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Een theologisch paradigma en vertolken

Het volgende interpretatieveld, waarop vertolkers bij de voorbereiding van preek

of catechese beslissingen nemen is dat van de theologische paradigmata. Deze

term wordt door Dingemans in zijn homiletiek gehanteerd en hij bedoelt er, zoals

we eerder zagen, ‘grote, alles-overkoepelende interpretatiemodellen, …theo-

logische totaalvisies’ mee (Dingemans 1991, 86), die door predikanten worden

ingeschakeld bij de interpretatie van de bijbel en die ook doorklinken in hun

verkondiging en catechese. Deze paradigmata zijn in staat enerzijds de bijbeltekst

recht te doen en anderzijds articuleren ze het moderne levensgevoel. Ze zijn

voorgegeven en behoren in de zin van Gadamer tot het oordeel vooraf, tot de

‘Wirkungsgeschichte’ van het christelijk geloof. Ze zijn te beschouwen als een

van de effecten van deze geschiedenis. Deze hermeneutische sleutels fungeren

bij vertolkers als zoekontwerpen om accenten voor de vertolking van een bijbel-

gedeelte te vinden. Ze kunnen als gedachtegoed dienst doen, met behulp waarvan

de vertaling van de betekenis van toen naar nu wordt gemaakt. Zo kan het

bekende paradigma ‘ellende, verlossing, dankbaarheid’ niet alleen een sleutel zijn

tot de betekenis van de wereld van een tekst, maar ook tot de wereld van de

gemeente van nu. Maar ondertussen spelen deze paradigmata ook de rol van

scheidsrechter. De genoemde drieslag wordt in dat geval gehanteerd om de preek

of catechese mee te beoordelen: kreeg de dankbaarheid wel genoeg aandacht of

werd de verlossing niet overbelicht? Paradigmata of totaalvisies kunnen ook nog

werken als een kritische visie waarmee in de wereld van de tekst wordt

geselecteerd: in dit gedeelte is alleen maar ellende te vinden. Een dergelijke waar-

neming kan de vertolkers dan tot kritiek op de betekenis van de tekst brengen. In

vorige hoofdstukken is al een aantal malen gebleken, dat er vanuit het theologisch

paradigma kritiek kan ontstaan op de teneur van de Openbaring van Johannes.

De kritiek komt dan niet alleen voort uit het feit, dat vertolkers van nu een andere

wereldervaring hebben dan de auteur en de eerste ontvangers van de Apocalyps,

maar ook uit het gegeven, dat de vertolkers anders denken over Gods handelen. 

In dit hoofdstuk onderzoeken we welke rollen een paradigma speelt bij

vertolkers. We doen dat door opnieuw te werken met het tekstfragment uit

Openbaring 18. We beginnen met het ontvouwen van één overkoepelend en
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fundamenteel paradigma, namelijk het Koninkrijk van God (6.1). Vervolgens

komt het contrast aan de orde: een visie op het kwaad (6.2). We bespreken daarna

enkele problemen, opgeroepen door dit theologisch paradigma. Eerst besteden

we aandacht aan de kritiek, die McFague heeft geuit op het symbool van het

Koninkrijk van God (6.3). Dan laten we zien, dat dit paradigma de kritiek kan

sturen op voorstellingen van God en het Lam, die in de Openbaring van Johannes

onder meer als geduchte strijders worden verbeeld (6.4). Uit de bespreking van

die kwestie omtrent de strijdmythe volgt de vraag naar het handelen van God. Op

welke manieren kunnen vertolkers over het handelen van God spreken en welke

gevolgen hebben die manieren voor de vertolking van het tekstfragment (6.5)? In

de slotparagraaf (6.6) maken we de praktisch-theologische balans op en

beantwoorden we de onderzoeksvraag (zie slot hoofdstuk 2), die in dit hoofdstuk

aan de orde is: onder welke voorwaarden op het terrein van theologische paradigmata
is de overgang van verstaan naar vertolken te verantwoorden?

We maken nog een notitie vooraf. We laten gaandeweg zien hoe een paradigma

voor vertolkers kan werken en welke uitwerking dat heeft in de voorbereiding van

de vertolking. Tegelijk moet gewezen worden op een complicerende factor. Het

geschetste fundamentele paradigma (Koninkrijk van God versus kwaad) vormt

tevens de grondvisie achter deze hele studie en maakt onderdeel uit van de

praktisch-theologische theorie met betrekking tot voorwaarden voor een verant-

woorde overgang van verstaan naar vertolken. Dit alles betekent, dat we een funda-

menteel paradigma als het Koninkrijk van God op vijf manieren zien functioneren:

• Het geeft tot op zekere hoogte aan vertolkers een weergave van de bijbelse

boodschap. Met andere woorden een tekstgedeelte kan in het paradigma ver-

werkt zijn.

• Het kan als sleutel voor de bijbelse boodschap dienst doen.

• Het kan een referentiekader en identiteitsbepalende theologie voor vertolkers

omvatten.

• Het speelt een normatieve rol bij de verantwoording van de overgang van ver-

staan naar vertolken.

• Het bepaalt mede de praktisch-theologische theorie in deze studie.

6.1 Het koninkrijk van God als paradigma

De inhoud van dit symbool kan aldus worden beschreven: vertolkers behoren tot

de gemeente en leggen binnen de geloofsgemeenschap de tekst uit. De geloofs-

gemeenschap weet zich verbonden met de levende God en Zijn rijk en zoekt en

aanbidt God, die leven wekt en leven geeft en niet kleineert en bij wie ontrechte,

arme, geknechte, vermoeide mensen toekomst hebben. Ook voor gestorvenen is

er blijkens het geloof in de opstanding toekomst bij deze God. Als in Jezus het

koninkrijk van God nabijkomt in ontmoetingen, gelijkenissen en wonderen,

bedoelt Hij Gods heilbrengende aanwezigheid, door mensen geloofd en

aanvaard. Een rijk, aanwezig gekomen in gerechtigheid, in de verbondenheid

tussen mensen van verschillende rassen en talen, in het verdwijnen van leven-

ondermijnende ziekte, het wegvallen van tussenmuren, het afwissen van tranen,

de vernieuwing van alle doodsheid en dood. Het koninkrijk van God is een

nieuwe verhouding van God tot mensen en van mensen tot God en daarin zijn de

mensen gesteld in bevrijde en bevrijdende relaties tot elkaar en is de samenleving

verzoend en verzoenend en komt de natuur tot zijn recht. Het rijk is als zaad

gezaaid en werkt in het verborgene, als macht, als inspiratie, als oordeel, als
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oriëntatie, als motief om te handelen, als reeds-wel-en-nog-niet ruimte van

vrijheid en heil voor achtergestelde mensen, als universaliteit voor de volken, als

solidariteit met de noodlijdenden, als concrete genade en heil van God voor

mensen. We ordenen nu deze schets van het paradigma naar de zeven in het

vorige hoofdstuk geformuleerde aspecten en illustreren beknopt hoe de

verschillende facetten van het paradigma in een interactieve verhouding kunnen

staan met ons tekstfragment. 

1 Situatie en paradigma. Bij de bijbels-theologische lijnen noemden we dit eer-

ste punt ‘situatie en tekst’. Hier is nu niet sprake van tekst, maar van paradigma.

Spreken over het koninkrijk geschiedt bemiddeld in de huidige context. Het zoe-

ken van het koninkrijk van God vindt in het alledaagse, contingente leven plaats.

Contingentie kunnen we omschrijven als positieve en negatieve omstandig-

heden (geluk, leed), die onverwachts en onherleidbaar mensen bepalen bij de

zin van het leven en mogelijk bij hun geloof en die, vooral als ze negatief zijn,

onzekerheid met zich mee kunnen brengen. Zo omschrijft Henning Luther

contingentie-ervaringen, die het eigen en het sociale leven en de ‘Common

sense’ ‘verunsicheren’ en daarmee de zinproblematiek acuut maken als

‘Erfahrungen im individuellen wie sozialen Leben, durch die eingespielten

Plausibilitäten der Alltagswelt an eine Grenze stossen’ (Luther 1992, 57). Ze

zijn dan religieus te noemen, als ze transcenderende krachten vrijmaken.

Heil staat op het spel in de werkelijkheid. En daarom moeten vertolkers zoeken

naar een verbinding tussen ‘iets’ van de situatie en ‘iets’ van het paradigma van

het koninkrijk van God.

Het paradigma kan de vertolking van het bijbelgedeelte uit de Openbaring van

Johannes mede bepalen. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar, dat arbeidsomstandig-

heden in bedrijven (meer productie, meer effectiviteit met minder mensen,

psychische werkdruk, altijd dreigend ontslag en overbodig-worden) als situatie in

kritisch gesprek worden gebracht met de passage over de kooplieden, die heersers

der aarde geworden zijn en die ‘zielen kopen’. Met andere woorden de vraag rijst

in hoeverre in de huidige situatie de menselijke integriteit economisch wordt

verhandeld en of zich deze handelwijze verdraagt met Gods koninkrijk? Ons

tekstfragment uit Openbaring 18 en 19 is retorisch zo opgebouwd dat de hoorders

gaan doorzien hoe vergankelijk op bloed gebouwde economische macht ten

diepste is en dat ze in zulke situaties tegen afgoden moeten kiezen. In dit

voorbeeld stimuleert het paradigma bij de vertolking van ons tekstfragment tot

oordeel over de situatie en tot het zoeken van het koninkrijk en de gerechtigheid

in een situatie van werkdruk. Het fungeert als sleutel.

2 God en het heil van hoorders/ leerlingen tegenover onheil. God draagt zorg voor de

mens en wil temidden van zinloosheid en zoeken naar zin, in vreugdemomenten

en leed, in de duivelskringen van kwaad en in het gewone leven heil realiseren.

God strijdt tegen de willekeur van de grote kosmische, historische, chaotische en

demonische machten. Wie heil vindt in deze God (‘promotor van het goede en

bestrijder van het kwaad’ - Schillebeeckx 1977, 584) komt met zichzelf in het

reine, herkent het onheil en weet zich kwetsbaar geharnast tegen de

onheilsmachten, waarmee God een geding heeft. Onze wereld is gekenmerkt

door ‘een barbaars teveel (aan kwaad), dat alle interpretatie tart’, ze is een

‘oecumene van lijden’ (Schillebeeckx 1977, 666), een omstandigheid die de
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gelovigen met God en Gods Rijk confronteert. Het geloof in God wil in en als

contrast met dit kwaad worden ervaren. In een contrastervaring is de ervaring van

onheil en bitter leed minstens ook impliciet een anticipatie van heil: wie zegt, dat

bepaald leed niet kan bestaan voor God, doet immers impliciet een beroep op een

betere wereld. Over deze geloofservaring kan in Gadamers termen van openheid,

eindigheid en negativiteit worden gesproken. Ze omvat openheid, dat wil in een

theologisch interpretatie zeggen dat ervaring overstegen wordt door het rijk van

God. Het is een ervaring van eindige mensen en ze geschiedt in negativiteit:

mensen ervaren dat hun leven eindig is en als ze pijnlijk lijden, hebben ze het

idee dat willekeurige krachten hen in de greep hebben. Tegelijk kan deze

contrastervaring van broosheid het besef wekken dat dit leed niet hoort, dat er een

betere gerechtigheid moet bestaan dan het aangedane kwaad. Mensen blijken een

soms onverwoestbaar vertrouwen te hebben in een uiteindelijk goede afloop, in

heil als het tegendeel van lijden en kwaad. Dit vermogen om te hopen is volgens

gelovigen te danken aan de huidige creatieve werking van Gods Geest die op heil

bedacht is, heil dat in Jezus in geconcentreerde en beslissende gestalte is te

ondervinden. De Openbaring van Johannes kan communiceren met de zorg van

God voor ontrechten en vermoorden door de oordelende vraag te stellen wat toe-

komst heeft en door beelden te gebruiken van de ondergang van een heerlijke,

maar ook verleidelijke en in de grond verdorven stad. In dit voorbeeld dient het

paradigma als gedeeltelijke weergave van de betekenis en als norm.

3 Christus en het heil voor hoorders en leerlingen tegenover onheil. God toont zijn

ware gelaat in de belangeloze partijdigheid van Jezus. Zijn levensloop is

uitwerking van de goddelijke zorg ook ten overstaan van de conflicten, het lijden

en de dood, die door Gods nabije Koninkrijk worden opgeroepen. In Jezus is

Gods bedoeling met de mens en de zin van het menselijk leven herkenbaar

aanwezig als vleesgeworden barmhartigheid en verzet tegen alle kwaad. Jezus

getuigt van het koninkrijk van God met de gave van zijn leven in zijn lijden door

en voor anderen. Hij bewijst zo de uiteindelijke onmacht van de moordende

krachten en koopt mensen los uit ellende (‘Egypte’) en verandert hen.

Zien we naar het effect van dit facet van het paradigma op de vertolking, dan

blijkt, dat ons fragment niet spreekt van Christus, maar wel van de geest der

profetie, die de bruiloft van het Lam schouwt als contrast van het rijk van Babylon,

dat juist beheerst wordt door eigenliefde. Het paradigma is echter sterker

christologisch bepaald dan ons tekstgedeelte, waardoor de neiging kan ontstaan al

te geforceerd naar een christologische uitwerking te zoeken. Het paradigma doet

minstens dienst als referentiekader en norm.

4 Aard van heil als persoonlijk en cultureel-maatschappelijk heil. Het koninkrijk van

God is een invloedssfeer, waardoor personen tot hun recht komen in een kader

van Gods verbondsrelatie tot Zijn volk binnen een rechtvaardige samenleving.

Ons tekstfragment trekt de hoorders mee in een oordeel over de eigen samen-

leving met behulp van het symbool Babylon. Zo prent de tekst de hoorders de

hoop in op een betere wereld. Op dit onderdeel van de relatie tussen Gods heil en

de enkeling en de samenleving gaat hoofdstuk 8 nader in.

5 Plaats en rol van de gemeente. Christus verkondiging van het nabije koninkrijk

van God en de oproep tot bekering worden doorverteld, opdat de gemeente zich

dit heilzame verhaal gaat eigen maken. De gemeente is niet zozeer geroepen om

Jezus te imiteren als wel om in nieuwe situaties ruimte te bieden aan ervaringen
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van deze in Jezus heilzame God. De intense Godsbeleving van Jezus en het

Koninkrijk dat in Hem en rond Hem gestalte heeft, kan in belijdenis en handelen

van de gemeente als een levende werkelijkheid worden ervaren. 

Dit facet van het paradigma is te herkennen in het tekstgedeelte. Daarin

nemen de hoorders een prominente plaats in. De tekst is zo opgezet, dat ze deel

uitmaakt van het communicatiesysteem tussen de hemel, Johannes en de voor-

lezer. De vertolking zal de gemeente moeten opnemen in dit communicatie-

systeem en er naar streven de gemeenteleden te brengen tot een antwoord op

Gods rijk, zodanig dat ze geïnvolveerd en geëngageerd raken in wat tegenwoordig

het conflict tussen God en de machten van het kwaad is. Het paradigma, waarin

het symbool van het koninkrijk van God een belangrijke plaats inneemt, zal de

kerk als strijdende kerk in het vizier brengen. Het paradigma vervult de rol van

weergave van de wereld van de tekst. In de wereld van de tekst kiezen vertolkers

een toespitsing. En vervolgens kan het in termen van de wereld van de tekst

geformuleerde paradigma als norm in de verkondiging fungeren. 

6 Toekomst. De gemeente kan het verhaal van God met de mensen binnen de

grenzen van de geschiedenis niet voltooien. De geschiedenis vormt een

manifestatie en een strijdperk van machtige demonische krachten, die de

toekomst van God op de rand van de afgrond brengen (zo is ook de visie van de

apocalyptische literatuur en de Openbaring van Johannes, die de geschiedenis

niet alleen als indirecte openbaring van Gods macht zien).

De indirecte openbaringen van Gods toekomst zijn niet in de geschiedenis,

maar in het voor te lezen geschrift te vinden. In de hemel en op schrift is het

tenminste en alvast waar dat God en het Lam regeren, ook al kan het volstrekte

tegendeel worden ervaren. Omdat de boze krachten werken, worden in de tijd

weinig zin en samenhang ontdekt of het moesten de “zin” en “samenhang” van

de chaosmachten zijn. Het oordeel, dat de geschiedenis zelf voltrekt, is ruig en

hard, eerder verbijsterend dan onthullend, eerder een dramatische afrekening

dan een rustige evaluatie. De toekomst van het koninkrijk van God kan als

eschatologische bevrijding een tekenachtige realisering vinden, die overigens wel

steeds weer achterhaald zal blijken te zijn. Er bestaat zoiets als een voorlopig

‘reeds’. De belofte van de goede toekomst kan gedeeltelijk en voorlopig in

gestalten van menszijn en samenleving worden ervaren. Dit aspect van het

paradigma is in ons tekstfragment levendig, als onze tekst alvast de opruiming

viert van verleidelijke onrechtstructuren en de glitter van zelfliefde. Vanuit het

paradigma van deze spanning tussen het ‘reeds’ en het ‘nog niet’ van Gods

koninkrijk is het de vraag op welke wijze de gemeente in de huidige cultuur een

toekomst verwacht aan het einde van de pelgrimage van de mensheid en of ze iets

van het heden als een groet vooruit van het eschaton kan ervaren en of mensen

een gegronde verwachting hebben van de macht van God om de toekomst te

realiseren. In deze formuleringen spreekt het paradigma mee als een weergave

van de belofte.

7 Beeldspraak. Omdat het om het koninkrijk van God en om een ondefinieer-

bare, maar gave toekomst gaat, die soms in fragmenten wordt ervaren, maar ook

steeds weer is aangevochten, wordt over de toekomst van volheid en vrijheid

gesproken in symbolische taal, geconcentreerd in vier basismetaforen: het

koninkrijk van God als een realiteit zonder tranen en geweld; de opstanding van

het lichaam als heil voor de persoon; de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: een

ongeschonden leefklimaat; wederkomst van Jezus als een transparant worden van
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de universele betekenis van Christus voor allen. Uiteindelijk is er een einde aan

alle beeldspraak: als God alles is in allen. 

Het tekstgedeelte weerspiegelt de beeldspraak van het paradigma door

beeldenrijk over het oordeel te spreken en het laat de hoorders mee-oordelen over

hun eigen tijd en omstandigheden. Nieuwe beeldspraak kan het mogelijk maken

dat het eigen heden een eschatologisch heden en daarmee een beoordeeld heden

wordt, ook al zal het uiteindelijke komen van God alles overtreffen. Het

paradigma van het gekomen en komende koninkrijk van God geeft ruimte aan

het vinden van nieuwe beeldspraak, die het huidige Babylon benoemt,

ontmaskert en als van voorbijgaande aard in contrast brengt met Gods rijk.

Omdat niet wordt uitgegaan van een in het heden toe te passen betekenis van het

bijbelgedeelte, maar van een gesprek tussen ‘iets’ van de wereld van de tekst en

‘iets’ van de wereld van nu, ontstaat deze ruimte voor nieuwe beeldspraak. Het

paradigma heeft onder meer een rol als sleutel.

6.2 Een visie op het kwaad

In contrast met het koninkrijk van God staat het bittere raadsel van het rijk van

het kwaad. De bijbel is het verhaal van God die het in alle toonaarden en op

allerlei manieren van woede tot liefdevol erbarmen opneemt tegen de chaos, die

de mens knecht en verderft.

In de Openbaring van Johannes wordt het kwaad verbeeld door onder andere

afzichtelijke beesten en een hoer uit te tekenen. Daarmee wordt aangegeven,

dat het kwaad een zelfstandige macht is, even dreigend als verleidelijk, evenzeer

aanbidding vragend als lust verschaffend. Het lijkt alsof de satanische machten

onbeteugeld te keer mogen gaan, maar ze worden in toom gehouden vanuit het

perspectief van de hemel (Bauckham 1993, 88-94, 109ff.; Lietaert Peerbolte

1996). Het meest opvallend is de duivelse triniteit als contrast met de goddelijke

triniteit. God, het Lam en de Geest, zijn nageaapt in de draak (satan, 12:9), het

eerste beest uit de zee (13:1-10) en het beest uit de aarde (13:11-18). Zoals God

volmacht en troon geeft aan het Lam (5:7, 3:21), zo geeft de draak volmacht en

troon aan het eerste beest (13:2). Het Lam wordt aanbeden en draagt kronen

(19:12), evenals het eerste beest (13:1). God is, was, zal komen (1:4, 8; 4:8), het

beest was, is niet en zal opkomen uit de afgrond (17:8; 17:11). De Geest schenkt

leven en wekt de geest der profetie. Zo blaast ook het tweede beest leven in

(13:15) en maakt als een pseudoprofeet propaganda voor de keizercultus. Het

spreekt als de draak. De Openbaring van Johannes laat zeker een scherp

contrast zien tussen het kamp van God, het Lam en de getrouwen en het kamp

van het kwaad, de satan en zijn trawanten en volgelingen. De Openbaring van

Johannes is geïnteresseerd in wat zich ten diepste afspeelt in de geschiedenis.

Het boek ziet een ernstig conflict, waar het leven zijn gang lijkt te gaan. Hoe

literair en catechetisch de Openbaring van Johannes de kwade krachten ook

heeft vorm gegeven, hoe dualistisch ook, hoe monstrueus en lelijk de draak ook

is afgeschilderd en weggetypeerd, volgens de Apocalyps ontkomt niemand aan

het besef, dat er in de menselijke aangelegenheden duivelse krachten aan het

werk zijn als een uiteindelijk machteloze imitatie van Gods overmacht. 

Wie Rijk van God zegt, zegt oordeel over kwaad. Het kwaad is dat wat schaadt, dat

wat de integriteit van het bestaan fundamenteel verstoort. Kwaad behoort tot de
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condition humaine, het is voorgegeven (het fysische kwaad) en het is gewild

(morele kwaad) en het bevindt zich in structuren die zowel voorgegeven als

gewild zijn (structureel kwaad). Het is een onvermijdelijke macht, die mensen

meesleept en toch wordt de mens verantwoordelijk gehouden en is het kwaad te

bestrijden. We sluiten voor een samenhangende opvatting van het kwaad aan bij

Ricoeur en zullen een illustratief verband leggen met de Openbaring van

Johannes. Ricoeur wordt in dit verband om verschillende redenen aangehaald.

Omdat hij laat zien hoe de weg van symbolen naar denken verloopt, een voor de

overgang van verstaan naar vertolken belangrijke stap. Omdat zijn interpretatie

verheldering verschaft en helpt de taal van de Openbaring van Johannes te

verstaan en te vertolken. Omdat duidelijk wordt dat hij het kwaad interpreteert

vanuit een positief vooroordeel. En tenslotte omdat hij een samenhangend

verhaal over het kwaad biedt.

Op fascinerende manier reconstrueert Ricoeur in zijn fenomenologisch

onderzoek ‘La symbolique du mal’ (Ricoeur 1960) de weg van de schreeuw of kreet

als primaire ervaring van het kwaad naar de symbolen van smet (souillure), zonde

(péché) en schuld (culpabilité). Vervolgens gaan deze symbolen de mythen van

het begin en het einde binnen. Deze mythen vertellen van het ontstaan van het

kwaad, hoe mensen er mee leefden en hoe het kwaad tot een einde zal komen. In

een volgende fase monden symbolen en mythen uit in rationele, speculatieve

symbolen, die reflectie mogelijk maken, zoals de gedachte van de onvrije wil: van

meet af Ricoeurs uitgangspunt in zijn zoektocht. Onder symbool verstaat Ricoeur

in 1960 de analogische betekenissen die spontaan gevormd worden en meteen

hun zin doen blijken. Bijvoorbeeld dat smet analoog is aan de vlek, de zonde aan

afdwalen en de schuld aan een last. Een mythe is al weer iets gedistantieerder, ze

is een herneming van het symbool in de vorm van een verhaal, dat wel een

tijdsverloop kent, maar niet in verband staat met historische en geografische

omstandigheden. Verbanning (exiel) als symboolwoord voor menselijke

vervreemding wordt een mythe in het verhaal van de verbanning van Adam en

Eva uit het paradijs. Hoewel de mythe reeds logos is, moet ze in weer een

volgende stap opgenomen worden in de rationalisatie van bijvoorbeeld de 

wijsgerige of theologische reflectie. Als Ricoeur zegt dat het symbool te denken

geeft, bedoelt hij dat het symbool een stadium is op weg naar reflectie en als hij

spreekt van een surplus aan betekenis, dan meent hij dat er in het symbool weten

omtrent kwaad overschiet, dat niet in de mythe terechtkomt en dat in de mythe

elementen een plek hebben die niet goed en volledig in de filosofische reflectie (of

het theologisch paradigma) een plaats kunnen krijgen. Daarom moet het denken

ook steeds terugkeren naar de symbolen en mythen. De symbolen en mythen

hebben een bekentenis-karakter (L’aveu, Ricoeur 1960, 25s.). Ricoeur benadrukt

in zijn visie op het kwaad de verantwoordelijkheid van de mens. Alleen de smet

en de adamitische mythe, als twee manieren om het kwaad te ‘denken’ worden

hier nader bekeken.

smet
Als smet verwijst het kwaad naar en stamt het uit een voor-ethisch stadium,

waarin nog niet tussen de ethische orde van kwaad-doen en de kosmisch-

biologische orde van kwaad-zijn, pijn, ziekte, dood, mislukking, wordt onder-

scheiden (33). Het besef klinkt door, dat kwaad-doen niet te maken heeft met een

verantwoordelijke dader, maar met een schending van de objectieve, welhaast

magisch opgevatte wereldorde.
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Toch is er al sprake van een ethische omslag. De heilige orde is bezoedeld.

Mensen zijn volgens dit symboolveld niet ethisch uit liefde, maar uit vrees 

(crainte, 36). De objectieve, heilige orde boezemt bij de enkeling vrees in en de

bron van die vrees is de primaire band tussen wraak en smet: zal de bevuilde orde

zich niet wreken? Deze intuïtie, dat er een prijs betaald moet worden voor de

schending van de orde, is gesublimeerd en werkt door in reflectie over het kwaad,

ook, aldus Ricoeur, in het lijden van een lijdende rechtvaardige. De band tussen

wraak en smet gaat vooraf aan elke institutie, intentie of daad. En zo komt de

schrik voor het heilige er in en diep in de ziel van de mens vat de gedachte post,

dat men het heilige niet moet aanraken, omdat dan dodelijke macht kan worden

ontketend. Preventie tegen smet is preventie tegen lijden: wil men de wraak van

de orde, zoals een onweer, een zonsverduistering of een noodlottige bevalling

voorkomen, dan moet men praktijken in acht nemen die de smet kunnen

uitbannen of bezweren. Uiteindelijk wordt de logica omgekeerd. Wie lijdt heeft

dus iets verkeerds gedaan en daarmee wordt God onschuldig gehouden en krijgt

het lijden betekenis. Als iemand gestraft is, omdat hij de heilige orde besmet

heeft, dan is de volgende stap, dat het ook betamelijk is, dat iemand wordt gestraft

omdat hij fout zit: ‘si l’homme est puni, parce qu’il pèche, il doit être puni comme il

pèche’ (47). Maar het menselijk bewustzijn heeft niet kunnen en willen vasthou-

den aan de gedachte dat alle lijden een vorm van vergelding is en heeft toen in een

andere richting voldoening gezocht, in een einde der tijden, in een laatste oordeel,

in een uitzonderlijke gebeurtenis, zoals het offer voor de zonden der wereld (47).

Vernietiging van vrees kan niet anders zijn dan een soort eschatologische

toekomst van de menselijke moraliteit, want hoe groot de liefde ook is, er is altijd

ook vrees in het spel. Alleen de volmaakte toekomstige liefde drijft de vrees uit.

Met deze interpretatie van een symbool van het kwaad als facet van het basis-

paradigma kunnen vertolkers recht doen aan de onheilspellende beeldengalerij

van de Openbaring van Johannes, die inwerkt op de diepe vrees voor smet.

Eigenlijk komt deze interpretatie uit bij een begrip van kwaad, dat alle tijden en

plaatsen te boven gaat en zonder al te veel transformatie zo kan worden herkend.

Het krachtige symbool van de smet werkt door in de voorstellingen van de

reinheid en de afwassing in de Openbaring van Johannes, elementen die ook in

Openbaring 18:17-19:4 in de afkeer van het hoerige en onreine Babylon te vinden

zijn. Ricoeur merkt op, dat voorstellingen van rein en onrein en van de afwassing

symbolisch zijn (‘l’ablution est déjà geste partiel et fictif’, 40) en dat deze

reinigende gebaren ook in plaatsvervangende tekens tot uiting komen:

verbranden, verjagen, verbannen, bespuwen, begraven. Het oordeel, zoals

beschreven in de Openbaring van Johannes, is de op deze primaire vrees voor

smet inspelende, grote reiniging van Godswege. Er spreekt het heftig verlangen

uit naar een schone wereld, vrij van plagen en ongeluk. Op deze manier fungeert

voor vertolkers het door Ricoeur getekende paradigma als een weergave en

hermeneutische sleutel voor de tekst.

Voor Ricoeur is dit aspect een facet, dat vooral de vrees verwerkt en minder de

nadruk legt op de menselijke verantwoordelijkheid voor kwaad. Het symbool van

de zonde zal de aandacht verschuiven van de objectieve orde naar het terrein van

de relatie, van een morele naar een religieuze verstaanswijze. De mens wordt

verantwoordelijk gehouden voor de weg die hij gaat ten overstaan van God

(devant Dieu,53s.). Dat symbool werken we hier niet nader uit. We stappen over

naar de mythe.
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adamitische mythe
De adamitische mythe vertelt dat niet een dramatische strijd tussen chaos-

machten voorafgaat aan de schepping en zich steeds herhaalt in het menselijk

leven, maar dat Gods goede schepping alles bepaalt en de geschiedenis initieert

op weg naar eschatologisch heil. Vanuit dat positieve oordeel vooraf kan het

kwaad worden herkend. Het verhaal van Adams val heeft daarin een plaats en de

hoofdfiguren Adam, Eva, de slang zijn gestalten van de ene mens. Het vertelt de

intrede van het kwaad als een eenmalig moment van ongehoorzaamheid van één

mens èn als een dramatisch proces van verleiding met een tijdsverloop en

verschillende personages.

Zie: La structure du mythe: “l’instant” de la chute’ (228- 236) en: ‘Le “laps” du

drame de tentation’ (236-243).

Wat het moment van de val betreft: de adamitische mythe vertelt van de

ambiguïteit van de mens, van bestemming en vloek in de geschiedenis van de

mensen. Enerzijds staat centraal de grandeur van de mens, die bestaat in het

alleen maar plukken van de goede vruchten van de schepping. Anderzijds vertelt

de mythe van het verval van de mens, de moeite en de misère. Het verbod om te

eten van de boom van goed en kwaad stelt Ricoeur zo voor, dat het de vrijheid van

de mens grenzen stelt niet om in te perken, maar om er richting aan te geven. De

mens kan zich op grond van de adamitische mythe niet verontschuldigen door te

zeggen dat hij nu eenmaal geneigd is tot alle kwaad, alsof het kwaad een soort

ontologische status heeft. Deze verantwoordelijkheid van de mens is wezenlijk

voor de in dit boek gevolgde opvatting van het kwaad.

Wat het dramatisch verloop aangaat: de mythe wordt ook verteld als een

dramatisch verhaal met verschillende episodes, waarbij de overgang van de

onschuld naar de schuld iets van duizeling, van afglijden krijgt. Het verhaal van

het moment van de val gaat over de daad en de verkeerde keuze, het verhaal van

het tijdsverloop over de motivatie en de verleiding. De spelers zijn gedaanten van

de mens. In een fraaie analyse van de vraag van de slang aan de vrouw (een vraag

van het verlangen naar oneindigheid in de mens aan de kwetsbaarheid in de

mens) laat Ricoeur zien dat de slang vraagt hoe het kan dat het gebod de vrijheid

garandeert en juist niet inperkt. Door zijn vraag maakt de slang van de grens die

de mens bepaalt bij de mogelijkheden van een schepselmatig bestaan, een

vijandige, inperkende negativiteit (‘heeft God werkelijk gezegd...?’) en wekt hij bij

de mens het verlangen naar oneindigheid. De slang ondergraaft de heilzame

grens en de al even heilzame eindigheid van de vrijheid, die daarin bestaat dat de

mens niet zelf de grens tussen goed en kwaad kan en mag bepalen of scheppen.

Dat de mythologische figuur van de slang door de vertelling kronkelt is

volgens Ricoeur verwonderlijk, omdat de joodse godsdienst de demonologie

zoveel mogelijk heeft uitgebannen. De slimme slang verbeeldt de begeerten in de

mens, een soort chaosmacht in ons, waardoor zonde een vorm van bezwijken

wordt. Men kan zich tegelijk beroepen op de slang die heeft verleid en daardoor

zichzelf vrijpleiten. Maar er is meer, de slang symboliseert ook de situatie, de

ervaring dat kwaad reeds aanwezig is (241), de chaos onder ons, een overlevering,

die aan alles voorafgaat en die mensen voortzetten. En tenslotte is de slang ook

nog eens een symbool van de kosmos, die de enkele mens tegemoet treedt,

verbeelding van de chaos buiten ons, het gevoel van verwarring en verraad dat

mensen bekruipt als zij gaan twijfelen aan de bestemming en hun grond-

stemming laten bepalen door de absurditeit van de dingen, de geschiedenis en de
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wreedheid van natuur en mensen. Juist het symbool van de slang zegt dat de

mens niet absoluut kwaad is, maar een tweede rangs boze, bezweken voor het

kwaad: de mens maakt zichzelf slecht door een tegenparticipatie, een tegen-

imitatie, door instemming met een als een dierlijke list beschreven bron van

kwaad (243). De mens is zondaar en slachtoffer volgens deze mythe.

Voor de interpretatie en vertolking van de Openbaring van Johannes zijn

Ricoeurs beschouwingen bruikbaar. Ook in de Openbaring van Johannes wordt

verwezen naar de oorsprong van het goede en naar de val, als ze spreekt van de

hoop op het delen in de vruchten van de levensboom (2:7; 22:2; 22:14) en van

herstel van het paradijs. Die verwijzing naar een oorspronkelijke integriteit en

een schuldigmakende breuk is ook te vinden in de oproepen tot bekering. De

oproep om weg te trekken uit Babylon refereert ook aan de verantwoordelijkheid

van de mensen. En als in de Openbaring van Johannes het eschaton als een

‘moment’, bewaard in de hemel, wordt voorgesteld, doet dat eveneens denken aan

een ongebroken, paradijselijke wereld. Verder is het de draak, die de chaos-

machten in, onder en buiten mensen symboliseert en die zo wordt verbeeld, dat

de mens nee kan zeggen tegen dit gedrocht. De Openbaring van Johannes maakt

een dramatisch verloop van de eindstrijd met de draak, een verloop, waarbij de

hoorders gaandeweg het visioen de acties en afgang van de draak meemaken en

kunnen meemaken, omdat ze al spoedig vernemen wie de overwinningsmacht

heeft (1:6). Zo kunnen vertolkers opnieuw de beschrijving van het paradigma

door Ricoeur gebruiken als hermeneutische sleutel tot de wereld van de tekst en

als een weergave.

de kritiek vanuit de adamitische mythe
De adamitische mythe met zijn nadruk op de verantwoordelijkheid van de mens

staat kritisch tegenover mythen die het kwaad louter als lot (tragische mythe) of

als strijdende macht (strijdmythe) of als ambiguïteit in de mens (orfische mythe)

zien.

Zonder aspecten van de tragische mythe, die vertelt (en vertoont in de Griekse

tragedie) dat  fouten van mensen ingegeven zijn door een boosaardig lot, kunnen

we het kwaad niet voldoende beschrijven. Het onvermijdelijk lot van de held, die

zich groots keert tegen zijn lot, raakt de toeschouwers. Die kunnen het tij niet

keren, maar inwendig mee klagen, smeken en onder de bekoring komen van de

poëtische pracht van de liederen van het koor. Het kwaad komt niet echt tot zijn

eind, maar wordt gesublimeerd in de esthetiek van de tragedie. De adamitische

mythe bevestigt de tragiek op meerdere manieren. Adam is aansprakelijk, maar

heeft tegelijk iets tragisch. Adam is een figuur, in wie een mysterie van zonde en

ongerechtigheid wordt gethematiseerd, dat niet herleid kan worden tot een helder

rationeel bewustzijn van kwaad. Adam wil zichzelf worden, maar ontkomt niet

aan de zonde, zoals de tragische held niet ontkomt aan zijn noodlot. Ook de slang

symboliseert een tragisch aspect als de verleidelijke Tegenstander die verblindt en

duizeling teweegbrengt. 

De Openbaring van Johannes vertelt een mythe over de oorsprong en de

onontkoombaarheid van het kwaad (val satan, zijn trawanten komen uit de

afgrond, de zee, de aarde) en de aanval op de getrouwen (zoals in 2:10), maar

die onvermijdelijkheid ontslaat mensen niet van hun verantwoordelijkheid

voor het kwaad of het zich geven aan het kwaad. Het getal van het beest is om

die reden het getal van de mens.
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Volgens de strijdmythe gaat aan de schepping een strijd vooraf tussen de goede en

de kwade machten. Uit die strijd is de mens geboren. In de herhaalde rite wordt

de overwinning op het kwaad herdacht. Volgens Ricoeur is de koning een figuur

die deze oerstrijd in de geschiedenis herhaalt. De koning ‘speelt’ een rol in de

cultus, niet alleen als boeteling en representant van de mensen, maar ook als

personificatie van de godheid. De machten zijn de vijanden, die door de godheid

met behulp van de koning worden overwonnen. In het Hebreeuwse koningschap

is deze strijdmythe latent aanwezig en in Psalmen, die Gods heerschappij over de

vijanden bevestigen. Zo is in Psalm 2 de koning-god goed te herkennen: aange-

steld over Sion is hij geroepen de vijanden met een ijzeren knots stuk te slaan als

pottenbakkerswerk (Ps. 89:23,24; 110:1,5; vgl. Op. 2:27; 12:5. Zie: Ricoeur 1960,

189). Verder klinkt de strijdmythe door in de klachten in de Psalmen over de

vijanden, geuit vanuit de diepte van de historische ellende. De tegenstander is dan

ge-ontmythologiseerd tot historische Egyptenaren, Filistijnen of Assyriërs. Of nog

sterker en abstracter: de tegenstander is de tegenspoed of het ongeluk. Tenslotte

komt de strijdmythe naar voren in de voorstelling van het eschatologische Rijk,

waar aan de ene kant een messiaanse koning in de geschiedenis strijd voert met

de machten en waar aan de andere kant de Zoon des Mensen een rol speelt als

hemelse overwinnaar van de tegenkrachten. In het oudtestamentisch levens-

gevoel is de kosmische strijdmythe tot een zuiver historische strijd met

Egyptenaren of Filistijnen getransformeerd en later golden deze gebeurtenissen

als typologisch uitgangspunt voor nieuwe bevrijdende daden in de geschiedenis.

Overal waar mensen het kwaad verstaan als een moment van eigen oorsprong of

als element van het zijnde, bijvoorbeeld als smart van het zijn, keert de strijd-

mythe in filosofische gedaante terug. De adamitische mythe duldt deze

verontschuldiging echter niet, al zal de keerzijde van het kwaad als daad van de

mens altijd interpretatieruimte bieden aan deze dualistische visie. 

De Openbaring van Johannes heeft de strijdmythe een ruime plaats gegeven

in het verhaal van de demonische machten. Enerzijds is positief dat de

strijdmythe ook in de Openbaring van Johannes aangeeft, dat het kwaad

radicaal aan de verkeerde kant staat en dat het bevochten moet worden door

een goede kant, anderzijds is toch een negatief aspect van een dualistisch

systeem dat de mensen menen in staat te zijn zich geheel los te maken van het

kwaad om met schone handen aan de goede kant met gerechtvaardigd geweld

te vechten. Zo kunnen ze toch blijven denken in termen van de strijdmythe.

Geen symbool of mythe kan de spanning tussen gebondenheid en

verantwoordelijkheid, tussen dualisme en monisme geheel wegwerken. Deze

tegenstrijdigheid behoort bij de condition humaine.

Het meest kritisch gaat de adamitische mythe in op de orfische mythe, die de

dualiteit van goed en kwaad in de mens zelf zoekt. Deze mythe vertelt hoe de van

oorsprong goddelijke ziel menselijk is geworden en hoe het gekomen is dat het

lichaam (vreemd aan en slecht voor de ziel) de gevangenis van de ziel is

geworden. De orfische mythe bestaat niet meer in oorspronkelijke vorm, maar bij

de neo-platonici komt deze mythe aldus voor: het goddelijk kind Dionysios wordt

door de wrede Titanen vermoord, gekookt en opgegeten. Zeus vernietigt de

Titanen en bereidt uit hun as het mensenras. Mensen hebben dus een ambigue

natuur, een gewelddadige, titanische kant en een goddelijke kant (want de

Titanen verslonden immers Dionysios)(263s.). De mythe drukt de gedachte uit

dat de ziel  het vroegere kwaad met zich meedraagt en voor dat kwaad in de
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gevangenis van het lichaam moet boeten. De straf voor de ziel is eerder onterend

dan louterend en daarom kan deze straf niet beschouwd worden als overeen-

stemmend met de joodse gedachte van verzoening (265). De ziel verhardt zich,

zoals een gevangene er lang niet altijd beter van wordt als hij vastzit. Omdat leven

niet eenmalig is en dood niet langer grens van het leven, kan de ziel steeds

opnieuw in herhaling vallen en reïncarneren. Juist de opvatting dat de ziel

gevangen zit, roept de gedachte wakker dat de ziel niet van deze aarde is, maar

een naar bevrijding verlangende banneling in het lichaam (symbool voor het

ongeluk van het bestaan). Verlossing wordt niet door de rite geboden, maar door

het inzicht, dat het lichaam verlangen en hartstocht is en de ziel oorsprong en

principe. Door deze kennis distantieert de logos zich van het lichaam en haar

pathos: ‘si le corps est désir et passion, l’âme est l’origine et le principe de toute

retraite, de toute distanciation du logos loin du corps et de son pathos’ (Ricoeur

1960, 280). Het grote verschil met de adamitische mythe is, dat daarin lichaam

en ziel niet tegen elkaar worden uitgespeeld en dat mensen verantwoordelijk

worden gehouden voor het kwaad.

In de Openbaring van Johannes komt de orfische gedachte niet voor, al

kunnen hier en daar wel ascetische trekken gereconstrueerd worden (14:4),

maar deze lijken eerder samen te hangen met de symbolen van smet.

In het door ons gehanteerde theologisch paradigma, waarin Gods rijk als contrast

van het kwaad centraal staat, is uitgegaan van de verantwoordelijkheid van de

mens voor het kwaad, terwijl rekening is gehouden met het besef van de heilige

orde (de smet), de tragische kant van het kwaad, de strijd die het kwaad voert met

de mens en de gedachte dat mensen gevangene zijn van het kwaad. De orfische

mythe, die in hedendaagse stromingen zoals bepaalde opvattingen van New Age

opgeld doet en die ook in Drewermanns interpretaties van de Openbaring van

Johannes (Drewermann 1985, 541-592) doorklinkt, wordt vanuit dit paradigma

van het kwaad beschouwd als een te beperkte opvatting van de kern en uitwerking

van het kwaad.

Juist de narratieve, mythische en symbolische elementen (ook van de

Openbaring van Johannes) weten deze gedachten goed uit te drukken. Ricoeur

leest de mythen met het oog op de reflectie op het kwaad als destructieve aporie

van het bestaan en op de tragische kanten van het menselijk handelen. Het is niet

zo, dat Ricoeur een verklaring voor de oorsprong van het kwaad geeft. Hij verstaat

het kwaad in relatie tot de menselijke vrijheid. Het is een realiteit, waartoe het

menselijke zelf in het verlangen naar en zich inspannen voor de humaniteit zich

steeds opnieuw moet verhouden. Ricoeur meent, dat taal, verhaal en reflectie

steeds opnieuw nieuwe perspectieven kunnen bieden om met de menselijke

eindigheid en het kwaad om te gaan. Uiteindelijk gaat Ricoeur tegen het kwaad in

vanuit de hoop dat de vrijheid zal winnen. Vanuit deze visie is het zinnig om

vertolkingen van de Openbaring van Johannes te maken, waarin het kwaad vanuit

het hoopvolle perspectief van de hemel wordt benoemd en bestreden. 

Vanuit deze visie kan praktisch-theologisch gezien een vertolking een

stimulans ontvangen en achteraf worden beoordeeld. Dit paradigma doet voor

vertolkers dienst als sleutel tot en weergave van de wereld van de tekst, als

referentiekader en als kritische norm. Voor deze studie dient het tevens als deel

van de theorie over de overgang van verstaan naar vertolken. We bevinden ons

daarmee in hermeneutische cirkels, waaruit we ons niet kunnen losmaken. Het

paradigma is sleutel, maar ook weergave, geeft inhoud aan de vertolking, maar
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toetst vanuit diezelfde inhoud de vertolking ook; het paradigma speelt in de

overgang van verstaan naar vertolken een rol en wordt ook benut in de praktisch-

theologische theorie die deze overgang beziet.

6.3 Bezwaar tegen monarchale symbolen

Na de beschrijving van de plaats en functie van het symbool van het koninkrijk

van God en van de symbolen en mythen van het kwaad volgt  vanuit een

feministische optiek een kritische stem van McFague tegen deze notie.

Feministische methoden scherpen vanuit het perspectief van vrouwen en met

het oog op een praxis van bevrijding de aandacht voor androcentrische en

patriarchale vooronderstellingen in de wereld van de tekst. Onder andro-

centrisme wordt verstaan een werkelijkheidsconstructie volgens welke het

mannelijk bestaan en de mannelijke geschiedenis het grondpatroon vormen

van het menselijk bestaan en de mensengeschiedenis.  Een feministische

benadering betekent een verschuiving in deze stilzwijgend geaccepteerde

androcentrische geesteshouding. Onder patriarchaat wordt een maat-

schappelijk-cultureel systeem verstaan, waarin (enkele) mannen macht

hebben over andere mensen: vrouwen, kinderen, mannen, slaven, armen,

gekolonialiseerde volken. Een feministische lezing van bijbelteksten heeft een

dubbele opdracht: enerzijds op zoek gaan naar de androcentrische houding en

taal in de teksten en anderzijds de patriarchale vormen en culturele uitingen

ontmaskeren (Schüssler Fiorenza 1987, 52). Binnen de feministische

theologie zijn twee richtingen te onderscheiden in de opvatting over de

interpretatie van teksten. De ene richting houdt de bijbel en dus ook de

Openbaring van Johannes zonder meer voor een androcentrisch boek uit een

patriarchale cultuur. Deze teksten kunnen alleen maar worden gedeconstru-

eerd. De taalopvatting, die daarbij past, lijkt een deterministisch afbeeldings-

model te zijn. De taal als weerspiegeling van realiteit is in een patriarchale

cultuur onvermijdelijk androcentrisch en daarom af te wijzen. Deze richting

geeft de tekst terug aan het verleden. Daarnaast komt er in de feministische

theologie aandacht voor de taal als een werktuig, waarmee in en met het oog

op specifieke contexten wordt gecommuniceerd. Die visie houdt in dat aan de

ene kant de deconstructie wordt voltrokken, maar aan de andere kant ook een

strategie van reconstructie wordt gevolgd (Schüssler Fiorenza 1991, 12). 

Het wordt noodzakelijk volgens McFague ‘de heilsliefde van God zo te vertolken

dat onze crises op de meest krachtdadige en overtuigende manier worden aan-

gepakt. En dit zal en kan niet betekenen dat we vastzitten aan een terminologie

van tweeduizend jaar geleden’ (McFague 1990, 56). In het verleden kon nog

worden gedacht, dat God in een strijd om de heerschappij over mens en kosmos

was gewikkeld met kwade machten als tastbare vorsten en dat Christus als

overwinnende koning deze machten zou vernietigen. Maar vandaag de dag moet

het kwaad als gevolg van menselijke zeggenschap en beslissing worden gezien en

het nucleaire tijdperk maakt dat de mens verantwoordelijk is voor het al dan niet

vernietigen van de aarde, dus ook voor de overwinning van het kwaad. Sterker dan

Ricoeur benadrukt McFague de menselijke verantwoordelijkheid om tegen het

kwaad te strijden. Goddelijke verantwoordelijkheid voor de oplossing is in deze

fase van de geschiedenis irrelevant geworden (44).
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Hoe anders zijn daarmee vergeleken levensgevoel en theologie van de

Openbaring van Johannes? McFague stelt het zo voor dat noch God, noch de

satan de macht in handen heeft, maar de mens. Aan de andere kant kent ze wel

een vorm van apocalyptisch levensgevoel, want mensen moeten de ondergangs-

mogelijkheden keren. Deze vertolking breekt met het verleden, maar is er ook

mee verbonden. De ‘aantoonbare continuïteit’ tussen de oude formuleringen en

de nieuwe vertolkingen is volgens haar voor gelovigen Gods ‘omvormende liefde’.

Ervaringen van vrouwen en mannen met Gods heilsmacht zijn heel verschillend

gearticuleerd en dat is al zo binnen de Schriften met hun veelsoortige theologie.

Er is weinig met zekerheid te zeggen over het geloof, maar zoveel is naar haar

overtuiging zeker, dat het christelijk geloof er aanspraak op maakt dat de kosmos

noch onverschillig noch in de fundamenten kwaadaardig is. Er is een heilzame

macht werkzaam die aan de kant van het leven en van de vervulling van het leven

staat (16).

Het ‘paradigma’ van Christus, die als meester der metaforen parabels vertelt

en zelf een parabel is van God (McFague 1982, 19), omvat materiële normen,

waarmee in nieuwe situaties de nieuwe taal kan worden beoordeeld. Vanuit

bevrijdingstheologisch perspectief formuleert ze de volgende normen: (1) In

Jezus is vooral in de parabels een ontwrichting van conventionele verwachtingen

en wereldlijke normen te zien, zoals het dualisme tussen rein en onrein of het

loon-naar-werken-schema. (2) Verder handelt Jezus inclusief en strekt Hij zich uit

naar uitgestotenen, slachtoffers, vreemdelingen. In de genezingen en in het

bijzonder in de tafelgemeenschap is dit aspect tot uitdrukking gebracht. (3) Jezus

wordt koning genoemd, maar is dienaar en werpt daarmee alle hiërarchische en
triomfalistische denken omver. Jezus lijdensweg en zijn kruisdood ontmaskeren

kritisch dualismen en machthebbers (McFague 1990, 59). (4) Van de opstanding-

verhalen laten de verschijningverhalen (beter dan de lege-graf-verhalen) zien dat

de tegenwoordigheid van God in Jezus en op de wijze van Jezus een blijvende
aanwezigheid hier en nu wil zijn (66vv.).

Deze grondtrekken behoren volgens MacFague deel uit te maken van welk

paradigma van het christelijk geloof dan ook. Toch is er met de traditie al een

verschil merkbaar. Over Jezus als God en mens en over zijn verzoenende kracht

zegt McFague weinig, want aan die visie liggen uitgewerkte modellen ten grond-

slag, waarvan het naar haar oordeel niet wenselijk is ze op dit moment in de

geschiedenis te herhalen. Ze constateert dat er wel steeds gezocht is naar nieuwe

begrippen, maar dat de zogenaamde basismetaforen de neiging blijven houden

traditioneel, triomfalistisch en dualistisch te zijn en precies de trekken te

vertonen van de ideeën die in het verlengde liggen van de nucleaire en

ecologische bedreiging of daarop stimulerend inwerken. Als deze basismetaforen

ontmaskerd en gedeconstrueerd worden, dan wordt er veelal niet iets nieuws

tegenover gesteld. En dat wil ze in haar experiment juist wel proberen.

Metaforen ziet ze als teken van wanhoop, ze drukken namelijk de

verlegenheid uit om iets te zeggen over iets dat niet vertrouwd is in bewoordingen

die wel bekend zijn. McFague sluit zich op twee manieren bij Ricoeurs metafoor-

begrip aan. (1) In de projectieve opvatting van metaforen. Metaforen van

bijvoorbeeld liefde voor God illustreren en versieren niet een letterlijke werkelijk-

heid van liefde, maar ze scheppen en projecteren een mogelijkheid om Gods

liefde te zien door het venster van menselijke liefde. (2) In het begrip wedden-

schap. Hoewel ze niet veel weet over God en op zoek is naar de beste metaforen

om Gods liefdesmacht uit te drukken, maar niet weet hoe en of de metafoor

verwijst naar God en hoewel ze erkent dat God een mysterie blijft, wil ze dit niet
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als een woordenspel verstaan en veronderstelt ze (wedt ze), dat de metaforen naar

een levende werkelijkheid verwijzen, een persoonlijke macht. Maar ze wil in de

lijn van de negatieve theologie niet alleen zeggen dat God is, maar vooral ook:

‘God is niet’, ‘niet alleen in de zin van niet voor ons beschikbaar of afwezig in

onze ervaring, maar als een basisaspect van het zijn van God’ (McFague 1990,

176, noot 13). 

Zie voor ‘referentie’ en ‘weddenschap’ ook McFague 1990, 173 noot 37.

Volgens de zorgvuldige analyse van Biezeveld blijft McFague meer dan

Ricoeur het ‘is niet’ benadrukken, omdat ze in de strijd tegen alle vormen van

idolatrie de zwaarte van de ontologie vreest (Biezeveld, 1996, 210v.).

Zijn metaforen tijdgebonden, modellen vat ze op als basismetaforen, die een

langere levensduur hebben en door hun centrale karakter meer beelden en

gedachten naar zich toe trekken en sturen (‘systematic and relatively permanent

metaphors’, McFague 1982, 103). De modellen ordenen kennis en ervaringen en

vormen het midden tussen de metaforen, die dicht bij de alledaagse ervaring staan

en de abstracte conceptuele taal, die wetenschappelijk gezien noodzakelijk is om

de waarheidsvraag te kunnen stellen. Modellen werken de primaire beelden uit.

Metaforische theologie heeft een dubbele taak, ontleend aan het ‘is als’ en ‘is niet’

van de metafoor. Enerzijds het rechtvaardigen van dominante, fundamentele

metaforen als waar en niet letterlijk. En anderzijds het vinden van andere, passen-

de modellen, die om culturele, politieke en sociale redenen zijn achtergehouden.

Wat van metaforen en van modellen geldt, geldt ook voor de metaforische theo-

logie: ze is inhoudelijk, legt relaties, is verrassend of schokkend, voorlopig, open,

bewaart de spanning tussen zijn en niet-zijn en zet aan tot toegewijd handelen.

afscheid van het model van het koninkrijk van God?
Nu is in de ogen van McFague het ‘koninkrijk van God’ een model, dat God als

koning verstaat en wel als een absolute monarch, die het bewind voert over zijn

koninkrijk. Het kan autoritaire, despotische macht oproepen, al wil McFague niet

ontkennen dat het beeld positief kan zijn. Het maakt God en wereld van elkaar los

en veronderstelt, dat God de wereld van buitenaf bestuurt door tussenbeide te

komen of door indirect invloed te hebben op de menselijke wil. Het is een beeld

dat met kracht een psychologische effect heeft, het erkent het gevoel dat mensen

tot niets goeds in staat zijn en dat God soeverein zorgt voor ons. Het model roept

sterke gevoelens van ontzag en dankbaarheid op en ook van opluchting dat de

mens niet alles hoeft te redden. McFague beschrijft het in eerste instantie als een

model volgens welke God alleen God kan zijn, als wij niets zijn.

Maar ook wanneer theologen het optreden van Jezus als kritiek op monarchale

aanspraken verstaan, veronderstellen ze nog het monarchale model. De nadelen

van het model zijn echter onderhand te groot. Haar kritiek ontspringt tegelijk en

hoofdzakelijk aan de criteria van Jezus’ parabels: ontwrichtend, inclusief, 

niet-hiërarchisch en aanwezig. Het is de weg van Jezus zelf die volgens McFague

argumenten in zich draagt op grond waarvan het monarchale model kan worden

weersproken. Om dat te kunnen zeggen, herleidt ze de kern van parabels tot deze

formele kenmerken.

Het probleem is dat het model de afstand tussen God en onderdanen zo groot

maakt, dat God niet deel uitmaakt van de wereld en dus ook niets uit zijn voegen

haalt. Het andere bezwaar is dat het de buiten-humane wereld verzwijgt, over

dieren en planten gaat het niet. En een punt van kritiek is dat God de wereld
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controleert met een mengeling van overheersen en barmhartigheid. Dat dubbele

gezicht heeft tot gevolg dat deze koning als dominerende vorst met de ene hand

militarisme en destructie aanmoedigt en met de andere hand als welwillende

Vader passiviteit en vlucht voor verantwoordelijkheid bevordert.

McFague stelt voor dit model in te ruilen voor het beeldend en modelmatig

spreken over de wereld als Gods lichaam en over het universum als de zelfexpres-

sie van God. Dat model (het gaat niet om identificatie) ondervangt de bezwaren

tegen het model van het koninkrijk van God. Het wekt verantwoordelijk en

respectvol handelen, het sluit het buitenmenselijke in, het benadrukt de imma-

nentie en God staat van binnenuit in contact met alles wat gebeurt en verandert.

Macht is niet meer zoals in het monarchale model de macht, die wil controleren

door de baas te zijn of zich juist wil uiten in mild gedrag, maar macht wordt uit-

geoefend door antwoord en verantwoordelijkheid, door aandacht, passie, overtui-

ging en zorg van betrokken mensen. Aldus McFague.

evaluatie
Evalueren we deze visie, dan moeten we erkennen, dat taal en voorstellingswereld

van bijbel en traditie in veel gevallen de onze niet meer zijn (hoewel het opvallend

is dat de kerken die kwantitatief succes hebben, vaak het dichtst bij de oude

metaforen lijken te blijven door ze letterlijk-verwijzend te verstaan).

De eerste vraag aan McFague is of we model met model kunnen uitdrijven?

Het probleem met de aanpak van McFague is niet zozeer dat ze een nieuw model

voor de wereld ontwikkelt (om immanentie uit te proberen), maar wel dat ze dit

model ontwikkelt in contrast met en als concurrent van het andere beeld.

Daardoor dwingt ze zichzelf tot twee taalspelen. Het ene in een veld van beelden

dat ontleend is aan de politiek, het andere in een veld met de beeldtaal van het

lichaam. Zijn modellen dan nog (en zo gemakkelijk) te vergelijken? En ze schrijft

soms opvattingen toe aan haar nieuwe model die ook in een gemodificeerd

monarchaal model best een plaats kunnen hebben, zoals de gedachte van

verantwoordelijkheid van de mens voor het heil van de wereld. 

De tweede vraag betreft het kwaad. Bij McFague vindt de ernst van het kwaad

onvoldoende expressie in het model van ‘wereld als lichaam van God’. Het

monarchale model is dualistisch, God handelt van buitenaf of indirect via

mensen en is in strijd verwikkeld met boze machten, waarover God als koning

zegeviert of als offerende dienaar. De wereld is de plaats van het kwaad. Door dit

model te plaatsen tegenover het model van de wereld als lichaam van God, hekelt

ze het monarchale model als een anti-lichamelijk model (vgl. Biezeveld 1996,

236v., 294). Maar het gebruik van het symbool van Gods koninkrijk als contrast

met het kwaad impliceert niet wereld- en lichaam-vijandigheid. Consequent zou

de metaforische theologie zijn, wanneer ze in beide modellen liet zien welk

perspectief het op kwaad biedt en wat ze beide over het hoofd zien. Het probleem

van het kwaad is zo omvangrijk, dat het, zoals Ricoeur toont, noch geheel in een

dualistisch, noch geheel in een monistisch model getekend en begrepen kan

worden. Het kwaad overstijgt de modellen en begrippen. Niet voor niets verbeeldt

de Openbaring van Johannes het als veelkoppig monster. Voor wie met McFague

gelooft dat het heelal noch indifferent, noch kwaadwillend is, komt het er op aan

op zoveel mogelijk manieren, met allerlei soms elkaar tegensprekende modellen,

het reusachtige kwaad zowel te benoemen als te ontmaskeren (Van de Beek 1984,

244vv.).

Conclusie: bij alle terechte kritiek op ontsporingen van het monarchale model van
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het koninkrijk van God als basismetafoor, houden we er aan vast het model in

betrekkelijkheid te hanteren. Het gebruik van deze metafoor houdt namelijk

beter dan een model ‘God als lichaam’ de communicatie met de bijbelse taal open

en verdraagt kritiek op de strijdmythe. Immers niet alle connotaties van dit model

(met name die van militaire strijderkoning) behoeven te worden overgenomen in

onze tijd, wil er toch sprake zijn van de bedoelde vrije gemeenschap tussen God

en mensen en van oordeel, oproep tot bekering, verzoening, genezing en gerech-

tigheid. Met deze kritiek hebben we laten zien, dat het voor vertolkers van bijbel-

gedeelten van belang is, dat de door hen gehanteerde centrale theologische noties

kritisch worden bekeken, dat de vergelijkingspunten van het symbool ‘koninkrijk

van God’ kritisch worden gewogen en dat het centrale paradigma voeling moet

kunnen onderhouden met het bijbelse taalgebruik. Dit laatste geldt zowel het

ontwerp van betekenis en getuigenis als de vertolking zelf: de toe-eigening moet

kunnen communiceren met het beeldverhaal van de Openbaring van Johannes. 

6.4 Bezwaar tegen God en Christus als strijders

De door McFague genoemde criteria vanuit Christus (ontwrichting van dualisme,

inclusief handelen, omverwerping van hiërarchisch en triomfalistisch denken en

blijvende aanwezigheid) spreken aan, maar brengen vertolkers in een gespannen

relatie tot de wereld van de Openbaring van Johannes en met name tot het

handelen van God en Christus in toorn. Is de Jezus van de intocht in Jeruzalem

en van het kruis nog wel herkenbaar, als hij in de Openbaring van Johannes

enerzijds wordt geschilderd als macht van het woord, maar anderzijds als degene

die aan het hoofd van een grote ruitermacht rampen ontketent en de vijanden in

de wijnpers van de toorn zal vertreden? Weliswaar is God in de Openbaring van

Johannes nauwelijks hoorbaar aanwezig. Hij troont in de verborgenheid en is

omgeven door een hofhouding en lofgezang. God is niettemin de hoofdfiguur,

die aanstuurt op het oordeel en de nieuwe hemel en aarde. Te midden van de

strijd, de conflicten, de hoop en wanhoop van mensen, het volgen van afgoden en

de ontrouw, zetelt de Alfa en Omega op de achtergrond als een God, die het heft

van de geschiedenis in handen heeft en de krachten van de natuur leidt, althans

Hij heeft handlangers, die de kosmos kunnen omkeren. In de beeldtaal van de

Openbaring van Johannes komt een God naar voren, die de ultieme garantie van

gerechtigheid is en die de klacht van de slachtoffers hoort en in zijn toekomstig

beleid ter harte neemt, maar van wie ook wordt verwacht dat Hij om de

slachtoffers recht te doen de hand heeft in nog meer en gruwelijker geweld dan

de mens aanricht. Een vraag van veel vertolkers en hedendaagse hoorders en 

leerlingen, die mogelijk God als ‘hoofdrolspeler’ in het eschatologisch drama nog

wel kunnen begrijpen, luidt of de voltrekking van het oordeel van de hemel met

zoveel onheil en gejuich om de ondergang van Babylon gepaard moet gaan.

De worsteling met dit probleem vanuit een bepaald, nieuw theologisch

paradigma komt al tot uiting in het verstaansontwerp van het eerste paard en zijn

ruiter. Sommige exegeten zien Christus in de eerste ruiter op het witte paard met

de boog in 6:2 evenals in 19:11. Andere uitleggers verstaan de eerste ruiter en zijn

paard als de verkondiging van het evangelie. Ze doen dat in navolging van Marcus

13:10, volgens welke aan de volken eerst, voordat het einde inbreekt, het evangelie

moet worden verkondigd. Het met de volgende paarden en ruiters voort-

stormende kwaad komt dan in een hoopvoller daglicht te staan. Het gaat altijd
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vergezeld van het in de mallemolen van de geschiedenis meedravende paard van

de goede boodschap. ‘Dat witte paard rijdt mee in den wereld-wedren; het is het

evangelie van Gods vrije genade en het heeft den voorsprong, het is de eerste en

het blijft de eerste, het blijft mee in de baan en het verlaat de andere paarden niet.

Dat het mee blijft doen, dat is ook de wereldgeschiedenis, dat is het geheim ook

der zogenaamde geschiedenis, dat maakt dat de bende toch een plan ten uitvoer

legt, dat zij niet bedoelen kan’, zegt Miskotte in een leerhuis in de oorlog

(Miskotte 1945, 137; zie ook: Bakker 1994, 22vv.). Maar wat hij hier bemoedigend

wil zeggen, zich baserend op een dogmatisch onderscheid tussen Gods negatieve

wil (toelating) en Gods positieve wil (welbehagen)(139), is niet afhankelijk van de

uitleg dat het witte paard de verkondiging van het evangelie verbeeldt. De

parallellie tussen de vier zegels is echter zo sterk, dat ook de eerste ruiter een

onheilbrenger moet zijn. Zijn paradigma drijft Miskotte tot deze mildere uitleg.

Van Schaik noemt vijf mogelijkheden voor de eerste ruiter: (1) onheilsfiguur,

oorlog; (2) Christus, de overwinnaar; (3) succesvolle verspreiding van het

evangelie; (4) pseudo-messias; (5) personificatie van het totale goddelijk

oordeel, dat bij de drie volgende ruiters en detail wordt uitgebeeld (Van Schaik

1971, 74v.). Bakker ziet in de ruiter op het witte paard ‘een rechter die vonnist

door zelf in het gericht te gaan’, iemand, die mee doet in de overwinningsrace

in de arena (Bakker 1994, 26). 

Een andere mogelijkheid om de vraag naar het onheilspellend handelen van het

Lam op te lossen is herinterpretatie. Volgens Dingemans zijn God of Christus

niet de veroorzaker van het kwaad in Openbaring 6. Christus verbreekt de zegels

van de geschiedenis, maar is niet de auctor van het kwaad, de rampen komen van

elders: ‘uit de verkramptheid van het menselijk hart of uit de onpersoonlijke

escalatie van de macht; of uit de noodlottige samenloop der omstandigheden of

uit nalatigheid of schuld’ (Dingemans 1989, 95). De Openbaring van Johannes

doelt op een actio passiva van Christus. Hij deelt het kwaad niet uit, maar ‘lokt het

uit zijn tent om er de strijd mee aan te kunnen binden’ (95). Deze escalatie is het

gevolg van Christus’ liefde, vergelijkbaar met het toenemend kwaad tegen hem en

zijn genade in zijn eigen laatste dagen bij zijn proces en marteldood. Het is

begrijpelijk dat een twintigste-eeuwer met behulp van gedachten uit de proces-

theologie dit zo zegt. God en Christus werken met hun liefdemacht lokkend, uit-

dagend, roepend. Over deze hertaling van het christelijk geloof kan in de

systematische theologie worden gedebatteerd, dit paradigma kan ook in kritisch

gesprek met onze tekst komen. Wellicht is er in het onderscheid in de

Openbaring van Johannes tussen het handelen van God, van het Lam en van de

engelen ruimte uitgespaard voor deze interpretatie. De herinterpretatie is echter

niet een weergave van de theologische gedachtegangen in Openbaring 6. De

Openbaring van Johannes verbeeldt en interpreteert het grondpatroon van het

eschatologisch gebeuren in die zin, dat, hoewel God verborgen blijft en nauwe-

lijks spreekt, de hemel de hand heeft in de straffen en de kosmische rampen. Het

komen van God en de dag van de toorn van God en het Lam zijn op handen. Het

probleem van de interpretatie van Christus als bloedvergietende strijder blijft. 

Is er vanuit het paradigma van het Koninkrijk van God meer te zeggen over deze

kwestie? Een eerste reactie tegen het verbeelde en door de hemel aangerichte

onheil, is de mogelijkheid van verzet van vertolkers (vanuit hun eigen paradigma)

tegen een symbolisch universum van een God, die hongersnood dan misschien
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niet bewerkt, maar wel autoriseert. Deze theologische problemen van heden-

daagse vertolkers hoeven echter een getrouw verstaan van de toenmalige

betekenis van de tekst niet in de weg te staan. We maken enkele notities, die

mede worden bepaald door het paradigma van het koninkrijk van God.

Allereerst moet bedacht worden, dat de lijn van een wrekende God door een

existentiële vraag is ingegeven. Een van de ervaringen in de Openbaring van

Johannes is de luide vraag van slachtoffers in de hemel: hoe lang nog?  En de

schrijnende echtheid van deze getranscendeerde lijdenschreeuw (ekraxan), geldt

ook als exegeten de opvatting aanhangen dat de Openbaring van Johannes niet uit

een doorleefde crisis spreekt, maar er op is gericht de mensen de eigen situatie als

een diep conflict te leren zien. Ook dan is het slachtofferperspectief een leidend

beginsel. Slachtoffers roepen terecht om recht. Deze vraag mag dan ook niet

verdwijnen.

Vervolgens gaat het om de bijbels-theologische vraag of de profetie van de Dag

des Heren wel zonder meer is in te passen in de prediking van kruis en

opstanding: de Openbaring van Johannes is ambigu op dit punt, benadrukt

enerzijds dat het Lam geslacht is, maar soms lijkt het Lam anderzijds de trekken

van ‘een farao’ te vertonen. De bijbels-theologische vraag of incarnatie en kruis en

opstanding een verandering in Gods handelen en machtsuitoefening betekenen

en tegelijk ook een verandering van het retributie-beginsel bij mensen behoren te

bewerkstelligen, beantwoorden we vanuit ons basisparadigma van het koninkrijk

van God in het geding met het kwaad bevestigend, ook al blijkt deze verandering

niet in elke tekstinterpretatie van het NT, zoals in de Openbaring van Johannes,

waarin getracht is de komst van Jezus te verbinden met de profetisch-apocalyp-

tische traditie. De Openbaring van Johannes ziet bijna geen kans om de gedachte

van het lijdende, kwetsbare Lam, dat de ellende overwint door die te ondergaan,

tot het uiterste vast te houden. Al heel gauw is het Lam een strijdfiguur. Ook al

draagt de ruiter op het witte paard de naam ‘Woord van God’ (19:13), en lijkt hij

met zijn zwaard in de mond de macht van het woord te representeren, hij heet

ook ‘Koning der koningen’ en de aanhang van het beest wordt met dat zwaard in

een zee van bloed gedompeld. God heeft zich aan het kruis machtig betoond in

kwetsbare liefde en het kwaad overwonnen door het in Christus te ondergaan. En

Christus heeft evenals in de gelijkenis van de arbeiders van de wijngaard namens

God in het genade-aanbod aan tollenaars en aan moordenaars laten zien, dat het

loon-naar-werken-schema creatief doorbroken kon worden.

We voegen daarbij de kanttekening, dat vertolkers kritische opmerkingen van

deze aard maken vanuit een betrekkelijk vredige en comfortabele positie en dat

zelfs een solidair slachtofferperspectief niet hetzelfde is als in een situatie verke-

ren van schrijnend onrecht. Niet aan mensen komt de wraak toe, maar aan God.

Geweld is beter aan God toe te vertrouwen dan aan mensen. Gemeenteleden

moeten de vreselijke dingen, die gebeuren, onder ogen zien, benoemen en niet

verdoezelen door alleen maar aan een ‘softe’ liefde te denken. Ze moeten de grote

angst en nood horen in de roep om gerechtigheid en om genoegdoening voor

zoveel verraden en vermorst leven en zoveel onschuldig vergoten bloed. De

gemeente heeft veelal geen antwoord op de vraag wat het alternatief is als er geen

straf en wraak door de hoogste rechter uitgevoerd worden, terwijl de beulen toch

ook niet mogen triomferen. Het gaat om een toenmalige profetische uitdruk-

kingswijze om de hartverscheurende schreeuw om gerechtigheid te articuleren.

Toch is met al dit begrip de weerstand tegen het beeld van Christus en God als

bloedvergietende strijders niet gebroken. Het heil van God in Jezus is kwetsbaar

antwoord op de angstaanjagende vraag of het kwade niet het laatste woord zal
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hebben. Ons tekstfragment kent een dubbel en met het oog op het paradigma

verwarrend perspectief. Enerzijds spreekt het van God en Christus als potentaten

met meer macht dan de sterkste systemen en tirannen en anderzijds wordt het

perspectief van de slachtoffers ingenomen, waarmee God kijkt naar de aarde en

de mensen. De grote vraag is en blijft hoe God niet fictief, maar werkelijk het

wrede teveel aan kwaad aan kan en reddend toekomst geeft.

Een van de implicaties van het Godsbeeld in ons fragment (18:17-19:4) is, dat

vertolkers God tot groter geweld in staat moeten achten dan de mens. Maar

geloven, dat kwetsbare en daardoor ontwapenende liefde de toekomst haalt en

overwint, is moeilijker, ongewoner en tegennatuurlijker dan geloven in de al te

menselijke voorstelling van een geweldsspiraal, waarin zelfs God nog verstrikt is.

Het ius talionis en het loon-naar-werken-schema zijn zo natuurlijk en behoren zo

voor de hand liggend tot de primaire levenshouding van mensen, dat het een

grotere sprong is te geloven in het werkelijk nieuwe van de openbaring van Gods

heil in Christus, namelijk de rechtvaardiging van de goddeloze dan in ondergang,

waarin God de hand heeft. De ‘lectio difficilior’ geeft als het ware waarschijnlijker

en dieper waarheid omtrent God. In het geheel van de Openbaring van Johannes

is God gevoelig voor de macht van tranen en de macht van zich als het moet tot in

de dood gevende getuigen. Maar de moeite met het beeld van God in ons

fragment is dat de tranen pas afgewist kunnen worden als de hemel vernietigend

is tekeer gegaan.

Soms lijkt de beeldtaal van de Openbaring van Johannes zo krachtig op de

weliswaar bedreigde insiders gericht, dat het de outsiders dreigt te verketteren en

af te branden vanuit de gedachte dat aan de gemeente de overwinning is. Zo staat

de psycho-analyticus Raguse afwijzend tegenover dit scheidingsdenken van de

Apocalyps, omdat het vervolgings- en destructie-angsten teweegbrengt (Raguse

1993). Schillebeeckx schrijft ergens dat het dualisme van een kwetsbare en

omvormende liefde hem ‘beter’ lijkt dan monistisch te zeggen, dat God grond is

zowel van levensgave als van levensvernietiging (Schillebeeckx 1977, 

614-664,618). Het ‘beter’ geeft precies de positie aan: de monistische visie is niet

onmogelijk, er kleven alleen meer bezwaren aan. Volgens hem is het einde van

kwaad het einde van de gespletenheid in het bestaan. Het bestaat in verzoening

door ‘een werkzame realiteit die persoon en maatschappij... omvat zonder haar

geweld aan te doen; en dat juist is een omschrijving van God, de door interioriteit

alles Transcenderende, de van binnen uit alles Overstijgende. Alleen absolute

vrijheid die tevens creatieve liefde is, is daartoe in staat’ (752).

Voor het vertolken van ons fragment betekent dit dat veel vertolkers op basis

van het paradigma niet willen werken met de interpretatie van de val van Babylon

als straf van God als vergelding voor de wandaden van Babylon, waardoor het

door het kwaad verstoorde evenwicht weer is hersteld, en evenmin met de oproep

om God te prijzen, omdat de stad in rook opgaat, hoezeer er ook begrip kan zijn

voor de roep uit de diepte van ondergaan onrecht om recht en wraak. Een

specifiek verstaan van en geloof in God gelden als een normatief uitgangspunt:

God als de in vrijheid Liefhebbende (Barth), als absolute positiviteit voor mens,

wereld en geschiedenis.

Het pardigma van hoop op de toekomst van God en Zijn Koninkrijk stuurt en

normeert dus de vertolking. Vertolkers zullen in de ‘Wirkungsgeschichte’ van de

betekenis en getuigenis van de Openbaring van Johannes altijd anders spreken
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dan in de tijd van ontstaan was bedoeld. De manier waarop vertolkers tegenwoor-

dig Gods handelen ervaren en interpreteren speelt daarbij een doorslaggevende

rol. Over modellen van Gods handelen in de vertolking gaat het in de volgende

paragraaf.

Dat vertolkers van nu anders spreken betekent dat hun visies onvermijdelijk

zullen botsen met facetten van de wereld van de Openbaring. Dat geldt van

Theissen’s concept van God als de eenheid van zijn en waarde, als een kracht,

die mensen aanspreekt, aanzet tot handelen en geborgenheid geeft (Theissen

1994b, 94f.). Dat geldt ook van een concept van macht als empowerment, Gods

krachtverlenende aanwezigheid in het midden van de gemeenschap, waarbij,

overeenkomstig het perspectief van Openbaring 6:9-11, alleen onderdrukten

en slachtoffers het recht hebben te zeggen dat Gods macht effect heeft

(Biezeveld 1996, 273-286). Dat verschil geldt ook van een spreken over God en

het kwaad in het kader van een procestheologie, die zou kunnen zeggen, dat

de Openbaring van Johannes op het allerdiepste niveau blijk geeft van het ook

nu herkenbare geloof, dat er aan alle dingen een fundamentele eenheid van

kracht ten grondslag ligt en dat er een dynamiek werkzaam is van God, die alle

dingen onderhoudt. Daarom hebben de tegenstellingen en begrenzingen niet

het laatste woord. Gods kracht mag actief worden in gevaarlijke draaikolken

en tegenstrijdige krachten. Uiteindelijk hangt alles en iedereen af van God. 

Vertolkers van nu kunnen niet anders dan vanuit hun ervaring en interpretatie

van God eerlijk het kritisch aansluitend gesprek aangaan met het Godsbeeld van

de Apocalyps. Eerlijk ten opzicht van de tekst en eerlijk ten opzichte van hun

eigen ervaring. Daarbij mogen ze bedenken, dat God in de Openbaring van

Johannes niet wordt verbeeld als een eenzame tronende potentaat. De projectie

van menselijke macht wordt vermeden door verhullend en transcenderend over

God te spreken (Bauckham 1993, 43). God alleen wordt heilige genoemd (15:4).

Zo is God degenen die als enige ‘van nature’ uiteindelijke rechtvaardigheid heeft.

Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig (16:7; 19:2; 15:3). Hij is de bron van

alle morele waarheid van alle dingen. God is de transcendente oorsprong van alle

dingen volgens de Openbaring van Johannes en niet een wijze van spreken over

de immanente creatieve mogelijkheden van de wereld. Aan de ene kant is,

volgens het beeld van de troon, God transcendent in de zin van de wereld en de

tijd te boven gaand, aan de andere kant in de zin van geheimenisvolle macht en

wil ten behoeve van de mensen. De God, wiens stem-van-af-de-troon Johannes te

horen krijgt en van wie Hij een krachtige verschijning van een glimp opvangt (om

zijn visionaire kennis van de Aanwezig-verborgene voorzichtig te omschrijven) is

niet absoluut, alsof Hij op zich zelf troont, maar Hij troont te midden van een

dynamische lofprijzende hemelse gemeenschap en Hij wil anderen toelaten tot

de troon. God gaat verbintenissen aan en roept mensen in de geschiedenis,

bepaalt de loop van de wereld, is niet tijdloos of onbewogen, maar omspant in het

narratieve programma van de Apocalyps alle plaatsen en tijden. Het gaat er om

hoe huidige hoorders en leerlingen evenals de toenmalige hoorders in hun eigen

leven, hun eigen keuzen en handelingen reageren op de in het dramatisch

verhaal vertelde macht tegenover destructieve machten. Vertolkers mogen er mee

rekenen, dat spreken over God impliceert, dat het beeld van God, dus ook de al te

menselijke projectie van macht op God, wordt overstegen door God.
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6.5 Drie modellen van het handelen van God

In de exegese kunnen vertolkers twee hoofdrichtingen van verstaan benutten: een

meer diachrone richting, die probeert te achterhalen, wat de betekenis was voor

de auteur en de eerste hoorders. Deze richting is geïnteresseerd in de mogelijk-

heden van historische reconstructie en zal pogingen in het werk stellen inzicht te

verschaffen in de historische omstandigheden. De andere hoofdrichting is een

synchrone benaderingswijze: vertolkers stellen dan vooral belang in wat de tekst

als taalwereld te bieden heeft. Veelal maken ze gebruik van structuralistische

methoden. Buttrick onderscheidt in aansluiting bij deze benaderingswijzen twee

modellen van preken. In het ene model verkondigen vertolkers de grote daden

van God. Ze gaan daarbij op zoek naar historische verwijzingen en naar de relatie

tot ‘fundamentele’ oergebeurtenissen. Een preek (en dat geldt ook de catechese) is

in dit model een laatste schakel in de keten van Gods handelen. Ze geeft deel aan

de potentie van Gods daden (Buttrick 1987, 113f.). Vaak denkt deze richting in

eerste instantie de taal als een ‘namen-model’. Dat wil zeggen dat vertolkers

woorden verstaan als tekens, die voor dingen staan of naar dingen verwijzen

(Brümmer, z.j. 43,). In het andere model van preken verkondigen vertolkers God

als bron van symbolen, als een talige werkelijkheid, die aan het licht komt in de

taal van verhalen, rituelen en mythen. ‘Within a symbolic theological orientation,

preaching is alive with the Presence of God now’ (Buttrick 1987, 116). In dit

model is duidelijk dat metaforische taal adequaat is om de bron van het Woord als

geheimenis in de preek present te laten zijn. Vertolkers van deze richting, vatten

taal eerder op volgens het ‘werktuig-model’, als instrumenten voor communicatie

(Brümmer, z.j. 49). Ze hebben ook eerder oog voor meer verwijzingen per woord,

dan zij die volgens een ‘namenmodel’ denken en eerder ‘een-op-een-

verwijzingen’ zoeken.

Deze twee manieren van verstaan (diachroon of synchroon) en vertolken (preken

van de grote daden van God in het verleden en preken als het present stellen van

God als bronwoord en als symboolwerkelijkheid) is mogelijk te combineren met

een derde model. We hebben in deze studie eerder de voorkeur uitgesproken voor

een retorisch model, dat beide benaderingen combineert en een interactie behelst

tussen de taal van de tekst, de horende gemeente en de historische werkelijkheid.

We gaan met het oog op het basisparadigma van vertolkers op zoek naar

modellen van handelen van God, waarbij niet te naïef wordt gedacht over de

relatie tussen God, tekst en de historische realiteit en waarbij tegelijk gerekend is

met het verlangen, dat God zal uittreden uit de wereld van teksten en dat de hoop

realiteit wordt, dat God temidden van een verzoende en niet meer gebroken

mensheid en wereld woont. We hebben een dergelijke visie nodig, omdat

vertolkers zich in hun fundamenteel paradigma bewust moeten zijn van hun

model van Gods handelen. Ze beschikken bij de preek- en catechese-voorberei-

ding namelijk impliciet of expliciet over een concept van het handelen van God.

We volgen in dit verlangen naar verbinding tussen God, tekst en historie

Miskotte, zoals hij zich daarover onder andere uitsprak in zijn leerhuis over de

Openbaring van Johannes in de Tweede Wereldoorlog. Voor Miskotte is de

proclamatie van heil niet het aanhoren van een neutrale mededeling van

feiten, maar een in het eigen leven geïnvolveerd raken in Gods daden. In

‘Hoofdsom der historie’ zegt hij: ‘In de geschiedenis werkt, verticaal, het wonder

van Gods aanwezigheid en daarom is het leven op de lange lijn geen onzin,
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ontplooit de tijd zich als de bijzondere maat, het gewicht, de ernst van het

menschenleven; er is geen stilstand en er is geen kringloop; er is geen chaos

en er is geen eenzaamheid. Die diepte is goed, de diepte is volgestroomd van

Gods hart, van Zijn hartekracht’ (Miskotte 1945, 10). En hij vervolgt dat onze

geschiedenis, ‘de extensieve kracht van onzen geest en zijn werken’ in Jezus

Christus Gods geschiedenis, Gods leven, lijden en lot is geworden. En als hij

in datzelfde werk komt te spreken over het chiliasme, ziet hij de duizend jaar

als een sabbat: ‘dit staat dunkt mij vast: de heele geschiedenis, de menschen-

geschiedenis wordt onder een speciaal gezichtspunt gesteld, n.l. onder het

gezichtspunt van de binnenhistorische voleindiging, van een sabbath Gods,

die wordt vervuld in aardsche historische vormen, in de gestalte van deze

“bedeeling”’(Miskotte 1945, 420v). Op deze gematigd chiliastische manier wil

Miskotte openbaring en geschiedenis  op elkaar betrokken houden. Behalve

dit verband tussen de daden van God en het leven, treffen we bij hem ook een

relatie aan tussen de taal en het leven. Als taalmens is Miskotte zich er van

bewust dat de daden van God taal zijn geworden. Maar hij hangt om

filosofische en theologische redenen geen afbeeldingstheorie aan, volgens

welke beelden plaatjes van een zichtbare werkelijkheid zijn. Hij zegt in zijn

boek over de Apocalyps, dat de visioenen en beelden symbolisch zijn, evenals

de taal en dat het ‘zinnebeeld een surplus heeft, wat in geen denkbeeld kan

worden gevat’ (Miskotte 1945, 149). Hoe minder abstract en filosofisch de taal

is, hoe meer recht wordt gedaan aan de ‘Naam’ als macht. Hoe onbekommer-

der verteld wordt van het mythische aan de Godsgedachte, zoals de uitbreiding

van de heilsmacht van God in de ark of in de staf van Mozes en van Elia, hoe

beter de taal in staat is de betrekking tussen Gods openbaring en het leven,

tussen de Naam en de geschiedenis te dienen. Hoewel ons taalgebruik

respons is en niet de begripsmatige machtsgreep naar de werkelijkheid en

zeker niet macht over God en zijn doen en laten, mogen we geloven dat onze

menselijke woorden ‘precies en nauwkeurig en onovertrefbaar weer (geven),

wat Hij be-doelt, de richting waarin wij mógen denken, de richting waarin wij

ons mogen voorstellen en ons mogen inleven...De verkiezing van “woorden” ,

van bepaalde, uitgelezen “beelden” uit een onbeperkte woordwereld, dat is de

Heilige Schrift’, zegt hij in zijn leerhuis over de Openbaring van Johannes

(Miskotte 1945, 68). Wat het leven in betrekking tot de context betreft: uit

Miskottes geschriften spreekt een sterk verlangen naar echte beleving van

Gods presentie, van de ‘Naam’ in het gewone leven dat vol aanvechting is,

vaak verslingerd aan het niets, en gekenmerkt door idealistisch vluchtgedrag,

weg van de trouw aan de aarde. In de context gaat het er om het leven van de

mensen ondanks de tegenkrachten te richten op de verheugenis van Gods

Rijk, dat gekomen is en komt. Daarom steekt hij in de Tweede Wereldoorlog

in het leerhuis over de Openbaring van Johannes naar aanleiding van de

uitbundige lofprijzing in de hemel (Op. 4) de hoorders een hart onder de

riem: ‘En God bewijst Zijn trouw jegens ons, dat Hij het visioen van den

apostel heeft op schrift laten stellen, om den nijdigen tijd te overwinnen, om

met ons mee te gaan in den tijd en ons te leeren geloven, wat wij niet zien en

om ons te leeren hooren, waarop onze ooren niet zijn ingesteld, den lof van

alle wezens, den lof van het bestaan, den lof van Zijn schepping, den lof die

alle dingen doortrekt, het ondoofbare lied van Zijn eigen jubelende leven’

(Miskotte 1945, 87). De kern van de zaak van de Openbaring van Johannes, die

in prediking en catechese vertolkt moet worden is de vreugde. Zo legt

Miskotte verband tussen God, tekst, leven en historische situatie.
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Gods handelen volgens  drie modellen
Het is mogelijk God te verstaan als een genadevolle werkelijkheid, als kracht van

het geheel, pure positiviteit, transpersoonlijke macht, zuivere, ongebonden liefde,

uiteindelijke werkelijkheid, dragende grond van alle werkelijkheid, toekomst van

mens en wereld, universele, alles en allen regarderende aandacht. Deze God is

voor de christelijke gemeente in het handelen van Jezus te herkennen. Het is ook

mogelijk de kracht van deze God als Geest te ervaren. Dit omvattende, trinitari-

sche Godsbegrip kan opgaan voor de drie modellen, die we zullen onderscheiden.

Maar verschillen ontstaan als we nagaan op welke wijze God met mens en wereld

verbonden is en als we ons de vraag stellen of de factor geschiedenis een rol speelt

in Gods communicatie met mens en wereld. We onderscheiden, drie manieren,

waarop vertolkers het handelen van God in hun paradigma kunnen opvatten:

• het handelen van God als manifestatie van de hemel in de tijd (6.5.1). 

• het handelen van God als het effect van woorden (6.5.2).

• het handelen van God als eschatologische realisering in geschiedenis en

natuur (6.5.3).

We spreken geen voorkeur uit voor een van de modellen. Ze worden ideaaltypisch

beschreven en komen alle drie voor bij vertolkers. Trouwens, de modellen van

handelen van God zijn eigenlijk niet exclusief ten opzichte van elkaar. Belangrijk

is, dat men de beperking van het eigen gevolgde model erkent. Het is in deze

reeks zo, dat het volgende model het voorafgaande kan insluiten. Het eerste

model is het meest elementair. Het gaat er in dit verband om verhelderend te

laten zien tot welke problemen bij het vertolken elk van de modellen formeel en

materieel leiden, waarbij het derde model de meeste vragen oplevert, maar wel in

de Openbaring van Johannes zelf gehanteerd lijkt te zijn.

6.5.1 Manifestatie van de hemel
De werkelijkheid van God bestaat voorbij de empirische wereld, maar af en toe zijn

manifestaties van deze gans andere wereld merkbaar. Mensen, die binnen dit

model vertolken, zullen niet willen zeggen, dat het einde van de tijd en de

geschiedenis van Godswege de afronding, voltooiing en bekroning van de aardse

geschiedenis impliceren. Ze kunnen zich niet voorstellen hoe de lotgevallen van

mens en wereld in een nieuwe scheppingsdaad tot voleinding kunnen komen.

Zullen de wereld, de mens, de planeet natuurwetenschappelijk gezien voorbijgaan

en niets worden? Zo luidt hun vraag. Het Koninkrijk is het Koninkrijk der

hemelen dat geen enkele continuïteit vertoont met de aardse geschiedenis en met

de kosmos. Opstanding is niet de voortzetting van een aards bestaan, maar een

waarachtig leven bij God, zoals het geslachte Lam leeft bij Gods troon. Door de

Geest kunnen we gelukkig dat waarachtige leven als voorproef smaken, vooral als

een diep doorleefde liefdesmacht. Soms even als het licht van Gods eeuwige liefde

oplicht en voelbaar wordt in gebeurtenissen, liturgie of ritueel, in symbool en

mythe. Handelen van God is dus een manifestatie van de overkant. De presentie

van God (God beyond God, voorbij onze voorstellingen, visioenen en denk-

patronen) wordt ervaren en het is als een nieuwe geboorte. De hemel laat even

heilzaam merken dat ze er is, maar dat licht van God is geen vuurkolom, onder

welks leiding de geschiedenis definitief in de goede richting kan gaan verlopen of

waardoor we het duistere kwaad weer een beetje meer kunnen belichten en van het

lijf houden tot het eindelijk voorbij is. Hopelijk zal de eeuwigheid weer opnieuw

oplichten in het duister, maar waar en hoe dat zal zijn kunnen we niet zeggen. God

laat zich zien, waar en wanneer Hij dat wil. Handelen is zich manifesteren.
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implicaties voor vertolking
Welke implicaties heeft deze opvatting van het handelen van God voor het

verstaan en vertolken van ons tekstgedeelte (Op. 18:17-19:4)? Het visioen bevat

een reeks dramatische handelingen, waarbij kosmische rampen worden

ontketend en de stad Babylon in brand vliegt. Een hemels, massaal koor wordt

gehoord, dat het oordeel van God en de wraak op de beulen toejuicht. Dit visioen

zullen vertolkers volgens dit model beschouwen als een participatie aan de

hemelse werkelijkheid of andersom gedacht: in het visioen deelt zich de hemelse

werkelijkheid mee als een werkelijkheid die oordeelt niet zozeer over een

enkeling, maar over een stedelijke wereldstructuur met handel en industrie, die

slachtoffers maakt. Wat bij deze opvatting van Gods handelen echter niet goed in

het vizier komt is de vraag naar gerechtigheid in de wereld. Binnen dit

handelingsmodel wordt wel erkend dat de wereld kwaad is en tot verderf leidt,

maar vertolkers hebben veelal eigenlijk geen ander verweer, dan dat deze absurde

realiteit van het kwaad in alle tijden en plaatsen macht heeft en dat de toekomst

voor de enkeling in de hemel, bij God ligt. Het model komt in de vertolking eer-

der uit bij een individuele eschatologie (oordeel en vernieuwing van de enkeling,

ook van de martelaar) dan bij een eschatologie die het oordeel en de vernieuwing

van de wereld, de geschiedenis of samenlevingen impliceert. Het model zal stel-

len, dat alles sterft en voorbijgaat en dat het visioen daarvan getuigenis aflegt,

maar zal niet gauw zeggen, dat de hemel oordeelt door de stad in brand te steken.

Er zal eerder in blijken dat God zich in het door kwaad veroorzaakte einde van

mens en wereld zal manifesteren, zoals Hij zich in de kruisdood van Christus te

kennen gaf, dan in een actueel, concreet ingrijpen, dat kwaad teweegbrengt. Het

handelen van God bestaat dan daarin, dat in de wereld van toen een visioen werd

verteld, dat de toenmalige wereld kritiseerde, maar dat God de daad bij het visioen

zal voegen, zal niet naar voren komen. Dat de Openbaring van Johannes een boek

om voor te lezen is, zal eveneens worden benadrukt: het is een manier om de

hemel te ontmoeten, een manier waarin God zich wil en kan manifesteren.

In de vertolking door mensen, die in dit handelingskader (de hemel laat zich

soms even zien) denken en geloven, kan er bij wijze van voorbeeld in preek of

catechese op gewezen worden, dat dergelijke kritische visioenen een manier zijn

om, ziende op het hemelse koninkrijk, te reageren op de geschiedenis. Er zit ech-

ter geen lijn in de geschiedenis, er kan ontzaglijk veel kwaad zijn en onschuldig

bloed vloeien, een samenleving kan aan de andere kant ook, blijkens het klaaglied

in de mond van de engel, groots zijn, bijna een weerglans van een wijze waarop

mensen samenleven, zoals God dat graag ziet. Maar deze ambivalente culturen

gaan voorbij, ze vergaan als gras en soms is dat ook maar gelukkig als de culturen

mensen wel heel ver weg houden van het waarachtige leven waarnaar ze als

pelgrims op weg zijn en dat voor hen in de hemel, aan gene zijde van de tijd en

ruimte, opgeslagen ligt en waarin ze God van aangezicht tot aangezicht zullen

zien. We moeten niet denken, aldus een dergelijke vertolking, dat God de kwade

culturen vernietigt, ze knappen zelf wel van ellende uiteen en soms mogen we

God als hemelse waarborg van het goede leven daarom ook prijzen.  

het tekort van het model
Het tekort van dit model is, dat mensen, die binnen dit model redeneren zich

weinig aangemoedigd weten om de kwade structuren van de wereld te analyseren

en de schreeuw om recht die er in opklinkt ter harte te nemen als een opdracht

van Godswege om relatieve gerechtigheid te betrachten en met alle middelen te

voorkomen dat er nog meer ellende over slachtoffers komt. Vertolkers binnen dit
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model zullen (te gauw?) zeggen, dat alles voorbijgaat en dat gelovigen niet de

atlassen zijn, die de nieuwe wereld kunnen dragen en verwerkelijken. Kwaad is

als een deuk in de bal: haal je die deuk met veel moeite weg, dan komt de deuk

elders in de bal weer te voorschijn. Het is alsof men liever naar een glimp van de

eeuwige rust zoekt in een boze wereld en even gekoesterd wil worden in de zon

van de eeuwigheid, dan al te veel theologische opmerkingen over de wereld te

maken. Daarvoor bestaan genoeg wetenschappelijke theorieën. Het gaat om zien,

soms even.

In de taal van de Openbaring van Johannes is echter te merken, dat deze

verwachting van het oordeel allereerst en op zijn minst het heden van de visionair

en de hoorders interpreteert als een tijd van ommekeer, van afzwering van de

machten, van gehoorzaamheid aan God. Het heden wordt een tijd, waarin God

ondanks het pijnlijke feit dat visionair en hoorders een crisis ervaren en

ongerechtigheid of althans de eigen tijd behoren te zien als een crisis, een weg

baant door chaos en ellende en het uiteindelijke oordeel heen naar zijn definitieve

heerschappij en op die manier moed geeft aan de hoorders. Het oordeel komt

minder uit de verf bij vertolkers, die volgens dit model werken, omdat niet

duidelijk wordt, in welk opzicht de mensen zich met het oog op de overmacht van

de hemel dan moeten bekeren.   

6.5.2 Effect van woorden
Uitgaande van een oude gedachte ‘Deus semper maior’ kan gesteld worden, dat

God niet opgaat in de openbaring en dus ook niet in de symbolen, verwoor-

dingen, begrippen die mensen verzinnen of gebruiken om zinvol over en tot God

te spreken. Toch mogen we aannemen dat God in de woorden woont (en ook

weer niet), zoals God in de tabernakel of tempel woont en ook weer niet. Het han-

delen van God kan opgevat worden als zeggingskracht, als Geest van woorden,

metaforen, begrippen die we voor God gebruiken, ongeacht of God in de tekst als

tussen-beide-komer in de natuurlijke of historische gang van zaken wordt gezien

of als symbool voor mens en wereld, tijd en ruimte te bovengaande omvormende

hemelse liefde. In beide gevallen kan gezegd worden, dat deze interpretaties in

taal (deze ‘God-talk’) het gevolg zijn van ervaren kracht van de woorden, vooral

omdat het symboolwoord God er in voorkomt. Het handelen van God bestaat dan

in feite in het appèl en de daadwerkelijke invloed, die uitgaan van de woorden van

prediking en catechese op de hoorders, de bekering die ze in denken, willen en

voelen ondergaan en de veranderingen die ze in hun bestaan gestalte geven door

bijvoorbeeld de afgoden af te zweren en door niet te bezwijken voor de verleidin-

gen van Babylon. De woorden hebben het beoogde effect van bekering en gehoor-

zaamheid. Dat effect zou het handelen van God genoemd kunnen worden. 

We beschouwen deze benadering als een woord-theologie. Het verschil met

het eerste model van handelen van God is een nadere toespitsing op de taligheid

van Gods handelen (‘Adem van leven in het woord’ - Gez. 245:1). In het model van

het manifesterend handelen worden reële manifestaties ervaren, die achteraf

teruggekoppeld worden aan wat de Schriften over Gods openbaring zeggen. Hier

blijft men hoofdzakelijk aan de woord-kant. Het kan zijn dat de woorden gedach-

tenis zijn van te reconstrueren historische gebeurtenissen of situaties, maar dat

neemt niet weg dat wij ze hebben als woorden, verhalen, spreuken, symbolen.

Wanneer we de factor tijd of toekomstige tijd op het handelen krachtens de wer-

king van het woord betrekken, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Het

woord spreekt in een heden en bewerkt daar verandering. Het woord vertelt een

verhaal waarin heden, verleden en toekomst eigenlijk alleen als vertelde tijd een
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rol spelen, maar doet geen uitspraken over het verloop en de afloop van de

geschiedenis. Zo kan de toekomstige nieuwe hemel en nieuwe aarde als een sym-

bolische werkelijkheid worden opgevat, als een ‘woordenschat’, die meereist door

de tijden heen en die voor mensen van alle tijden gedurende hun levenstijd toe-

komst blijft en hen aanzet tot bekering in de oude wereld. Precieser geanalyseerd

kunnen we zeggen, dat vanuit mensen gezien deze symbolische werkelijkheid

van toekomst zich voordoet als een aanzet tot bekering en gehoorzaamheid.

implicaties voor vertolking
Hoe kunnen vertolkers het handelen van God in het verstaan en vertolken van het

tekstfragment uit Openbaring 18 en 19 opvatten, als ze het als kracht van taal

zien? ‘Gods volk’ (18:20,24) is dan het volk, dat woorden en zinnen, waarin God

ter sprake komt, ter harte neemt. Heil, eer en macht toekennen aan God, God

prijzen (19:1) binnen de tekst zal voor huidige mensen daarin bestaan, dat ze aan

deze taal dankbaar invloed toekennen. Deze dankbaarheid kan ook gezamenlijk

worden geuit in het midden van de geloofsgemeenschap. We kunnen het 

hele verhaal vertellen en stellen, dat, wanneer dit verhaal ons bepaalt bij de ver-

leidingen van de werkelijkheid, bij de economische macht en bij het eerherstel

van slachtoffers van het systeem, we te maken hebben met een symbolisch

universum, dat ons raakt. De woordwerkelijkheid ‘God’ prijzen is: uitgenodigd

zijn voor de bruiloft van het Lam en de verwoesting van Babylon vieren, met

zuiver linnen bekleed worden en de lege schijnvertoning van Babylon ontdekken,

de inauguratie van de geldigheid van het woord vieren en delen in de kritiek,

gehoorzaam zijn aan de troon van God en dus ook solidair zijn met slachtoffers.

Waar het woord dit effect heeft, handelt God, die om met de evangelist Johannes

te spreken, het Woord is (Joh 1:1). We kunnen wel proberen bij de God achter het

woord God te komen, we zullen het echter moeten doen met de effectiviteit van

deze tekst, ongeacht de factoren tijd en ruimte.

Voor de vertolking betekent dit dat we de tekst laten staan als een al dan niet

aansprekende fictie. Als we het handelen van God als effect van woorden en

verhalen zien, kunnen we op zoek gaan naar nieuwe verhalen en symbool-

werelden, waarin gehoorzaamheid en verandering zijn beoogd in de huidige

Babylonische wereld op basis van een analogie. Deelhebben aan het effect van de

machtswoorden, waarin God spreekt, is conflict hebben met machten en

structuren, die zich gedragen als afgoden.

het tekort van het model
Maar het tekort van deze benadering is in een vraag uit te drukken. Zal deze

kritische invloed van symbolen, woorden of beloften, waar God in of achter

verborgen is, ooit eens in de tijd leiden tot de werkelijke vernietiging van een

Babylonachtige wereld als straf van een ingrijpende God (18:20)? Een bevestigend

antwoord op deze vraag is niet aannemelijk voor vertolkers, die dit literaire model

van handelen volgen. 

6.5.3 Eschatologische realisering in de geschiedenis en natuur
De hemel manifesteert zich, zoals de drie gasten bij Abraham kwamen of zoals

voor Jakob in de droom de hemel openging. De symboolwereld, waarin God

hoofdrolspeler is, heeft effect, zoals het woord van de profeet Nathan effect heeft

op David. Maar komt God ook tussen beide in die combinatie van chaos en orde,

vooruitgang en oorlog, demonie en beheersing van geweld, die geschiedenis

heet? Is het niet gaandeweg de tijd, dan wellicht aan het eind van de tijd? En heeft
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God invloed op de natuur? Duidelijk mag zijn, dat hier voor vertolkers de vraag

aan de orde is, of de woorden en beloften van Gods Koninkrijk alleen in de Geest

bestaan of ook gestalte aannemen en of de vertelde tijd ook historische tijd wordt.

Ook kunnen vertolkers zich afvragen of de configuratie ‘God’ uit de woorden en

symbolen te voorschijn komt, refigureert en alles in allen zal zijn en of ooit door

het tastbare bewijs in de tijd de vrees wordt weggenomen, dat geloven vertrouwen

op een illusie, op leegte is. Ook al kunnen de uittocht uit Egypte en het leven,

sterven en opstanding van Christus als een tastbaar komen van God worden

begrepen. Profeten wijzen in hun prediking op ingrijpen en handelen in de ko-

mende tijd en zelfs op een komen van God, waarvoor de aarde en mens gezuiverd

moeten worden, een oordelen, rechtzetten en oprichten van mens en wereld,

natuur en geschiedenis. Ze doen dat door met die toekomstverwachting het

heden te interpreteren en voor te bereiden op de komst van de nieuwe tijd. De kri-

tiek op het ‘reeds’ is scherp. Het eschatologisch handelen van God moet enerzijds

het ‘nog niet’ van alle ding met klem onderstrepen en anderzijds de hoop op een

definitief vredig samenwonen van God, mens en wereld levend houden. Een

nieuwe werkelijkheid, waar de zonde is uitgebannen, waar een direct contact met

God bestaat, waar de schaduwkanten van het leven, de natuurrampen, ziekte en

dood zijn weggedaan, waar de in Christus geopenbaarde menselijkheid alle men-

sen bepaalt en op elkaar, de natuur en op God betrekt. Als modern begrip voor het

handelen van God schiet de gedachte van een invloedrijk woord toch tekort. God

moet een kracht van liefde zijn, die meer weet uit te richten dan mooie woorden,

een actieve kracht van genegenheid, die weet recht te zetten en met inschakeling

van mensen gerechtigheid weet te verwerkelijken. Moeilijk te zeggen hoe God

ingrijpt, maar in dit model van handelen wordt gelukkig benadrukt, dat er hoop

in is geïnvesteerd, de hoop namelijk dat heil meer is dan een kaarsje brandend in

de nacht, meer dan een sacramentele verbinding met God, meer dan een

symboolwereld, die gehoorzaamheid vraagt en bekering, meer dan een verborgen

omgang met het verhaal van de Ander, de pure positiviteit, namelijk een

verborgen leiden van de ambigue geschiedenis naar het eschaton.

Als alle geloof in het handelen van God gekenmerkt wordt door een

eschatologisch voorbehoud, een ‘nog niet’, dan wordt de mens gelokt, uitgedaagd,

onontkoombaar genodigd toch volledig gerealiseerd heil in de toekomst te

verwachten. De bede ‘Uw Koninkrijk Kome’ trekt naar een handelen van God,

waardoor het Koninkrijk van God in economische, politieke, sociale en culturele

dimensies universeel en kosmologisch realiteit wordt. Als dat zo is, als hoop erom

vraagt, dat het Rijk gestalte krijgt, dan is het nog de vraag (en daar keert de

kritische vraag aan de Openbaring van Johannes terug) of Gods uiteindelijk

handelen op het laatst zoveel kwelling en ellende met zich mee moet brengen als

de Openbaring van Johannes in haar visionaire symboolwereld vertelt. We horen

weinig van de creatieve manier waarop Jezus het Koninkrijk van genade en recht

inaugureert voor blinden, tollenaars, gekromden, bezetenen, doden. We horen

wel de woede over onrecht, vanwaaruit de Openbaring van Johannes hoopt op een

krachtig handelen tegen de beulen, maar wie vreest niet de hoop, die zoveel

geweld in haar symboolwereld doet?

Aan theologen, die volgens het manifestatie-model of volgens het effect-van-

woorden-model denken, zoals Logister en Häring kan de vraag worden

gesteld: wie recht moet doen aan de slachtoffers en verschoppelingen van de

geschiedenis, een vraag die de Openbaring van Johnnes hoog zit. Volgens

Logister vindt de verwachting van parousie aan het eind een uitdrukking in de
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liturgie (Logister 1995). Häring wijst er op, dat het eschaton niet alleen de

toekomst betreft, maar ook het heden, waarin het ter sprake komt. Hij wil de

apocalyptiek niet zozeer in categorieën van tijd verstaan, maar als een

hermeneuse van gevaar en dreigende wanhoop in de tijd. Een hermeneuse

van een theodicee, van een confrontatie met de absurditeit, het egoïsme en de

destructiviteit, kritiek op alle te vroeg gegrepen triomf. Häring vindt dat

Moltmann de apocalyptiek teveel christologisch vanuit de verrijzenis inter-

preteert, terwijl de apocalyptiek juist een universele fantasie van protest en

verzet is, een schreeuw, dat het zo niet langer kan. Daarom moeten we onze

apocalyptische wereld (Auschwitz, Hiroshima, Tsjernobil, armoede) ten

overstaan van God bespreken en niet zoeken naar ingewikkelde herinter-

pretaties van de apocalyptiek (Häring 1996). Maar hoezeer deze interpretaties

gelden, vroeg of laat komt de schreeuw uit bij: hoe lang nog? En dat is een

klacht, die verlangt naar een feitelijke verandering in tijd en ruimte. Ook

Houtepen, die het belijden van de scheppende God wil dehistoriseren en deze

belijdenis wil verstaan als een doxologie en niet als een verklaring van de

werkelijkheid, komt niet goed uit de vraag naar het daadwerkelijk rechtzetten

(Houtepen 1997, 241v.). Hij ziet de verbinding tussen God en de schepping

niet als een kwestie van macht, wil, oorzaak en gevolg, maar als een kwestie

van samenhang, participatie en betrekking, vrijheid en verantwoordelijkheid,

verwachting en ontvankelijkheid. Ons rest niet anders dan een presentische

axiologie, ‘nu de voorstelling van een eschaton als goddelijk ingrijpen en

beëindigen van de geschiedenis, verbonden met de wederkomst van Christus

zelf als theologische mythe is gedeconstrueerd’ (268). Zo voorkom je dat het

gelaat van de Eeuwige voorgoed op straffen staat (269). Hoe fascinerend en

aantrekkelijk deze visie ook is, we willen toch proberen zodanig over God te

spreken als macht, wil en oorzaak van toekomst en liefde, dat er op zijn minst

ooit recht gedaan wordt aan de slachtoffers in een nieuwe tijd en ruimte, in

een werkelijke refiguratie van de belofte.

implicaties voor de vertolking
Het verstaan en vertolken van de Openbaring van Johannes binnen dit model van

Gods handelen, wekt de hoorders op om te hopen op een eschatologisch han-

delen van God in de tijd, waardoor zijn heerschappij zich voorgoed doorzet. Een

handelen, dat nu al trouw aan Gods bedoeling en ontrouw aan de machten vraagt

van de getrouwen en dat zeker de ondergang van verslavende structuren inluidt. 

het tekort van het model 
Maar we blijven terughoudendheid bespeuren en het gevaarlijk vinden, dat de

hoorders, die een symboolwereld binnengaan, waar in een welhaast primitieve

overwinningsroes de vreselijke ondergang van de vijanden en van de vijandige

stad luidruchtig wordt toegejuicht, op een dergelijk vernietigend handelen van

God hopen en mogelijk in hun handelen op een dusdanig schiftend en dodelijk

handelen vooruitlopen. 

Conclusie: impliciet komt uit de verf, dat elk van de modellen op zichzelf legitiem

is, mits vertolkers de tekorten beseffen. Toch is een voorkeur uitgesproken, in die

zin dat een model, dat (zoals dat van Miskotte) alle drie aspecten omvat de beste

kans biedt het kritisch-aansluitend gesprek met de betekenis en het getuigenis

van de wereld van de Openbaring van Johannes voort te zetten in vertolking en

preek. Tenslotte blijkt, dat bij de voorbereiding van de vertolking het model van
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het handelen van God, dat men nu aanhangt en waarbinnen vertolkers nu God

interpreteren en ervaren een kritische stem kan en mag hebben in dat kritisch-

aansluitende gesprek.

De drie modellen en de praktisch-theologische theorie
In deze beschouwing over de drie modellen van Gods handelen krijgt het

paradigma vooral de rol (in de termen aan het begin van dit hoofdstuk) als

referentiekader en identiteitsbepalend paradigma voor vertolkers en van norm

voor vertolkers om in de vertolking kritisch-aansluitend om te gaan met de wereld

van de tekst. De rol van de weergave van en de sleutel tot het ontwerp van de

wereld van de tekst trad minder op de voorgrond.  Eveneens voor de praktisch-

theologische theorie aangaande de overgang van verstaan naar vertolken heeft dit

paradigma betekenis.

Ten eerste blijkt het gekozen model van invloed te zijn op het inzicht op de

preek en catechese in het licht van het handelen van God. Bij  het model van de

‘manifestatie van de hemel’ blijken preek en catechese vindplaatsen van dit

handelen te kunnen zijn: hoorders en leerlingen ontmoeten er God. Bij het model

‘effect van woorden’ is de vertolking als het ware een handlanger van Gods

handelen. Vertolkingen zijn zelf een effect en ze beogen effect van God als woord.

Bij het laatste model maken preek en catechese alert voor het handelen van God

nu en straks en hebben ze een functie in het beoordelen van proleptische

situaties, die een teken zijn van wat komen gaat en van het wakker houden van

het verlangen naar de vervulling van de belofte in de tijd. In dit model bestaat het

handelen van God in preek en catechese daarin, dat God reflectie- en

verwachtingsruimte schenkt om langs die weg de gemeente in te schakelen bij

het handelen in de geschiedenis. Er is dus binnen de theorie een samenhang

tussen Gods handelen en de visie op preek en catechese.

Ten tweede is kenmerkend voor de praktisch-theologische theorie ten behoeve

van de overgang van verstaan naar vertolken, dat terugkoppeling naar de bijbel

wezenlijk is om deel te krijgen aan Gods handelen. Voor elk van de modellen

geldt, dat Gods voortgaande trinitarische handelen pas wordt onderkend door de

eigen beleving en inzichten in interactie te brengen met de wereld van de bijbel,

als eerdere, beslissende manifestatie, effect van woorden, of als beslissend,

maatgevend heil van Godswege in de tijd. De anamnese maakt daarom

fundamenteel onderdeel uit van de theorie. Bij de verantwoording van de

overgang van verstaan naar vertolken, waarbij het handelen van God thema is van

preek en catechese, moet worden gekeken naar de anamnese (zie hoofdstuk 3).  

Ten derde heeft een praktisch-theologische theorie zelf ook deel aan Gods

handelen. Men kan zich afvragen hoe het is voor te stellen, dat Gods handelen

wordt bemiddeld door een theorie? Formuleringen van de kern van de zaak in een

theologische theorie (en trouwens ook in een paradigma) behoren in feite tot

verschillende contextueel bepaalde gestalten van de christelijke ervaring en inter-

pretatie van Gods toewendende genade. Ze zijn op te vatten als facet van het

geloofsverstaan van nu. Dat God zich te verstaan geeft in menselijke

formuleringen, ervaringen en interpretaties, wil echter niet zeggen dat God

samenvalt met of opgaat in deze historische bemiddelingen, of dat nu een

theorie, een paradigma of theologische overlevering.

Zie: Schillebeeckx 1983 en Schillebeeckx 1989, 52-63. Een citaat van

Schillebeeckx geeft deze relatie tussen Gods openbaring en de bemiddelingen

goed weer: ‘Dit gevoeligste punt van al onze godsbeelden, namelijk het besef

200



niet over de realiteit van God te kunnen beschikken, is geen menselijke con-

structie of projectie, maar veeleer (zó kan en mag het ook geduid worden en zo

wordt het door gelovigen geduid) een projectie vanuit God naar ons toe via

wereldlijke, historische bemiddeling. Vanuit Zijn werkelijkheid zelf worden al

onze projectieve godsbeelden teruggewezen en ontkracht. In deze repercussie

op onze godsbeelden, in het telkens breken van elk door ons geproduceerd

godsbeeld, openbaart zich een Tegenover in en ten aanzien van al onze

projecties’ (Schillebeeckx 1989, 93). God geeft zich in en aan onze taal-

ontwerpen. En: Gods hart is ruimer dan wat wij kunnen verzinnen.

6.6 De rol van een paradigma in het proces van verstaan naar vertolken

Na inhoudelijk een fundamenteel paradigma (Koninkrijk van God versus kwaad)

besproken te hebben en na mogelijke implicaties voor een vertolkingaanbod te

hebben beschreven, schenken we nader aandacht aan de rol (met name aan de

normatieve rol) van een theologisch paradigma in de verantwoording van de

overgang van verstaan naar vertolken. Een paradigma speelt, als het om deze

legitimering gaat, een meerzijdige rol:

1. In de voorbereiding. Zoals gezegd heeft het paradigma voor vertolkers een rol

van weergave, sleutel, referentiekader en norm en mogelijk ook van onderdeel

van hun praktisch-theologische theorie.

2. In de vertolking. Het basisparadigma is veelal impliciet of expliciet normerend

in de vertolking ingegaan. Gemeenteleden worden door de vertolking in preek

of catechese bepaald bij het paradigma van het koninkrijk van God versus het

kwaad.

3. In de verantwoording van de door vertolkers gevolgde hermeneutische proce-

dure. Deze verantwoording kan uitgevoerd worden door de vertolkers zelf,

door een gemeenteberaad, maar ook door een praktisch-theologisch beraad.

Meestal geschiedt een verantwoording descriptief. Vertolkers kunnen bijvoor-

beeld aangeven hoe ze het paradigma van het koninkrijk van God versus het

kwaad hebben gehanteerd bij de voorbereiding.

4. In de toetsing van het eindresultaat van het voorbereidingsproces door de

vertolkers zelf, door het gemeenteberaad of door een praktisch-theologisch

beraad. De toetsing is normatief. Zo kunnen toetsers vragen indachtig het

basisparadigma van het kwaad in hoeverre de vertolking recht deed aan bij-

voorbeeld de verantwoordelijkheid van mensen voor het kwaad.

We beginnen deze paragraaf met evaluatief commentaar op de rol van een

paradigma, zoals we die zijn tegengekomen in dit hoofdstuk. Vervolgens gaan we

in op de normatieve rol van een paradigma. Dat doen we door in een voorbeeld

aan te geven welke criteria van het paradigma van het koninkrijk van God volgens

Van der Ven norm kunnen zijn in een toetsing.

commentaar
Een theologisch paradigma is, zo bleek, actief bij het verstaan. De her-

meneutische activiteit speurt naar betekenissen van een bijbeltekst, die in het

verleden is samengesteld en het eindproduct is van een toenmalig hermeneutisch

proces. Om er achter te komen wat er toen en daar is bedoeld, maken uitleggers

gebruik van hun analogische verbeelding. Door analogieën met hun eigen

situatie en gedachtepatronen, komen de uitleggers tot een ontwerp van betekenis.
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Een reconstructie van de interactie en het ontwerp van betekenis en getuigenis is

nodig om de overgang te kunnen verantwoorden.

Een theologisch paradigma is actief bij het verstaan van het getuigenis van de

tekst. Dat ligt voor de hand, want vertolkers gaan in het ontwerp van getuigenis

als toegespitst ontwerp van betekenis op zoek naar het getuigenis van het hande-

len van God.

Een theologisch paradigma is verder impliciet motiverend voor de interesse,

die uitleggers hebben bij het verstaan van een bijbelgedeelte. Uitleggers gaan niet

zomaar op een tekst af. Ze willen iets weten over vroeger, omdat ze het besef

hebben, dat de tekst mogelijk hen of de wetenschap of de samenleving of de kerk

in positieve of negatieve zin regardeert. De legitimering van de overgang van

verstaan naar vertolken, zal ook het specifieke belang vanuit het paradigma

moeten blootleggen. 

Een theologisch paradigma vervult, zo zagen we verder, een kritische functie

bij de vertolking. Vertolkers zoeken naar de betekenis van de tekst voor een

huidige context. Het in deze studie gehanteerde hermeneutische model is niet

een van-naar-model, maar een dialogisch model. Volgens het eerste model wordt

de betekenis van het bijbelgedeelte, een soort objectieve, voorgoed vast te leggen

betekenis, toegepast in het heden. En het heden heeft gehoor te geven. Maar het

is een te eenvoudige voorstelling van zaken, om te stellen dat het evangelie de

bron is en de situatie ‘het besproeiingsveld’ (Schillebeeckx 1989, 56). Volgens het

in hoofdstuk 2 beschreven kritische gespreksmodel is het heden niet een neutraal

terrein, dat door de betekenis van een bijbelgedeelte gevuld moet worden. Het is

al gevormd in negatieve of positieve zin door de effectieve geschiedenis.

Vertolkers mogen zich, op basis van het geloof van de gemeente, dat door schade

en schande is gevormd, zelfstandig verhouden tot de tekst. Dat wil zeggen, dat ze

niet alleen de traditie onvoorwaardelijk beamen, maar dat ze ook in de loop van de

geschiedenis gebleken, onheilspellende, slachtoffers makende kanten van de

Schriften mogen aanwijzen en voorlopig terzijde leggen. In de praktijk gebeurt

dat ook. Zelfs de meest fundamentalistische groepen werken met eem selectie

van passende teksten. Om de overgang van verstaan naar vertolken te

verantwoorden is het dus nodig de kritische reflectie vanuit een hedendaags

paradigma op de wereld van de tekst helder te maken. Het theologisch paradigma

geeft richting aan de kritiek. Het kan zijn, dat een theologisch paradigma van

vertolkers groeit in de loop der jaren of verandert, zeker wanneer men zich van

negatieve effecten van de overlevering bewust wordt. Soms zijn vertolkers op zoek

naar een nieuw paradigma en verkeren ze in het overgangsgebied tussen de oude

taal en voorstellingen en het nieuwe referentiekader. 

norm in de verantwoording van de overgang van verstaan naar vertolken
Zoals gezegd, heeft een theologische paradigma in het verstaan, in het vertolken

en in het toetsen van de vertolking een actieve en een normatieve rol. Vanuit de

inhoud van een paradigma vindt een kritisch aansluitend hermeneutisch gesprek

plaats om tot een ontwerp van betekenis en getuigenis te komen. Vervolgens

wordt een vertolkingaanbod geformuleerd, waarbij het paradigma ook weer actief

is. De verantwoording en toetsing geschieden nogmaals op basis van het

paradigma. Met andere woorden een paradigma is zowel inhoud van als maatstaf

voor de toetsing, zowel descriptie als norm. Daar komt nog bij, dat bij een totale

praktisch-theologische beoordeling ook algemene, niet theologisch bepaalde

normen een rol spelen. Hetgeen impliceert, dat het theologische paradigma ook

nog in kritisch-aansluitende verhouding moet worden gebracht met universele

202



principes. Volgens Dingemans, voor wie het algemeen-menselijke en het

theologisch bijzondere een kritische correlatie aangaan (Dingemans 1996, 

149-179), vindt een dergelijke toetsing plaats

• aan de bijbelse verhalen zelf, waarbij hij er aan toevoegt: zoals ze door de

geloofsgemeenschap worden gelezen (1) en door de wetenschappelijke exegese

worden onderzocht (2).  

• aan de eigen traditie van de ‘interpertatiegemeenschap’, waartoe we behoren (3)

• aan de algemene rationaliteitsstructuur van de cultuur (4)

• en aan de relevantie voor de praktijk (5). 

In een voorbeeld laten we nu zien hoe algemene principes in een paradigma een

rol spelen in de toetsing van de voorbereiding van de vertolking in de inter-

pretatiegemeenschap. Dat kan een kerkelijke setting zijn, waarin een preek of

catechese wordt besproken. Het kan ook een wetenschappelijk onderzoek zijn.

We knopen daarvoor opnieuw aan bij het concept van de hermeneutisch-

communicatieve praxis (Van der Ven 1990, 47-89). Voor Van der Ven is

communicatie niet een toverwoord voor een gesprek, dat altijd lukt. Integendeel,

voor hem stoot de communicatie op grenzen (vergissingen, foute waarnemingen,

verdringingen, neurotische mechanismen, manipulatie en storingen bij zenders

en ontvangers in het communicatieproces). Ook de taal kent haar grenzen. En de

wereld, waarin gecommuniceerd wordt, is in economisch, politiek, sociaal en

cultureel opzicht bepaald niet volmaakt. Kortom, we communiceren in een

gebroken wereld. Het bestaan is begrensd en bepaald door eindigheid,

contingentie, persoonlijke en collectieve schuld, lijden en dood. Volgens Van der

Ven kunnen we niet volstaan met de grenzen alleen maar te beschrijven, ze

moeten ook worden verlegd. De normatieve lading van het praxisbegrip in de

praktische theologie brengt wensen hoe het anders kan met zich mee (69). Hij

brengt dan allereerst normatieve principes in (aan Habermas en Peukert

ontleend), vervolgens heeft hij het over normatieve methoden, om uit te 

komen bij eschatologische perspectieven in de normatieve reflectie. Om die

eschatologische perspectieven gaat het in dit verband.

De principes passen we toe op de te verantwoorden voorbereiding van een

vertolking. Het principe van gelijkheid, wil zeggen, dat de ander hetzelfde recht

van spreken en tegenspreken heeft als ik. Bij de vertolking komt dit tot uiting in

de eerlijkheid: vertolkers behoren naar eer en geweten eerlijk te zijn tegenover de

tekst en tegenover de wereld die ze analyseren. Ze maken een verstaansontwerp,

een getuigenisontwerp en een vertolkingaanbod in stilte en ze worden geacht de

tegenstemmen eerlijk toe te laten. Verder is in het geding het beginsel van

vrijheid: vertolkers moeten zich niet laten intimideren door wat de gemeente vindt

of een gezaghebbend  theoloog en ze moeten in hun vertolkingaanbod ook niet

overweldigen en de vrijheid van de hoorders aantasten. Hun vertolking behoort

tevens, hoe context-gebonden ook, in principe voor alle mensen te gelden

(algemeengeldigheid). Verder mag verwacht worden dat de vertolking uitgaat van of

aanstuurt op solidariteit met mensen die tekort kwamen of komen en onrecht

leden en lijden. Bijbelgedeelten herinneren aan de vraag naar gerechtigheid van

onderdrukten en achtergestelden en vertellen van extra investering in wie een

grote afstand moet overbruggen naar Gods koninkrijk. Deze normatieve begin-

selen van gelijkheid, vrijheid, algemeengeldigheid en solidariteit fungeren als

norm en zijn toepasbaar voor de verantwoording van de overgang van verstaan

naar vertolking. Maar het zijn nog geen theologische principes.
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Van der Ven maakt dan een sprong naar een theologische benadering. Juist

vanwege de gebrokenheid en het kwaad in het bestaan, zouden we kunnen den-

ken, dat de beginselen in de praktijk een schone illusie zijn. Maar uiteindelijk

steekt er in deze criteria een verlangen naar een religieuze dimensie, naar bevrij-

ding, verzoening en vergeving, naar God als grond, oorsprong en doel van heilvol

menselijk leven en samenleven (72). Van der Ven geeft een eschatologische toe-

spitsing van het geloof in God, dat niet rationeel overtuigend kan worden bewe-

zen (80). Deze toespitsing geeft hem de ruimte het symbool van het koninkrijk

van God in te brengen. De proclamatie van de nabijheid van het Rijk van God

vraagt om parenese, als een antwoord van de toehoorders, die in de ‘basileia’

uitspraken is meebetrokken ‘in den Konflikt zwischen Gott und den Mächten des

Bösen’ (85). De verkondiging en de parenese van het Rijk van God dient als

inspiratie, oriëntering en handelingsmotief (86) en raakt aan de principes van

gelijkheid, vrijheid, universaliteit en solidariteit. Prediking en parenese behelzen

vrijheid van welke vorm van slavernij ook. Ze hebben met name in de

apocalyptiek een omkeer van verhoudingen op het oog, waardoor aan de

slachtoffers recht wordt gedaan en het principe van gelijkheid echt telt. De

universaliteit is met het symbool van Gods Rijk getoond en beoogd. Solidariteit

met slachtoffers is een grondtrek.

We zien op welke wijze de principes bij Van der Ven een theologisch fundament

behoeven en krijgen. Opvallend is, dat hij voor de stap van het algemeen-

menselijke naar het theologische in termen van proclamatie en parenese spreekt.

Kennelijk spreekt de stap niet vanzelf, ook al klinkt uit de gebrokenheid welhaast

vanzelf een verlangen naar een religieuze dimensie op.

Voor de toetsing van de overgang van verstaan naar vertolken vanuit het

theologisch paradigma kunnen de vier basisprincipes worden toegepast. Daarbij

moet er, gezien de inhoud van het paradigma van Gods Koninkrijk, openheid

bestaan voor Gods verrassend spreken en handelen. Die openheid is principieel,

kwetsbaar en hachelijk. Principieel, omdat een praktisch-theologische handel-

wijze altijd open behoort te zijn naar Gods rijk in conflict met het kwaad.

Kwetsbaar, omdat de activiteit van God niet in regie kan worden genomen en

evenmin rationeel hard gemaakt kan worden. En hachelijk, omdat het gevaar van

autoritaire overweldiging in het discours met en vanuit een niet in de greep te

krijgen werkelijkheid van God voortdurend aanwezig is, waardoor de principes

van gelijkheid, vrijheid, universaliteit en solidariteit worden ondergraven of zelfs

genegeerd. Maar dat behoort bij de spanning, waarin de praktische theologie en

de gemeente nu eenmaal ‘tussen de tijden’ verkeren.

6.7 Voorwaarden met het oog op theologische paradigmata

In het voorafgaande betoog hebben we op twee manieren toegewerkt naar de

beantwoording van de onderzoeksvragen van dit hoofdstuk. We hebben ten eerste

een inhoudelijke beschrijving gegeven van een paradigma en voorgedaan hoe het

doorwerkt in de voorbereiding van een preek of catechese. De beschrijving

kunnen we beschouwen als onderdeel van een beschrijvende praktische

theologie, in de zin, waarin Browning spreekt van een descriptieve theologie

(Browning 1991). Hij bedoelt daarmee dat, vanwege de veronderstelling, dat elke

praktijk een theoretische lading heeft, het gewenst is, dat deze praktijk onder

andere wordt beschreven naar zijn theologische dimensies. Ten tweede hebben
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we ons op een metaniveau afgevraagd op welke manier een paradigma een rol

kan spelen in de voorbereiding, in de verantwoording van de voorbereidings-

procedure en in de toetsing van de vertolking.

Volgens Browning is het theologisch paradigma als ‘visional dimension’ een

van de lagen in een praktisch-theologisch oordeel. Hij onderscheidt vijf

dimensies met een eigen normatieve lading, die invloed hebben op de prak-

tisch-theologische analyse en beoordeling van bijvoorbeeld een her-

meneutisch proces: (1) de erfenis van verhalen, symbolen, visioenen en

praktijken uit de christelijke traditie (visional dimension). (2) Algemene

normen van verplichting, door Browning samengebracht onder de noemer

van wederkerigheid (mutuality) en gelijkwaardig perspectief (equal regard),

concepten door hem zowel afgeleid uit de christelijke naastenliefde, als

ontsprongen aan de interactie tussen de praktische rede en de ervaring (the

obligational level). Deze twee ‘lagen’ overkoepelen en beïnvloeden de volgende

als lager aangemerkte niveaus: (3) de menselijke behoeften en verlangens,

zoals die door de sociale wetenschappen zijn onderzocht en waarmee 

non-morele goederen en waarden (bijv. leven, gezondheid, wonen en

educatie) in moreel verband moeten worden gebracht (the tendency-need or

anthropological level). (4) De context van politiek, cultuur, samenleving en

economie hebben ook een invloed op de normativiteit (the environmental-

social dimension). (5) Ook de ingesleten regels en rollen (‘zo doen we dat nu

eenmaal’) bepalen impliciet het gedrag en handelen van mensen (rule-role

dimension). We gebruiken Brownings dimensies alleen om te laten zien, waar

onze vraag aangaande de rol van een paradigma bij vertolken in een belangrijk

systeem als dat van Browning is gesitueerd. 

Wat de eerste lijn betreft hebben we in dit hoofdstuk een paradigma van het

koninkrijk van God samen met een paradigma van kwaad beschreven als een van

de interpretatievelden, waarop vertolkers beslissingen nemen. Tegelijk is het

beschreven paradigma fundamenteel voor deze studie. Getoond is hoe het

paradigma kon doorwerken in de vertolking. Ook hebben we bezwaren tegen dit

paradigma besproken, zoals van McFague tegen een monarchaal model van

spreken over God. Voorts kwam het bezwaar aan de orde tegen de manier,

waarop in de wereld van de Openbaring van Johannes God en Christus worden

verwoord. Bij beide bezwaren hebben we vastgehouden aan het paradigma van

het Koninkrijk van God en laten zien hoe het een rol speelde of kon spelen in het

voorbereidingsproces. Vervolgens hebben we drie modellen van handelen van

God gepresenteerd met de bedoeling zicht te krijgen op het concept van handelen

van God, waarvan vertolkers zich bij de vertolking bewust kunnen zijn.

Wat de tweede lijn betreft hebben we onderscheiden tussen het gebruik van

een paradigma als weergave, als sleutel, als referentiekader en theologische visie

van de vertolker, als norm en als onderdeel van de praktisch-theologische theorie. 

Dit brengt ons tenslotte bij de beantwoording van de vraag uit hoofdstuk 2: onder
welke voorwaarden op het terrein van theologische paradigmata is de overgang van
verstaan naar vertolken te verantwoorden?

We beginnen met een voorwaarde, die gelijk is aan de voorwaarde met het oog op

de bijbels-theologische lijnen. Ze betreffen de zeven ordeningsprincipes: situatie

en paradigma; God en het heil van hoorders en leerlingen tegenover onheil;

205



Christus en het heil van hoorders tegenover het onheil; de aard van het heil als

persoonlijk en cultureel-maatschappelijk heil; de plaats en rol van de gemeente;

de toekomst; beeldspraak.

1. Een overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers
kunnen expliciteren welke accenten ze volgens de ordening in het paradigma in
gesprek met de wereld van de tekst  hebben gelegd.

De volgende voorwaarde veronderstelt een kritisch aansluitend gesprek tussen

het paradigma en de wereld van de tekst. Een hedendaags kritisch geloofsverstaan

van het Rijk van God in het geding met het rijk van het kwaad komt in een kriti-

sche dialoog met wat de wereld van de tekst over dit geding te zeggen heeft. We

hebben tegenover McFagues bezwaren tegen het basissymbool van Gods Rijk

vastgehouden aan het paradigma van het rijk van God, omdat het de mogelijkheid

in zich bergt voeling te houden met de wereld van de bijbel. Over het algemeen is

een criterium voor het ontwikkelen van nieuwe geloofstaal en nieuwe modellen

van God, of ze ‘on speeking terms’ kunnen zijn met de wereld van de bijbel. 

2. Een overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers
kunnen expliciteren, wat ze van de theologische visie in de vertolking in een specifieke
context hebben ontleend aan het betekenis- en getuigenisontwerp van de tekst en wat
aan het moderne paradigma van Gods Rijk in het geding met het kwaad.

Het betoog over de modellen van het handelen van God, die vertolkers hanteren,

levert de volgende voorwaarde op.

3. Een overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers
kunnen expliciteren welk model, casu quo welke modellen voor het handelen van
God ze hebben gebruikt bij het maken van een ontwerp van betekenis en getuigenis
van de tekst (handelen van God als manifestatie, als effect van woorden, als
eschatologische realisering in  geschiedenis en natuur).

Er is een aantal inhoudelijke voorwaarden te noemen. Zo mondde de beschrijving

van het paradigma van het kwaad (in de visie van Ricoeur) uit in een normatieve

opmerking, dat in een paradigma van kwaad de verantwoordelijkheid van de

mens voor het kwaad een plek moet hebben. We zullen echter niet alle normatie-

ve voorwaarden opsommen. Ze zullen in het discours over de verantwoording en

toetsing naar voren komen. Bij wijze van voorbeeld vermelden we één normatieve

voorwaarde. Deze ontlenen we aan de kritische opstelling ten opzichte van

passages uit de Openbaring van Johannes, waarin God en Christus als geduchte

strijders worden verbeeld. De voorwaarde kan gelden voor het vertolken van alle

passages in de bijbel, waarin soortgelijke verbeeldingen spelen. Achter de

formulering van deze praktisch-theologische voorwaarde, steekt een expliciete

theologische voorkeur. Daaraan is de normativiteit van een visie op God in een

praktisch-theologisch oordeel af te lezen. 

4. Een overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers
kunnen expliciteren in welk opzicht ze vanuit het geloof in de toekomst van Gods
pure positiviteit de vertolking hebben getransformeerd ten opzichte van de brontekst
inzake de verbeelding van God (en Christus) als strijders, die bloed vergieten.

Tenslotte komen we terug op de criteria van Van der Ven, die we op de

verantwoording van de overgang van verstaan naar vertolken hebben over-

gebracht. Vertolkers behoren een fair gesprek te voeren met de wereld van de

tekst: eerlijk tegenover de tekst en eerlijk tegenover zichzelf. Verder mogen
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vertolkers uitgaan van een vrij en creatief zoeken naar een ‘nieuw woord’. Hun

vertolking, die een dialoog zoekt met Gods universele toekomst, mag geschieden

in de hoop, dat wat gezegd wordt universele strekking heeft. Verder brengt de

voorwaarde solidariteit met slachtoffers in, een thema, dat eigen is aan de

Apocalyps. De voorwaarden zijn voorzichtiger geformuleerd, dan Van der Ven in

de wetenschappelijke toetsing bedoelt. Dat heeft te maken met het geloof, dat

God aan het woord komt door de vertolking. Daarvoor is ontvankelijkheid nodig,

een open houding, die hoopt, dat door de vertolking heen God zelf handelt. De

voorzichtigheid vindt ook haar reden in het geloofsbesef, dat een vertolking hoopt

op een ultieme waarheid in het eschaton. Dat besef impliceert niet, dat vertolkers

niet aan toetsingsprocedures mee zouden hoeven doen, het betekent, dat het

besef levend blijft, dat het koninkrijk van God een eigen vrijheid houdt.  

5. Een overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers
kunnen tonen, dat hun vertolkingaanbod voldoet aan de principes van
wederkerigheid, vrijheid, algemeengeldigheid en solidariteit.
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