komt, maar dat ze geen uitnodiging

ontvangen om mee te doen (omdat ze niet in de hemel zijn?). De engel, die

feitelijk een Exodus-situatie aankondigt (18:4), voorziet in een lied dat bij de

bevrijding hoort, zoals Mirjam dat zong na de doortocht door de Schelfzee. En het

halleluja (19:1,3,4) zinspeelt op de paasliturgie (Ps. 113-118). Maar alles is nog

toekomstmuziek. Het oordeel moet zich nog voltrekken. De klaagzangen zijn

voorbarig. De hemel zingt nog niet, maar de hemelse stem laat alvast het

volledige patroon horen van oordeel, vonnis en vreugde, beaamd door de oudsten.

In ons fragment staan een klaagzang van de zeelieden, een oproep tot jubelen

door de ‘andere stem uit de hemel’ (18:20) en een oproep van een grote schare in

de hemel om God te prijzen. De klaagzang van de zeelui is niet tegen Babylon

gericht, maar is meer een klacht zonder adres. Of het moest zijn dat de hoorders

de klacht opvangen en er een - al dan niet terecht - oordeel in beluisteren, een

klacht als een ironische manier om het oordeel te bepalen. De oproep in 18:20 is

een uitnodiging aan de hemel, vervolgens aan de aarde met een fundering en

vormt een opmaat - ook woordelijk (18:20 en 19:2b.) - voor de hymnische finale in

19 (Jörns 1971, 140-143): dat overwinningslied in de vorm van een berichtende lof-

prijzing neemt de hoorders mee voorbij de val van Babylon zonder dat hen

gezegd wordt dat of hoe de val geschiedt. De voorlezing maakt de hoorders deel-

genoot van een algemene belijdende uitspraak, dat Gods oordelen qua expressie

en normativiteit waarachtig en rechtvaardig zijn. ‘De stad zal van eeuwigheid tot

eeuwigheid roken’, zingt het volk van de eschatologische voleinding (7:9; 11:15;

12:10a). ‘In rook opgegaan’, zoiets zingt de grote schare bij God.

De hymnen scheppen een eigen werkelijkheid, ze nemen de hoorders geeste-
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lijk mee naar een verbeelde wereld, ze lopen vooruit. Ze baseren zich op Gods

handelen in het verleden en op de waarachtigheid en rechtvaardigheid van de

oordelen. De hoorders hebben tijdens het aanhoren van de Openbaring van

Johannes al een zangtraditie kunnen opbouwen in de hymnische tussenspelen

(7:9-17; 11:15-19; 12:10-12 en 15:2-4) en ze anticiperen zelfs al (19:7,8) op de

bruiloft van het Lam (21:1-22:5), terwijl ze ergens in hun hoofd nog de engel met

de kei horen zingen over de vervlogen stemmen van een bruidspaar. De hymnen

brengen een liturgische, priesterlijke werkelijkheid in, maar de strekking van de

liederen drukt de hoorders met de neus op de sociale (rijkdom; kooplieden de

machtigste mensen der aarde), politieke (moorden) en religieuze feiten (de staat

gedraagt zich als een hoerige afgod).

intertekstualiteit
Ons fragment is niet een expressie van een individuele emotie. Het toont

verwantschap met gedachtegoed uit andere teksten. Het oordeel van Lawrence dat

het om gestolen poëzie gaat, gestolen van de oude profeten, miskent echter zowel

de intentie van de Openbaring van Johannes om juist traditioneel te zijn als de

eigen compositie. 

Lawrence drukt zijn groot ongenoegen uit over het ressentiment van de

Openbaring van Johannes, het maniakale anti-leven, door bovendien nog de

stijl en compositie aan te vallen. Omdat de Openbaring van Johannes het grote

geld niet kan bereiken, schept ze er genoegen in Babylon te vernietigen uit

ressentiment en vanuit een mentaliteit, die pas gelukkig is als de vijanden

ongelukkig zijn in de hel (Lawrence 1931, 76). ‘The latter half of the

Apocalypse is a come-dowm... The visions are amorphous... It is stolen poetry,

stolen from the prophets. And for the rest, the destruction of Rome is the

blatant and rather boring theme. Rome was anyhow more than Jerusalem’

(Lawrence 1931, 87; Miskotte 1945, 389v.).

Belangrijke voorwaarde om van intertekstualiteit te kunnen spreken, is dat de

verwerkingstekst enkele woordelijke overeenkomsten vertoont met de tekst die als

bron dient. Intertekstueel onderzoek probeert de interpretatievarianten op het spoor

te komen en zo te laten zien hoe een verwerkingstekst andere teksten benut en

transformeert. Intertekstuele uitleggers veronderstellen dat de receptie vaak bewust

en doordacht gebeurde, al sluiten ze niet uit dat een auteur vanuit het geheugen

werkt en vrij en intuïtief omgaat met de oorspronkelijke tekst. Ons fragment varieert

onder andere op Ezechiël 26:1-28:19 (rede over de val van Tyrus) en met Jeremia 50

en 51, terwijl Jeremia 25:10 resoneert in de zang van de engel tegen Babylon. De

Openbaring van Johannes is wellicht een staalkaart van de hermeneutische manier

waarop de profetie in de vroege kerk bedreven werd. Er blijkt uit hoe de profeten met

de valse profeten streden om de ware profetie.

Hoorders hoeven deze profetische tradities niet te kennen om onder de indruk te

komen van de val van Babylon. Maar enige kennis van het genre van de spreuken

tegen de volkeren kan hen wel helpen de te verwachten elementen (oordeel, vonnis,

reden voor oordeel) te onderkennen. Het lijkt dat de Openbaring van Johannes

minder wraakzuchtig, wellustig en minder en détail de ondergang van Babylon

beschrijft dan de voorvaderen. De hoorders worden door de opzet van de Openbaring

van Johannes gedwongen met de huilende koningen, kooplieden en zeelieden mee

te kijken naar de puinhoop en de stem uit de hemel doorbreekt hun overpeinzingen

op de rand van mededogen en moedigt hemel en aarde aan tot vreugde. Zo raken de
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gemeenteleden bij de voorlezing er diep van doordrongen dat de machthebbers en

kooplieden die heersers der aarde geworden zijn slachtoffers hebben gemaakt.

In Jeremia 50 en 51 is een lange profetische rede over Babel en over de wraak

van de slachtoffers van Babel te lezen. Het gaat om een waarschijnlijk niet van

Jeremia afkomstig orakel, dat soms Babel direct aanspreekt, zoals de engel

met de kei dat ook doet. Jeremia 51:48-49 zegt: ‘dan juicht heel de hemel en de

aarde, want Babel wordt verwoest, de vijand uit het noorden is gekomen. Door

Babel vielen er doden over heel de aarde, maar nu sneuvelt het zelf, omdat het

Israël liet bloeden’. In Openbaring 18:20,24 komen verwante ideeën voor: ook

daar een oproep aan hemel en aarde om God te prijzen en de gedachte dat het

bloed dat Babel vergoot op de aarde en in Israël gewroken moet worden.

Echter niet door een leger ruiters uit het noorden (instrument in handen van

God), maar door een hemelse legermacht te paard (19:14). Men kan een vorm

van intertekstualiteit aannemen, zeker wanneer men de brand (Jer. 51:58) er

nog bij betrekt en de woestenij die de stad zal zijn, woonplaats voor demonen

(Jer. 50:39; 51:26; Op. 18:2). Een verband is er ook met de symbolische

handeling van de engel met de kei. In Jeremia moet er na de voorlezing een

steen aan het boek, waaruit voorgelezen is, worden gebonden en dat moet in

de Eufraat worden geworpen, terwijl gezegd wordt: ‘zo zal Babel zinken; het

zal nooit meer de rampen te boven komen die de Here op de stad zal afsturen’

(Jer. 51:63v). Ezechiël 26:1-28:19, dat over de val van Tyrus gaat (vgl. Jes. 23),

kent een aan de stad gericht lied over de ondergang. De treurende en misbaar

makende zeelui zingen daar: ‘met je koopwaar, aangevoerd over zee, maakte

je vele volken welvarend; met je schatten en je waren heb je koningen rijk

gemaakt’ (Ez. 27:33). De uitdrukking, dat de stad niet meer gevonden zal

worden, komt hier voor (Ez. 26:21; 27:36). De rijkdom wordt, evenals in de

Openbaring van Johannes bezongen in termen vergelijkbaar met de beschrij-

ving van het gewaad van de hoer (Zie: Ez. 28:13; Op. 18:15-16; Op. 17:4). Het

zijn dus oude melodieën en tekstflarden als de Openbaring van Johannes de

val van Babel ten gehore brengt. Ze zetten de hoorders op scherp, vooral hoor-

ders die geneigd zijn tot een compromis met de Romeinse staat. De

Openbaring van Johannes spreekt minder aards over vernietigende legers. Ze

voert engelen in en laat compositorisch fraai de koningen, kooplui en

zeelieden weeklagen over de stad als bron van welvaart. Tevens legt de auteur

van de Openbaring van Johannes verbanden met het voorafgaande, waardoor

een doorlopend ‘verhaal’ ontstaat: bijvoorbeeld Babylon wordt herhaaldelijk de

(grote) stad genoemd en hoer, zodat de religieuze dimensie van de ver-

leidelijkheid en afgoderij van de stad aan het licht kan komen. Bovendien

situeert de auteur ons fragment in een hemelse communicatie, waarvan

Johannes getuige is. Maar de compositie is dusdanig dat zijn rol terug-

houdend en receptief is. In Ezechiël heeft het ‘mensenkind’ veel meer te doen,

het moet bijvoorbeeld zelf een lied zingen over de ondergang van Tyrus en de

koning gaan aanklagen.

oordeel
Het fragment handelt in de sfeer van een rechtspraak over oordeel en wraak in

18:20. De hoorders worden met een vonnis geconfronteerd, dat God voltrekt

vanwege wat Babylon de hoorders heeft aangedaan. De hoorders in de gemeente

van toen werden door het vernemen van dit oordeel en vonnis zelf tot mee-

oordelen gebracht over Babylon. 
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18:20 ( hoti ekrinen ho theos to krima humon ex autès.) wordt door het NBG 1951

vertaald met: ‘want God heeft uw rechtzaak tegen haar berecht’, en door de

Statenvertaling met: ‘want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld’. 

Op basis van deze vertalingen heeft bij sommige vertolkers de mening post-

gevat, dat God vonnist op grond van het oordeel van de gemeente. Deze

opvatting blijft een mogelijkheid, maar waarschijnlijker is het dat het spreken

over Gods gericht bij hoorders leidt tot een kritische visie op Babylon.

Gemeenteleden komen onder allerlei namen voor: heiligen (18:20,24), profeten

(18:20;24), apostelen (18:20), dienaren (19:2), maar ze zijn daarin één, dat ze alle in

verband worden gebracht met bloed en dood. In het oordeel wordt niet alleen aan

lijdende gemeenteleden recht gedaan, maar - in de universele blik van de oecume-

ne van slachtoffers - aan allen die op aarde vermoord zijn door Babylon (18:24).

De situatie, waarin gemeenteleden op basis van Gods vonnis kritisch worden,

verwoordt de Openbaring van Johannes theologisch met drie sleutelwoorden uit de

passage ‘Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het

Koninkrijk en in de volharding van Jezus’ (1:9). In, dankzij en met Jezus bevindt

Johannes zich net als de gemeente in deze drie werkelijkheden en in dat licht dient

ook ons fragment te worden gehoord:

1. Verdrukking (thlipsis). Onder de schokkende eschatologische gebeurtenissen

worden gerekend: gevangenschap, sociale wanorde, armoede, economische

discriminatie, vijandschap tussen synagoge en gemeente, valse profetie,

dreiging met de dood, lijden, laster of welke ontregeling van het door God

bedoelde leven dan ook. Deze externe factoren zijn zichtbaar.

2. Koninkrijk van God (basileia). Aan de eschatologische en presentische, maar

verborgen hegemonie participeren Johannes en de gemeente. Ze zitten niet op

de troon, maar zijn deelgenoot in het Koninkrijk van God en daarom kritisch

tegen welke macht van satan ook. Deelhebben aan Gods koninklijke macht in

Jezus is conflict hebben met de afgoden en de demonische machten.

3. Volharding (hupomonè). Deze term wijst op een persoonlijke houding in de

strijd tussen de loyaliteit aan Christus en de druk van innerlijke en uiterlijke

verleidingen en knagende twijfels. Meer nog dan liefde of geloof is volharding

kenmerkend als deugd en betekent zoiets als standvastigheid, taai verzet,

geduld, blijven bij het uitgangspunt (Schüssler Fiorenza 1991, 50f.).

Ook als de hoorders zelf niet direct verdrukking ervaren, horen ze van mensen

wier bloed vergoten is. En ze vernemen in een visioen dat deel geeft aan de hemel

als heden en toekomst wie nu eigenlijk de hegemonie heeft. En de volharding

houdt in dat ze ondanks het aanlokkelijke beeld van de stad, waarvan de engel

zingend zegt, dat ze niet meer zal worden gevonden, trouw blijven en zich niet

laten meeslepen door angst, twijfel of verleiding. Het is de geest van de profetie die

hen de werkelijkheid in het licht van de drie woorden doet zien.

Jeruzalem als tegenbeeld
Jeruzalem is het tegenbeeld van Babylon. De hoorders, die mee-oordelen over

Babylon zijn in de plot van de Openbaring van Johannes op weg naar het moment

dat het nieuwe Jeruzalem in het visioenverslag zal neerdalen. Drie beelden van de

toekomst voorbij de tijd en ruimte, lopen in elkaar over in de slothoofdstukken na

de vernietiging van de satan: een nieuwe hemel en aarde (21:1-8), een hemels

Jeruzalem (21:9-27) en een eschatologisch paradijs (22:1-5). Het verband tussen

deze beelden met de cultische en bevrijdende grondtrekken van het basisverhaal,
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dat aan de Openbaring van Johannes ten grondslag ligt, is herkenbaar. (Pringent

1980; Schüssler Fiorenza 1991, 110-114; Bauckham 1993, 126-143). In dat narratief

programma worden de bevrijding uit Egypte en het gedenken van deze bevrijding

in de cultus verbonden. Bevrijding en cultus zijn beide gedacht vanuit de heilig-

heid van God. Daarom gaat de bevrijding van Gods volk gepaard met verwijdering

van wat niet kan en mag bestaan voor God en gaat de deelname aan de cultus

vergezeld van zuiverende en verzoenende handelingen. Babylons politieke en

religieuze anti-macht mag de bevrijdende toekomst en de ware aanbidding van

God niet in de weg staan. 

In het eerste beeld zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en het nieuwe

Jeruzalem als een bruid getooid, maar het meer van vuur en zwavel, de wereld van

de tweede dood, bestaat ook nog (21:8). Zo nieuw is het dus allemaal blijkbaar ook

weer niet, alsof de auteur niet weet waar hij het kwaad moet laten. De hoorders

worden nog eens vermanend toegesproken, als betrof het dooponderricht (aldus

Pringent 1980, 235). Ze horen van een ondeugdencatalogus, die Babylon nog 

weer in gedachten brengt. Lafhartigen, ongelovigen, moordenaars, hoereerders,

tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: ze horen niet bij de nieuwe wereld.

En met het ter harte nemen van die catechetische lijst zijn de hoorders weer terug

bij zichzelf. 

Het tweede beeld toont het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel als nieuw

neerdaalt. Er lijkt geen continuïteit met het voorafgaande te zijn, maar toch is de

‘overwinnaar’ reeds burger van het nieuwe Jeruzalem (3:12) en bovendien een zuil

in de tempel van God (3:12). In de hemel bleek een tempel te zijn met daarin de

verbondskist (11:19), maar in het nieuwe Jeruzalem is deze cultische bemiddeling

niet meer nodig (21:22), want de eeuwige aanwezigheid van God met het Lam

vervangt de tempel. God en mens kunnen elkaar zonder bemiddeling ontmoeten

op een geheiligde aarde. Ook nu moet weer als een tempering van al te royaal

universalisme vermeld worden dat er een buitenwereld is buiten de stad, een afval-

plek voor leugenaars. Toch wordt het nieuwe Jeruzalem geschilderd als een open

stad waar de volken op af komen, aangetrokken door het licht (21:24,26). De stad

van God is een plaats van universeel heil, maar toch ommuurd en met die

afscheiding tegelijk een symbool van de gemeente. Als volmaakte kubus, symbool

voor het Heilige der Heiligen. En met de troon in het midden tevens symbool van

macht en majesteit. De stad is vervulling van alle, ook in de Grieks-Romeinse

wereld voorhanden, verlangens naar een ideale stad en naar een ideale verblijf-

plaats bij God, naar een bevrijd bestaan en een ideale cultus.

Het derde beeld combineert het beeld van de tempel en de tempelbeek uit

Ezechiël 47 met het nieuwe Jeruzalem maar zonder de tempel een aparte plaats te

geven. Het vreemde is, dat alles nog niet geheel nieuw is: de volken moeten nog

genezen worden door de bladeren van de bomen aan weerskanten van de rivier

met levend water (21:2). Door deze opmerking zijn de hoorders weer uit het escha-

ton terug in hun eigen situatie, waarin ze aangespoord worden trouw te blijven.

Deze beelden van toekomst fungeren in het heden van de hoorders als

hoopgevers, maar ook als grens en waarschuwing. Ze vormen het tegenbeeld van

Babylon. Babylon en Jeruzalem staan als vrouwen tegenover elkaar. Ze zijn beide

bekleed met fijne stoffen en behangen met goud, juwelen en parels (18:16; 19:8;

21:18,19,21) en ze fungeren beide als seksuele partners in hun systemen, zoals de

metaforen ontucht en bruiloft duidelijk maken (18:3; 19:7v.).

Het nieuwe Jeruzalem is stad, paleis, paradijs, woonplaats van God, plek voor

een ideale gereinigde Godsontmoeting en een ideale machtsuitoefening, waar de

getrouwen als koningen zullen meeregeren (22:5). Dit toekomstig koninkrijk is
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een surplus ten opzichte van de hemel, waar God en het Lam reeds regeren, waar

de zang volop klinkt en waar de gestorven martelaren al een wit gewaad dragen.

De hemel is de verborgen bron van zekerheid voor de gemeente, die kampt met

het kwaad en met verleidingen en die trouw probeert te zijn. Maar dat is kennelijk

niet voldoende: de hemel wil met de aarde samenzijn en God wil bij Zijn

verbondsvolk wonen in een gereinigde wereld. 

ontwerp van betekenis
We geven een ontwerp van betekenis als conclusie uit de voorafgaande

exegetische aantekeningen. Ons tekstgedeelte is deel van een oordeelstekst met

hymnen die de ondergang van Babylon bezingen, omdat Babylon onrecht schept

en op bloed gebouwd is. Hoorders horen een oproep aan (en in) de hemel om

samen met de aardse gemeente in het lied althans ervan uit te gaan dat Babylon is

gestraft overeenkomstig het oordeel dat de gemeente heeft over Babylon. De

profeet weet het genre van de klachten tegen de volken zo te gebruiken dat de aan-

trekkelijkheid van de stad ook tot uiting komt en impliciet wordt betreurd. Er is

kennelijk reden voor deze tirade tegen de stad Babylon. Ze kwalificeert de situatie

van de hoorders als Egypte, waaruit weggetrokken moet worden of als balling-

schap, waarbij beide historische omstandigheden mogelijk zijn: of alle gemeen-

ten ervaren het verbeelde onrecht. Of: de wat lauwe gemeente wordt opgeroepen

de eigen positie te doorzien als Babylonisch. In elk geval worden de hoorders bij

de slachtoffers betrokken. Het gaat om het inzicht, dat de situatie is gekenmerkt

door economisch wangedrag en godsdienstig overspel. De gemeenten worden 

via Johannes deelgenoot van een combinatie van politieke, economische en

religieuze waarnemingen. De tekst wil hoorders op affectief niveau aanspreken

en betrekken bij de klaagzangen van de zeelieden en zo losweken van Babylon en

wegleiden uit Babylon naar de nieuwe vreugde in een nieuw Jeruzalem. 

ontwerp van getuigenis
Vertolkers vragen zich in het bijzonder af wat over de strijd tussen God en het

kwaad wordt gezegd. God is een macht, die oordeelt en het oordeel van de

slachtoffers komt daarin mee. Zo neemt God het lot van slachtoffers ter harte.

God heeft het vermogen de wereld van Babylon te niet te doen en zo het onrecht

recht te zetten. De hoorders vernemen, dat de hemel een meeslepend en groots

appèl doet om God te prijzen vanwege het vonnis en de voltrekking van het

vonnis. Sterker nog: de hemel juicht om brand en eeuwige rook. Magische

praktijken, afgoderij en het maken van slachtoffers zijn de uitingen van kwaad,

waartegen de hemel zich fel en vernietigend keert. Er is een nauw verband tussen

deze praktijken en het verkrijgen van grote rijkdom. De hemel is in symbolische

handeling en lied al op de ondergang van het kwaad vooruitgelopen. 

5.3 Bijbels-theologische lijnen

Na deze uitleg en de formulering van ontwerpen van betekenis en getuigenis

zullen vertolkers met behulp van bijbels-theologische lijnen een brug slaan naar

de vertolking. In de bijbels-theologische lijnen kunnen vertolkers verschillende

accenten leggen. We bespreken enkele voorbeelden: (1) Een accent dat uitgaat van

de theologisch geïnterpreteerde situatie van de hoorders. (2) Een accent dat Gods

handelen centraal stelt. (3) Een accent dat bijbelse grondmotieven en het

moderne, geseculariseerde bewustzijn in kritische correlatie brengt. In
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aansluiting op de hermeneutiek van Schillebeeckx, die de aandacht vestigt op de

veelkleurige genade als overwinning op demonische machten, komen we met een

ordening van deze lijnen ten behoeve van vertolkers, die rekening houdt met de

situatie, het handelen van God en het moderne bewustzijn. 

5.3.1 De situatie van de hoorders
We beginnen met een bijbels-theologische lijn van de ballingschap. Deze lijn legt

vanuit het heden een verband met de ballingschap in de bijbelse tijd. Dingemans

noemt het exiel-model een systematisch-theologisch paradigma (Dingemans

1991, 92vv.). Maar dit exiel-model lijkt toch eerder een bijbels-theologische lijn -

hij gebruikt immers een aan de bijbel ontleend motief - dan een paradigma

waarin de huidige vraag van de mens en de vraag naar God in systematisch-

theologische samenhang zijn gebracht. Lijkt, want Dingemans start zijn betoog

met te zeggen, dat we nu in de tijd van de verborgen God leven en dat het

handelen van God minder duidelijk is dan men in vroeger tijden dacht

(Dingemans 1991, 92). Om vervolgens de overstap naar het bijbels gedachtegoed

te maken en te stellen, dat het zicht op Gods handelen in de tijd van de balling-

schap ook ondoorzichtiger en onzekerder was geworden. We gaan nader in op de

bijbels-theologische interpretatie van de ballingschap, waarbij een accent wordt

gelegd op de interactie tussen de situatie en de hoorders.

We kunnen ons echter afvragen of de onzekerheid in de ballingschap van toen

dezelfde is als nu. Inderdaad, een deel van de mensen van toen raakte in balling-

schap ontheemd na de verwoesting van stad en tempel. Discussie ontstaat over de

vraag of en in hoeverre men zich in de vreemde moet nestelen, zoals blijkt uit de

brief van Jeremia (Jer. 29). Maar het besef van God en de verwachting van zijn

toekomstig ingrijpen ten gunste van de ballingen en ten koste van de vijanden

zijn bij de profeten van een andere aard dan het aarzelende geloof in het tussen-

beide komen van God, dat we bij gemeenteleden in Nederland aan het eind van

de twintigste eeuw kunnen tegenkomen

Dingemans beschouwt het exiel-model als een aanvulling op het exodus-

model. Moltmann, die hij als instigator van het exodus-model interpreteert, is

echter beïnvloed door de apocalyptiek en is, onder de indruk als hij is van de

machten van het kwaad, eerder een vertegenwoordiger van het exiel-model

(Moltmann 1972; Moltmann 1995). In feite is het exiel-model een accent-

verschil in hetzelfde gebeuren: ballingschaprealiteit gaat in ‘Egypte’ vooraf aan

de uittocht. Zie ook Dingemans 1989, 82-128 (‘Verhulde onthulling. De

Openbaring van Johannes’)

Vertolkers, die een bijbels-theologische lijn met de ballingschap als thema

hanteren, veronderstellen meestal een situatiebeleving: hoorders van nu die het

accepteren zouden zichzelf moeten evaren als vreemdeling en bijwoner en

verlangen naar een uittocht uit wat van heil van Godswege afhoudt en uitzien

naar een beslissing in het geding van God met de machten. Maar wat indien

mensen van nu hun situatie niet zo ervaren? Moet het hen aangezegd worden dat

ze in het exiel leven? Dit niet naadloos aansluiten van het exiel van toen bij het

hermeneutisch bewustzijn van hoorders van nu is geen nieuw probleem. We

kwamen het al tegen bij het verstaan van de Openbaring van Johannes: volgens

sommige uitleggers, zoals Thompson (Thompson 1990, 28), gaat de Openbaring

van Johannes niet in op een feitelijke crisis, maar wil ze graag dat de hoorders

hun situatie als crisis, als exiel, als Babylon, als behekst door magische praktijken
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en economische macht als een ‘perceived crisis’ gaan zien. De Openbaring van

Johannes zelf wil de hoorders tot een andere werkelijkheidsbeleving brengen, dan

ze hebben. Daartoe wordt het exiel-symbool bij uitstek, Babylon, breed uitgeme-

ten.

De door Dingemans getrokken bijbels-theologische lijnen brengen (geheel in

het kielzog van zijn homiletische benadering) de hoorders en hun situatie

dadelijk in het gezichtsveld. Zijn weergave van bijbels-theologische lijnen bevat

ook gezichtspunten die beïnvloed zijn door een hedendaagse visie op de relatie

tussen God, mens en wereld. Zo is volgens hem God niet de Caesar die boven het

strijdgewoel staat en de dingen in predestinatie voorbeschikt, evenmin de

gekruisigde God die machteloos aan de kant staat, maar een God die vanuit de

toekomst mensen, gebeurtenissen en dingen ‘“lokt” in de richting van zijn

bedoelingen, zonder mensen plat te walsen en zonder de vrije wil aan te tasten’

(Dingemans 1991, 96). Hij gebruikt hier modern theologische inzichten om de

bijbel te interpreteren, terwijl in de Openbaring van Johannes bijvoorbeeld God

wel getekend wordt als een God, die als een allesbepalende macht kan optreden.

Conclusie: de werkelijke ballingschap van toen vertoont analogie, maar

vertoont ook verschil zowel met het exiel dat in de Babylon-teksten van de

Openbaring van Johannes is verbeeld als met de mogelijke vervreemding van

mensen in de huidige cultuur. De situatie van de Openbaring van Johannes èn de

huidige situatie als exiel beschrijven is een bepaalde waarneming en interpretatie

van de situatie. De vraag blijft of langs deze weg de huidige situatie niet te

eenduidig wordt getypeerd en vastgelegd.

5.3.2 Het spreken van God
Begint Dingemans bij de analogie van de situatie, de hoofdaandacht kan ook

uitgaan naar basale uitspraken, waarin God subject is. In de bijbeldidactiek wordt

getracht elementaire gezichtspunten onder woorden te brengen, die uitgangs-

punt voor lesopzetten kunnen vormen en die, ook voor leerlingen, gemakkelijk te

onthouden zijn. Berg noemt ze ‘Grundbescheide’ en verstaat daaronder

‘verdichtingen van historische ervaringen met God’, die de heilvolle geschiedenis

present stellen, moed inspreken en tot engagement uitdagen en die gestalte

aangenomen hebben in bijbelteksten en die hun weg zoeken in de moderne

receptie (Berg 1993, 76-96,91). Zijn definitie geeft al aan dat het hem om het

handelen van God begonnen is. En hij komt dan ook tot formuleringen waarin

God steeds ‘subject’ is. God schenkt leven (schepping), sticht gemeenschap

(liefde, partnerschap, verbond, oecumene), lijdt met en aan zijn volk (lijden en

hartstocht), bevrijdt de onderdrukten (bevrijding), geeft zijn Geest (heilige Geest

en enthousiasme) en heerst in eeuwigheid (heerschappij van God, sjaloom).

Deze ‘Grundbescheide’ zijn ontleend aan het verstaan van de bijbel en helpen

op hun beurt weer binnen de hermeneutische cirkel bijbelgedeelten te verstaan.

Ze hebben voor het verstaan van de bijbelse overlevering als functie de grote

daden van God te gedenken en levensmogelijkheden voor ogen te stellen, die

kritisch kunnen staan tegenover de bestaande verhoudingen en die als levens-

modellen aanleiding zijn voor gedragsveranderingen. Ze kunnen bovendien in de

vertolking op elementaire geloofservaringen concentreren en de inbreng (‘de

zaak’) van de bijbel in de actualiteit richting en leiding geven. De zes zinnen over

God vormen een krachtenveld tussen het ontwerp van het bijbelgedeelte en het

ontwerp van de actuele betekenis van het bijbelgedeelte. Ze moeten alleen vlees

en bloed worden èn door ze vol leven terug te lezen in bijbelgedeelten èn door ze

in een insprirerende uitleg voor nu gestalte te laten aannemen. 
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Geldt hier niet, hoe beknopter de zin, hoe eerder hij opgaat voor beide tijden,

maar ook hoe minder hij zegt? Het klinkt alsof in het algemeen wordt gezegd, dat

het in de bijbel en in de gemeente om God gaat. Voor de Openbaring van

Johannes zijn deze zinnen wellicht ook bruikbaar om bijbels-theologische lijnen

te tekenen. Men kan zich afvragen of ons fragment is in te passen in deze

grondtrekken. Nauwkeurige waarneming leert dat Berg de macht van God niet als

de machtsuitoefening van een potentaat opvat, maar als macht, die erdoor

gekenmerkt wordt dat ze (1) ten gunste van anderen uitgeoefend wordt en (2) wel

ten behoeve van hen die onderdrukt worden, (3) met het doel hen naar een land

van vrede te leiden (86). Volgens Berg ziet de heerschappij van God in Jezus af

van geweld. En deze grondtrek van machtsuitoefening verbindt zich al in het OT

met die van schepping en bevrijding en ontmaskert de valse, afgodische machts-

aanspraken van mensen. In ons fragment van de Openbaring van Johannes

onthult het visioen Babylons weelde als slachtoffer-makend, maar het visioen ziet

niet af van de voorstelling van een hemelse wens tot geweldsuitoefening, dubbel

zo sterk als die van Babylon (18:6). Babylon brandt en het wordt in het lied

toegejuicht, zoals in het lied van Mozes en Mirjam de vreugde wordt bezongen

over het paard en de ruiters die in zee stortten. Bergs gedachte omtrent macht

mag voor de vertolking gelden, als bijbels-theologische lijn voor het verstaan van

de Openbaring van Johannes gaat ze niet op.

De ‘Grundbescheide’ stellen dus de vraag naar God centraal, maar lopen de

kans beelden van God los te zien van de menselijke situatie en van de problemati-

sering van het huidige menselijke vragen naar God. Ze brengen vertolkers bij de

nijpende door leven, lijden, dood en opstanding van Jezus opgeroepen kwestie of

in de huidige situatie de macht van God wel als mogelijk uiterst gewelddadig

verkondigd of geleerd moet worden, zoals de Openbaring van Johannes doet.

5.3.3 Grondmotieven en geseculariseerd bewustzijn
Theissen lost bovenstaande vragen in die zin op, dat hij meerdere, elkaar

overlappende grondmotieven beschrijft, waarin God altijd een rol speelt. Hij laat

tevens zien hoe deze motieven een brug slaan naar het hedendaagse

geseculariseerd bewustzijn. Zonder nu alle vijftien motieven te omschrijven,

bespreken we een paar voorbeelden.

Theissen noemt als motieven: schepping, wijsheid, wonder, hoop, bekering,

exodus, geloof, incarnatie, plaatsvervanging, perspectiefwisseling, agapè, zelf-

stigmatisering, oordeel, distantie en rechtvaardiging (Theissen 1994b, 29-35).

Het motief van ‘perspectiefwisseling’ zegt als bijbels motief, dat de eersten de

laatsten en de laatsten de eersten zullen zijn en dat Christenen zich zo behoren te

gedragen en dat God in de geschiedenis deze wisseling in positie ook voltrekt in

Christus. De rechter wordt geoordeeld, de priester wordt zelf offer, de Heer van

de wereld dienaar, de gekruisigde grond tot nieuw leven. Volgens Theissen

vertoont dit motief een levendige analogie met het moderne, anti-autoritaire

levensgevoel. Van het ‘zelfstigmatiseringsmotief’, dat duidt op een vrijwillig op

zich nemen van lijden door ascese, door het opnemen van de rol van outsider of

door martelaarschap, gaat kracht uit. Christus is het model bij uitstek. Dit motief

komen we geseculariseerd tegen in de provocatie en demonstratietechnieken 

van de moderne tijd. Het ‘oordeelsmotief’ (mensen weten dat ze gemeten 

worden naar morele maatstaven) heeft een weerspiegeling in een besef van

verantwoordelijkheid, is het niet ten opzichte van God, dan wel ten opzichte van
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het eigen geweten. Het verschil tussen deze bijbelse motieven en het

geseculariseerde bewustzijn is, dat de motieven op God betrokken zijn, terwijl het

geseculariseerd bewustzijn het spreken over God als creatieve menselijke

vondsten beschouwt (Theissen 1994b, 34). 

Sterk aan deze benadering is, dat Theissen de bijbelse taal laat staan in zijn

veelkleurigheid en zoekt naar contexten, waarin de bijbelse taal door analogie kan

gaan spreken. Maar daar staat tegenover, dat de keuze voor de analogie in het

hedendaags bewustzijn iets willekeurigs heeft en niet is uitgewerkt. Sterk is ook,

dat het specifieke van het bijbels getuigenis bestaat in de betrekking tot God.

Maar veel komt er dan aan op de wijze waarop Theissen voor de geseculariseerde

mens van God getuigt. Hij verstaat God als de eenheid van zijn en waarde, als

eenheid van het geheimenis van alle zijn, als kader voor alle dingen en als

betekenis en waarde voor onze wil, een verborgen kracht, die mensen aanspreekt,

verplicht en geborgenheid verleent (Theissen 1994b, 94f.). Zo geformuleerd kan

het spreken over God plausibel worden gemaakt voor de moderne, wijsgerig

ingestelde mens, maar de vraag is of we op deze bijbels-theologische manier in

het heden de heftige en soms afketsende ontmoeting van de heilige, alles-

omvattende Alfa en Omega nog wel treffend kunnen bevatten.

5.3.4 Interpretatie van veelkleurige genade
De beschreven modellen zoeken elk op hun manier naar continuïteit tussen de

wereld van de bijbel en de wereld van nu, hetzij in de situatie, hetzij in uitspraken

over God. Het eerste model veronderstelt een gematigde analogie tussen vroeger

en nu. Het tweede model formuleert geldige, verbindende uitspraken die in

nieuwe situaties kunnen worden toegepast en ingevuld. Het derde model

verbindt uiteenlopende bijbelse motieven met uiteenlopende uitingen van

modern bewustzijn. Het vierde model van Schillebeeckx cirkelt rond de genade

en veronderstelt dat Gods genadig handelen heil van mensen op het oog heeft en

gericht is op overwinning van kwaad en leed. Het heil van God manifesteert zich

niet zozeer door een analogische en gelijkblijvende situatie of door welhaast

dogmatische thesen, maar wordt - ook nu - bemiddeld ervaren in en door velerlei

culturele gestalten. 

Schillebeeckx heeft laten zien dat in verschillende nieuwtestamentische,

geografisch-cultureel gekleurde interpretaties getuigd is van de ervaring van 

heil-in-Jezus van Godswege (Schillebeeckx 1974; Schillebeeckx 1977). Hij

hanteert een overkoepelend begrip genade en verstaat dat als een ‘metterdaad

heilbrengende gezindheid van God, die zich goedgeefs manifesteert of openbaart

in historisch betoonde en door mensen in geloof ervaarbare gunstgaven van

redding en bevrijding, heil en geluk’ (1977, 423). In deze definitie zijn God, mens

en situatie samengenomen. Hij tekent de volgende beweging van de historische

Jezus naar de bijbels-theologische lijnen:

• Jezus trad vanuit een unieke Abba-ervaring op als eindtijdelijke profeet (in het

kader van joodse tradities).

• De ontmoeting met Jezus, ervaren als een disclosure, vroeg om interpretaties.

Immers zonder het wakker roepen van bekende (joodse, hellenistische, laat-

antieke) interpretaties, theorieën, en geloofsbagage geen ervaring van heil van

God in Jezus. Jezus’ optreden heeft een bonte variëteit aan ‘interpretatie-

ervaringen’ opgeroepen.

• De ‘vormende structuurelementen’ houden de verschillende interpretaties van

genade bijeen en vatten deze samen en hebben op hun beurt de ervaringen op

cognitief en affectief niveau gestuurd.
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• Deze structuurelementen kunnen weer geconcentreerd worden tot ‘vier

structuur-elementen’ (1977, 584v.), ook wel ‘structuurbeginselen’ en

‘gewrichtsmomenten’ genoemd (1978, 61v.). De structuren openbaren

waarden, waarvan de concrete normen in het heden moeten worden ingevuld

(1977, 674; 1978, 68). Deze normerende grondbeginselen behoren het

geloven, denken, leven en handelen van de gemeente van vandaag te

structureren. Ze worden in feite nog gerekend tot het terrein van verstaan,

maar juist deze constante structuren gaan een kritische relatie aan met de

hedendaags christelijke geleefde en geïnterpreteerde ervaringen.

• Antropologische constanten. Om de hoogte en breedte en diepte van het

menselijk heil te kunnen formuleren en om niet te vervallen in ‘heils-

individualistiche vertekeningen’ geeft Schillebeeckx in zeven antropologische

constanten aan dat heil niet slechts zielenheil betekent, maar heelmaking van

zowel de menselijke persoon in alle facetten als heling van de samenleving.

In het kader van de bijbels-theologische lijnen bespreken we alleen de antropolo-

gische constanten en de vormende structuurelementen. De vier structuur-

elementen vormen al een overgang naar de theologische paradigmata en worden

in de volgende paragraaf verwerkt.

antropologische constanten.
Deze dienen als coördinatiepunten voor het spreken over en ervaren van in

Christus gekomen en toekomstig heil. Ze helpen aan een formeel kader om zowel

de bijbels-theologische lijnen als de inhoud van het theologisch paradigma te

ordenen. Over Gods heilzaam handelen aan mensen in historische omstandig-

heden spreke men, aldus Schillebeeckx met het oog op:

• de menselijke lichamelijkheid, de natuur en het ecologisch milieu, mensen

zijn lichamen, maar hebben ook een lichaam, die deel uitmaken van een groot

natuurlijk complex;

• mens-zijn als medemens-zijn, persoonlijk en maatschappelijk, in de ik-gij en

de ik-hij relaties;

• de maatschappelijke structuur en instituties, die het bewustzijn en het wel en

wee van mensen bepalen;

• de historiciteit van de mens, de beperktheid van tijd en ruimte van personen

en culturen, die veranderen en voorbijgaan;

• het voor mens-zijn kenmerkende samenspel van theorie en praxis, dat moet

voorkomen, dat het menselijk leven niet volgens het recht van de sterkste

gestalte krijgt;

• de utopische drang in het menselijk bewustzijn: zonder visioen vaart niemand

wel;

• de integratie van de verschillende constanten als een onherleidbare autonome

werkelijkheid. Jezus heeft als nieuwe Adam heil gebracht en Gods tegen-

woordigheid toegezegd in al deze facetten van mens-zijn. Lijden, onrecht,

zonde, frustraties, fiasco’s: heil van God verzoent, maakt heel en we kennen

alvast de belofte en deel-realisaties, die ook weer kunnen verdwijnen.

Deze constanten kunnen we niet direct vereenzelvigen met bijbels-theologische

lijnen. Ze willen ordenen en voorkomen dat het heil te beperkt wordt verwacht, de

triomf te vroeg gegrepen, het onrecht te snel als onvermijdelijk gelegitimeerd, de

oproepen tot praktisch handelen te naïef tot ‘lief zijn voor elkaar’ verworden of dat

de overmaat aan kwaad te snel vroom wordt overstegen. Wie voor het trekken van
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bijbelse lijnen deze constanten in de overwegingen betrekt, ontwaart in ons

fragment van de Openbaring van Johannes een sterk besef van de verleidelijkheid

van het maatschappelijk en politiek systeem (3), dat schijnheil biedt en met

bezemen gekeerd moet worden. En de gedachte van het niet duren van

menselijke cultuur, hoe schitterend ook (4). De levensbedreigende aantasting en

dood van mensen (1), die de hoop kritisch vasthouden (6,7). Door oordeel en

onheil te tekenen wordt een contrast in volle breedte en diepte voelbaar. Het

fragment roept de hoorders impliciet op tot geloof in toekomstig in de hemel

gegarandeerd heil, waarbij het onheil verdreven is. De Openbaring van Johannes

als evangelie van hoop is te beschouwen als ‘de grondslag voor een - telkens in

nieuwe historische bemiddeling - religieuze maatschappijkritiek, een christelijk

georiënteerde bevrijdingstheologie’. Schillebeeckx wil niet komen tot een

theologie die geweld zegent, vandaar dat hij aan het citaat toevoegt dat het om een

theologie gaat ‘die tevens een theologie van het ‘martyrion’ of martelaarschap is;

want voor heel het Nieuwe Testament staat Gods gerechtigheid in het teken van

het kruis’ (1977, 529).

Zie ook het schema, waarin Schillebeeckx Jezus’ boodschap, de nieuw-

testamentische boodschap, het patristiek geloofsverstaan, het middeleeuws

geloofsverstaan en het huidig geloofsverstaan anno 1989 in interactie ziet met

de sociaal-historische contexten van de verschillende tijden (Schillebeeckx

1989, 60).

vormende structuur-elementen.
Schillebeeckx tekent de inhouden van de bijbels-theologische lijnen als veel-

soortige genade. Nadat hij eerst geschreven heeft over de gave van het pneuma,

waarbij de geboorte uit God de kern vormt, geeft hij vijftien sleutelbegrippen, die

zeggen uit welk onheil en waartoe de door Gods Geest en genade nieuwgeboren

mensen verlost zijn.

(1) heil en redding; (2) ontrukt worden uit vormen van verslaving en

verknechting; (3) verlossing als bevrijding door koop of tegen losprijs, 

(4) verzoening na ruzie; (5) verlossing als genoegdoening: vrede; (6) verlossing

als uitboeting van zonden bij middel van een zoenoffer; (7) verlossing als zon-

devergiffenis; (8) rechtvaardigmaking en heiliging; (9) heil in Jezus als rechts-

bijstand; (10) verlost tot gemeenschap; (11) bevrijdt tot broederlijke liefde; 

(12) bevrijdt tot vrijheid; (13) vernieuwing van mens en wereld, (14) leven in

volheid; (15) bevrijding in laatantieke context: overwinning op mens-

vervreemdende ‘demonische machten’. Het blijken er niet 15 te zijn, zoals hij

zelf zegt (Schillebeeckx 1977, 436-468), maar men moet het feit dat de genade

tot lofprijzing noopt meerekenen. In de lofprijzing is de genade uitdrukkelijk

genadebeleving. In de Openbaring van Johannes zijn de volgende uit de reeks

van vijftien omschrijvingen van genade van toepassing: de beide exodusmotie-

ven van genade ‘ontrukt worden uit vormen van verslaving en verknechting’

en ‘loskoop’. De op het stichten van gemeenschap gerichte genade: ‘recht-

vaardigmaking en heiliging’, omdat de gemeenteleden ‘heiligen’ genoemd

worden en ‘verlost tot gemeenschap’, want het volk van God draagt de

erenaam een koninklijk priesterlijk volk als opdracht. En ‘bevrijd tot broeder-

lijke liefde’: de gemeente wordt ook bestempeld als broeders (6:11). De genade

voor de wereld (‘vernieuwing van mens en wereld’): de mensen krijgen een

nieuwe naam, ze worden volkomen getransformeerd tot nieuwe wezens.
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Onheilsinterpretaties zijn historisch bepaald: toentertijd drukte onder andere de

vrees voor demonen zwaar op de mensen en deze vrees bepaalde de interpretatie

en de ervaring van het kwaad. In de Openbaring van Johannes is volgens

Schillebeeckx het kwaad de verknechtende politieke macht en verleiding van de

stad in een ‘anti-grootsteedse traditie’ (1977, 414), kwaad dat wordt verbeeld als

demonische macht, als ‘oerbeest Leviathan, ondoorzichtige mogelijkheid van de

diepste diepten van ons mens-zijn’ (1977, 421).

Het meest in het oog voor de Openbaring van Johannes springt de genade als

‘overwinning op mensen vervreemdende “demonische machten’ (Schillebeeckx 1977,

456-468). ‘Satan’, een figuur afkomstig uit buitenbijbelse bronnen, geeft uitdruk-

king aan de overmaat en onherleidbaarheid van het kwaad in de wereld. Volgens

de nieuwtestamentische interpretaties heeft Jezus de satan verslagen en ont-

kracht; bovendien zoekt Hij het kwaad eerder in de mens dan in een persoonlijke

of onpersoonlijke verstorende macht. In de Openbaring van Johannes is te horen

van Jezus’ eindstrijd tegen de demonen van deze wereld en die demonen zijn

hemelse archonten en aardse politieke machten. In ons fragment (18:17-19:4) ziet

de ziener de overwinning op de macht van Babylon en hoort hij de overwinnings-

jubel. Het handelt om een hemelse voorpret en voorprent van de ‘vernietsing’ van

structuren, machten of economische heersers, die op aarde mensen onteren en

verderven.

Deze benadering heeft voor, dat ze uitgaat van een interactie tussen Gods heil

en het onheil in een specifieke context en strookt met de eerder uitgesproken

voorkeur voor de retorische analyse. Schillebeeckx toont in zijn visie op bijbels-

theologische lijnen de relativiteit van de historische bemiddelingen, maar waagt

toch een poging om vanuit een onverwoestbaar, positief beeld van God en heil

naar structuurelementen te zoeken, die nu opnieuw om vertolking vragen. Zijn

visie op God als pure positiviteit is ingegeven door zijn theologisch paradigma.

Schillebeeckx ontkomt niet aan een onderscheid tussen schil en kern. Aan de

ene kant kan gezegd worden dat in het Nieuwe Testament genade bevrijding van

demonische machten omvat, aan de andere kant stuit de vertolking van deze

genade in het heden op de vraag hoe genade als bevrijding van wat de moderne

mens als machten ervaart kan worden verwoord. De spanning tussen schil en

kern ervaart iedere vertolker. Soms hoeven vertolkers die scheiding niet te maken

en kunnen ze volstaan met de ijzersterke bijbelse stof en moeten ze investeren in

leerprocessen die mensen vertrouwd maken met de eigen aard en kracht van de

bijbelse taal. Soms is de vervreemding zo groot, dat vertolkers nieuwe taal voor

God en heil moeten zoeken. Wil die taal nog verbinding onderhouden met de

bronervaringen in de joodse en christelijke bijbel, dan moeten we de kern op de

wijze van Schillebeeckx in hoofdlijnen weergeven, los van de tijdgebonden

culturele gestalte. Ten behoeve van beide mogelijkheden blijft in een plurale

context een formulering van bijbels-theologische lijnen nodig.

5.3.5 Bijbels-theologische lijnen in Openbaring 18:17-19:4
We formuleren een reeks kenmerken in aansluiting bij Dingemans, Berg,

Theissen en Schillebeeckx met behulp waarvan we bijbels-theologische lijnen

kunnen trekken. We denken daarbij allereerst aan lijnen in het laatste bijbelboek.

De formele kenmerken zijn vergelijkbaar met de ‘vier structuurelementen’ of

‘structuurbeginselen’ van Schillebeeckx (1977, 584-589; 1978, 61-64; 139v.). 

In ‘Gerechtigheid en liefde’ (1977) beschrijft Schillebeeckx vier structuur-

elementen, die de ervaringen van de eerste gemeente en die van onze tijd
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kunnen verbinden, narratief. In ‘Tussentijds verhaal’ (1978) benoemt hij ze

fundamenteler. De fundamentele benaming gaat voorop, direct gevolgd door

de verhalende aanduiding: (1) Theologisch en antropologisch grondbeginsel;

God en zijn verhaal met de mens. (2) Christologische bemiddeling; kern van

het verhaal van God met de mens valt te beluisteren in de persoon en het leven

van Jezus. (3) Het ecclesiologisch verhaal en praxis; ons verhaal, Jezus

achterna. Het leven van christenen in de gemeente moet gedachtenis van

Jezus Christus zijn. (4) De eschatologische vervulling; verhaal zonder

historisch einde. Geen gemeente, nee geen mens kan het verhaal van God met

de mensen binnen de grenzen van de geschiedenis voltooien.

Aan de hand van deze kenmerken kunnen zowel de bijbels-theologische lijnen 

als het theologische paradigma worden geordend èn met het oog op een

verantwoorde vertolking èn met het oog op de verantwoording van de overgang

van verstaan naar vertolken. We vullen ze bij wijze van voorbeeld inhoudelijk in

met het oog op ons tekstfragment:

1 Situatie en tekst. Bijbels-theologische lijnen veronderstellen een situatie van

toen (bijvoorbeeld ballingschap of Romeinse bezetting) en daarmee inter-

acterende uitspraken van de tekst. Ze komen als en in historische bemiddeling tot

ons. Ons fragment plaatst met het symbool ‘Babylon’ de hoorders van de zeven

gemeenten in een exiel-ervaring. Deze staat in het kader van exodusmotieven. De

situatie is er een van overmatige en mateloze door kooplieden met vreugde

begroete verleidelijke rijkdom, gebouwd op afgodische dimensies en op bloed.

Deze situatietekening van mateloosheid geschiedt volgens vaste patronen.

2 God en het heil van de hoorders/leerlingen tegenover onheil. Bijbels-theologische

lijnen veronderstellen een visie op Gods heil voor de mensen en ze drukken die

ook uit. Het woord ‘genade’ als uitdrukking voor Gods weldadigheid in Christus

voor persoon en maatschappij is een veelomvattende term die God en mens op

elkaar betrekt. Deze term onthult ook het tegendeel, de genadeloosheid, het

onheil, de overmaat aan kwaad. Ons fragment ziet de hemel als plaats waar de

eindoverwinning van het kwaad bevochten wordt en is. De engel stelt voor ogen

hoe er gereageerd gaat worden op de ondergang van Babylon. In ons fragment

gebeurt dat het meest direct. Doordat geen futurum gebruikt is, rookt de stad al

en zijn de zeelui reeds verbijsterd. Hoorders moeten niet bij de verbijstering

blijven. Hemel en aarde worden opgeroepen blij te zijn dat God het oordeel

vanuit het slachtofferperspectief in oordeelsdaden omzet. Nog sterker wordt de

ondergang getekend en gemotiveerd in de symbolische handeling van de engel

met de steen. God wordt met redenen toegezongen door een grote schare.

Genade is overwinning op en ondergang van een verdorven structuur.

3 Christus en het heil van de hoorders/leerlingen tegenover onheil. Bijbels-theologische

lijnen van het NT gaan over het heil dat God in Jezus Christus aan de hoorders

schonk te midden van het knechtende onheil. Ons fragment noemt Christus niet.

Iets verderop heeft Hij een functie als bruidegom (Lam) en als de ruiter op het witte

paard (19:11). Men kan het gegeven bloed van de profeten ook zien als een verenigd

raken met Jezus’ getuigenis (19:10) en met Zijn levensweg. Dat betekent dan

omgekeerd dat het vergieten van hun bloed Babylon verbindt met hen die Jezus

hebben gekruisigd. Het koningschap van Jezus als offer en bruiloft komt in

contrast te staan met het koningschap van Babylon als zelfliefde en hoererij.
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4 Aard van het heil als persoonlijk en cultureel-maatschappelijk heil. Bijbels-

theologische lijnen omvatten persoonlijk en maatschappelijk heil, dat zo breed

mogelijk facetten van het bestaan beslaat en dat tegelijk het contrast aangeeft met

wat persoon en maatschappij afhoudt van de door God beoogde humaniteit. In

ons fragment is de maatschappijstructuur van het hoerige en aan bloed horige

Babylon in het geding. Hoe zegenend van welvaart ook, Babylon is niet het

eschaton. Het heil voor de toenmalige samenleving bestaat hierin, dat het

werkelijke onrecht wordt blootgelegd. Babylon is symbool voor persoonlijke en

maatschappelijke zelfzucht. Het heil voor de menselijke persoon is: dat God van-

uit een slachtofferperspectief ziet en dat de mensen op cognitief en affectief

niveau de benoeming en het einde van het kwaad alvast hebben kunnen ervaren. 

5 Plaats en rol van de gemeente. Bijbels-theologische lijnen veronderstellen de

gemeente van toen en zijn zo beschreven dat de (geïmpliceerde en beoogde)

betrokkenheid van de geloofsgemeenschap tot uitdrukking komt. De geloofs-

gemeenschap is afgestemd op God aan wie heil, eer en macht toekomen (19:1).

Het fragment ‘pusht’ de horende gemeente van toen tot kiezen en voorvreugde,

tot genade-ervaring nog voor er feitelijk iets is veranderd in hun wereld. Tot diep

inzicht in de economische en religieus-ideologische structuren van de macht. Tot

het aanvaarden van de consequenties van het eigen door God bekrachtigde en

voltrokken oordeel. Tot afkeer van afgoderij. Om in die kritische houding te

volharden, moet de gemeente wel een hechte gemeenschap zijn.

6 Toekomst. Bijbels-theologische lijnen gaan voor wat het NT betreft over God,

Christus, de gemeente, over onheil (zonde en kwaad) en over toekomst. Wat de

eschatologische gerichtheid betreft: de bijbels-theologische lijnen tekenen welke

de verwachting is van het overstijgen van de eigen situatie en hoe Gods visioen

voorbij de grenzen (en kluisters) van de geschiedenis zal worden gerealiseerd. In

het fragment zijn de hoorders op weg naar de onthulling van het nieuwe

Jeruzalem. De openbaring van definitief heil heeft een keerzijde: oordeel, oprui-

ming, verwijdering van wat niet voor God kan en mag bestaan, ook al heeft dat

alles veel potentie en breedheid. De ‘Trouwe’ op het paard zal komen om samen

met de getrouwen in de slag te gaan met de tegenmachten. Criterium is de

toekomst van de slachtoffers vanuit de gedachte dat niemand ongestraft kan

moorden. Criterium is ook de heiligheid van de enige God vanuit het besef dat de

afgoden nietswaardig zijn en ter wille van de toekomst moeten verdampen.

7 Beeldspraak. Bijbels-theologische lijnen hebben oog voor inhoud en zeggings-

kracht van beeldspraak en zijn, wanneer ze begripsmatig geformuleerd worden

niet een verhindering om de beeldspraak te verstaan. In vaste beelden,

traditionele patronen en orthodoxe oordeelsaankondigingen tegen Babylon, maar

ook klemmend in de klacht van de zeelui, in de rook en in de symbolische

handeling van de engel die de stad als een baksteen laat vallen en tegelijk

verdrietig makend door het beeld van het stadsleven, spreekt de tekst onontkoom-

baar. Ze wil van de legitimiteit van de ondergang overtuigen.

5.4 Voorwaarde met het oog op bijbels-theologische lijnen

We hebben een bijbeltekst verstaan en dat voorbeeld gebruikt om een

beschouwing te wijden aan bijbels-theologische lijnen. We zijn uitgekomen bij
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een ordening, die een elementaire structuur geeft. Deze basisstructuur helpt

vertolkers vast te stellen, waarop het aankomt in een bijbelgedeelte. Ze verschaft

interpretatieruimte, waarin de overgang van verstaan naar vertolken kan worden

gemaakt. De bijbels-theologische lijnen behoren nog tot wat we de activiteit van

het verstaan van de tekst in de tijd van ontstaan hebben genoemd. Ze zijn bedoeld

om van het betekenisontwerp en het getuigenisontwerp een samenhangend

verhaal te maken met zeven aandachtspunten.

De praktisch-theologische vraag, die we hadden te beantwoorden luidt: onder
welke voorwaarden op het terrein van bijbels-theologische lijnen is de overgang van
verstaan naar vertolken te verantwoorden?

Een goed verstaansontwerp legt niet alleen de betekenis in reflexieve zin bloot,

maar ook de transformatieve kracht van de tekst. Enerzijds is de geloofstraditie

een zintraditie die een horizon van mogelijke ervaring ook voor mensen van nu

opent, anderzijds heeft de traditie transformerende kracht en is ze een oproep tot

een bepaalde levensweg (Schillebeeckx 1983, 6v.). Uit het tekstgedeelte spreekt

zowel een bepaald gedachtegoed als een bevrijdingskracht, die wil dat het niet

blijft zoals het is. Bijbels-theologische lijnen vatten de bijbelse boodschap samen,

onderkennen de kracht tot verandering en spitsen de inhoud toe. Levert deze stap

behalve nieuwe omschrijvingen ook voorwaarden op voor de transformatie van

verstaan naar vertolken? De al eerder vermelde voorwaarden aangaande het

verstaan blijven gelden. We komen met een voorwaarde, volgens welke bijbels-

theologische lijnen volgens de zeven formeel-theoretische kenmerken moeten

zijn geordend: (1)Situatie en tekst, (2) God en het heil van de hoorders/leerlingen
tegenover onheil. (3) Christus en het heil van de hoorders/leerlingen tegenover onheil.
(4) Aard van het heil als persoonlijk en cultureel-maatschappelijk heil. (5) Plaats en rol
van de gemeente. (6) Toekomst. (7) Beeldspraak.

Dit trekken van bijbels-theologische lijnen volgens een vast patroon wil nog niet

zeggen, dat in een goede vertolking al deze kenmerken moeten voorkomen. De

wereld van de bijbeltekst komt compleet en geordend in beeld als deze kanten

naar voren komen. Vertolkers kunnen met behulp van deze ordening aangeven

welke aspecten van de bijbels-theologische lijnen worden getransformeerd tot een

aansprekende vverkondiging of lesopzet. 
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