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In de koude voorjaarsnacht

Je denkt symbolen uit. Telkens dat wonder

hoe jou iets invalt bij de dingen die

je ziet. Wat erop wijst: je kunt niet zonder.

Jouw rêverie.

Verdichtingen. Verboden op te lossen.

Wat het betekent staat er maar eenmaal:

zo zingt ‘s nachts in brandnetelbossen

de nachtegaal.

Jouw rêverie: de leemten in te vullen

die elk ding is. Je zet jezelf te kijk.

Een nachtegaal die niets blijkt te onthullen:

onsterfelijk.

Symbool voor wat? Een parelzang waartegen?

Een ogenblik triomf en dan verval.

Verraadselingen. Die dat juist verzwegen:

jij wist het al.

En toch, je wist het al, verbintenissen.

Home-made allicht. Daarom hopeloos heel.

Waarin je bent. Je kunt jezelf niet missen,

als woord te veel.

Maar ook die ander heb je ingesponnen:

een mens valt samen met een beeld in taal.

Blijft, ongezien gehoord, onoverwonnen

de nachtegaal:

er is geen houden aan - jij wilt behouden,

onuitgesproken, maar je spreekt het uit -,

wat rest jou als zo’n vogel in de koude

voorjaarsnacht fluit?

Je denkt symbolen uit. Verzingt de vragen.

‘t Mooist is altijd wat daarover weer zwijgt,

een beeld om niet, dat in zichzelf voldragen

jou overstijgt.

C.O. Jellema 1992,118
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Woord vooraf

Dit is het geworden, een praktisch-theologisch boek over het vertolken van de

Openbaring van Johannes. Al jaren ben ik gefascineerd door het laatste bijbel-

boek. De beelden zetten mijn fantasie in werking. De verbeelding van de hemel,

het kwaad, het oordeel en de toekomst in en op kerkgebouwen, in talloze

handschriften, in literatuur en muziek wekt steeds opnieuw mijn aandacht. En

eschatologische noties bepalen in sterke mate mijn theologische positie. De

Apocalyps trekt me aan, maar roept ook weerstand op. Is dit beeldverhaal van het

Lam nog wel in preek of catechese te vertolken, als we bijvoorbeeld in de

visioenen zien hoeveel bloed wordt vergoten in het laatste oordeel?

Het is niet eenvoudig bij zoveel betrokkenheid een proefschrift te schrijven: je

moet distantie bewaren en je niet laten meeslepen door je associaties en beelden.

Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij een praktisch-theologische probleemstelling

en heb ik teksten uit de Openbaring van Johannes gebruikt als illustratie voor de

moeilijkheden en mogelijkheden waarvoor vertolkers komen te staan als de

wereld van de tekst hun eigen wereld  en die van de gemeente kruist.       

Nu het proefschrift er ligt, stel ik me voor ogen wie mij –  in levendig contact of op

papier – theologisch vormden. Veel namen passeren de revue. Aan twee van hen,

die overleden zijn, denk ik in het bijzonder: prof. dr. A.F.N. Lekkerkerker droeg

me met aanstekelijk enthousiasme liefde voor traditie, liturgie en kerk over en

prof. dr. A. Geense inspireerde me met een originele theologie van de opstanding

en met fijnzinnige schriftmeditaties.

Mijn promotor prof. dr. G.D.J. Dingemans ben ik erkentelijk voor de begelei-

ding. Dat ik me verwant voel aan zijn hermeneutische benadering en met hem in

een kritisch-aansluitend gesprek wil zijn, blijkt in dit proefschrift van zijn laatste

promovendus.

Wat de technische uitvoering betreft, gaat veel dank uit naar mijn neef 

Gert-Jan Jonker en zijn vrouw Eveline, die met inzet en geduld de opmaak van het

boek vorm gaven en het boek drukklaar maakten. Hans van Loon dank ik voor de

vertaling van de samenvatting in het Engels. Verschillende fondsen, onder ande-

re de stichting ‘Aanpakken’, maakten deze uitgave mede financieel mogelijk.         

Veel mensen, met wie ik me sterk verbonden voel, wil ik graag om allerlei

redenen bedanken, zoals mijn familie, mijn ouders, mijn vrienden en mijn

collegae van het theologisch seminarium Hydepark. Mijn dank uitspreken hoop

ik op de dag van de promotie te kunnen doen in hun aanwezigheid. 

Op het fragment van het tapijt van Angers (1375) op de omslag zien we een

tafereel uit de Openbaring van Johannes. Toewending en toewijding spreken uit

het contact tussen de engel en Johannes. Er speelt een geheim tussen de hemelse

bode en de schrijver. Als kijker zou je willen vatten wat daar hermeneutisch

gebeurt. Je blijft echter op afstand, maar je wordt bewogen door de grote

aandacht, de ingetogenheid en de emotie. Kennelijk wordt er door de hemelse

gestalte iets wezenlijks omtrent het bestaan te verstaan en te vertolken gegeven.

Ik heb er in dit boek naar gestreefd iets te begrijpen van wat zich afspeelt tussen

verstaan en vertolken. Hopelijk is het geheimenis van dit gebeuren bewaard

gebleven. 
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1

Inleiding

Predikanten, die een preek voorbereiden, spreken zich nog al eens uit in zinnen

met de volgende strekking: ‘de exegese heb ik af, ik weet zo ongeveer wat is

bedoeld, maar nu de preek nog. Wat moeten mensen van nu met deze tekst?’ Ze

bedoelen, dat de overgang van exegese naar preek niet soepel verloopt en vanzelf

spreekt. Op welke wijze krijgen hoorders contact met de betekenis van de tekst,

zodanig, dat het iets zegt, hun bestaansinterpretatie verrijkt en hen hopelijk tot

nieuw handelen aanzet. Vragen van dezelfde aard gelden voor hen, die een 

catechese prepareren over een bijbelgedeelte. Hoe raakt dit bijbelfragment 

in gesprek met mensen van nu? Is de door mij gevonden manier van doen 

verantwoord? Blijft er iets over van mijn uitleg in het gesprek met de catechese-

groep? Achter deze vragen ligt een wereld aan problemen en vooronderstellingen.

Deze studie spitsen we toe op een facet van dit vragencomplex. We bespreken de

vraag of er voorwaarden te vinden zijn waaronder de vertolkers de transformatie

van de exegese in preek of catechese kunnen verantwoorden. We ontlenen voor

de beantwoording van deze vraag de voorbeelden niet aan de gehele bijbel, maar

aan teksten uit de Openbaring van Johannes. Wellicht hebben de met behulp van

deze exemplarische werkwijze gevonden voorwaarden een geldingskracht, die

ook het preken en catechiseren vanuit andere bijbelgedeelten betreft.   

Deze studie handelt  dus over hermeneutische kwesties, die te maken hebben

met - in de termen die we in deze studie zullen hanteren - het verstaan en 

vertolken van een bijbelgedeelte uit de Openbaring van Johannes. We willen

nagaan of en hoe de bij de exegese en de doorvertaling genomen beslissingen 

verantwoord kunnen worden. In deze inleiding preciseren en plaatsen we de

vraag en komt de methode van aanpak in het vizier.

1.1 De vraag voorlopig geformuleerd

1.1.1 Afstand tussen toen en nu
De taak van de predikant heeft als de dienst aan de communicatie van het 

evangelie naast agogische vooral hermeneutische kanten (Firet 1987, 260;

11



Heitink 1993, 301). Een van de hermeneutische bezigheden is het verstaan van de

wereld van bijbelteksten met hun kosmische, sociale, historisch-culturele en per-

soonlijke aspecten (Ricoeur und Jüngel 1974, 41), opdat gemeenteleden door deze

bemiddelingen heen Gods Rijk kunnen ontmoeten en de liefde van God kunnen

beantwoorden door dienst aan de naaste, aan de samenleving en aan de kosmos.

Pastores rekenen daarbij op de veranderende kracht van bijbelteksten in de per-

soonlijke existentie van gemeenteleden, die - hopelijk ten overstaan van Gods Rijk

- met zichzelf en met anderen in een dialoog verkeren, in een voortdurend

gesprek over de wereld, de samenleving en zichzelf. In pastoraat, catechese en

prediking zijn pastores bezig met dit verstaan en vertolken. In het pastoraat heb-

ben ze als intentie het levensverhaal en het verhaal van Gods gebod (‘story’ en

‘Story’), evangelie en belofte in een kritisch-aansluitend gesprek te brengen. In de

catechese doen ze creatieve pogingen om (jonge) mensen met hun eigen kennis

en beleving en vanuit hun eigen leefwereld te laten communiceren met basis-

teksten uit de bijbel. En in de preek, als bestanddeel van de kerkdienst, doen ze er

moeite voor de zorgen en vreugden, de uitdagingen en verzoekingen van mens en

wereld te betrekken op het getuigenis van de God van uittocht en opstanding. 

Deze hermeneutische taak wordt er aan het eind van de twintigste eeuw niet een-

voudiger op. Konden predikanten vroeger nog veronderstellen dat mensen zich

als vanzelfsprekend - alsof er geen kloof bestond tussen toen en nu - invoegden in

de taal, de voorstellingswereld en de culturele, religieuze en politieke context van

de bijbel, tegenwoordig is de bijbel voor velen, ook voor mensen, die bij het

kerkelijk leven betrokken zijn, een moeilijk, vreemd en niet zelden een gesloten

boek. Er is een grote afstand en vreemdheid tussen de wereld van de bijbel en de

wereld van de gemeenteleden. Aan de andere kant is de moderniteit op allerlei

manieren, impliciet en expliciet, veelkleurig religieus bepaald en gist het van vra-

gen naar zin en laatste werkelijkheden. Dat betekent dat er op de hermeneutische

competentie van predikanten een zwaar beroep wordt gedaan als ze enerzijds de

wereld van gemeenteleden (en van henzelf) ontsluiten en anderzijds hen in de

eigen context in aanraking brengen met het appèl van Gods Rijk binnen en vanuit

de wereld van de bijbelteksten. 

De taak van de predikanten in het verleden lijkt eenvoudiger dan nu: ze lazen

de tekst, vertaalden, interpreteerden en pasten het resultaat van hun uitleg toe op

de leefwereld van mensen. Zo sprak God door de woorden van bijbeltekst en

prediking heen. Soms volstonden predikanten met het verhaal zo na te vertellen

dat er een direct appèl uit opklonk of dat de gemeenteleden zich als David of als

Saul, als Petrus of als Timoteüs rechtstreeks geplaatst wisten voor Gods roeping,

vermaning, troost of belofte. Maar zo simpel lag het natuurlijk ook vroeger niet.

Er waren altijd al bijbelboeken, zoals de Openbaring van Johannes, die als duister

te boek stonden of voor velerlei uitleg en zelfs bloedige misverstanden vatbaar

waren. Bovendien had zich meestal een geloofs- en gedragssysteem geplaatst

tussen tekst en hoorders, waarvan de claim uitging dat het de beste weergave van

het bijbels getuigenis was. Het gevolg daarvan was wel dat mensen niet meer echt

verstonden en zich geen zorgen hoefden te maken over het verschil in werelden,

ze hadden immers hun geloofsparadigma. Toch gebeurde er hermeneutisch

altijd al veel als men de Schriften volgens  de viervoudige schriftzin interpreteerde

naar wat er naar de letter gebeurd was en naar wat de tekst te zeggen had met het

oog op het geloof,  met het oog op het moreel handelen op grond van de tekst en

met  het oog op het doel van het leven, de weg naar Gods heerlijkheid (De Knijff

1980, 29; Houtepen 1997, 388).
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Maar zeker de twintigste eeuw worstelt met grote verstaansproblemen. Om

iets te noemen: de beleving en interpretatie van de moderne wereld en het

symbolisch universum van de bijbel lijken nauwelijks meer op elkaar. De

fragmentarisering en individualisering in de Nederlandse samenleving maakt

een homilie noodzakelijk, waarin mensen met hun individuele geestelijke bagage

hun uiteenlopende situaties kunnen herkennen. De voorstellingen van God van

nu verschillen soms sterk van de verwachtingen van God, die mensen in de

bijbelse tijden uitspraken. Voor de een is de bijbel nog steeds een fundament van

alle christelijk en systematisch spreken en handelen, voor de ander is het een

meditatief te gebruiken brevier met treffende verhalen (Kuitert 1992, 294). Maar

de belangstelling blijft: pockets met bijbelfragmenten, integrale voorlezingen uit

de bijbel en navertellingen vinden gretig aftrek. Wat hier van de niet glad verlo-

pen communicatie met de wereld van de bijbel gezegd wordt, geldt eigenlijk even-

zeer de communicatie met de joods-christelijke wortels van de Europese cultuur

als ‘Wirkungsgeschichte’ van het bijbels getuigenis. Het is dan ook geen wonder

dat in de twintigste eeuw voor de geesteswetenschappen en dus ook voor de theo-

logie de hermeneutiek zo centraal is komen te staan. Kennelijk zit daar de drijf-

veer achter om de afstand en de vervreemding te helpen overbruggen teneinde

contact te krijgen met het levensproject, dat in deze teksten schuilgaat. Verstaan,

het lezen van teksten en van mensen, het interpreteren van de eigen cultuur, ze

maken deel uit van een levenswijze. In al die hermeneutische activiteiten, dus ook

in de diepgaande reflectie op het verstaan, steekt een zoektocht naar authentiek

en in een traditie geworteld leven. Positief gezegd: we kunnen in de grote her-

meneutische inspanningen de grondtrek herkennen dat mensen van nu zoeken

naar hun plaats in de geschiedenis vanuit een verlangen niet eenzaam te zijn, in

een spanning tussen vreemdheid en vertrouwdheid verbonden met wat achter en

buiten de eigen subjectiviteit bestond en bestaat en reikend naar wat komen gaat.

1.1.2 Verstaan en vertolken 
In de hermeneutiek binnen de praktische theologie gaat het onder meer om het

verstaan van bijbelteksten, van de huidige mensen in hun culturele en maat-

schappelijke context en van de persoonlijke omstandigheden. Wanneer we ons

beperken tot het verstaan en vertolken van bijbelteksten uit de Openbaring van

Johannes in twee werkvormen van de gemeente, namelijk de preek en de

catechese, dan bedoelen we met hermeneutiek enerzijds de vraag onder welke

voorwaarden en hoe teksten uit het verleden verstaan kunnen worden en ander-

zijds hoe en onder welke voorwaarden bijbelteksten betekenis voor het heden

kunnen krijgen in een preek, een catechese of een pastoraal gesprek. We onder-

scheiden tussen verstaan en vertolken: stel iemand bereidt een preek voor over

een bijbeltekst, en begrijpt, verklaart en eigent toe, in die zin dat het gedeelte

wordt begrepen binnen het taalveld en het referentiekader van de tekst, maar op

een manier waarop een verstaander die verstaat en onder woorden brengt. Dat is

verstaan. Vervolgens bouwt hij of zij de betekenis om in een toespraak tot

mensen, waarin de betekenis van de tekst in een nieuwe context als aanspraak ter

sprake wordt gebracht. Dat is vertolken.

Verstaan is op te vatten als de activiteit waardoor een tekst uit het verleden kan

worden begrepen en verklaard, zodanig dat de betekenis kan worden ge-

formuleerd. Bij dat verstaan is ook sprake van toe-eigening. Immers de verstaan-

der heeft zijn eigen referentiekader aangesproken en met behulp daarvan de tekst

begrepen. Ook als het voor degene die verstaat een vreemde of onacceptabele

betekenis is, is er dusdanig verstaan en toegeëigend, dat de vreemdheid duidelijk
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is. Verstaan, waarvan toe-eigenen een onderdeel vormt, wil overigens nog niet

zeggen dat de tekst in de persoonlijke existentie als waardevol en geloof en gedrag

bepalend is aanvaard.

Vertolken is de activiteit waardoor de begrepen, geïnterpreteerde en betekenis

toegekende tekst in een nieuwe situatie functie en uitwerking krijgt, zodat de

hoorders of de catechisanten die betekenis ontvangen en in hun eigen leven

kunnen inpassen en eigen maken.

We maken twee kanttekeningen bij deze begripsomschrijvingen.

1. De gang van verstaan naar vertolken is veel gecompliceerder dan zojuist

beknopt werd beschreven. De verstaander van een bijbeltekst, die een preek of

catechese voorbereidt, verstaat met het oog op de vertolking en heeft toch de

intentie, voor zo ver mogelijk recht te doen aan de geïntendeerde betekenis. De

bijbeltekst wordt getransformeerd in een door de verstaander geformuleerde

betekenis. In de vertolking vindt dan opnieuw een transfer plaats, een

omzetting van de betekenis die op basis van interpretatie en verklaring, dus op

basis van verstaan, is vastgelegd. ‘Iets’ van de betekenis van de verstane tekst

wordt ingebracht in een preek of catechese, die ‘iets’ van mensen van nu hoopt

aan te spreken en in beweging beoogt te brengen.

2. We gebruiken de termen ‘verstaan’ en ‘vertolken’ op een specifieke manier.

We zullen in het vervolg zien, dat voor verstaan van een tekst minstens drie

fasen zijn te onderscheiden: (1)  een aanvankelijk, intuïtief toegang zoeken tot

de tekst; (2) een verklarende uitleg; (3) toe-eigening. Gadamer refereert aan

een onderscheid in de bijbelse hermeneutiek uit de tijd van het piëtisme en

spreekt van de subtilitas intelligendi (Verstehen), de subtilitas explicandi

(Auslegen) en de subtilitas applicandi (Anwenden). In het piëtisme wordt de

toepassing gezien als een aparte stap, waarin dat wat begrepen en uitgelegd is

(de waarheid en de geldigheid van de tekst) in een preek wordt toegepast voor

de hoorders. Gadamer stelt wel, dat de betekenis van een bijbeltekst tot

werking komt in de toepassing. Maar ook het in eigen woorden weergeven van

de betekenis van een tekst of kunstwerk is volgens hem al toepassing. Naar

zijn opvatting maken de drie momenten (verstehen, auslegen en anwenden)

samen de ‘Vollzugsweise des Verstehens’ uit (Gadamer 1975, 291). Hij

gebruikt het woord ‘verstehen’ dus in engere zin als een van de fasen van ver-

staan en in omvattende zin als het de drie fasen omvattend verstaan. In die

laatste, omvattende zin wordt de term ‘verstaan’ in deze studie gehanteerd 

als begrijpen, verklaren en toe-eigenen van een tekst. Ricoeur verwijst naar de

drieslag van Gadamer (Ricoeur 1988, 174), ook al kan hij de subtilitas

intelligendi ook subtilitas comprehendi noemen (Ricoeur 1988, 312, noot 2).

Hij benoemt het omvattende verstaan in het Engels als ‘interpretation’, terwijl

de drie aspecten bij hem understanding, explanation en application heten. De

‘toepassing’ kan hij ook als ‘appropriation’ aanduiden (Ricoeur 1981, 182-197).

De drieslag kan bij hem, in tegenstelling tot bij Gadamer, tot een methode

worden. Eerst gissen mensen intuïtief naar de betekenis van de tekst

(understanding), vervolgens gaan ze verklaren en de aanvankelijk vermoede

betekenis met behulp van exegetische methoden toetsen (explanation) en

tenslotte geven ze te kennen, dat ze de tekst op hun manier en in hun taalveld

en begrippenkader hebben begrepen (appropriation). 

Verstaan omvat in deze studie dus al die activiteiten, die nodig zijn om een tekst

te interpreteren. Nu zijn er verschillende manieren van verstaan afhankelijk van

genre en interesse. Zo kunnen we een tekst in stilte lezen, we kunnen een weten-

schappelijke verhandeling schrijven over een bepaald facet van de tekst. In deze
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studie denken we echter bij verstaan niet direct aan de wetenschappelijke

exegese, maar denken we aan de activiteiten, die predikanten of catecheten

verrichten om een tekst(gedeelte) uit de bijbel te begrijpen, te verklaren en toe te

eigenen met de bedoeling een preek of catechese-opzet te maken. Nu zou men

kunnen denken, dat de term vertolken slaat op het aspect van de toe-eigening en

dat vertolken dus een aspect van verstaan is. Zo vatten wij vertolken evenwel niet

op. Vertolken is een bijzondere activiteit. Het is een creatieve respons op verstaan.

De betekenis van een tekst, die predikanten en catecheten met het oog op preek of

catechese hebben verstaan, gaan ze in een nieuwe context zo ter sprake brengen,

dat hoorders of leerlingen er door worden geraakt in hun bestaan en beïnvloed.

Het gaat om het verstaan van teksten door vertolkers èn om het vertolken van wat

vertolkers hebben verstaan in de tekst.  

1.1.3 Vraagstelling
In deze studie wordt in eerste instantie de vraag gesteld onder welke voorwaarden

bijbelteksten door vertolkers verantwoord kunnen worden verstaan. Die vraag is

echter niet de hoofdvraag. We hebben de beantwoording van die vraag nodig om

de eigenlijke vraag te kunnen onderzoeken, namelijk of we meer zicht kunnen

krijgen op de voorwaarden, waaronder een vertolking van de verstane bijbeltekst

verantwoord kan worden genoemd. In de vertolking speelt de uitleg een rol en de

vraag is wat van de uitleg wordt benut, hoe die selectie tot stand komt en om

welke reden. Op het eerste gezicht kan worden gezegd dat een vertolking dan

verantwoord is als er exegetisch verantwoord wordt teruggegrepen op de bete-

kenis van deze bijbeltekst in een specifieke context, als de eigen context, waarin

wordt vertolkt, goed is gelezen; als verbanden en analogieën tussen vroeger en nu

helder zijn; als de uitspraken theologisch zijn te verantwoorden en als de

vertolkers zich bewust zijn van de eigen aard en werking van godsdienstige taal.

Er komen natuurlijk nog meer elementen bij, zoals de meest effectieve

retorica, de creatieve werkvorm of de reactie van de hoorders of catechisanten,

waaruit blijkt dat ze de vertolking hebben kunnen verstaan. En een wezenlijk

aspect is ook de vraag of en in hoeverre deze vertolking bijdroeg aan een proces

van persoonlijke toe-eigening, die meestal in een onhoorbare dialogue intérieur
plaatsvindt. Die elementen laten we buiten beschouwing. Niet omdat ze

onbelangrijk zijn, maar omdat we in deze studie alleen de ruimte nemen om te

reflecteren op de voorwaarden van transformatie van een bijbelgedeelte in het

proces van verstaan naar vertolken.

We moeten echter op voorhand melding maken van een basisinzicht: we

kunnen uiteindelijk niet weten wat een rechte vertolking is. Die uitspraak is te

beschouwen als een principe-uitspraak, een axioma. Er zit iets in de brede

variëteit aan vertolkingen en toe-eigeningen, waarover we niet kunnen

beschikken. We weten het niet, omdat dat afhangt van een subtiel samenspel op

een bepaalde tijd en plaats tussen gemeenteleden, de preek, de bijbeltekst en de

persoon en creativiteit van de predikant of catecheet. En niet alleen de creativiteit,

maar ook de zinsbouw, het taalgebruik, de liturgische setting, de voordracht en

vele andere factoren spelen mee. En vooral is er een wezenlijke theologische

factor in het geding: het spreken en handelen van God is niet te vangen in onze

voorbereidingen en verantwoordingen. De Heilige Geest moet de communicatie

mogelijk maken. Hoe het kan dat door het verstaan van bijbelteksten God kan

gaan spreken (en handelen) met de verstaander en dat door het vertolken van

deze ontmoeting God opnieuw kan gaan spreken tot deelnemers aan de kerk-

dienst of de catechisatie, dat is en blijft een daad van God, een geheimenis van
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God, werk van de Geest. Toch moet er meer te zeggen zijn, dan ofwel dat de

bijbelse woorden en de prediking zonder meer en onder alle omstandigheden het

spreken van God zijn, ofwel dat het gebeuren van de vertolking een open-

baringsgeheim blijft. Er wordt immers verwacht dat pastores hun hermeneuse

professioneel en methodisch aanpakken en dat kan in pneumatologische zin wor-

den gezien als het werken van de Geest: het kenmerk van het werken van de

Geest is, dat de Geest ons aan het werk zet. Dat wat in de mogelijkheden Gods

besloten ligt, kan volgens Van Rulers principe van ‘theonome reciprociteit’ in en

door de Geest geheel en al zaak worden van de vertolker en van de menselijke

hermeneutische werkwijzen (Bohren 1986 (5), 76).

1.2 De vraag en het voorbereidingsproces

We verkennen de vraag  nader naar de voorwaarden, waaronder een vertolking

verantwoord kan worden genoemd. We beschouwen de vraag als een praktisch-

theologische vraag (1.2.1). We lokaliseren de vraag in het voorbereidingsproces

van catechese en preek (1.2.2). We zoeken naar voor onze vraag belangrijke

aspecten in homiletiek en catechetiek (1.2.3). En we plaatsen onze vraag in de

hermeneutische theorie (1.2.4 en bezien de theologische kant van de vraag (1.2.5). 

1.2.1 Praktische theologie
Praktische theologie houdt zich bezig met de communicatie van het Koninkrijk

van God in onze cultuur en samenleving en met de rol die de gemeente daarin

heeft, behoort te hebben en feitelijk kan hebben. In de praktische theologie vindt

beschrijven, verklaren, onderzoeken, veranderen en evalueren plaats van de prak-

tijk van geloofscommunicatie in de gemeente, een communicatie die op haar

beurt weer niet los staat van cultuur en samenleving. Dat betekent dat de

praktische theologie te maken heeft met het geloof en handelen van mensen in

hun persoonlijk leven, in cultuur en samenleving en in de geloofsgemeenschap.

Wanneer we een deel van de preekvoorbereiding of catechesevoorbereiding onder

de loep nemen, hebben we slechts een klein onderdeel van de praxis voor ogen en

wel een hermeneutische activiteit van een predikant of catecheet in een actieve

geloofsgemeenschap. We doen echter in deze studie geen empirisch onderzoek,

dat feiten aan het licht brengt. Evenmin doen we uitgebreide voorstellen voor een

verbetering van de praktijk - beide legitieme onderdelen van een praktisch theolo-

gische benadering. We beperken ons tot een model van verantwoording. Daartoe

moeten we te rade gaan bij de homiletische en catechetische praktijktheorie, die

op hun beurt weer verankerd zijn in een theologisch vertoog. Bijvoorbeeld een

vertoog dat duidelijk maakt dat wanneer we spreken over de communicatie van

het Koninkrijk van God, de genitivus ‘van’ het Koninkrijk Gods niet alleen als

genitivus objectivus een verband aangeeft dat we methodisch kunnen onder-

zoeken, maar zeker ook fundamenteel-theologisch een genitivus subjectivus is,

die ruimte laat aan de eigen vrijheid, kracht en werking van de Geest van Gods

Rijk. Tenslotte ligt het voor de hand dat we voor onze praktisch-theologische

vraagstelling de hulp in roepen van een erkende hermeneutische basistheorie.

Als we dus vaststellen dat de praktische theologie te maken heeft met een feite-

lijke praktijk, een theologische theorie en met voorstellen voor verandering, dan

beperken we ons tot het theoretisch gedeelte. Het kan evenwel heel goed zijn, dat

onze studie de weg opent naar empirisch vervolgonderzoek, waarbij op basis van

de ontwikkelde theorie gekeken wordt naar de praktijk van de hermeneutische
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beslissingen en werkwijze van de voorbereiders. Of dat de theorie getrans-

formeerd wordt tot een handzaam model van verantwoord voorbereiden. Maar

dat overschrijdt de grenzen van deze studie.     

1.2.2 Het voorbereidingsproces van preek of catechese
Van een voorbereidingsproces van een preek zijn verschillende schema’s in omloop

(Thomas 1976; Van der Laan 1989; Van der Laan 1991; Dingemans 1991, 

181-224). Laten we een voorbeeld nemen van een in de praktijk gebruikt schema,

ontwikkeld ten behoeve van de workshop homiletiek op het theologisch semi-

narium Hydepark. Sommige predikanten beginnen onmiddellijk met vertaling

en exegese en komen vandaaruit tot een toepassing. Ze hanteren als het ware een

van-naar-model. Wat in de exegese is gevonden, moet rechtstreeks worden over-

gedragen in de preek. Anderen stellen van meet af de hoorders centraal en

hebben een manier van exegetiseren, waarbij ze zich bewust zijn, dat ze een

preek voorbereiden. De exegese dient dan ook om uit te diepen en te corrigeren

wat men aanvankelijk gevonden heeft. Meestal gaan dergelijke voorgangers uit

van een communicatief interactiemodel, dat een gesprek behelst tussen de wereld

van de tekst en de wereld van de hoorders. De nu volgende stappen van voor-

bereiding volgen deze tweede mogelijkheid. Op de aan dit schema ten grondslag

liggende theologische en hermeneutische vooronderstellingen gaan we niet in.

Het gaat ons hier immers om de situering van onze vraag.

1. Lees het tekstgedeelte voor jezelf. Wat doet je dit? (positief/negatief). Waaraan

denk je? (schrijf je vragen, bijgedachten, invallen op).

Deze stap maakt bewust van de eigen beginsituatie, vooroordelen, en associaties.

2. Lees het tekstgedeelte nog eens en vraag je af wat je ziet. Noteer je bevindin-

gen.

Deze stap wil alvast bewustmaken van beelden, oog geven voor leemten in het
verhaal, die de verstaander invult, en wil de narratieve fantasie in werking stellen.
Dit is een stap, die een belangrijke rol speelt bij de formulering van de preek. Ze
hoort, net als de vorige stap, tot het intuïtieve begrijpen.

3. Lees met de ogen van een hoorder/hoorders. Waar zouden deze blijven haken?

Nog beter is het de tekst aan iemand voor te lezen en te vragen wat raakt en wat

blokkeert. Bedenk ook alvast waarin de wereld van deze tekst op het eerste

gehoor verschilt en overeenkomt met de wereld van de hoorders.

In deze stap vormt zich in predikanten een aanvankelijk bewustzijn van de 
verschillen en overeenkomsten tussen de wereld van de tekst en de wereld van de
hoorders. Zij worden zich hermeneutisch scherp bewust van de vreemdheid en
vertrouwdheid van de tekst.

4. Bedenk de liturgische setting. De aard van de zondag.  Zoek en lees een enkel

lied.

De contextualisering van de preekvoorbereiding krijgt op deze wijze aanvankelijke
vorm. 

5. Lees opnieuw, vertaal, exegetiseer: wat staat er voor wie in welke situatie? En

formuleer: wat  de tekst toen wilde bereiken. 

Hier vindt het eigenlijke exegetische handwerk plaats, de verklaring en uitleg. Hier
wordt een ontwerp van betekenis gemaakt.
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6. Lees opnieuw en formuleer wat in jouw ogen de tekst toentertijd wilde

getuigen omtrent het handelen van God.

In deze stap verstaan vertolkers de tekst zodanig, dat ze een ontwerp van getuigenis
kunnen geven. 

7. Koppel betekenisontwerp en getuigenisontwerp terug naar wat je bij de

stappen 1-4 noteerde en schrap en vul aan.

In deze stap worden de aanvankelijke bevindingen bij eerdere stappen getoetst en
gecorrigeerd.

8. Bezie de relatie tussen de wereld van de tekst en de wereld van jezelf. Wat is

vreemd? Wat is vertrouwd? Wat zegt de tekst jou?

In deze stap vindt de overgang plaats naar de vertolkingfase van de voorbereiding.

9. Bezie de relatie tekst-hoorders, c.q. gemeente. Wat is vertrouwd? Wat vreemd?

Predikanten komen door deze stap tot het besef, dat hun persoonlijk verstaansproces
moet worden omgezet in een verstaansproces voor de gemeente.

10.Kies en analyseer een beperkte levenssituatie (een vraag, een pastorale situatie,

een kwestie in de samenleving enz.), waarmee de tekst kan gaan spreken.

Formuleer wat de tekst in de gekozen situatie van de hoorders kan zeggen.

Op deze wijze worden predikanten geholpen een beperkte context te kiezen.

11. Bezie de relatie tekst en het leven van nu. Wellicht is er identificatie met

figuren mogelijk. Misschien dringt zich een thema op. Mogelijk stuwt en

stuurt de tekst naar een kerygmatische proclamatie. Eventueel kan een

bepaalde invalshoek de tekst een perspectief geven om het woord te nemen.

Deze stap begeleidt het proces naar vertolking verder. Door een van de mogelijkheden te
kiezen (identificatie, thema, proclamatie, invalshoek) kristalliseert de preek zich uit.

12.Vraag je af in hoeverre je preek over deze tekst het spreken van en met God zal

dienen.

Deze stap gaat er vanuit dat preken zoals Theissen dat noemt ook ‘Chance der
Dialogaufnahme mit Gott’ (Theissen 1994b, 80-107) is en dat het spreken van God
verborgen in het menselijk discours aanwezig kan zijn, als mensen het impliciet in
hun vragen en handelen hebben over of verlangen naar een uiteindelijke gerechtig-
heid, zin en heil. Maar het spreken van God kan ook actief interveniërend zijn als
troost of vermaning. Het spreken tot God kan van de preek een vraag aan God maken
en meenemen in de beweging van bidden, die kenmerkend is voor de samenkomst van
de gemeente. Het is ook mogelijk, dat de preek, die getuigt van Gods bemoeienis met
het leven, God aanspreekt en verheerlijkt in een doxologie (Immink 1991).

13. Schrijf op wat je focus is, met andere woorden waarover de preek zal gaan. En

schrijf op wat de functie is, met andere woorden: wat hoop je dat je preek zal

bewerkstelligen bij je hoorders? Vul dus deze zin aan: gezien het tekstgedeelte,

dat... en met het oog op de levenssituatie van hoorders, die... gaat mijn preek

over..., waardoor mijn hoorders... (wil je dat je hoorders bevestigd worden,

beter gaan hopen, een kwestie helderder gaan zien enz.?).

Deze stap, die zowel boodschap als effect overziet, richt de vertolking van deze
predikant in deze gemeente op deze zondag in deze levenssituatie. De stap is
gebaseerd op het onderscheid, dat Long maakt tussen ‘focus’ en  ‘functie’: ‘What the
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sermon aims to say can be called its “focus”, and what the sermon aims to do can be
called its “function” (Long 1989, 86).

14.Formuleer je preek en deel in naar begin, midden en eind.

Wanneer we onze vraagstelling lokaliseren in dit schema van voorbereiding, dan is

duidelijk dat daarin van meet af aan de vraag naar vertolking meespeelt, dat de

exegese de betekenis van de tekst ontsluit en een tegenover vormt van zowel de

bewustgemaakte oordelen vooraf als van de vertolking. Het is de bedoeling dat de

wereld van de tekst in gesprek komt met de wereld zowel van de predikant als van de

hoorders. Het verstaan, opgevat als het begrijpen en verklaren van de betekenis en

wereld van de tekst in de eigen tijd, is ingebed in een activiteit, die toewerkt naar

vertolking. Belangrijk in de voorbereiding is, dat de predikant zoekt naar het

getuigenis in de tekst (stap 6). Deze fase bereidt ook voor op de vertolking in de

preek, die het handelen van God ter sprake heeft te brengen. In de vertolking wordt

‘iets’ van de wereld van de tekst ingebracht in ‘iets’ van de wereld van de gemeente.

En die werelden kunnen verschillen en botsen, Toch is er sprake van continuïteit bij

alle discontinuïteit. Zonder de eigen creativiteit van de predikant in te perken of het

werken van de Geest te negeren, die ook met kromme stokken recht kan slaan, is de

vraag relevant hoe het verstaan doorwerkt in de vertolking. Die vraag is vooral te

lokaliseren in de stappen 11 (relatie tekst - leven nu), 12 (dialoog met God) en 13

(focus en functie). Waarbij de aantekening past dat de dialoog van en met God

kennelijk een wezenlijk aspect is van de vertolking.

Een voorbereidingsproces van catechese over een bijbelgedeelte verloopt vergelijkbaar

aan dat van een preek. Het grote verschil is dat het resultaat niet een uitgeschreven

preek is, maar een opzet, die tot leven komt in een onderwijs-leersituatie. Verstaan

en vertolken vinden plaats in het leerproces. Terwijl in een preek hoorders in stilte

hun eigen toe-eigening van de betekenis voltrekken, komt in de catechese het proces

van verstaan en vertolken meer aan de oppervlakte en ontstaat betekenis meer tij-

dens het proces. Verondersteld is dan wel dat een bijbelgedeelte expliciet aan de

orde is gesteld en dat de catechese een open communicatie beoogt met de wereld

van de tekst. We gaan daarbij uit van een model van kritische correlatie (Dingemans

1996, 149-183) dat in de praktijk neerkomt op een dubbele ontsluiting: enerzijds

wordt de wereld van de tekst geopend, anderzijds wordt iets van de wereld van de

deelnemers expliciet gemaakt en deze werelden komen met elkaar in een kritisch en

aansluitend gesprek. In de hoop dat de tekst een kracht blijkt te hebben die inzich-

ten, gedrag, en leefwijze van de gemeente beïnvloedt en verandert. Het voorberei-

dingsproces van een catechese kan als volgt verlopen (Jonker 1992, 95-110).

Catecheten lezen de tekst en vragen zich af wat hun eigen beginsituatie is ten

opzichte van de tekst en wat de beginsituatie is van de groep. Ze beantwoorden voor

zichzelf vragen als: wat doet mij deze tekst? Voel ik weerstanden? Zie ik onduide-

lijkheden?  Wat weet ik al en waar heb ik vragen en leemten? Dezelfde vragen stel-

len ze vanuit het perspectief van de groep. Vervolgens gaan ze de tekst bestuderen

volgens exegetische methoden. Evenals bij het voorbereiden van een preek fungeert

de uitleg als een vorm van verstaan, dat aanvullend, uitdiepend en corrigerend werkt

ten aanzien van wat in de eerste stap duidelijk werd. Veelal worden catecheten zich

zo bewust van de afstand en vreemdheid van de tekst. Dan formuleren ze een inten-

tie. Dat wil zeggen, dat ze onder woorden brengen, wat ze graag aan betekenis wil-

len laten spreken in een specifieke context. In een volgende stap komt de vertolking

in het vizier. Catecheten vragen zich af wat de groep gezien leeftijdsfase en leermo-
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gelijkheden aan moet met dit bijbelgedeelte. Veelal zullen ze een accent kiezen in

het bijbelgedeelte, waarmee ze de groep in contact willen brengen. Bovendien zul-

len ze in de leefwereld van de groep zoeken naar een tekst, clip, krantenartikel, film-

fragment of foto. Of zullen ze een ervaringsverhaal aan de groep ontlokken, waarin

een vraag, een herkenbare situatie, een gedragsuiting naar voren komt, waarmee

het bijbelgedeelte eventueel kan communiceren. Ze hopen dat zodoende ook God

ter sprake kan komen of zelfs dat Gods spreken beleefd en geaccepteerd kan wor-

den, zodat de deelnemers zich openstellen voor Gods Koninkrijk, op weg gaan of

blijven naar Gods toekomst en beschikbaar zijn voor een diaconale levenshouding.

In dit zoekproces naar de juiste aanpak, bestaande uit het zoeken van een context in

de huidige cultuur, het vaststellen van een accent in de wereld van de Bijbel, en bij

dat alles rekening houdend met de ontwikkelingsfase van de deelnemers, voltrek-

ken catecheten in de voorbereiding een transformatie van verstaan naar vertolken.

Onze vraag is op de zojuist genoemde plek in het voorbereidingsproces van de

catechese gesitueerd en luidt: wat maakt deze stap van verstaan naar vertolking ver-

antwoord? We zouden deze vraag ook kunnen stellen voor het leerproces zelf. Dan

zouden we empirisch moeten onderzoeken hoe het proces van verstaan en vertol-

ken in het onderwijsleerproces verloopt. Dat doen we in deze studie niet. We beper-

ken ons in onze vraagstelling tot de overgang in het hermeneutisch bewustzijn van

de voorbereidende catecheet van een tekst begrijpen, verklaren en toe-eigenen naar

het zo gebruiken van betekenis en getuigenis van de tekst in een catechetische ver-

tolking, dat de betekenis kan gaan leven in het bestaan van de deelnemers. 

1.3 Op zoek naar de vraag in homiletiek en catechetiek

Het valt op dat bijbeldidactische werken, maar ook homiletische studies veelal

weinig aandacht besteden aan de verantwoording van de overgang van verstaan

naar vertolken. Sommige volstaan met catecheten en homileten exegetische

instrumenten en methoden in handen te geven om de tekst te verstaan en wek-

ken daarmee soms de suggestie dat een uitgezuiverd verstaan voldoende is voor

preek of catechese en dat het er om gaat de hoorders of catechisanten binnen te

leiden in de tekstwereld van de bijbel in plaats van de tekstwereld om te zetten in

een betekenisveld dat impact heeft in de wereld van de hoorders. Soms is deze

terughoudendheid ten aanzien van de in de vertolking toegepaste hermeneutiek

wellicht ook te verklaren uit het inzicht dat vertolken een uiterst persoonlijke

aangelegenheid is, waarvoor maar beter geen regels te geven zijn. Over de ver-

antwoording van de overgang van de door historische benadering in zijn eigen

context teruggeplaatste wereld van de tekst naar de wereld van nu, zeggen deze

werken weinig. We willen vanuit enkele homiletische en catechetische werken

aspecten belichten die voor onze studie van belang zijn. We beginnen aan de

tekst-kant (1.3.1; 1.3.2), komen vervolgens bij inhoudelijke verbindingen (1.3.3;

1.3.4) en eindigen bij de gemeente als huidig publiek (1.3.5; 1.3.6). 

1.3.1 Relaties tussen werk, auteur, werkelijkheid en lezers
Onze vraag refereert aan de werking van bijbelteksten. Een bijbelgedeelte kan in

de wereld van gemeenteleden als een alternatieve taalwereld fungeren.

Bijbelgedeelten hebben evocatieve kracht met hun overtuigingen, het spreken van

God, fundamentele veranderingen in de geschiedenis, verrassende bevrijdingen

van mensen, articulaties van het kwaad en zo meer. Ze hebben het in zich de con-

textueel bepaalde vragen en vreugden van de geloofsgemeenschap te overstijgen
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door analoge situaties en algemene principes te tonen. Bovendien kan deze taal-

wereld in een problematische situatie enige distantie en emotionele ruimte

scheppen tussen de hoorders en hun moeilijk plaatsbare ervaringen en zo angst

voor verlies of verlating voorkomen. Wil deze taalwereld op deze manier kunnen

werken, dan is het voor de vertolker (en de gemeente) nodig te begrijpen, dat de

taal een beroep doet niet alleen op het logisch-rationele vermogen om een heldere

gedachtewereld te construeren, maar ook op de fantasie als vermogen om beelden

te scheppen, met behulp waarvan mensen streven naar betekenis en inzicht.

Zeker vertolkers van de Openbaring van Johannes, met dat scherpe contrast

tussen de werkelijkheid van het kwaad en de wereld van God, behoeven gevoel

voor beeldtaal. Zo vinden we in de homiletiek van Bohren een paragraaf over de

noodzaak van fantasie voor de predikant (Bohren 1986 (5), 272-280), schrijft

Buttrick over beeld en metafoor (Buttrick 1987, 113-125) en spreekt Theissen van

‘homiletische Bildlichkeit’ (Theissen 1994b, 96-98). Het betekent, dat we voor de

beantwoording van onze vraag aandacht moeten hebben voor de eigen aard van

beelden (zie hoofdstuk 4).

Een ander wezenlijk aspect van onze vraagstelling is de visie van vertolkers op de

relatie tussen auteur, publiek en werkelijkheid, waaraan wordt gerefereerd. De

bijbeltekst is een tekst en kan als zodanig vanuit de literatuurtheorie worden

benaderd (Meijer Drees e.a., 1993, 66; Talstra 1995, 11-29). Er bestaan theorieën,

die meer auteurgericht zijn en andere, die meer in de ontvangerkant belang

stellen en de actieve en creatieve rol die het publiek in de receptie van teksten

speelt benadrukken. Dat publiek kan de onbevangen hoorder van een bijbeltekst

zijn, maar ook de wetenschappelijke exegeet, de vertolker, maar ook de catechis-

ant. Verder blijkt bij nader toezien, dat teksten verwijzen naar een werkelijkheid.

Daaronder kan een feitelijke historische situatie begrepen zijn, maar ook een

gedachtewereld. Er zijn verschillende relaties mogelijk, afhankelijk van het

accent, dat men legt tussen tekst, werkelijkheid, publiek en auteur.

1. Men kan zoeken naar de kritische communicatie tussen publiek van nu en de

auteur van toen en uitkomen bij een spannend gesprek tussen wat de tekst

daar en toen wilde zeggen èn wat de tekst hier en nu nog overtuigend kan

zeggen. Vertolkers proberen de betekenis vast te stellen en uit te maken wat

achterhaald lijkt.

2. Het is ook mogelijk naar de relatie tussen auteur en historische situatie en/of

gedachtegoed te vragen en deze betrekking zonder meer als gezaghebbend en

geldig te zien. Zo wordt de bijbel nog steeds veel gelezen, als een historische

beschrijving van openbaring, waaraan mensen van nu direct kunnen

participeren.

3. De tekst kan ook als een eigen onafhankelijke, alternatieve wereld worden

beschouwd, een project, dat pas door ‘opwekking’ en receptie in het heden zijn

zeggingskracht en veranderingspotentie krijgt.

Voor ons probleem van de overgang van verstaan naar vertolken is het van belang

op te merken, dat alle drie benaderingen een legitieme vertolkingmogelijkheid in

zich hebben. Het is hoe dan ook voor vertolkers en hun hoorders van belang te

weten naar welke relatie de hoofdaandacht uitgaat. Er spreekt namelijk een

manier van omgaan met de Schriften uit, die in een preek als een soort code gaat

functioneren, waarop de hoorders zich als van zelf afstemmen. We halen de

modellen echter in dit verband naar voren, omdat ze elk een probleem aanreiken,

waarmee we voor het beantwoorden van de vraag naar de verantwoording van de
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overgang van verstaan naar vertolken rekening hebben te houden.   

Het eerste model, dat in ongenuanceerde vorm kan overhellen naar

subjectivisme, leidt tot een kritisch aansluitend gesprek tussen de hedendaagse

lezer aan de ene kant en de visie, de overtuigingen en de context van de toenmali-

ge auteur aan de andere kant. Wezenlijk wordt dan voor onze vraag welke criteria

de vertolkers hanteren om in de intersubjectieve communicatie met de tekst

bepaalde elementen uit de tekstwereld al dan niet adequaat te vinden voor nu.

Het tweede model, dat geïsoleerd kan neigen naar fundamentalisme en naar

een al te simpele overgang van verstaan van de historische openbaring naar

geldige vertolking (in feite is de beschrijving van hoe het toen in elkaar stak al de

vertolking), kan vertolkers bewust maken van de betekenis van het spreken van

God in de toenmalige tijd, waaraan door bijbellezers binnen de gemeente een

bijzondere openbaringskwaliteit wordt toegeschreven. Vertolkers binnen dit

model  veronderstellen, dat een directe, relevante vertaling van de betekenis van

de tekst in onze tijd mogelijk is. Voor de vraag van onze studie is het van belang

na te gaan in hoeverre de vertolking zonder in fundamentalisme te vervallen,

relatie kan hebben met het spreken over God in het bijbelgedeelte. 

Het derde model, dat in extreme vorm kan opgaan in een tekstualiteit zonder

referentie in de werkelijkheid, laat zien, dat vertolkers te maken hebben met een

tekst, een eigensoortige, hier en nu van de historische omstandigheden los-

gemaakte tekstwereld, die als een kritisch en alternatief programma kan fungeren

in de wereld van gemeenteleden en zo als tekstwereld welsprekend en effectief

kan worden. Het benaderen en verstaan van deze tekstwereld geschiedt dan

vanuit de vragen en verlangens van de geloofsgemeenschap van vandaag. De

nieuwe, huidige context opent in de wereld van de tekst een nieuwe horizon. Voor

de vraag naar de verantwoording van de overgang van verstaan naar vertolken is

het van belang vast te stellen onder welke voorwaarden de wereld van de tekst

binnen de culturele context van de gemeente van vandaag zich weet voort te

zetten als een levensproject voor mensen van nu. Het gaat dan uiteindelijk om de

doorwerking, de implicaties en de weg door de geschiedenis van de in de bijbel-

teksten betuigde, voor het geloof  fundamentele, tekst geworden gebeurtenissen,

zoals de Exodus of  het leven, sterven en opstaan van Jezus.    

Bij dit alles komt nog, dat met name in de homiletiek teksten tevens als taal-

handelingen worden gezien. Dat geldt zowel de bijbeltekst als de preek zelf

(Dingemans 1991, 168). Zo kunnen teksten in het kader van de Speech-act-theory

worden opgevat als taalhandelingen: als constatieven, regulatieven of expres-

sieven. Een taaldaad kan over feiten gaan, over een min of meer objectieve stand

van zaken. Via een taaluiting kunnen beloften, regels, normen en waarden een

appèl doen op aangesprokenen en tenslotte kan een taaldaad ook een persoonlijk

getuigenis zijn, een authentieke uiting van persoonlijke gevoelens en manieren

van omgaan met de wereld. Vertolkers behoren in te zien, dat ook bijbelteksten,

die ze willen vertolken feiten, normen en waarden, en persoonlijk beleven

bevatten en dat gemeenteleden ook op deze onderscheiden niveaus kunnen

reageren. Zo blijken vertolkers niet zelden af te gaan op de regulatieven in het

tekstgedeelte, op wat de tekst gebiedt of verbiedt. En komen bijvoorbeeld die

verhaalselementen, beloften en geboden in de tekst naar voren, die op de attitude-

verandering zijn gericht, maar een tekst heeft meer dimensies, die elk hun eigen

vertolkingmogelijkheden en -moeilijkheden hebben. Ook het feitelijk niveau of

de persoonlijke dimensie biedt mogelijkheden voor een inspirerende vertolking.

We moeten er dus mee rekenen, dat onze vraag naar de legitimering van de

overgang van verstaan naar vertolken niet enkel met regulatieven van doen heeft.

22



1.3.2 Het concept van de open tekst
De nieuwtestamenticus Theissen, ook bekend van inspirerende bundels met

originele preken (Theissen 1990; Theissen 1994a) heeft rekenschap afgelegd van

wat hij doet als hij preekt. Hij bespreekt vijf dimensies van preken (Theissen

1994b): (1) De historisch-hermeneutische dimensie van de preek. De historische

afstand tussen verleden en heden kan naar zijn oordeel beter overbrugd worden

via grondmotieven dan via concrete uitspraken. (2) Bij de exegetisch-hermeneu-

tische dimensie merkt hij op dat het primaat van de exegese niet meer bestaat.

Het was verbonden met de homiletiek van de kerygma-theologie. Tegenover dit

vastleggen van de ene boodschap van de tekst ontwikkelt hij het concept van de

open tekst, die opengevouwen moet worden. De bijbel als een veelduidig beteke-

nispotentieel is niet enkel een reservoir van beelden, gedachten en vertelstruc-

turen, maar is een relatie-tekst voor de preek, is object en thema. De preek geeft

commentaar en Theissen blijkt een meester in het bedenken van creatieve

commentaar-mogelijkheden. (3) De preek leeft ook van de hoop dat zij contact

legt met God. Theissen toont dat preken daarvoor gevarieerde beelden en verhaal-

structuren nodig hebben. Feitelijk en principieel werken preken met een open

bijbeltekst. Preken moeten een spanning bevatten tussen het zijn en de zin, de

werkelijkheid en de waarde, tussen macht en goedheid, die in de mensenwereld

hartverscheurend uiteenliggen, maar bij God één zijn. Ook dat veronderstelt een

open tekst, waar doorheen de principiële openheid van het bestaan kan klinken.

Ook het feit, dat de oproep in preken tot intensivering van de verhouding met

God in een dialogische structuur moet geschieden, wijst op deze openheid. 

(4) Verder heeft de preek een existentiële dimensie. De preek wil levenswinst en

levensoriëntatie bemiddelen en spreekt de mens als beeld van God aan in de

kosmische, sociale en persoonlijke dimensie van het leven. Maar of en hoe dat zal

gebeuren is een open vraag naar aanleiding van een open tekst. (5) Tenslotte ziet

Theissen de preek als communicatie tussen prediker en gemeente.

Voor onze vraag is het concept van de bijbeltekst als open tekst in de

exegetisch-hermeneutische dimensie van belang. Die openheid hangt samen met

de syntactische dimensie van de tekst, een weefsel, waarvan de betekenis niet

zonder meer vastligt en mede afhangt van de beslissingen die verstaanders

nemen. Zo ligt het aan lezers of zij in het gesprek tussen de vader en de jongste

zoon of in het gesprek tussen de vader en de oudste zoon de pointe zien van Lucas

15 of juist in het nog steeds durende gesprek tussen de jongste en de oudste zoon.

Verder kent de tekst een semantische dimensie, ook daarin is de tekst open. Lezers

en hoorders vullen met hun verbeelding gaten op, ze visualiseren voor zichzelf, ze

veronderstellen motieven en gevoelens, ze historiseren en vormen zo hun

betekenis. Wat de pragmatische dimensie betreft komen lezers en hoorders tot een

dubbele activiteit: enerzijds stellen ze zich de oorspronkelijke context en auteur

voor, die in de tekst gesuspendeerd zijn, anderzijds recontextualiseren ze de tekst

in hun eigen bestaan, bijvoorbeeld door identificatie (Theissen 1994b, 52ff.). Hun

interpretatie is daardoor open.

De bijbel is op zichzelf al een gevarieerde tekstverwerking van teksten. Preken

of catechiseren is in dat opzicht principieel niet iets anders: het zijn hernieuwde

tekstverwerkingen en veranderingen van de bijbeltekst. Dat is precies waar open

teksten om vragen: om commentaar en variatie. Theissen wijst een una-sancta-

uitleg af. Er zijn meerdere variaties mogelijk, maar dat wil niet zeggen dat elke

interpretatie geoorloofd is. Confrontatie met de wereld van de bijbeltekst geeft de

mogelijkheid van eenduidige falsificatie en van verificatie bij benadering zonder

23



alternatieve interpretaties uit te sluiten. Er zijn dan ook meerdere toegangswijzen

tot open teksten noodzakelijk: methoden van wetenschappelijke exegese,

geëngageerd lezen vanuit geloof, hoop en liefde en praktische bemiddelings-

vormen, zoals het gebruik van vervreemdingsteksten, bijbelmeditatie, biblio-

drama (Theissen 1994b, 47-80). De ene toegangsweg is niet beter dan de andere.

Dit concept van ‘open tekst’ schept ruimte voor bijbelse variaties en

commentaren en voor een creatief genre van preken en catechiseren. Maar met

het oog op onze vraag geeft Theissen niet aan wat de vertolking met een bijbel-

tekst mag doen en hoe in de relatie bijbeltekst en preek de vertolking daadwerke-

lijk getoetst kan worden in de terugkoppeling naar de tekst.

1.3.3 Structuurverwantschap
De grondstructuur van teksten is bij machte een verbinding te leggen tussen toen

en nu. Een bepaalde vorm van bijbeldidactiek (Bulckens 1994, 297-318), die

aansluit bij de structurele lezing, laat de leerling actief en zelfstandig verhalen

lezen en op zoek gaan naar de narratieve structuur van de tekst (met acteurs,

handelingen, verlangens, gemis, weerstanden, tegenstanders, helpers). Vervolgens

gaan leerlingen de tekst thematisch ontleden. Vaak willen met name verhalen een

thema nader uitwerken aan de hand van de figuren in een tekst. Tenslotte gaan de

catechisanten op zoek naar het logisch-semantische niveau en proberen ze de

basistegenstellingen te benoemen en te traceren in het bijbelverhaal (bijvoorbeeld

tussen gelovige en niet- gelovige en tussen niet-gelovige en ongelovige). Bulckens

geeft in zijn catechetiek aan wat de godsdienstpedagogische waarde van de

semiotische lezing is: de leerlingen worden bij de bijbeltekst bepaald, ze lezen zelf

constructief, er ontstaat groepsinteractie en de kansen voor actualisatie nemen toe.

Hij hoopt dus met deze methodiek de vertolking te dienen. 

Volgens deze manier van lezen, die zich strikt tot de tekst beperkt en volgens

welke een tekst niet refereert aan een auteur of aan historische omstandigheden,

is elke tekst te zien als het naar buiten, naar de oppervlakte treden van een diepere

structuur. Deze diepte-structuur wordt de schrijver aangereikt en het is zelfs zo

dat er een universele narratieve structuur bestaat van verhalen. Schrijvers

maakten en maken in alle tijden en op alle plaatsen gebruik van die onder-

liggende structuur in allerlei creatieve variaties. De structurele leeswijze maakt

het mogelijk om een diepe verwantschap vast te stellen tussen verhalen van toen

en van nu. Maas bijvoorbeeld onthult de diepte-structuur van het verhaal van de

verloren zoon en onderkent diezelfde structuur ook in een verhaal over Ghandi

en zijn vader (Maas 1993, 71-165). Deze overeenkomst maakt het mogelijk voor

lezers en leerlingen om ervaringsverhalen op te sporen die ten diepste, namelijk

in de basistegenstellingen, op hetzelfde neerkomen als de bijbelteksten. 

In deze opvatting is de overgang van verstaan naar vertolken, dus van bijbel-

tekst naar de tekst van de preek of de transfer van de bijbeltekst naar de ‘texture’

van de bijbelcatechese eigenlijk betrekkelijk eenvoudig. Men moet de diepte-

structuur blootleggen en die moet de predikant of catecheet vervolgens weer laten

indalen in een moderne vertellende preek of in een ervaringsverhaal voor de

catechese. Dat hedendaagse vertolkers en gemeenteleden vreemd staan ten

opzichte van de verhalen, voorstellingen of Godsbeelden in de tekstwereld van de

bijbel wordt op deze manier wel wat al te gemakkelijk omzeild. Te gemakkelijk

wordt hier uitgegaan van de vertrouwdheid van de leerlingen met de  wereld van

de tekst. Wij zullen bij de beantwoording van de vraag naar de legitimering van de

vertolking ten opzichte van het verstaan de spanning tussen vreemdheid en

vertrouwdheid moeten verdisconteren.
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1.3.4 Grondmotieven en paradigmata
Een andere manier om een verbinding tussen verstaan en vertolken te leggen is: op

zoek gaan naar een verwantschap in visie en overtuiging tussen toen en nu.

Volgens Dingemans zijn voor deze overzetting bijbels-theologische lijnen en

paradigmata nodig (Dingemans 1991, 84-101). Hij laat zien hoe daarbij interpre-

tatiemodellen een rol spelen. En slaat een brug tussen toen en nu door aandacht te

besteden aan paradigmata, ‘grote interpretatiemodellen’, zoals het schema ellende-

verlossing-dankbaarheid, het exodus-model of het exiel-model, modellen die als

een tussenruimte en interpretatiekader tussen toen en nu fungeren en het ken-

nelijk mogelijk maakten of maken contact te hebben met het bijbels getuigenis.

Ook Theissen zoekt contact met de betekenis van toen via grondmotieven, die

tegelijk ook aan het bijbels getuigenis zijn ontleend. Voor onze vraag is zijn reeks

van vijftien grondmotieven van belang, zoals het wijsheidsmotief, het exodusmo-

tief, of het motief van de omkering van posities, waardoor de laatsten de eersten

worden. Deze motieven zijn in Theissens formulering alle op God betrokken

(Theissen 1994b, 29-35). Ze vormen geen streng systeem en kunnen ook niet

voor altijd worden vastgelegd. Ze lijken op een mobile: altijd in beweging maar

toch met structuur. Deze dieper liggende basismotieven komen in steeds nieuwe

gestalten in de bijbelteksten en variaties aan de oppervlakte en ze behoren ook de

preken te kenmerken. Deze motieven kunnen indalen in de bewustzijnsstructuur

en deel uitmaken van de geestelijke bagage van predikanten en hoorders. Hoe

meer ze tot zekerheid zijn geworden en het leven en de wereld duiden en sturen,

hoe vrijer de predikant kan worden in de variaties op deze basisstructuren. Het

lijkt een soort letter-geest-schema. Theissen gedraagt zich vrij ten opzichte van de

letter, maar gebonden aan de geest van de basismotieven.

De bijbeldidacticus Berg komt eveneens met een elementarisering van

motieven, die een continuerend betekenisveld vormen tussen de concrete tekst en

de lesopzet. Hij noemt deze motieven ‘Grundbescheide’, verdichtingen van

historische ervaringen met het handelen van God, zoals: ‘God bevrijdt de onder-

drukten’ of ‘God schept leven’ (Berg 1993). Deze op belijdenissen lijkende

elementaire zinnen omvatten vele herinneringen en ervaringen en vormen een

middel om deze geschiedenissen present te stellen, om moed in te spreken en om

uit te dagen tot engagement. Ze zijn gedachtenis aan de daden van God. Ze tonen

praktische levensmodellen. Ze kunnen een contrast vormen met de feitelijk

ervaren toestand in de wereld, ze motiveren tot verandering en ze attenderen op

de universele geldigheid van de door God geschonken levensmogelijkheden. De

‘Grundbescheide’ geven de mogelijkheid om de complexe bijbelse overlevering te

ordenen en helpen om de intentie vast te stellen van een bijbelgedeelte. Vooral 

als meerdere elementaire uitspraken als ordening van een tekst dienen, wordt

duidelijk dat de bijbel geen boek met een leer, maar een levensboek is. Ook kan

op deze manier een netwerk van teksten worden ontdekt: bijvoorbeeld een

netwerk van teksten, waarin God leven schept. De ‘Grundbescheide’ dienen als

een uitgangspunt om situaties in het leven van de leerlingen op te sporen, waarin

dit basismotief in het geding is.

We horen in deze beschouwingen niet hoe men contexten van toen en nu

verantwoord op elkaar kan betrekken, waar er zoveel verschillen in beleving en

interpretatie van de wereld zijn tussen de wereld van de Bijbel en de wereld van

de gemeente, verschillen in Godsbesef, in cultuur, in communicatiemogelijk-

heden, in de samenleving (gesloten versus open). Deze vragen worden evenmin

opgelost door bijvoorbeeld via vervreemdingstechnieken de vreemdheid te
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accentueren, want vervreemding gebeurt ofwel om juist wel relatie te leggen met

de betekenis van de tekst ofwel om te laten zien, waarom die betekenis anders is

dan ons gedachtepatroon ofwel vanuit de veronderstelling dat juist het ons

vreemde het ware is, omdat de bijbelse God de gans andere is (zoals Spijkerboer

1996 stelt). Over wat de continuïteit en de discontinuïteit tussen toen en nu

impliceert voor de vertolking, daarover moet meer te zeggen zijn dan dat grond-

motieven van alle tijden en plaatsen de verbinding leggen. Waarom dan niet

meteen de grondmotieven aan de orde gesteld in preek of catechese en waarom

nog de omweg afgelegd via het geloofsgetuigenis van bijbelteksten?

1.3.5 Het geloofsbewustzijn van de gemeente
In zijn homiletiek, die focust op de narratieve en symbolische kanten van tekst en

preek en waarin hij ook gebruik maakt van stimulerende inzichten uit het maken

van scripts voor films, laat Buttrick zien dat het bijbels getuigenis een gemeente

met een manier van staan in de wereld oproept (Buttrick 1987). Dit verband

brengt hem ook tot het formuleren van inhoudelijke criteria voor de overgang van

verstaan naar vertolken. Volgens Buttrick is de preekvoorbereiding niet uit op de

ontsluiting van een historische gebeurtenis, noch van een toenmalig gevoel,

evenmin van een wezenlijke propositionele waarheid, maar is ze gericht op de

taal van een geloofsbewustzijn dat door de tekst geïntendeerd is: ‘..biblical

language mediates a faithconsciousness shaped by impinging mysteries, relating

symbols of faith and a being-saved community’ (Buttrick 1987, 276). Bedoeld is

een bewustzijn van een geloofsgemeenschap, die wordt gekwalificeerd als ‘being-

saved in the world’. Enerzijds is de gemeente van de wereld, anderzijds is ze kind

van openbaring. Voor het verstaan betekent dat een dubbele hermeneutiek. We

lezen vanuit de openbaring: Christus opent voor ons het binnenste van Gods

liefde en ziet de gemeente als ‘being-saved in the world’. Maar we moeten het

bijbels getuigenis ook lezen met een wereldlijk bewustzijn, dat geïnvolveerd is in

de wijsheid van de wereld van destijds en in socio-historische verbanden, zoals

christenen nu ook verkeren in allerlei wijsheden en arbeidsgemeenschappen,

politieke krachtenvelden, familie, buurt, volk, sociale lagen, die hun eigen taal en

symbolen hebben. Preken beogen de gemeente te helpen in de bijbel de positie

van ‘being-saved’ te herkennen in kritische correlatie tot het ‘zijn-in-de-wereld’.

Met deze dubbele benadering kunnen predikanten zich ook bewust worden

dat ze in bijbelteksten allerlei zaken aantreffen, die op gespannen voet staan met

het besef van ‘being-saved’. Buttrick noemt als voorbeeld de Openbaring van

Johannes, waarin naast prachtige beelden van verzoening ook angstaanjagende,

helse kwellingen voorkomen. Er staan gedeelten in die door hun nationalisme en

exclusivisme op gespannen voet staan met dat besef van ‘being-saved’. Maar

doordat ons dubbel bewustzijn gevormd is door het besef van ‘being-saved’ en

‘being in the world’ wordt het mogelijk, dat wij in de visioenen van het nieuwe

Jeruzalem zowel een positieve belofte als onze wereldse gebrokenheid in contrast

herkennen. Zo wordt het ook mogelijk in het licht van de belofte uit te spreken,

dat het ‘being-saved in the world’ exclusivisme weerspreekt (Buttrick 1987, 278).  

De gemeente slaat het bijbels getuigenis verwachtingsvol op, omdat het een

oorspronkelijke herinnering aan de nieuwe realiteit van ‘being-saved’ bevat en dat

maakt het mogelijk de identiteit van het geloofsbewustzijn van de gemeente in de

eigen tijd te ontdekken en te herformuleren. Toch moet de predikant niet teveel

oorspronkelijke betekenis in zijn preekverhaal stoppen. Want reconstructie van

de oorspronkelijke betekenis is een constructie van iemand uit de twintigste eeuw

en dat relativeert de mogelijkheid van een vast te stellen eenduidige betekenis.
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Oorspronkelijke betekenis alleen helpt de hedendaagse hoorder niet veel verder.

In de voorbereiding moeten de mogelijke blokkades van de hoorders bij de tekst

verdisconteerd zijn, maar interpretatoren dienen vooral op zoek te gaan naar

analoge ervaringen tussen toen en nu. Buttrick prefereert het een perikoop in te

brengen alsof we die voor het eerst horen (Buttrick 1987, 347). Hij pleit voor

directheid en onbevangenheid. Zo zegt hij heel direct dat God nu spreekt

(Buttrick 1987, 386). Niettemin geeft hij criteria voor de beoordeling van preken

die iets met de oorspronkelijke betekenis doen (Buttrick 1987, 271-274).

Hij haalt vier preekvoorbeelden rond de storm op het meer aan. De ene

predikant ziet in het stillen van de storm het stillen van de vrees in de ziel, de

andere allegoriseert de preek tot een verhaal over de kerk, een derde maant tot

letterlijk geloof: God kan - ook nu - stormen tot bedaren brengen, en een

vierde ziet in Jezus een vertegenwoordiger van Nieuw Links, die de storm van

Rechts stilt. Zijn nu alle uitleggingen valide? Buttrick zoekt naar een model

waarin we niet in de oorspronkelijke betekenis blijven steken en toch verbon-

den blijven met zoiets als de oorspronkelijk geïntendeerde betekenis, gericht

op het geloofsbewustzijn van de gemeente van toen. Hij vraagt dan bij alle

verschil tussen toen en nu naar een structuur-overeenkomst. Deze betreft het

bewustzijn van ‘being-saved-in-the-world’. De vierde predikant over de storm

op het meer schiet tekort, want hij heeft het besef van ‘being-saved’ vervangen

door een zelfbewustzijn van een keuze in de samenleving. De tweede is toch

wel bezig geweest met de intentie van het verhaal, zij het wat beperkt. De

eerste heeft de intentie versmald tot een individuele psychologische proble-

matiek en daarbij zich beperkt tot de vraag wie God is in relatie tot onze vrees.

En de derde heeft zich niet afgevraagd wat de tekst nu tegen ons wil zeggen.

Buttrick noemt uiteindelijk drie testvragen voor een interpretatie en daarmee

biedt hij criteria aan voor de overgang van verstaan naar vertolken:

(a) worden de geheimenissen van in-de-wereld-zijn verbonden met het geheime-

nis, ontsloten door symbolen van openbaring?

(b)dient de interpretatie de bepaling van ‘being-saved’ in relatie tot in-de-wereld-

zijn en omgekeerd?

(c) roept de interpretatie de presentie van het geheimenis van Jezus Christus

verhaal en symbool op?

Dit zijn inhoudelijke criteria, waarmee we transfers van de betekenis van de

wereld van de Bijbel naar de wereld van de geloofsgemeenschap kunnen

beoordelen (Buttrick 1987, 281).  

Op zoek naar de verantwoorde overgang van verstaan naar vertolken van

bijbelgedeelten, nemen we deze criteria over en ook Buttricks manier om blok-

kades tussen toen en nu te onderkennen en analoge ervaringen te formuleren.

Maar deze criteria zeggen nog niet wat maakt dat een keuze in het verstaans-

ontwerp van de wereld van de tekst tot een verantwoorde vertolking in de wereld

van de gemeente leidt.

1.3.6 Het beeld van de preek richt de vraag
Bij onze vraag speelt de visie op preken mee. In een dergelijke visie zijn predikant

en gemeente op elkaar betrokken. Long bespreekt de voors en tegens van vier

beelden van predikanten, waarin de visie op het predikantschap tot uitdrukking

komt (Long 1989, 23-47). Elk van de beelden brengt naar ons inzicht een eigen

kant van de problematiek van de relatie tussen verstaan en vertolken met zich
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mee: (1) de predikant als heraut, die het kerygma namens God doorgeeft. Onze

vraagstelling betreft dan de verhouding tussen exegese en het spreken van God

toen en nu. (2) De pastor die uitgaat van de noden en vragen van de hoorders.

Onze vraag houdt dan verband met de relevantie van het verstane bijbelgedeelte,

die wel eens beperkt zou kunnen worden tot wat hoorders van nu verlangen. 

(3) De verhalenverteller, die het Verhaal hoort, uitdeelt en probeert te laten inter-

fereren met de levensverhalen van de mensen en zo hoopt op transformatie van

de hoorder. Dit beeld is sterk, al doet het wel alsof de bijbel uitsluitend uit

verhalen bestaat. Onze vraag wordt dan niet zozeer, hoe het verstaanselement (de

reconstructie van de oorspronkelijke intentie van verhalen) tot zijn recht komt als

wel in hoeverre de navertelling vertolking is. Bovendien rijst bij dit model de

vraag welke criteria bepalen wat uit het bijbelverhaal kan worden overgenomen in

de vertolkende preek is. We moeten daarbij in het oog houden, dat niet elke

vertelling op zich al tot een nieuwe gelovige levenswijze leidt bij hoorders. Een

verhaal kan ook reacties oproepen van verwarring, afkeer of schouderophalen. 

(4) Het vierde beeld is dat van de getuige, een model dat de voorkeur van Long

geniet. Enerzijds maakt dit beeld duidelijk dat de predikant een gezagsvol

getuigenis wil geven aangaande de waarheid van Gods belofte en gebod, dat door

de bijbel heen spreekt. Anderzijds roept dit beeld ook de gedachte op dat de kerk-

dienst gelijkenis vertoont met een rechtszaak, waarin Gods gerechtigheid een

geding aangaat met alle machten die zich als goden gedragen. Als gezonden

getuigen moeten predikanten duidelijk maken, waar zij staan in de strijd om

gerechtigheid te zoeken en trouw aan het evangelie te blijven.

Voor wie dit model van getuige kiest, ziet onze vraag er in de formulering van

Long aldus uit: ‘The bridge the preacher must now cross is the one between the

text-in-congregational-context and the sermon-in-congregational-context’ (Long

1989, 79). De predikant gaat vanuit de gemeente en met de noden, vragen,

overtuigingen, het engagement, de relaties en de strijd van de gemeente naar de

exegese toe. De gemeente kijkt mee over de schouder van de exegetiserende

predikant. De terugkeer uit de exegese, de beweging van tekst naar preek is een

beweging van zien naar zeggen, van luisteren naar vertellen, van waarnemen naar

getuigen, van getuige zijn naar getuigenis dragen. Een getuige neemt waar en

geeft zodanig getuigenis dat anderen ook mee kunnen waarnemen. Alle facetten

van een bijbelgedeelte spelen daarin mee (concepten, taal, vorm, socio-historische

setting enz.). Boodschap en intentie, focus en functie, wat de tekst bedoelt te

zeggen èn wat ze beoogt uit te richten, bloeien op uit de exegese. Long onder-

streept dat deze benadering tot een grote variëteit aan mogelijke preken leidt. 

Long heeft er oog voor dat exegese in de preekvoorbereiding een speciale

manier van lezen en interpreteren is, waarbij de gemeente in het hermeneutisch

bewustzijn van de vertolker al dadelijk meedoet. Toch blijft het onduidelijk onder

welke voorwaarden predikanten de intentie en claim van het getuigenis voor

henzelf en voor de gemeente kunnen vaststellen en deze vervolgens in een preek

kunnen overzetten op een zodanige wijze dat mensen van nu er door geraakt en

overtuigd worden en zich aangesproken weten door God en Zijn gerechtigheid.

Hoe is deze weg te verantwoorden?   

1.3.7 Resultaat
Bezien we onze vraag naar de verantwoorde overgang tussen verstaan en vertol-

ken, dan heeft onze speurtocht door enkele homiletische en bijbeldidactische

werken opgeleverd, dat ze wel impliciet raken aan de vraag naar deze verantwoor-

ding, maar niet expliciet uitsluitsel geven. In elk geval hangt in de preek de ver-
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werking van de exegese samen met het homiletische model, dat men aanhangt.

We kiezen in navolging van Long voor het beeld van getuige, onder andere

omdat het past bij Ricoeurs hermeneutische theorie die we in deze studie zullen

volgen en omdat het een bij de Openbaring van Johannes passend beeld is

(Dehandschutter 1980). Dit model kan ook gelden voor de catechese. Uiteindelijk

en ten diepste kunnen ook catecheten als getuigen worden gezien, die in

catechese de bijbel expliciet aan de orde stellen en weggetjes proberen uit te

stippelen voor de deelnemers om in een gesprek geïnvolveerd te raken tussen de

wereld van henzelf en de wereld van de bijbeltekst. Dat gesprek vormt het terrein

voor het geding tussen God en de goden. We hebben daarbij zowel in de predi-

king als in de catechese een van-naar-route verlaten. De predikant of catecheet

stelt niet zozeer vast wat hij of zij vanuit de bijbelperikoop wil overdragen, maar

brengt de hoorders of deelnemers er toe zelf getuige te zijn en bewerkstelligt dat

de getuigen tot een zelfstandige verwerking kunnen komen. Om de gemeente

door middel van de vertolking tot deze verwerking te brengen, moet de vertolker

niet alleen een betekenisontwerp maken, maar ook de bijbeltekst als getuigenis

van het geding tussen God en de goden verstaan in een getuigenisontwerp. Deze

beide ontwerpen vinden dankzij de creatieve inspanningen van  vertolkers hun

weg in preek of catechese. Preek of catechese zijn te beschouwen als een nieuwe

respons op de door de vertolker bepaalde betekenis en getuigenis van de tekst.       

Verder blijkt dat onze vraag verband houdt met de taal (middel tot zowel

logisch-rationeel denken als tot verbeelding en symbolisering), met het concept

van de open tekst, met de dieptestructuur van de tekst, met basismotieven en

paradigmata en met het geloofsbewustzijn van de gemeente. Een verantwoorde

vertolking reageert op de open mogelijkheden van een bijbeltekst, speurt grond-

structuren na, zoekt naar inhoudelijke basismotieven, die voor mensen van nu

een brug kunnen slaan naar de wereld van de bijbel. Er spreekt het besef uit, dat

zowel in de wereld van de bijbeltekst als in preek of catechese een gemeente als

een ‘being-saved-in-the-world’-gemeenschap aangesproken wordt door God en

God aanspreekt. 

1.4 Verstaan en vertolken in de hermeneutische theorie

We baseren ons in deze praktisch-theologische studie op de hermeneutische

theorie van Gadamer en van Ricoeur. Dat zijn filosofen, die bestaan allereerst als

verstaan zien. Ze zijn niet direct gericht op overdragen en vertolken, ook geven ze

niet een methode van verstaan. Al komen ze ook met de hermeneutiek van de

bijbel in aanraking, hun hoofdaandacht ligt daar niet. We kunnen hun ideeën ook

niet zo maar omwerken tot een hermeneutiek voor vertolkingen. Het filosofisch

aanknopingspunt voor wat wij met vertolken bedoelen, ligt in het begrip applica-

tio (toe-eigening).

Verstaan is in onze visie de tekst zo verklaren, dat we begrijpen wat toen en

daar gezegd en bedoeld is. Daar hoort ook toe-eigening bij. Ook als er sprake is

van een historische afstand, dan begrijpen we de strekking van het gezegde, die

we uitspreken in onze eigen denkkaders. Die kennis heeft dan gecommuniceerd

met ons eigen referentiekader. Verstaan van het getuigenis is in onze visie de

tekst zo toegespitst verklaren, dat we begrijpen wat toen en daar als getuigenis is

gegeven omtrent het spreken en handelen van God. Ook daar hoort toe-eigening

bij: het begrijpen van dat toenmalige getuigenis in onze eigen theologische

gedachten en geloofstaal. Wanneer het om vertolken gaat in preek of catechese,
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dus in een openbare samenkomst van de gemeente, dan is er opnieuw van toe-

eigenen sprake, in die zin dat de vertolkers zich afvragen wat deze tekst hun zegt

en doet (persoonlijke toe-eigening in geloof). En nog weer anders is de toe-

eigening die vraagt wat in preek en catechese ter toe-eigening geboden dient te

worden aan de gemeente. In het verloop van onze studie hebben we te maken met

drie soorten applicatie voor de vertolker:

1. Toe-eigening op het niveau van verstaan, waarbij de vreemdheid en

vertrouwdheid van de wereld van de tekst van belang is.         

2. Toe-eigening op het niveau van verstaan, waarbij de vertolker zich iets van het

getuigenis van de wereld van de tekst eigen maakt en ter harte neemt (zoals

het handelen van God).

3. Toe-eigening op het niveau van vertolken, waarbij de vertolker een vertolking

formuleert ten behoeve van de gemeente (deelnemers aan kerkdienst of

catechese).

We tekenen daarbij aan dat de toe-eigening door de gemeenteleden die de preek

horen of de catechisatie meemaken in principe ook deze drie gestalten kent ten

opzichte van preek of catechese-opzet. Gemeenteleden verstaan de vertolking (1),

laten zich door bepaalde passages uit de vertolking aanspreken (2) en stellen vast

wat van de vertolking voor hun participatie aan het leven en geloven van de

gemeente wezenlijk is (3). Daarbij komt het voor, dat gemeenteleden andere

elementen voor zichzelf horen, dan de predikant beoogde, dat ze ondertussen

tijdens het luisteren naar de preek allerlei associaties hebben, waarvan

predikanten geen weet hebben. Dit alles geeft aan hoe ingewikkeld het is te

analyseren wat geraakt worden door een preek of catechisatie eigenlijk is. 

Op welke wijze is onze vraag naar de overgang van verstaan naar vertolken

filosofisch in de applicatio te lokaliseren?

1.4.1 Gadamer
Volgens sommigen heeft de tekst een enkelvoudige, ideale betekenis. Men moet

dus trachten de tekstbetekenis als een object te benaderen. Anderen, zoals

Gadamer, zeggen dat interpretatie te maken heeft met de context, waarin de lezer

zich bevindt. Daardoor wordt de betekenis juist als veranderlijk gezien en heeft de

tekst in principe een oneindig aantal betekenissen. In deze visie bestaat de

hermeneutische cirkel als cirkel tussen subject (lezer) en object (tekst) of, beter

gezegd, de cirkel bestaat tussen historische contexten, waarvan subject en object

deel uitmaken. Daarom kan de betekenis nooit worden voltooid. De betekenis is

ook niet een vast object, maar een proces, waarin elke volgende historische

context wordt betrokken. Betekenis is op te vatten als een proces van  betekenis

verwerven en verzamelen in de loop van de geschiedenis. Volgens Gadamer

verbinden betekenis en begrijpen van betekenis tekst en lezer, de historische en

eigentijdse horizon. Niet de geschiedenis behoort ons toe, wij behoren de

geschiedenis toe. Door vooroordeel, traditie, taal en begrippen maken we deel uit

van datgene wat we ondervragen.

Gadamer meent in Wahrheit und Methode (1960) dat verstaan en uitleggen op

zich zelf al toepassing zijn. Hij benut de juridische en theologische hermeneutiek

als voorbeelden, die zijn gedachte kracht bijzetten, dat alle hermeneutiek toe-

passingshermeneutiek is. Die beide disciplines laten zien dat ze een interesse

hebben, namelijk de toepassing van wat begrepen is in een jurisprudentie of in de

prediking. Ze begrijpen ook dat de tekst een aanspraak is. Trouwens ook het

historisch onderzoek, dat niet zozeer naar feiten zoekt als wel naar betekenis, is
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applicatief. Ze dient de geldigheid van zin (Gadamer 1975, 311, 293). Zowel door

de tijdsafstand te overbruggen, die de interpreet van de tekst scheidde, als door de

vervreemding in betekenis te overwinnen, die de tekst in de loop van de

geschiedenis is overkomen. Men moet bewogen zijn door de intenties van de

tekst om te kunnen verstaan. Zo wordt volgens Bultmann de bijbeluitlegger door

de vraag naar God bewogen, aldus Gadamer (Gadamer 1975, 314). Juist de

erkenning van de eindigheid van de mens, die staat in de stroom van de effectieve

geschiedenis van een tekst, maakt dat verstaan en uitleggen altijd gebonden zijn

aan een concrete historische situatie en dat het daarom in alle gevallen toegepast

verstaan is.

Applicatie is een wederkerig gebeuren: een rechter past zijn verstaan van de

wet toe op de wet (verstaat zo goed mogelijk), maar hij past evenzeer de wet toe op

zijn verstaan, want hij wil zijn uitspraak aan de wet en niet aan zichzelf toetsen.

De wet wordt pas goed verstaan als het toegepast wordt op een speciaal geval. Zo

wordt volgens Gadamer de schrift pas goed verstaan in de prediking wanneer ze

wordt ‘thuisgebracht’ in een specifieke situatie van de geloofsgemeenschap.

Applicatie wordt verstaan als ‘relatie tot het heden’. Het verstaan van de traditie is

op zichzelf een staan in de (effecten van de) traditie. Verstaan is een historische

gebeurtenis die de geschiedenis verder voert.

Gadamer geeft de volgende omschrijving van applicatie: ‘Applikation ist keine

nachträgliche Anwendung von etwas gegebenem Allgemeinen, das zunächst

in sich verstanden würde, auf einen konkreten Fall, sondern ist erst das

wirkliche Verständnis des Allgemeinen selbst, das der gegebene Text für uns

ist. Das Verstehen erweist sich als eine Weise von Wirkung und weiss sich als

solche Wirkung’ (Gadamer 1975, 323).

Applicatie is het toevoegen van:

• het huidige verstaan aan het gebeuren uit het verleden 

• huidige geschiedenis aan het huidige verstaan 

• huidig verstaan aan de toekomstige geschiedenis, die nog verstaan moet

worden (projectie). Namelijk de anticipatie van de mogelijkheid op realisering

(Gadamer 1975, 323). De komende generatie verstaat weer anders.

Vanuit deze theorie kunnen we niet scheiden (maar wel onderscheiden) tussen

verstaan en vertolken. Gadamer onderstreept dat verstaan niet zomaar waardevrij

gebeurt - dat geldt zeker als een rechter of een dominee verstaat, maar het geldt

eigenlijk alle verstaan - dat zoekt - nooit onbevangen - naar betekenis in de eigen

context. Wat betekent dit voor onze vraag naar de relatie tussen verstaan en

vertolken? De vertolker is bij het verstaan van de tekst dadelijk al op zoek naar een

geldige waarheid en heeft gedurende het verstaan al toegepast in het eigen

referentiekader. Gadamer trekt wat wij onder vertolken begrijpen al meteen in het

kader van verstaan. Dat komt ook door zijn voorbeelden, ontleend aan preken en

jurisprudentie. Interpretatie als applicatio is een kwestie van ‘fronèsis’, de

uitoefening van de intellectuele deugd van de prudentie. Geesteswetenschappen

leveren niet in de eerste plaats neutrale kennis of methodische zekerheid, maar

zedelijke kennis die het handelen richting geeft. In de ogen van Gadamer zit er in

alle verstaan een bijkans idealistische trek naar moreel, historisch handelen, zoals

vertolken ook uit is op een kwalitatief beter leven uit Gods beloften en naar Gods

geboden. We gaan hierin mee, maar zullen vertolken als een andere vorm van

applicatie opvatten dan de bij het verstaan geïmpliceerde applicatie.
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1.4.2 Ricoeur
Ricoeur bouwt Gadamers opvattingen verder uit. Hij hecht evenzeer aan de eigen

kracht van de tekst ten opzichte van het interpreterend subject en acht evenzeer

als Gadamer de intentie van de tekst een belangrijk object van interpretatie.

Ricoeur is zo geoefend in het verstaan van teksten, dat hij meer nog dan Gadamer

oog heeft voor verschillen, hij spreekt niet van horizonversmelting, maar van een

conflict van interpretaties: de wereld van tekst en lezers botsen. Er is meer kwaad

in de wereld dan Gadamer lijkt te veronderstellen. Juist de afstand en het verschil

van mening leiden tot applicatie. Om onze vraag in Ricoeurs gedachtegoed te

plaatsen, zullen we moeten kijken naar zijn onderscheid tussen prefiguratie en

configuratie en refiguratie. 

Ricoeur maakt verschil tussen gesproken en geschreven woord. Hij stelt de

literaire tekst als tekst centraal en laat in onderscheid tot de structuralisten zien

dat teksten aan de kant van het taalgebruik staan (parole) en niet aan de kant van

het taalsysteem (langue). Taalgebruik is een gebeuren dat zich in het heden

voltrekt. Een spreker spreekt, verwijst naar de werkelijkheid en impliceert een

gesprekspartner. Het taalsysteem  is een virtueel systeem van taalelementen, dat

gesloten is, waarbij de elementen slechts naar zichzelf verwijzen, in elk geval niet

naar een buitentalige werkelijkheid. Ricoeur ziet het schrift als de fixatie van een

gesproken uiting en deze op haar beurt als de verbale expressie van een

bedoeling. Ricoeur benut de zojuist genoemde taalfuncties om te laten zien welke

veranderingen taaluitingen ondergaan.

(a) Een overgang van intentie van spreker naar gesproken woord. De spreker codeert in

de taal een aanvankelijke bedoeling. Dat is mogelijk dankzij het taalsysteem dat

de mogelijkheden van communicatie schept en een inviduele ervaring een

publieke dimensie weet te geven. Het systeem codeert de inhoud (locutionair),

de modaliteit, dus of het een bevel, wens of iets anders is (illocutionair) en het

effect (perlocutionair). Ricoeur voegt nog toe ‘de interlocutionaire of allo-

cutionaire handeling’. Daarmee bedoelt hij dat het taalgebruik tot iemand is

gericht en dat spreken intersubjectieve communicatie met een gesprekspartner

impliceert (Ricoeur 1991, 77). Een gesprekspartner reconstrueert niet de

bedoeling van de spreker, maar decodeert de verbale betekenis. Er is dus een

verschil tussen de bedoeling van de spreker en de betekenis. Het zinsverband

‘betekent’ de inhoud, de spreker en de luisteraar. De zin wijst aan en wel de

omgevende werkelijkheid (namelijk gesprekssituatie inclusief gesprekspartner

en spreker zelf). Daarom is gesproken taal deiktisch (tonend).

(b)Een overgang van gesproken woord naar tekst. De tekst is de tweede en beslissende

fase in de emancipatie van de taaluiting. Opschrijven maakt de taaluiting los

van de pragmatische context: de contextuele steunpunten raken verloren. Een

tekst is gedecontextualiseerd. De verwijzende aspecten verdwijnen niet, maar

worden in de tekst gesuspendeerd. Van alle functies blijft in de geschreven tekst

de inhoudelijke betekenis (locutionair) het best bewaard. De andere functies

worden veranderd. Schrijven schept dus afstand, een distantiatie van het schrift

ten opzichte van de gesproken taaluiting. De distantiatie is juist nodig om

betekenis te kunnen vatten. De tekst is het eindpunt van een proces van

losraking van de intentie van de auteur en van de context van ontstaan.

In zijn ‘Time and Narrative’ analyseert Ricoeur opnieuw deze overgang van

spreken naar de vastgelegde tekst en ook de overgang van de tekst naar inter-

pretatie (Ricoeur 1984; Ricoeur 1985; Ricoeur 1988). Al zijn onderzoek heeft een

plaats in zijn filosofische speurtocht naar de menselijke vrijheid en de aard van
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het menszijn. In zijn ogen moeten denkers, die willen weten wat een mens kan

weten, behoort te doen en mag hopen in een wereld, getekend door eindigheid en

kwaad, te rade gaan bij symbolen. Ze moeten metaforen ontsleutelen en verhalen

interpreteren. Ricoeur is hermeneut geworden om te kunnen naspeuren wat er

aan filosofische inzichten verborgen ligt in de symbolen en mythen van het

kwaad of in verhalende teksten. Hij reconstrueert daartoe hoe deze elementaire

inzichten tekst zijn geworden. Hij onderscheidt tussen prefiguratie, configuratie

en refiguratie. Volgens Ricoeur heeft de werkelijkheid verhalende trekken, dat wil

zeggen dat de werkelijkheid vol handelingen zit, die vertelstof leveren. Deze

handelingen met vertelstructuur, symboolwaarde en een bepaald tijdsverloop

gaan vooraf aan het verhaal, ze vormen de prefiguratie van het verhaal, het

materiaal. De wereld van handelen wordt vervolgens getransformeerd tot een

tekst, de configuratie, een verhaal met een plot, met een impliciete auteur en een

dubbele tijdsstructuur, namelijk enerzijds een lineaire opeenvolging van

gebeurtenissen voortgaand van verleden naar toekomst en anderzijds een plot

met een geheel eigen omgaan met tijd, flash backs, vooruitlopen op het einde, het

einde vooropstellen, enzovoort. Tenslotte is er de refiguratie: een verhaal zet een

lezer aan tot lezen; de lezer wordt actief, vormt in zichzelf zijn eigen verhaal en

verandert er wellicht door, evenzeer als het verhaal. Het verhaal dat uit een

werkelijkheid van handelen geboren is, keert in de lezer weer terug naar een

werkelijkheid, namelijk de wereld van de lezer. Die kan de vraag van de ander op

zich af horen komen als een appèl tot handelen in het geding met het kwaad of

kan zich opgelucht voelen na het lezen van het verhaal (catharsis), kan een goede

daad doen of er een nieuw verhaal van maken.  

Ricoeur verzet zich tegen een structuralisme, dat de lezer in de tekst plaatst en

een plek aanwijst zonder context en referentie. Hij laat zien - vanuit een moreel

grondmotief, want zijn filosofie is een zoektocht naar de vrije wil - dat lezen

gericht is op applicatie. Interpretatie betekent namelijk dat de mogelijkheid wordt

benut dat de lezer de tekst op de eigen situatie betrekt. Toe-eigening van de tekst

door de lezer is een noodzakelijke voorwaarde voor het tot stand komen van

betekenis (Ricoeur 1981, 182-193). Toe-eigening is geen aanpassing van de tekst

aan de beperkte lezerswereld, maar is een zich openstellen voor de ‘mogelijke

wereld’ die de tekst aanreikt. Het is eerder zo dat de tekst zich de lezer toeeigent

dan dat de lezer zich de tekst toeeigent. Twee werelden worden met elkaar

geconfronteerd: de figuratieve wereld van de tekst en de reële wereld van de lezer.

Teksten zijn een bron van vele betekenissen. Ze werpen werelden voor zich uit.

Het is niet het subject dat de wereld van de tekst maakt of dat de sleutel tot die

wereld heeft. Verstaan is niet zichzelf in de tekst projecteren, maar het is een

ander Zelf ontvangen van de wereld van de tekst. In romans en novellen is het

vaak zo, dat de auteur een spel speelt en door het spel een wereld presenteert, zegt

Ricoeur met een aan Gadamer ontleend beeld van het spel (Ricoeur 1981, 183;

Gadamer 1975, 99-101).  Meestal heeft de auteur in dit spel ook plaats ingeruimd

voor lezers en de lezers uitgenodigd hun rol in het verhaal te aanvaarden. Het

beeld van het spel maakt duidelijk, dat zowel auteur als lezer zich distantiëren van

hun wereld en een metamorfose ondergaan door de wereld die de tekst

projecteert binnen te gaan en mee te spelen. Eigen maken is dan het ontvangen

van een nieuw Zelf in het spel.

Daar komt nog iets bij, namelijk de last van illusies en ideologische gebonden-

heid. Lezers zijn in principe narcisten. Ze willen zichzelf bevestigen en herken-

nen in het lezen van teksten. Ze willen geen conflict. Daarom is ontlediging nodig

om te lezen en te ontvangen in plaats van in bezit te nemen. Ricoeur noemt dit
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wezenlijke aspect van toe-eigening ‘letting go’.. , een zich geven aan de open-

baringskracht van de tekst, ‘allowing itself to be carried off towards the reference

that the ego divests itself of itself’ (Ricoeur 1981, 191). 

Vanuit deze visie komt Ricoeur tot een kritische opstelling tegenover enkele

hermeneutische vooronderstellingen. De focus voor toe-eigening ligt niet zozeer

in de congenialiteit van de ene geest met de andere, maar juist in de dialogische

ontmoeting. Verder wordt de hermeneutiek niet gedicteerd door het verstaan van

de tekst door het originele publiek, want er bestaat zoiets als een betekenis voor

alle tijden (‘omni-temporality of meaning’). Juist omdat de tekst los staat van

auteur, situatie en toenmalig publiek kan ze nieuwe lezers in een nieuwe context

produceren. Ricoeur keert zich ook tegen een historisme, dat de tekst enkel

uitlegt als een expressie van bepaalde socio-culturele behoeften en als een

antwoord in een bepaalde tijd en ruimte. Zo’n benadering blijft steken in de

referentie. In teksten komt een wereld van betekenis naar voren, van han-

delingen, wilsactes, geestesuitingen en die betekenis ligt in de tekst, die zich

tussen schrijver en lezers bevindt. Toe-eigening is een existentiële daad, een strijd

tegen alle culturele afstand en historische vervreemding. Het is een manier van

actualiseren van betekenis door de huidige lezer. 

Ons probleem van verstaan en vertolken spitst zich toe op de toe-eigening.

Zowel in het verstaan zelf als ook nog een keer in de voorstellen voor vertolken.

Gadamer en Ricoeur maken ieder op hun eigen wijze duidelijk dat in begrijpen

en uitleggen van teksten het toe-eigenen inbegrepen is en dat lezen is: gecon-

fronteerd worden met nieuwe manieren van leven en in de wereld zijn. Voor

Gadamer hangt de toe-eigening met  het verstaan samen. Voor Ricoeur is er meer

weerbarstigheid in het geding. Zijn visie op refigureren maakt de toe-eigening tot

een zelfstandige acte. Het is in het proces van interpretatie het weergeven, eigen

maken en integreren van het gelezene in het eigen bestaan. Refiguratie lijkt dicht

aan te liggen tegen vertolken als een zelfstandige reactie op de wereld van de

tekst. Maar in deze studie zien we vertolken als een bijzondere vorm van

refiguratie. Enerzijds veronderstelt de vertolking de refiguratie op het terrein van

verstaan, anderzijds is de vertolking een bijzondere uitwerking en respons,

nadrukkelijk uit op de refiguratie in het leven van de gemeente.  

Gadamer en Ricoeur hebben om allerlei redenen moeite met wat ze

historisme noemen. Voor vertolkers, die de boodschap van de bijbel willen

verstaan, zijn hun kritieken behartenswaardig. Toch kunnen lezers in de

gemeente de veronderstelling niet loslaten, dat openbaring met geschiedenis is

verbonden. In de referentie van de bijbeltekst steekt een beslissende kennis van

een historische ommekeer in Gods spreken en handelen aangaande het komende

Koninkrijk. In het vervolg zullen we daarom het punt van Gods handelen in de

tijd belichten. Juist het voortgaande spreken en handelen van God met het oog op

het universele, komende Rijk van God, veronderstelt - evenals Gadamer, Ricoeur

en Theissen doen - het concept van een open bijbeltekst. We kunnen daarom een

geloofsuitspraak doen: Gods Woord is het open teken bij uitstek. 

1.5 De theologische kant van de vraag

Preken en bijbelcatechese beogen dat de gemeente het spreken en handelen van

God verneemt. Op zijn minst wordt deze geloofsuitspraak gedragen door de

theologische veronderstelling, dat God zich ook daadwerkelijk wil bedienen van

deze menselijke aangelegenheden, werksoorten en gestalten. Het zijn mensen,
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behorend tot een gebroken en zondige wereld, die preken schrijven en houden en

lesopzetten bedenken en uitvoeren. In de vorige paragraaf stelden we dat

vertolkers, die teksten verstaan, een bijzondere interesse hebben in het getuigenis

omtrent het geding van God met de goden en het kwaad. Ze stellen bij het verstaan

van bijbelteksten belang in het handelen en spreken van God. Maar ook in een

andere zin is het spreken en handelen van God aan de orde. De activiteit van pre-

ken en catechiseren wordt zelf ook als een mogelijke vorm van handelen van God

opgevat. Een oude stelregel uit de Confessio Helvetica luidt in dit verband:

‘Praedicatio verbi Dei est verbum Dei’ (Niesel 1938, 223, regel 21). Nu verdient een

directe identificatie kritiek, maar het ‘est’ in deze zin kan wel  worden opgevat als

een vooruitzicht, een bede, dat degene die de preek voorbereidt hoopt en verwacht,

dat Geest zich mag bedienen van de opbouw en woorden van de preek (en de cate-

chese). Deze dubbele relatie van het spreken en handelen van God met de her-

meneutische activiteit van verstaan (de teksten getuigen er van) en vertolken (de

Geest bedient zich van preek en catechese) verdient een nadere belichting.

Zo is in het werk van Barth deze spanning tussen Gods handelen en spreken

in en door het beperkte menselijk spreken en handelen uitgewerkt (Muis 1989;

Spijkerboer 1996; Den Dulk 1996, 28-49). Juist om te voorkomen dat een

menselijke gestalte, een preek, een bijbelgedeelte, een catechetische vondst op

voorhand al gezien wordt als spreken van God, als openbaring; juist om de vrij-

heid en liefde van God tot heil van de mens te kunnen blijven onderstrepen, heeft

Barth steeds benadrukt, dat het God zelf is die zich, waar en wanneer Hij dat wil,

bedient van deze menselijke woorden, vormen, en gestalten, die nooit goddelijk

kunnen zijn of volmaakt, omdat de mens zowel aards als zondig is. ‘Nicht die

Gestalt offenbart, redet, tröstet, wirkt, hilft, sondern Gott in der Gestalt’, zegt hij

(Barth, KD 1,1, 339). Barth zoekt naar een hermeneutiek van bijbelteksten, die de

vrijheid van het spreken van God niet weerspreekt of  belemmert. 

Als Barth na de uiteenzetting over de drievoudige gestalte van het Woord Gods

(het verkondigde, geschreven en geopenbaarde Woord  Gods) het ‘wezen’ van het

Woord Gods verkent, onderscheidt hij opnieuw drie aspecten, de rede, de daad en

het geheimenis van het Woord van God. En elk van deze aspecten heeft ook weer

drie facetten, waarin de triniteitsleer is te herkennen, als een constructie, die

probeert uit te drukken dat het de levende God is die spreekt, in Christus komt en

ons door de Geest actief in Zijn liefde betrekt. De aspecten en facetten van 

het Woord Gods zijn: Rede (Geistigkeit, Persönlichkeit, Absichtlichkeit), Tat

(kontingente Gleichzeitigkeit, Regierungsgewalt, Entscheidung), Geheimnis

(Welthaftigkeit, Einseitigkeit, Geistlichkeit). We lichten er enkele van deze

facetten uit, die kunnen verhelderen welke theologische implicaties onze vraag-

stelling heeft.

1. Voor onze vraag is van belang dat een van de facetten van het Woord Gods als

Rede is, dat het spreken van God intentioneel (‘absichtlich’) is. De horende

mens is krachtens Gods vrije genade mee begrepen in het spreken van God,

overigens niet omdat de mens zoiets bezit als een natuurlijk godsbesef. Barth

typeert Gods spreken als vrij ten opzichte van de horende mens, maar ook als

verbonden met diezelfde horende mens. In het Woord van God in alle drie

gestalten  is de horende mens ‘faktisch notwendig, aber nicht wesens-

notwendig’ (Barth, KD 1,1, 145). Verstaan en vertolken zijn door deze

intentionaliteit verstrengeld door en met het spreken van God.     

2. Bij het Woord Gods als Tat behoort een facet dat Barth de ‘kontingente

Gleichzeitigkeit’ noemt. God houdt de tijden bijeen: de tijd van Jezus Christus,
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de tijd van de profeten en apostelen en de tijd van de kerk. Met deze tijdsleer,

wil Barth beklemtonen, dat wij in de kerk van vandaag contact kunnen hebben

met het geopenbaarde Woord in Jezus Christus of met de tijd van profeten en

apostelen. Gods handelen kan deze tijden gelijktijdig maken en ons aldus

verbinden met verstaan en vertolken. Aan het woord gelijktijdig verbindt Barth

het woord ‘kontingent’. Daarmee wil hij zeggen, dat de gelijktijdigheid een

daad van God is in dubbele zin (Barth spreekt van ‘doppelten Kontingenz’).

Zowel het spreken van God daar en toen als het horen van mensen hier en nu

is contingent. Barth geeft op deze manier aan dat er wel een belofte van

verbinding tussen spreken van God toen en daar en het spreken van God hier

en nu is gegeven, maar dat deze dialoog niet door de ware hermeneutiek kan

worden gegarandeerd. 

We tekenen hierbij kritisch aan, dat volgens de hermeneutische inzichten van

Gadamer en Ricoeur van een daadwerkelijke, absolute gelijktijdigheid geen

sprake kan zijn: lezers van nu maken op grond van hun eigen referentiekader

een ontwerp van de wereld van de tekst en hebben langs die weg deel aan een

uitwerking van de tekst in een bepaalde historische tijd. Niettemin is het

mogelijk in geloof te veronderstellen, dat dit een manier is, waarop God ons

verbinding geeft met voor het geloof fundamentele gebeurtenissen als de

Exodus of het beslissend heil van Godswege in Christus. Zo begrijpen we de

‘kontingente Gleichzeitigkeit’ in theologische en niet in hermeneutische zin. 

3. Dat spreken van God is ook Geheimnis, het openbaar worden van God op een

verborgen, indirecte manier. Het geschiedt in een menselijk spreken,

‘weltlich’ (als God niet wereldlijk sprak zou Hij niet verstaan worden). Zo

onderscheidt Barth  tussen gestalte èn het gehalte van het spreken van God,

tussen de verhulling van het Woord van God in een menselijk, wereldlijk

spreken èn de onthulling van het spreken van God als gehalte, als geheimenis

geïncarneerd in de gestalte. 

Wij kunnen, aards en zondig als we zijn, deze dubbelheid van gehalte en

gestalte niet in één denkbeweging vatten. We blijven eenzijdig. Vanwege die

eenzijdigheid bestaat er geen sluitende menselijke uitleg. Goede vertolkers

zijn er dan ook van doordrongen, dat Gods openbaring meer geeft dan zij zelf

uitleggend bezitten. ‘Die wirkliche Interpretation seiner Gestalt kann nur die

sein, die das Wort Gottes selber gibt’ (Barth, KD 1,1, 173). Barth rekent in het

verstaan en vertolken met een eigen kracht en dynamiek van het Woord Gods,

dat als het ware steeds weer morrelt aan de deuren van eens gegeven interpre-

taties en vertolkingen. Deze eigen dynamiek behoort in onze vraagstelling een

plek te hebben.

We kunnen er aan toevoegen, dat Barth later aan de preek een veel zelf-

standiger plaats als respons toekent. Hij verlaat dit idealistische onderscheid

tussen gehalte en gestalte van de preek en lijkt meer oog te hebben voor zoiets

als de ‘Wirkungsgeschichte’ van de tekst in de vertolking van de preek.

‘Predigt ist im Lauschen auf die Aussage der Schrift selbständig vollzogene

Aussage und Erklärung des Evangeliums, selbständig gewagter evangelischer

Anruf: insofern nicht mehr, nicht etwas Besseres, aber deutlich etwas

Anderes als einfache Schriftauslegung...Die Predigt hat aus der Bibel, nicht

über sie zu reden’ (Barth, KD IV 3, 996).

Verstaan in de zin van de hulp inroepen van allerlei exegetische methoden, die de

wereld van de bijbel bedoelen te ontsluiten, is niet hetzelfde als het openen van de
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bijbel voor het spreken van God en aan dat spreken gehoor geven. Dit onder-

scheid tussen  aan de ene kant ‘horen’ als een contingent gebeuren, waardoor

God aan het Woord komt en een echt contact van God met ons mogelijk wordt en

aan de andere kant ‘verstaan’ als het hermeneutische vakwerk, geeft een van de

problemen aan waarmee we in onze studie te maken hebben. We maken daarom

in deze studie onderscheid tussen het verstaan van de wereld van de tekst en, als

nadere door de interesse van vertolkers geleide toespitsing, het verstaan van het

getuigenis van het geding van God met de goden en het kwaad in de wereld van

de tekst.

Barth gaat uit van een enkelvoudige betekenis van een bijbelgedeelte. In dat

zoeken naar die ene betekenis ligt ook een motief om na te gaan of het eigen

verstaan klopt. De spreker mag dan qua intentie eenduidig zijn, de verstaander

hoort nu eenmaal veelduidig (Barth, KD 1,2, 799). De moderne hermeneutiek

rekent echter met een meervoudige zin van een tekst, niet alleen omdat het kan

zijn dat de auteur opzettelijk oneenduidig heeft willen zijn, maar vooral omdat de

eens geschreven tekst in steeds wisselende contexten en lezers opnieuw betekenis

krijgt. Barth houdt wel rekening met veelduidigheid in verstaan, maar wil zich

daarbij niet neerleggen, omdat er ergens een ware intentie van de tekst te vinden

moet zijn, of omdat althans de eigen interpretatie open gehouden moet worden

voor een betere, ware zin. Met het concept van de ‘open tekst’ zijn we evenwel

uitgegaan van een meervoudige betekenis van de tekst.

Omdat God zich heeft willen overgeven aan de verklaringsbehoefte van

mensen, dragen de gelovigen in een door God geschonken vrijheid medeverant-

woordelijkheid voor uitleg en toepassing. Daarbij moet worden bedacht dat het

getuigenis van apostelen en profeten zelf ook mans genoeg is om duidelijk te zijn

en mee te spreken (Barth, KD 1,2, 800). Elk gemeentelid is een hermeneut,

iemand die zich actief opstelt, ook ten opzichte van bijbelgeleerden, en geroepen

tot ‘Vermittlungsdienst’ (Barth, KD 1,2, 801). Een hermeneut werkt naar twee

zijden: naar de bijbel toe door te verhelderen en naar de mensen toe door aan te

dringen op het ter harte nemen van een betekenis en getuigenis van de tekst. 

We maken twee kanttekeningen betreffende de theologische kant van onze vraag.

Allereerst noteren we, dat we binnen de kerkgemeenschap teksten verstaan in de

verwachting dat God zal gaan spreken in de gestalte van menselijke woorden.

Daarmee is het verstaan uitgeleverd aan misverstaan van mensen die in het

ondermaanse nu eenmaal zondig en aards zijn. Toch is daarmee tegelijk kritische

ruimte en vrijheid gegeven aan allerlei exegetische methoden en gedachte-

patronen, die een poging wagen iets te verstaan van deze mensenwoorden, waar-

in het spreken van God schuil gaat. Wie deze relativering van de eigen methoden

en denkschema’s door en ter wille van het spreken Gods voortdurend onder ogen

ziet, kan tegelijk met enige onbevangenheid allerlei manieren uitproberen om

gestalte en gehalte van de openbaring niet alleen te verstaan, maar ook te

vertolken. Exegese is en blijft ook om theologische redenen een hypothese. God

maakt gebruik van ons verstaan, maar heeft eigen vrijheid om zowel de Schriften

te openen als de verstaander ontvankelijk te maken voor de beslissende waarheid.

Dat komt niet in mindering op de vrijheid en verantwoordelijkheid van de

verstaander. Het startpunt blijft daarom de eigen kracht van de tekst als

menselijke gestalte van Gods spreken. We nemen in het vervolg van deze studie

een dergelijk uitgangspunt serieus.

In de tweede plaats toont Barth door het spreken van God te benadrukken, dat

Gods ontmoeting met mensen een hoogst persoonlijk en intiem horen is binnen
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een geloofsrelatie. De inhoud van Gods spreken is ‘ein concretissimum, er hat

jedem Menschen je und je etwas ganz Besonderes, gerade ihn und so nur ihn

Angehehendes zu sagen (Barth, KD 1,1,145). Dat contact is het meest diepe dat

van Godswege geschieden kan in het verstaan en vertolken van bijbelgedeelten.

We vatten de bijbel op als het boek van de eerste getuigen van het komen van het

koninkrijk van Gods en als boek met antwoorden, die de eerste getuigen gaven op

Gods spreken en handelen met het oog op het komende Koninkrijk in wereld en

geschiedenis. In deze formulering is een direct en intiem spreken van God niet

uitgesloten, maar wordt een breder kader aangereikt van het in Christus gekomen

en komende Rijk van God, waarin God, mens en wereld in een verbondenheid

bestaan, zoals door God bedoeld. Om deze theologische kant te kunnen vast-

houden, onderscheiden we tussen aan de ene kant het verstaan van de wereld van

de tekst, dat wil zeggen het zodanig begrijpen, uitleggen en eigen maken van de

tekst, dat er een betekenisontwerp ontstaat. En aan de andere kant het verstaan, dus

het  zodanig begrijpen, uitleggen en eigen maken van een specifiek element in de

wereld van de tekst, namelijk het getuigenis van het geding van God met het

kwaad en de goden ter wille van het komen van het Rijk Gods, dat er een getuige-
nisontwerp ontstaat. De vertolking van de betekenis en het getuigenis in de context

van de gemeente is te beschouwen als een creatieve respons, waardoor mensen

contact kunnen krijgen met Gods toekomstopenend spreken en handelen. Zo

hopen we recht te kunnen doen aan het bijzondere gegeven, dat het in preken en

catechese om het spreken en handelen van God gaat.       

1.6 De Openbaring van Johannes 

We willen niet over teksten in het algemeen spreken, maar ons bepalen bij het

verstaan en vertolken van teksten uit de Openbaring van Johannes. Zo moet

blijken wat er bij toe-eigening als onderdeel van verstaan en vertolken speelt aan

weerstand en fascinatie en zo kan ook de eigen openbaringskracht van de wereld

van deze specifieke tekst aan bod komen. We hebben te maken met een deels

moeilijk te interpreteren boek met oordeels- en geweldspassages, die weerstand

kunnen oproepen en met tedere passages en prachtige beelden, zoals van het

nieuwe Jeruzalem. Het heeft de eeuwen door gelovigen en kunstenaars geboeid.

Het kan bestempeld worden als het beeldverhaal van het Lam, waarin beelden

over elkaar buitelen. Het beoogt hoorders en lezers, die zich in de gang van het

verhaal begeven, zo mee te nemen, dat ze niet anders kunnen dan kiezen voor de

strijd van God tegen de boze machten en voor standvastigheid in verbondenheid

met Jezus.

Het geschrift is uitdagend als bezinningsveld voor de relatie tussen verstaan

en vertolken vanwege de sterke intertekstualiteit. Intertekstualiteit wil zeggen, dat

een tekst niet een onafhankelijk van andere teksten bestaand weefsel is, maar met

vele draden verbonden met andere bestaande teksten. Zo lijkt de tekst van de

Openbaring een direct schriftelijk verslag van wat een  schrijver zag (‘Hetgeen gij

ziet, schrijf dat in een boek’ – 1:11), maar nadere beschouwing leert, dat 1:9-20 een

roepingsvisioen is, niet geformuleerd als een schriftelijke weergave van wat werd

gezien in een uniek visioen, maar beschreven in woorden uit Daniël 10 en

Ezechiël 1. Het laatste bijbelboek kent talloze toespelingen op boeken als Exodus,

Jesaja, Ezechiël, Daniël, Zacharja en de Psalmen (om alleen canonieke teksten te

noemen) en kan gezien worden als het verstaan en vertolken in een christelijke

context van het Exodusverhaal. Volgens Exodus ziet God de ellende van zijn
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verdrukte volk en zendt hij plagen naar Egypte om de boze krachten om te

buigen. Hij wil de farao op deze wijze dwingen de slaven vrij te laten. Als dat niet

lukt wordt het bloed van het paaslam aan de deurposten gesmeerd, waarna de

dood aan die deuren voorbij gaat en het volk in de paasnacht kan vertrekken. De

farao zet de achtervolging in. Zijn paarden en ruiters verdrinken in zee: Gods

vijanden vergaan. Dit basisverhaal van God die uit alle situaties van knechtschap

bevrijdt, ligt mede ten grondslag aan de Openbaring van Johannes. De beelden

komen terug: plagen, paarden en hun ruiters, oorlogen tegen Gods vijanden,

liederen van overwinning en het geslachte Lam, waarmee God Zijn volk losrukt

uit de tegenmacht van welke farao dan ook. De grote profeten hebben het beeld

van Babylon gevormd naar het beeld van Egypte en op een nieuwe uittocht

gehoopt, de Openbaring van Johannes hervormt dat beeld van Babylon. In het

laatste bijbelboek is Babylon in elk geval een soort Egypte waaruit mensen

moeten wegtrekken (18:4). 

Deze beperking tot de Openbaring van Johannes kunnen we verdedigen

vanuit een indeling in genres, die onder meer door homiletieken en door Ricoeur

worden gemaakt. Niet alle homiletieken onderscheiden een aparte benadering

van genres. Homiletieken als van Long (Long 1989) of Theissen (Theissen

1994b) gaan niet specifiek in op het bijzondere van preken over een specifiek

genre. Buttrick spitst zijn narratieve homiletiek hoofdzakelijk toe op verhalen, al

geeft hij ook ruimte aan een meer reflexieve wijze van preken, waarbij hij als voor-

beeld een profetische uitspraak van Amos neemt (Buttrick 1987, 381-387). In zijn

rubriek met literatuuraanwijzingen onderscheidt hij vrij willekeurig als vormen

in de hebreeuwse geschriften: verhalen, wetten, profetische vormen, poëtische

vormen (Psalmen) en wijsheidsvormen. En in de christelijke geschriften tussen

parabels, wonderen, disputen met tegenstanders, leeruitspraken van Jezus,

opstandingsverhalen, Johanneïsche vormen, Paulinische retorica en apoca-

lyptische vormen. Bij die laatste noemt hij literatuur over de apocalyptische

beweging en over de Openbaring van Johannes. Een specifieke homiletische

benadering van deze vormen werkt hij evenwel niet uit (Buttrick 1987, 476-483).

Dingemans gaat wel in op preken uit het Oude Testament, maar onderscheidt

niet in genres (Dingemans 1991). 

Greidanus maakt verschil tussen het preken vanuit verhalen, vanuit profetische

literatuur, vanuit evangeliën en vanuit brieven (Greidanus 1988, 188-336). Hij

erkent dat profetische literatuur tot een overkoepelend genre behoort, dat ook

verhalen, wijsheid en apocalyptische literatuur omvat. Weliswaar beperkt hij zich

tot het profetisch genre in de late profeten, hij verwijst toch ook naar de

Openbaring van Johannes, al is het opvallend dat hij daarbij alleen de bood-

schappen uit de hoofdstukken 2 en 3 vermeldt. We willen nu alvast zeggen, dat

we de Openbaring van Johannes rekenen tot de profetische literatuur.

Kenmerkend voor profetische literatuur is volgens Greidanus, die steeds

aanstuurt op een theologische interpretatie, dat profetie een boodschap van God

omtrent God omvat, een boodschap voor het heden met het oog op het komende

Koninkrijk van God met universele dimensies (Jes. 2:2-3 en Jes. 45:22-23),

verbeeld met de trekken van het verleden en geïnaugureerd door God en in

sommige voorstellingen (zoals Jes. 42:4) door een komende koning, een nieuwe

David (Greidanus 1988, 235ff.). Hij wijst onder andere op de eigenaardigheid van

de interpretatie van retorische structuren, metaforen en hyperbolen. 

Bohren deelt in naar tijdvormen van het Woord: herinnering, belofte en heden

(Bohren 1986, 159-347). Als hij het heeft over de prediking als belofte vraagt hij
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zich af hoe deze door hoop bepaalde prediking in de angst en zorg om de

toekomst troost zou kunnen bieden, hoe ze een futurologisch program kan

ontmythologiseren en hoe ze een eigenmachtige greep naar de toekomst evan-

gelisch kan beantwoorden. Hij bespreekt de prediking van de komende Redder,

een prediking die als belofte alle definitieve gegevenheden - ook met humor -

relativeert. Hij vervolgt met de prediking van de komende Rechter. Tegenover de

perversie van een hel- en verdoemenisprediking stelt hij de prediking van recht-

vaardiging en kruis. En tenslotte de apocalyptische prediking, die de Komende

voor de hele wereld aanzegt en die taal geeft aan de vreugde en vrees om de

toekomst. Een kenmerk van deze prediking is de fantasie. In de tegenwoor-

digheid van de Geest schept de fantasie alvast een nieuwe wereld. Hoewel hij niet

een apart genre noemt, onderscheidt hij in tijdvormen en heeft hij ruim oog voor

de apocalyptische prediking als gestalte van de prediking van de belofte.

Ricoeur heeft zich naast zijn filosofische werk ook bezonnen op de bijbelse

hermeneutiek. De Bijbel is een serieus te nemen leverancier van symbolen van

het kwaad en van verhalen. In een artikel ‘Toward a Hermeneutic of the Idea of

Revelation’ (Ricoeur 1980, 73-119) onderscheidt hij tussen vijf ‘discourses’,

waarin het begrip openbaring op verschillende, niet op één noemer te brengen,

manieren gestalte krijgt: profetie, verhaal, voorschriften, wijsheid en hymne. In

het eerste genre, de profetie, spreekt de profeet in de eerste persoon in naam van

God, openbaring wordt dan opgevat als een ingeving in iemands oor. In een

specifieke tak van profetie, de apocalyps, heeft openbaring te maken met het

onthullen van Gods plan betreffende de toekomst. Dit goddelijk geheim wordt

naar voren gebracht door middel van dromen, visioenen of symbolische

omzettingen van eerdere geschriften. Ricoeur beschouwt de apocalyptiek dus als

een vorm van profetie. Het tweede genre, dat van het verhaal, vertoont over-

eenkomst en verschil met de profetie. Een wezenlijk verschil is dat het verhaal

gericht is op de gedachtenis van fundamentele gebeurtenissen uit het verleden en

profetie vooruitkijkt naar de toekomst. Het verhaal is archeologisch en de profetie

teleologisch. Het bijbels verhaal is vooral geïnteresseerd in een fundamenteel

gebeuren als de verkiezing van Abram of de Exodus als een merkteken, een spoor

van Gods handelen. In de manier van vertellen wordt het gewone van de

geschiedenis getranscendeerd. Het derde genre is dat van de voorschriften, van

de Tora, waarin openbaring gezien wordt als ultieme wil voor het dagelijks leven.

Deze Tora is niet iets van louter heteronomie, maar heeft een plaats in het

verbond van God met zijn volk. Het vierde genre, dat van de wijsheid, is bedoeld

voor elk mens. Wijsheid wordt geboren als ethos en kosmos worden samen

gedacht en botsen vanwege het lijden en dan vooral vanwege het onrechtmatig

lijden (Job). Vertrouwd zijn met wijsheid is niet onderscheiden van vertrouwd

zijn met God: wie wijsheid betracht vreest God. Het vijfde genre, de hymne

(Psalmen) geeft de mogelijkheid God aan te spreken in de tweede persoon. De

openbaringskant van de Psalmen is dan dat de gevoelens van klacht en ver-

trouwen gevormd zijn door hun object. We spreken met God op basis van wat we

van God weten. Ricoeur gebruikt deze genres om te laten zien dat God daarin op

uiteenlopende wijze aan het licht komt. Dat rechtvaardigt de onderscheidingen en

maakt dat er in de Schriften niet één manier van openbaren is.

We gaan mee met de opvatting, dat de Openbaring van Johannes tot het genre

van de profetie behoort, maar zullen merken dat de andere genres ook voor-

komen in de Openbaring van Johannes. Het boek heeft een verhaal-plot. Het is

juist in de strijd van God met het kwaad en met machten, die zich gedragen als

goden er op uit de lezer te laten kiezen en voorschriften te volgen, het is hymnisch
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en het bevat ook wijsheidsonderdelen.

1.7 Vraagstelling, werkwijze en opzet

1.7.1 Samenvatting
We vatten samen, wat we in de verkenning hebben gevonden vanuit onze voor-

lopige vraagstelling betreffende de legitimering van de overgang van verstaan

naar vertolken.

• Onze vraag heeft een plaats in voorbereidingsschema’s voor preek en 

catechese. 

• Vertolken veronderstelt verstaan. Het verstaan van de tekst in de context van

ontstaan zal leiden tot distantiatie, tot een mengeling van vertrouwdheid en

vreemdheid, tot een spanning tussen weerstand en fascinatie. Er is een grote

afstand tussen de wereld van de tekst en de wereld van de vertolkers. Sommige

benaderingen van teksten zijn meer auteurgericht, andere stellen de relatie

van de tekst tot het publiek meer centraal en weer andere willen graag de

referentie, hetzij de historie, hetzij de gedachtewereld op het spoor komen. Elk

van deze manieren is legitiem, mits uitleggers inzien wat de methode niet

waarneemt. Het brengt ons bij de rol die de betekenis van de tekst in de tijd

van ontstaan speelt in de vertolking. 

• Vertolken kan uitgaan van een ‘open tekst’, waarmee een verhouding wordt

gezocht. Dit concept is theologisch te beschouwen: Gods Woord is, totdat God

alles in allen is, een open tekst die vraagt om antwoord en vervulling.

• In de vertolking wordt een verbinding met teksten van vroeger gelegd via

verwantschap in de structuur van de tekst, via grondmotieven en theologische

concepten.

• Vertolken in de gemeente gaat uit van een verbinding tussen de gemeente van

toen in de positie van ‘being-saved-in-the-world’ en deze positie nu. Belangrijk

is dus bij het verstaan inzicht te verkrijgen in de wijze waarop in de tekst de

gemeente ter sprake komt.

• Vertolkers zijn te beschouwen als getuigen, die het getuigenis van de tekst

voor zichzelf en voor de gemeente bepalen en omzetten in een preek of

catechese.

• In het handwerk van het verstaan (begrijpen, uitleggen en toe-eigenen) van

bijbelteksten speelt de toe-eigening, het zich eigen maken van een betekenis

van de tekst in ontwerp een belangrijke rol. We gaan ervan uit, dat het niet een

wetenschappelijk exegeet is, die verstaat, maar iemand, die zich voorbereidt op

een vertolking in de gemeente en daarbij wel gebruik kan maken van weten-

schappelijke commentaren. Specifiek voor vertolkers is, dat ze meer toe-

gespitst belang stellen in het verstaan van het getuigenis van de tekst: wat

getuigt deze tekst over het spreken en handelen van God en over het geding

van God met het kwaad? Dit ontwerp van betekenis (met een toespitsing op het

getuigenis) wordt creatief gebruikt en verwerkt  in een vertolkingaanbod in

preek en catechese. In de termen van Ricoeur onderscheiden we drie vormen

van refiguratie: (a) de refiguratie in het betekenisontwerp; (b) de refiguratie in

het getuigenis; (c) de refiguratie in het vertolkingaanbod. Een vierde

refiguratie, die we niet onderzoeken, is de respons, die gemeenteleden geven

in hun leven op het vertolkingaanbod, bijvoorbeeld door zich getroost of onder

kritiek gesteld te weten, door er blijk van te geven iets geleerd te hebben, de

preek na te vertellen of door iemand een pastoraal bezoek te brengen. Ook
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zulke antwoorden van de gemeente zijn in termen van Ricoeur te beschouwen

als refiguratie.

• Vertolken veronderstelt dat God spreekt en handelt. Vertolkers moeten zich

bewust zijn van hun concept van handelen van God.  

• Vertolken van een bijbelgedeelte is een specifieke werkvorm van de gemeente,

die de bijbel verstaat in de verwachting, dat door de ontmoeting van de

gemeente met de wereld van de tekst God daarin gaat spreken met het oog op

het koninkrijk van God. Dit spreken van God is hermeneutisch niet in regie te

nemen en relativeert onze hermeneutische inspanningen. In de praktisch-

theologische reflectie betekent dit rekenen met het spreken van God een

kritisch ferment. 

• Vertolkers van tekstgedeelten uit de Openbaring van Johannes worden

geconfronteerd met de eigen aard van de beeldenrijkdom van het laatste

bijbelboek. De beelden vragen om een methode van verstaan, die beelden weet

te ontsleutelen en oog heeft voor de specifieke kenvorm van verbeelding en

symbolisering. Ze vergen een methode die de beelden tot nieuw leven brengt,

zodat de hoorders en catechisanten van nu worden geraakt. Een vraag is hoe

beelden kunnen worden vertolkt?

1.7.2 De eigenlijke vraagstelling
In de verkenning zijn al bepaalde beslissingen genomen ten aanzien van de

verhouding tussen verstaan (van betekenis en getuigenis) en vertolken, maar er

zijn ook problemen gerezen, die om nadere analyse vragen. Die analyse geschiedt

in deze studie. Het doel van een dergelijke analyse is om theoretisch inzicht te

krijgen in de overgang van het verstaan van bijbelteksten naar de vertolking in

preek of catechese. Het onderzoeken van voorwaarden voor een verantwoorde

overgang van verstaan naar vertolken geeft een mogelijkheid bij de voorbereiding

bewuster en hopelijk ook creatiever om te gaan met de exegese. De toetsing

achteraf op basis van deze voorwaarden  kan meer inzicht verschaffen in de

mogelijkheden en grenzen van de manier waarop predikanten en catecheten de

bijbel gebruiken. Praktische theologie analyseert, oordeelt en doet aanbevelingen

voor handelen. Deze studie beweegt zich op het analytische en theoretische vlak

en beperkt zich tot een aspect van de voorbereiding van een preek of catechese

over een bijbeltekst. Af en toe worden bij wijze van illustratie beleidsaan-

bevelingen gedaan, maar dat is niet het doel van deze studie. Verkenning en doel

brengen ons bij de vraagstelling.

De vraagstelling van onze studie luidt: onder welke voorwaarden kunnen predikanten
en catecheten als vertolkers een betekenis en getuigenis van een bijbelgedeelte
verantwoord omzetten in een vertolking voor kerkgangers of catechisanten?

Deze vraagstelling werken we uit in verschillende hoofdstukken aan de hand

van subvragen. We gebruiken daarbij de Openbaring van Johannes intensief als

illustratiemateriaal. De beantwoording van subvragen moet leiden tot de beant-

woording van de hoofdvraag. We vermelden hier alleen de eerste subvraag, die we

in het volgende hoofdstuk gaan bespreken: op welke terreinen nemen vertolkers
hermeneutische en theologische beslissingen als ze een vertolking voorbereiden?

Voor het antwoord op deze vraag hebben we inzicht nodig in hermeneutische en

praktisch-theologische uitgangspunten. We beperken ons er toe het terrein van

verstaan, het terrein van getuigen en het terrein van vertolken op basis van de

hermeneutiek van Gadamer en Ricoeur in kaart te brengen. Aangezien het om
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vertolkers gaat, die betekenissen van een tekst willen vertolken, hebben we ook

een praktisch-theologisch perspectief nodig op vertolken (hoofdstuk 2). Aan het

eind van hoofdstuk 2 kunnen we de onderzoeksvraag toespitsen en laten zien op

welke wijze de vraagstelling wordt uitgewerkt. Namelijk door op zoek te gaan naar

voorwaarden voor het verantwoorde gebruik van een oorspronkelijke intentie

(hoofdstuk 3) en naar voorwaarden voor het verantwoorde gebruik van beelden en

beeldspraak (hoofdstuk 4). Daarna bezien we de voorwaarden, die gelden voor het

interpretatieveld van bijbels-theologsiche lijnen (hoofdstuk 5), van een

theologisch paradigma (hoofdstuk 6) en van een cultureel-maatschappelijke

context (hoofdstuk 8). In hoofdstuk 7 laten we bij wijze van voorbeeld zien, dat er

nog andere interpretatievelden bestaan die vertolkers op weg naar hun preek of

catechese betreden. In het praktisch-theologische slothoofdstuk zullen we nagaan

welk antwoord we hebben gevonden op onze vraagstelling (hoofdstuk 9). 

werkwijze
De werkwijze voor de praktisch-theologische analyse, is er één van participatie.

We kiezen voor een ervaringsnabije benadering (zie Dingemans 1990, 81-113, 

121-132).  Deze houdt in, dat we teksten uit de Openbaring van Johannes als een

oefenterrein voor hermeneutische vragen benutten. We zetten stappen op weg

naar een vertolkingaanbod via een ontwerp van betekenis en getuigenis. En

onderweg reflecteren we op die stappen en zijn we op zoek naar voorwaarden. We

hebben niet de pretentie een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de exege-

se van de Openbaring van Johannes. We volgen vertolkers, die van bepaalde exe-

getische inzichten gebruik maken om de tekst te verstaan, zoals vertolkers dat ple-

gen te doen. Over die ontwerpen van betekenis is een exegetisch discours

mogelijk. Alleen dat discours voeren we in deze studie niet.

Een andere beperking is, dat het aspect, dat vertolkers om te komen tot 

een preek of catechese zich verplaatsen in het perspectief van de hoorders

(Dingemans 1991) of leerlingen (Bulckens 1994), nauwelijks de aandacht krijgt,

die het verdient. Die perspectiefwisseling is wezenlijk onderdeel van de voor-

bereiding, zo bleek al uit het schema van voorbereiding. We onderzoeken hier

alleen een deel van het voorbereidingsproces vanuit de vraag wat vertolkers met

de wereld van de tekst doen. 

We zullen dus al doende tot praktisch-theologische reflectie komen. Door zelf

een deel van de weg van verstaan naar vertolken te gaan, kunnen facetten en

factoren, vooronderstellingen en inzichten worden opgespoord en besproken. Zo

kunnen de verworven inzichten worden toegepast en aan een aanvankelijke

beoordeling worden onderworpen. Door deze werkwijze komen we terecht in een

hermeneutische cirkel van de door ons uitgevoerde exegetische praktijk en de

normen, die op ons afkomen uit diezelfde bijbel, de christelijke theologie, de

normen en waarden van de samenleving en onze persoonlijke visie. Het is een

cirkel, waaraan we niet ontkomen. 
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2

Hermeneutische en 

praktisch-theologische uitgangspunten

Vertolkers van tekstgedeelten uit de Openbaring van Johannes verrichten

verschillende activiteiten om de toenmalige bedoeling en betekenis op het spoor

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

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

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

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

hypotheses opstellen en toetsen, interpreteren, theologische afwegingen maken,

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

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

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

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

ogen zien en zo is er meer te noemen.

Deze activiteiten spelen zich af in het hermeneutisch bewustzijn van de

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

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

bereiding een nauw omschreven stappenplan, waarin verstaan en vertolken zijn

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

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

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

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

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

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

We brengen ter beantwoording de drie voornaamste terreinen in schema:

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

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

aldus.

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

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

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

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

vertolken, waarin interpretatievelden zijn benoemd, zoals bijbels-theologische

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

vertolkers beslissingen nemen.

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

exemplarisch.

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

uitgewerkt in subvragen.

2.1 Verstaan door vertolkers

Mensen hebben verschillende redenen en motieven om een bijbeltekst te

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

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

een beschrijvende en niet normatieve benadering historisch interpreteren, omdat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figuur 1

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

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

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

kunnen volgens het principe van intertekstualiteit teksten ten grondslag liggen.

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

toenmalige publiek. Vervolgens staan onder het kopje betekenisontwerp de

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

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

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

Teksten Tekst

Verleden
(van onstaan)

Werkelijkheid
auteur/publiek

Betekenisontwerp

Heden
(van verstaan)

Werkelijkheid
vertolker/gemeente

Gesprek

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

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

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

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

vertolker tussen de tekst en het betekenisontwerp ontstaat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijbelteksten zijn niet zelden een heractualisatie en herinterpretatie van het

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

gebeurtenissen rond het optreden van Jezus als Exodusgebeuren interpreteert. Een

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eerste gezicht psychologische term ‘hermeneutisch bewustzijn’ noemt Gadamer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interpretaties van en gesprekken met hermeneutische denkers uitvoerig

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een mens in de natuurwetenschappelijke benadering van de werkelijkheid een

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vertegenwoordigen verbinden de vooroordelen ons met het verleden, omdat ze

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

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

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

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

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

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

begrijpen.

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

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

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

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

mondig oordelen over teksten. Gadamer bestempelt het vooroordeel in positieve

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

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

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

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

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

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

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

sche vreemdeling. Interpretatie begint niet met misverstand en vervreemding,

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

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

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

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

ken naar een bevredigende interpretatie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Daarom bewaart het verleden altijd een reserve aan mogelijke betekenissen voor

nieuwe hermeneutische situaties.

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

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

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

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

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

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

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

Horizontverschmelzung, die mit dem Entwurf des historischen Horizontes

zugleich dessen Aufhebung vollbringt. Wir bezeichneten den kontrollierten

Vollzug solcher Verschmelzung als die Aufgabe des wirkungsgeschichtlichen

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

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

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

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

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

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

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

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

We maken een aanvullende kanttekening bij het begrip effectieve

geschiedenis. Tussen letter en geest stroomt de overleveringsgeschiedenis, die

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

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

tegenstrijdigheid. Mensen kunnen met diametraal verschillende opvattingen in

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

geschiedenis van de Openbaring van Johannes zonneklaar. Fundamentalisten,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gekomen uit een openbare of collectief-onderbewuste werking van de

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

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

of bronervaringen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persoonlijke categorieën van verbondenheid en vrijheid op. Tekst en traditie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

steller geworden en blijkt allang vragen te hebben die onze vooropgezette

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

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

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

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

uitlegger, een spel waarvan de uitkomst open is.

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

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

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

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

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

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

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

gemeenschap, die een bepaalde kritische of instemmende omgang met traditie

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

van een geïnstitutionaliseerde samenleving. Deelname aan het gesprek met een

gemeenschappelijke traditie geschiedt nooit door een geïsoleerd, zuiver

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wereld behoort tot de wereld van de tekst.
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cirkels, een voorbeeld
Met de toepassing van de ‘hermeneutische cirkels’ hebben vertolkers een

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en gelegde verbanden terecht zijn. Neem bijvoorbeeld de gedachten over

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

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

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

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

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

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

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

verklaringen kunnen commentaren worden geraadpleegd. Het zal uitmaken hoe

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

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

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

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

door een mogelijk nieuw en beter betekenisontwerp.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rijkdom denkt en of hij bijvoorbeeld een bevrijdingstheologische positie

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

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

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

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

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

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

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

veel gedachten loskomen en er meer verstaanselementen worden aangeboord

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

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

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

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

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

de tekst. Welhaast intuïtief toetst de lezer door terugkoppeling overeenkomstig

een mogelijke oorspronkelijke bedoeling.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

met fantasie een reconstructie maken en tegelijk een onderhuidse verbinding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ricoeur hanteert ook wel de zes factoren uit het communicatieschema van

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

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

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

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

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

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

van betekenis tegenover allen die meer hechten aan mondelinge overlevering en

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

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

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

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

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

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

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

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

factoren bespreken we met behulp van het volgende schema: 

Figuur 2

Werkelijkheid

Werk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

onderzoeken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

communcatieve karakter,

auteur
Literatuurwetenschappers bedoelen met de term ‘auteur’ verschillende figuren

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

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

sommige stromingen in de literatuurwetenschappen wordt de individuele auteur

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

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

Behalve aan de oorspronkelijke auteur, denken literatuurwetenschappers ten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

drie mogelijkheden zijn te herkennen in de Openbaring van Johannes.

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

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

controversieel vanwege haar duistere passages en verwarrende inhoud. Geen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

waaruit de auteur afkomstig is.

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

oorspronkelijke auteur als een objectief en historisch verankerd tegenover

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

schillende betekenissen van het begrip auteur en met de verschillende soorten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ontmoet kan worden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

God uiteindelijk het subject is.

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

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

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

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

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

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

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

visionair en vooral naar zijn interactie ook in gebaar en gelaatsuitdrukking

met het geschouwde. De tapijtkunstenaars voorzagen Johannes van een

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

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

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

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

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

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

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

kasteelachtige omgeving. Soms trekt Johannes zich veilig terug als het

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

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

het nieuwe Jeruzalem getoond wordt laat Johannes het gebouwtje ver achter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schouwer en geschouwde wordt direct getoond.

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

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

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

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

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

verrassend en kritische stem.

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

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

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

taalgebruik wordt geactualiseerd als een gebeurtenis, maar begrepen als

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gedifferentieerd publiek heeft.

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

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

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

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

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

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

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

aspect ook werkzaam.

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

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

gedachten en overtuigingen.

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

historische realiteit? Een meditatief vertolker als Cromphout speelt met de

gedachte van een fictieve verbanning en beschouwt Patmos als een

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

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

eenzame getuige’ (Cromphout 1979, 19).

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

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

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

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

maar dat uiteindelijk een gereconstrueerde auteursintentie in de verwijzing de

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

historische betekenis. Gadamer vindt dit onderscheid tussen duidingen van lezers

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

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

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

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

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

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

spanning tussen gebeuren en betekenis en anderzijds een spanning tussen zin

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

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

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

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

herkenning van de auteursintentie vanuit het standpunt van het oorspronkelijk

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

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

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

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

verstaan en wat voor mondeling taalgebruik geldt mutatis mutandis te laten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tussen ‘zin’ en ‘referentie’ nader bekijken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

actualiseert als gebeuren en een luisteraar dat taalgebruik begrijpt als betekenis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het niveau van de zinsbouw onderscheid worden gemaakt tussen wat wordt

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

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

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

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

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

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

vervolgens de betekenis toegeëigend. Ricoeur neemt een positie in tussen 

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

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

historische omstandigheden zijn opgegaan in een inhoud. Dankzij het schrift

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

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

vergelijkbaar met spreken. Volgens Ricoeur is het voornaamste verschil tussen

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

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

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

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

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

altijd als controleerbare verwijzing aanwezig.

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

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

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

politieke of maatschappelijke of godsdienstige ontwikkelingen. En wat de

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

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

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

geregistreerd of krijgen we juist een propositionele inhoud met een gevoelslading

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autonome ander aanbieden, tegenover wie vertolkers zich verhouden in de

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

nemelijke criteria op om vermoedens, misverstanden en onjuistheden over de

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

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

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

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

oorsprong en de beslissende kern.

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

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

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

in meer of mindere mate een communicatieve betrekking tot een historische

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

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

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

hoorders vermaant de eigen zichtbare historische context (van 95 na Chr.) te
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verstaan in het licht van de diepte-dimensie van de strijd tussen God en het

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

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

versluierd over de historische werkelijkheid spreekt? Nu blijken er verschillende

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vanuit een onbevooroordeelde, archimedische positie buiten de tekst te kunnen

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

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

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

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

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

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

stappen.

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

Johannes als taalwerkelijkheid en willen van verwijzingen in de tekst naar

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

Meestal maken vertolkers gebruik van allerlei vormen van structuralistische

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

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

een aanlokkelijke werkwijze: er komen gemakkelijk universele theologische

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

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

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

gevoed en waarop de tekst ingaat.

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

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

tussen tekst en situatie geloofsvragen opwerpt.

Schüssler Fiorenza volgt in haar uitleg een methode om de communicatieve

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

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

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

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

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

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

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

analyse kan integreren (Schüssler Fiorenza 1991, 20).

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

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

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

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

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

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

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

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

alternatieve manieren van verwerken van de situatie bekend moeten zijn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

heeft nagelaten. Maar ook omdat er een geloofsgemeenschap van verstaan

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

waarin teksten om verstaan ‘roepen’.

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

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

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

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

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

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

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

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

en een nieuw handelen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moet worden ingeleverd om het gezag te kunnen handhaven.

2.2 Verstaan van een getuigenis door vertolkers

We hebben hermeneutische veronderstellingen van verstaan door vertolkers

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

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

zelfstandigheid van de goede verstaander is belicht in de spanningsvelden van

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

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

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

catechese willen ze hoorders en catechisanten aanmoedigen te communiceren

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

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

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

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

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

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

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

van God ter harte willen nemen

Vertolkers zullen dus God niet enkel, zoals literatuurwetenschappers,

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

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

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

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

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

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

kritische betekenis voor geloof en geloofsgemeenschap te ontlenen. Daar komt

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

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

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

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

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

in algemeen hermeneutische termen kunnen beschrijven en inkaderen ook nog

eens een keer in relatie te zien met theologische interpretamenten.

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

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

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

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

besteden aan de verhouding tussen algemene en bijzondere hermeneutiek.

Figuur 3

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

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

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

met de titel ‘The Hermeneutics of Testimony’). 

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

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

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

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

van getuigen worden beschouwd.

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

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

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

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

een openbaring of verschijning en zelfs dat iemand getuige is van een getuigenis.

Voor de eerste christenen bijvoorbeeld kon al gauw niet zoveel onderscheid meer

worden gemaakt tussen degene, die de levende Heer met eigen ogen gezien had

èn degene aan wie de opgestane Heer was verschenen, zoals Paulus op weg naar

Damascus of Johannes op Patmos èn degene die via bijbelse geschriften, evange-

liën, brieven of apocalypsen contact kreeg met God. 

Wil iemand filosoferen en theologiseren over het getuigenis, dan kan dat

alleen wanneer zij of hij zich bewust is van de eigen interpretatie. Een getuigenis

interpreteren is namelijk een daad van zelf-exegese (men moet een ontwerp van

zichzelf maken) en een daad van historisch verstaan gebaseerd op tekenen, die

het absolute of de Absolute gaf (men maakt een ontwerp van het gebeuren).
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Ricoeur zoekt naar deze verbinding tussen zelfonderzoek en historische

exegese. Hij gebruikt daarvoor het concept getuigenis, dat hermeneutisch is in

een dubbele zin (Ricoeur 1980, 145). Ten eerste: het getuigenis is een gave, het

geeft een inhoud die geïnterpreteerd wil worden, het is een manifestatie. Het

getuigenis van de openbaring van God op de Sinai en van leven, kruis en

opstanding van Christus geeft te denken en doorbreekt de autonomie van de tekst

die daarvoor taal heeft en doorbreekt de autonomie van de verstaander van deze

tekst. Ten tweede: het getuigenis geeft niet alleen inhoud aan een interpretatie,

het ‘roept’ om een interpretatie. Het getuigenis als roepstem vraagt om respons,

omdat het een dialectische spanning tussen betekenis en gebeuren overdraagt.

Zo wordt het Exodusgebeuren (als ervaring, gebeuren en betekenis) overgedragen

met een grote potentie aan betekenis voor andere tijden. Interpretatie is ook

nodig, omdat de interpretator moet onderscheiden tussen een waar en vals

getuigenis, tussen de manifestatie en de crisis van allerlei andere mogelijke

verschijningen. En het getuigenis roept om interpretatie, omdat er een spanning

geconstateerd kan worden tussen getuige en getuigenis, zoals bij Jezus, die heeft

geleden aan het getuigenis of in de Openbaring van Johannes waar sommige

getuigen martelaren zijn geworden. Dat alles vraagt om onderscheiding der gees-

ten op basis van wat de uitleggers van God te weten zijn gekomen.

De term ‘getuigenis’ is passend met het oog op de Openbaring van Johannes.

Van de dienstknecht Johannes (doulos) wordt gezegd in de inleiding, dat hij

heeft getuigd (emarturèsen) van het woord Gods en van het getuigenis (martu-

rian) van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft (Op. 1:2). In die zin staat

een verband tussen het spreken van God en het getuigenis door Johannes. En

deze unieke ervaringen zijn getransformeerd tot een tekst. De inleiding

betitelt de Openbaring van Johannes als woorden van profetie (Op. 1:3). In

19:10 lezen we, dat het getuigenis van Jezus de geest der profetie is. Aan de

ene kant is hier sprake van profetie en van bijzondere christelijke profeten, die

het getuigenis van Jezus hebben (19:10) en daaraan kunnen lijden, aan de

andere kant is niet uitgesloten, dat alle christenen in hun getuigenis naar bui-

ten gezien kunnen worden als mensen die het getuigenis van Jezus hebben

(12:17). In 19:10 krijgt de ik-figuur te horen van de engel (de mededienst-

knecht) niet hem te aanbidden, maar God. Daarmee is aangegeven waarom

het gaat bij de geest van de profetie als getuigenis en daarmee is waarschijnlijk

ook begrijpelijk waarom de gemeente ook als getuige wordt gezien: de

Openbaring van Johannes onderstreept een bijzondere rol voor de gemeente.

Ze moet op basis van de geest der profetie, geïnspireerd door de Openbaring

van Johannes de confrontatie zoeken met de afgoderij van Rome, zoals Elia

met Izebel in conflict was en getuigenis geven van het geding tussen God en

de machten, die zich als goden gedragen (Schüssler Fiorenza 1991, 31f.;

Bauckham 1993, 118-121). Het boek is zelf een profetisch getuigenis.

2.2.2 Spreken, komen, troosten
De woorden spreken, komen, troosten, die we in figuur 3 gebruiken om het

handelen van God aan te duiden, dragen een communicatief karakter. Ze zijn

ontleend aan Noordmans omschrijving van de triniteit in Herschepping: ‘Maar 

God kan volgens het evangelie telkens anders. De eenheid Gods is gebroken. 

Als spreken niet genoeg is, dan komt Hij; als komen niet genoeg is, dan 

troost Hij. Dat meervoud moet in iedere toespraak te horen zijn...De gehele bijbel

is de openbaring van wat in 1 Johannes 4:16 staat. God is liefde’ (Noordmans, 
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VW 2 1979, 223). De Openbaring van Johannes tekent als anti-beeld de triniteit

van het verderf: de draak, het beest uit de zee en het propaganda-beest uit de

aarde (Op. 13). De Openbaring van Johannes presenteert God, het Lam en de

Geest als een op menselijkheid bedacht meervoud in God, dat zich keert tegen de

macht van het meervoudig kwaad. Beeld en tegenbeeld staan tegenover elkaar.

Wie God zegt, zegt ook het tegendeel: chaos en destructie.

Deze God gaat op verschillende manieren om met de realiteit. God spreekt en de

wereld ontstaat tegenover de chaos, de oervloed, staat in Genesis 1 te lezen. Het

Rijk van God vormt een tegenbeeld van de chaosmachten. Als er sprake is van een

nieuwe hemel en een nieuwe aarde in het laatste bijbelboek, dan wordt gedacht

aan een zo ingrijpende verandering, dat alleen God die kan teweegbrengen.

Tegelijk zijn mensen geroepen tot hoop en verantwoordelijkheid en mogen ze

weten dat het Rijk van God als een verborgen werkelijkheid actief tegenwoordig

is. Er bestaan tekenen, voorlopige en tijdelijke realisaties van dat rijk, als de

vervulling van de verlangens naar voldoende eten, liefde en veiligheid, van

verlangens naar heelheid, vergeving, verzoening en bevrijding van kwaad, van

verlangens naar volledige vervulling van de menselijke mogelijkheden.

God spreekt niet alleen, maar komt in Jezus en bindt in hem de strijd aan tegen

zonde en vervreemding. In dat komen brengt Jezus het koninkrijk van God nabij

en geeft hij nieuw leven, waarin de breuken van de mens ten opzichte van God,

ten opzichte van de naaste, ten opzichte van de kosmos en ten opzichte van

zichzelf zijn geheeld. De tegenkrachten, zoals de demonen, komen aan het licht

in Jezus’ optreden. Aan het kruis wordt Jezus het meest teruggedrongen door het

kwaad, maar het kwaad heeft het niet gewonnen. Deze weg door kwaad en lijden

heen wordt door God gelegitimeerd en verstaan als verzoening. Christus staat op

en neemt mensen in dienst van zijn ‘weerloze macht’ en bevrijdt tot navolging.

De notie, dat God troost wil zeggen, dat de werkelijkheid vindplaats kan zijn

van Gods Geest, die zich keert tegen de ongeest van dood en verstoring. De Geest

is een levendmakende kracht, een vernieuwer die wat niets is in aanzijn roept.

‘Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt’ (Op. 2:7,11,17,29;

3:6,13,22). De Geest doet zuchten en bidden en verlangen naar vervulling en

heelheid. De Geest doet de mens zin vinden, temidden van onzin en zinloosheid.

De Geest werkt als een vuur van oordeel. Door de Geest worden het kwaad en de

conflicten tot op de bodem ontmaskerd, zodat mensen zich kunnen geven aan de

krachten van vernieuwing. Deze Geest sticht de geloofsgemeenschap en houdt de

gemeente bij de beloften van God als overwinning op het kwaad.

Geense heeft gewezen op het belang van de plaats van de gemeente. ‘So ist der

Ort der Gemeinde kein esoterischer Ort, wo wie in den Mysterien sterbende

und auferstehende Götter gefeiert werden, sondern ein Ort in der Geschichte,

wo auf Grund der Versöhnung Entscheidungen getroffen werden. Durch

diesen besonderen, aus der Allgemeinheit abgesonderten Ort wird gerade die

Hoffnung für die Welt bewahrt’ (Geense 1971, 125). De soms bizarre

voorstellingen over de toekomst in de bijbel zijn niet voldoende te begrijpen

vanuit het anthropologisch gegeven, dat het wezens-eigen aan de mens is

boven zichzelf uit te hopen. Theologie (het spreken van God) en ecclesiologie

(de horende en antwoordende gemeente) overstijgen en doorbreken deze

antropologie. In de gemeente wordt de individualiteit binnengebracht in de

verwachting van Gods Rijk (Geense 1984, 442).
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Dit ‘geloofsverhaal’ brengt het meervoudig handelen van God tegenover chaos,

kwaad en zinloosheid in samenhang. Hermeneutisch betekent dit, dat vertolkers,

die bezig zijn te verstaan, belang stellen in de aspecten van de tekst, die refereren

aan dit fundamentele verhaal van God en kwaad en de plaats van de gemeente als

verstaansgemeenschap. Ze zullen ook lezen in het licht van dit ‘verhaal’ en ze

zullen het ‘verhaal’ aanvullen, uitdiepen of corrigeren op basis van wat ze in de

tekst van de Openbaring van Johannes lezen. Ze zullen het omzetten in

concepten. Het is een manier om in de exegese aandacht te krijgen voor het

spreken en handelen van God en voor de betrokkenheid van de gemeente daarbij.

2.2.3 Algemene en bijzondere hermeneutiek
De relatie tussen algemeen hermeneutische uitgangspunten en de uitgangs-

punten van een meer regionale hermeneutiek, in ons geval de hermeneutiek van

een getuigenis uit het geloofsboek van de kerk, lijkt op de relatie tussen sociale

wetenschappen en de theologie. Er zijn verschillende betrekkingen denkbaar:

nevenschikkende en onderschikkende relaties (Van der Ven 1993, 90vv.).

Wat de onderschikking betreft: men gaat er dan van uit, dat de aspecten van de

algemene hermeneutiek wel belangrijk zijn, maar ondergeschikt aan de

bijzondere hermeneutiek. Goed exegetisch verstaan richt zich in dit verband op

het verstaan van de tekst als tekst, maar de wezenlijke theologische verstaansleer

is in deze visie geïnteresseerd in de relatie tot Gods spreken en vertegenwoordigt

dientengevolge een meerwaarde. Deze onderschikking kan paradoxaal genoeg

leiden tot een geringschatting van de theologische hermeneutiek: die is wel

belangrijk, maar gaat eigenlijk alleen over het spreken van God. De algemene

hermeneuse heeft interessantere dingen te doen in het maken van een betekenis-

ontwerp. Het gevaar dreigt dat de wereld van de tekst en het spreken van God elk

hun eigen terrein hebben en in zekere zin elkaars concurrent zijn. Maar het valt

juist op, dat Gods handelen de teksten en degenen die verstaan in dienst neemt.

De Geest stelt zich niet concurrerend op ten aanzien van gewoon goed verstaan.

Wat de nevenschikking betreft, algemeen verstaan en theologisch verstaan

kunnen elkaar afwisselen, of bijna natuurlijk in elkaar overlopen. Een nadeel is

dan dat men niet meer goed weet te onderscheiden: het blijft nu eenmaal zo, dat

sommige exegeten wel de Openbaring van Johannes in hun historische context

willen verstaan, maar bijvoorbeeld geen begrip en waardering willen opbrengen

voor de manier waarop God ter sprake komt in de Openbaring van Johannes.

Maar het kan ook ordelijker toegaan in de nevenschikking: dan worden eerst de

exegetische middelen toegepast om te verstaan en vervolgens wordt het resultaat

nog eens als getuigenis in theologische zin en als geloofstaal van de gemeente

geïnterpreteerd en bijvoorbeeld geplaatst en gelezen in het kader van het verstaan

van Gods kritisch meervoudig handelen. Deze studie staat deze laatste vorm voor.

Vaessen ziet de algemene hermeneutiek als een instrument van de bijbelse

hermeneutiek, als een dienstverlener (Vaessen 1997, 103, 105). Dit lijkt een

ondergeschikte relatie. Hettema, die bij Ricoeur de relatie tussen een bijbels

verhaal en de filosofie onderzoekt, spreekt van een tweerichtingsverkeer. De

bijbelse hermeneutiek herinnert de filosofie voor wat de waarheid betreft aan

een transcendente realiteit en brengt bovendien contingente gebeurtenissen

in, geïnterpreteerd als van buiten komende openbaring van het absolute.

Daardoor komt de filosofische claim voor autonomie onder kritiek te staan en

moet de filosofische hermeneutiek op zijn minst de betekenis van de

symbolen, teksten en getuigenissen opvatten als belangrijk voor het verstaan
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van het zelf. Aan de andere kant moet de theologie in relatie tot de bijbelse

hermeneutiek de kritische grenzen van de rede erkennen, de metafysica en de

speculatieve theologie laten varen en het metaforische karakter van de

theologische taal benadrukken (Hettema 1996, 139-147). Dit is een weder-

kerige relatie. Zelf sta ik een kritisch aansluitende, wederkerige relatie voor,

waarbij het nodig is, dat de algemene hermeneutiek ook theologisch geplaatst

wordt. Want een methode is theologisch niet neutraal, maar behoort

theologisch gezien tot de schepping.

een algemene en een bijzondere interpretatie
Een voorbeeld: we spreken in algemene termen van religie als betrokkenheid op

een laatste, beslissende werkelijkheid. We denken aan een behoefte aan

zingeving, aan doelen en waarden. We kunnen de wereld van de Openbaring van

Johannes lezen en ontmoeten als een tekst, die juist over de vorm en kwaliteit van

het leven gaat en de mens in een krachtenveld plaatst van goede en kwade

krachten en zo zicht geeft op de overwinning van een laatste transcendente

wereld op de huidige wereld, die telkens zo krachtdadig wordt bepaald door

destructie en verleiding. De tekst is er van doordrongen dat het kwaad, de

toekomst en een nieuwe speelruimte voor mensen dermate ver af staan van de

empirische werkelijkheid, dat de tekst symbolen en metaforen moet gebruiken,

symbolen die aangeven dat het kwaad, de toekomst en de kracht (die het Novum

bepaalt en garandeert) invloed uitoefenen en in een verborgen metafysische

werkelijkheid een plaats hebben. De tekst weet dat te zeggen

• met symbolen van het kwaad (de draak, de satan, het beest uit de zee, de

vrouw, Babylon);

• met symbolen en metaforen van Toekomst (de strijd, aankondigingen van

beslissende momenten, het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel en de aarde);

• met symbolen van blijvende kracht en solidariteit met slachtoffers (de hemel,

de troon, de Tronende, het geslachte Lam, de alfa en de omega).

Zo lezen we het beeldverhaal van de Openbaring van Johannes als een algemeen

verhaal, dat thuishoort in een rij andere teksten die ook van de strijd tussen goed

en kwaad gewag maken en een goede afloop in petto hebben. Vanuit deze

benaderingen is de Openbaring van Johannes goed te interpreteren.

Maar vertolkers gaan de grenzen van de rede en de verbeelding voorbij en

hebben de intentie de Openbaring van Johannes te herkennen als een spreken

van God. Ze zien de zojuist gegeven seculiere weergave van de Openbaring van

Johannes als mogelijkheid om God ter sprake te brengen. De relatie tussen deze

algemene bewoordingen en de geloofstaal kan dan op verschillende manieren

worden gelegd.

We kunnen de relatie zien als identiek: het algemene verhaal en het geloofsverhaal

zijn hetzelfde, alleen het geloofsverhaal gebruikt andere woorden met een andere

gevoelswaarde en veronderstelt een taalveld van een geloofsgemeenschap.

We kunnen de relatie ook verstaan als contradictoir. Het geloofsverhaal vertelt

een totaal ander verhaal dan het algemene verhaal, we hebben het over twee

werelden, waarbij het refereren aan openbaring in Christus kritisch is ten opzich-

te van alles wat zich filosofisch breed maakt.

En de derde mogelijkheid is dat er een dialectische spanning bestaat tussen geloven

en weten en dat in het algemene verhaal over de Openbaring van Johannes

69



misschien wel sporen zitten, die een verwijzing naar het spreken over God

mogelijk maken, terwijl er ook zaken worden verteld in de Openbaring van

Johannes, die juist kritisch staan tegenover alles wat optimistisch in goede

krachten gelooft. De spanning tussen het algemene en het bijzondere is als

kritisch-aansluitend te typeren.

De verstaansgemeenschap is echter niet op te vatten als een leesgezelschap, maar

als een gemeente gericht op de blijvende omgang met God en zijn Rijk en op

dienst aan de samenleving, een gemeente met een eschatologisch voorbehoud:

God is nog niet alles in allen, dus de werkelijkheid staat nog open, niets kan zich

verabsoluteren, er blijft een kritisch oordeel nodig, er wacht nog een tijd van

genade en ommekeer.

Den Dulk vindt dat de kritische correlatie-theologie bij Dingemans

(Dingemans 1996, 148-183) nog te zeer aanleunt tegen de algemene

hermeneutiek. Hij had liever gezien dat het hermeneutisch inzicht toe-

gesneden was op de praxis van de gemeente en dat de praxis van God meer

accent had gekregen (Den Dulk 1996, 45v.). Het onderscheid tussen een

algemene en een bijzondere hermeneutiek blijft nodig. Een vertolker, over

wiens schouder de gemeente mee verstaat, heeft een bijzonder interesse in

het geding tussen God en de goden en het kwaad en de rol van de gemeente.

Vermoedelijk eerder dan een wetenschappelijk exegeet zal een vertolker de

zaak van de tekst als getuigenis ter harte nemen en dat laatste dient zeker te

gebeuren als een betekenisaanbod voor de gemeente wordt geformuleerd.

spreken over God in symbolen, metaforen en verhalen
Is God in het verstaansontwerp een literair personage, dat in de verbeelding van

auteurs een transcendente gedachte of een ontologie vertegenwoordigt? Voor een

vertolker geldt dat God zich onafhankelijk en vrij van alle menselijke projectie en

regie openbaart. Nu is een eigenaardigheid in het spreken over God, dat het het

meest adequaat in symbolen, metaforen en verhalen geschiedt, met andere

woorden in een taal die niet beschrijft hoe het is, maar aanduidt waarop het lijkt.

Het gaat dan om een ontologie, die de dingen ziet zoals ze lijken. Daarmee wordt

naar het inzicht van Ricoeur een voorbehoud gemaakt: het gelijken van dingen

betekent, dat ze, althans voor mensenogen, (nog) niet identiek zijn aan het zijn.

Dat is de manier bij uitstek om de hoop wakker te houden, dat het kwaad niet het

laatste woord heeft (Ricoeur 1980, 163).

Christelijke vrijheid betekent existentieel behoren tot de orde van de opstanding.

Deze vrijheid kan op twee manieren worden uitgedrukt: in de categorie van ‘in

spite of’ (vrijheid van) en in de categorie ‘how much more’ (vrijheid voor). Wat het

eerste betreft, onderstreept Ricoeur, dat het om een vrijheid gaat om de tekenen

van de opstanding te ontcijferen te midden van het contrast van het kwaad. Het

Rijk Gods is verborgen onder het tegendeel. Wat het tweede betreft denkt Ricoeur

aan het hoeveel te meer van de genade (Rom. 5:12-20). Hij leest daarin een ‘logic

of surplus and excess’, een ‘economy of superabundance’ (Ricoeur 1980, 164).

Vanwege dat laatste zijn in bijbel en theologie hyperbolen geliefd (zoals uit de

Openbaring van Johannes blijkt), want dat is een denkwijze, die gevuld kan

worden met goddelijke overvloed: het kwaad wordt beantwoord met de overvloed

van oordeel, erbarmen en een nieuw Jeruzalem. Algemeen gesproken is het nog

niet alles. Bijbel en theologie bieden taal en verhaal om dat inzicht te onder-
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strepen en te doorbreken met hoop. Er is dus niet sprake van een dominantie van

de theologie, veeleer laat de theologie in beeldtaal de grenzen in tijd en ruimte van

het bestaan zien. De theologie reflecteert op het actuele dagelijkse geloof in

betrekking tot deze grenservaringen.

2.3 Vertolken

Na het maken van een ontwerp van betekenis van de tekst en na het ontwerp,

waarin het getuigenis aangaande God is verdisconteerd, zetten vertolkers een

nieuwe stap: ze gaan een vertolkingaanbod maken als respons op het ontwerp van

betekenis en getuigenis. We geven daarvoor een schema en bespreken daarbij

ook de factor tijd. Eerst volgen twee schema’s met een beknopte toelichting. Het

ene laat zien hoe het verstaan is opgenomen in de vertolkingactiviteiten, het

andere geeft de interpretatievelden (2.3.1.). Vervolgens bespreken we het thema

van de tijd en plaatsen de vertolkingactiviteiten in een theologisch kader (2.3.2).

2.3.1 Interpretatievelden
Het heden van het vertolken bevindt zich in het schema op een tijdsas: in het

heden van preek of catechese vindt de gedachtenis van het verleden plaats met het

oog op de toekomst:

Figuur 4

Figuur 4 toont dat vertolkers voor een ontwerp van betekenis en getuigenis in

gesprek raken met een ontwerp van hun eigen wereld. Hun analogische

verbeelding, waardoor krachtens de analogie zaken, gebeurtenissen en gedachten

uit het verleden voorstelbaar worden, werkt daarbij op volle toeren. Om tot een

ontwerp te komen voor een vertolkingaanbod aan de gemeente, maakt de

vertolker bovendien een ontwerp van de wereld van de gemeente door zich af te

vragen, hoe de deelnemers aan de kerkdienst of de catechese (gemeente) zich

vooraf verhouden tot de tekst en het ontwerp van de tekst. Welk interpretatiekader

heeft de gemeente ter beschikking. Wijkt het af van dat van de tekst en van de

vertolker? Hoe gaat het vertolkingaanbod in op deze beginsituatie? 

Voor vertolkers ligt hier, in wat we de versmelting van drie verstaanshorizon-

ten kunnen noemen, altijd een moeilijke en inspannende taak. Ze moeten thuis

zijn in de wereld van de bijbeltekst, in hun eigen wereld en in de wereld van 

de gemeenteleden en naar een creatieve verbinding zoeken. We geven nog

uitvoeriger aan welke velden een vertolker idealiter betreedt om tot een 

vertolkingontwerp te komen.
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Figuur 5

In het midden van figuur 5 is de weg getekend van tekst naar preek of catechese.

De transformatie van verstaan naar vertolken geschiedt in het licht van en

wisselwerking met (al dan niet bewust gehanteerde) systematisch-theologische

paradigamata, ethische opvattingen en esthetische gezichtspunten. Cultuur en

samenleving brengen bepaalde aspecten in. Verder is het denkbaar, dat persoon-

lijke ervaringen in negatieve of positieve zin vertolkers extra gevoelig maken voor

bepaalde accenten van de tekst. En de actuele situatie van de gemeente stuurt het

hermeneutisch bewustzijn in het ontwerpen van de betekenis van de tekst. Het

hermeneutisch bewustzijn van de vertolker heeft een pendant in het hermeneu-

tisch bewustzijn van de hoorders of catechisanten. Soms verschillen ze nogal.

Bovendien is in een plurale en individualiserende samenleving de kans groot, dat

het hermeneutische bewustzijn tussen hoorders onderling aanmerkelijk ver-

schillt. Dingemans’ voorstel bij de eerste stap van de preekvoorbereiding (in-

ventarisering van associaties bij de eerste lezing van de tekst) gemeenteleden in te

schakelen kan de hoorders in hun pluraliteit nog concreter in het hermeneutisch

bewustzijn van de vertolkers brengen (Dingemans 1991, 224). In de cateche-

sevoorbereiding komen de leerlingen aanwezig in de vraag naar de beginsituatie.

2.3.2 Heden, verleden, toekomst
Wat is de bedoeling van verstaan en vertolken in de verschillende werkvormen

van gemeente-zijn? Er zijn allerlei omschrijvingen voor deze doelen: God lief

hebben en de naaste als jezelf, bekering en vernieuwing, je leven blijven

afstemmen op het Koninkrijk van God, je leven transformeren, ontvankelijk zijn
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voor de stem in het gebeuren, God ervaren, verzet tegen de machten en overgave

aan God, vaster geloven, hartelijker liefhebben en vuriger hopen. Enzovoort. Deze

doelen stijgen uit boven de bijbel. Verstaan en vertolken van de bijbel zijn

middelen tot geloof, hoop en liefde. Deze drie zijn de blijvende gezindheden voor

mensen die in een spiegel vol raadselen zien en God nog niet van aangezicht tot

aangezicht zien. Nu is het lezen van de bijbel een vorm van gedenken in het

heden van een open, nog niet uitgewerkt verleden met het oog op toekomst en als

zodanig onderdeel van de christelijke identiteit.

gedenken
Het gaat om het gedenken van twee centrale en samenhangende tekstgeworden

gebeurtenissen in de tijd: de uittocht uit Egypte en leven, kruis en opstanding van

Jezus. We beschouwen deze gebeurtenissen als de beide brandpunten van de

Schriften. De Openbaring van Johannes refereert niet alleen aan deze beide

wendingen, maar is zelf herkenbaar als een vertolking van deze centrale

gebeurtenissen. Zo wordt over Babylon geschreven als betrof het een herhaald

Egypte, waaruit weggetrokken moet worden (Op. 18:4). En het geslachte Lam

wordt gezien als de verhoogde Heer, staande bij de hemelse troon, die macht heeft

het boek met de zegels te openen en daardoor de macht heeft ontvangen over het

verloop van de tijd. Deze centrale feiten en interpretaties hebben een plaats op een

tijdas tussen verleden en toekomst. Aan de grenzen van de tijdas bevinden zich

centrale symbolen: paradijs en het nieuwe Jeruzalem, we kunnen ook zeggen

schepping als creatio ex nihilo en schepping als herschepping. Tussen deze

grenzen voltrekt zich de tijd. Het-zijn-in-de-tijd kan archeologisch dan wel teleo-

logisch georiënteerd zijn. Daaraan kan een negatieve kant zitten, wanneer we in

het heden regressief met een vals sentiment terugverlangen naar een verloren

verleden. Maar het is de bedoeling dat vertolkers en gemeenteleden in hun eigen

heden terugkijken met het oog op de toekomst.

In Time and Narrative meet Ricoeur als filosoof van de hoop zijn tijdopvatting

breed uit, onder andere in een hoofdstuk dat als titel draagt ‘Towards a

Hermeneutics of Historical Consciousness’ (Ricoeur 1988, 207-241). Hij spreekt

hier over het tijdbegrip in de refiguratie van de lezer. Het heden is als een

ontmoetingsplaats voor verleden en toekomst. Aan de ene kant is het heden

bepaald door het verleden, dat de mogelijkheden om te handelen aandraagt. Aan

de andere kant nodigt de toekomst uit om mogelijkheden te realiseren. Ricoeur

deelt met Koselleck de kritiek op (1) de gedachte dat er nieuwe tijden zullen

aanbreken, (2) de gedachte dat de geschiedenis een beweging van vooruitgang en

versnelling is en (3) dat de geschiedenis iets is dat kan worden gemaakt en

beheerst (zie ook Moltmann 1995, 160). Tegenover deze opvattingen stelt Ricoeur

de toekomst als een horizon van verwachting en het verleden als een ruimte van

ervaring (Ricoeur 1988, 208).

Toekomstprojecties zijn geworteld in het verleden. Daarom moeten we

rekenen met een geraakt-zijn door het verleden. Voor Ricoeur zijn we actoren in

de geschiedenis voorzover we aan de geschiedenis lijden. Mensen hebben niet

zoveel macht om de geschiedenis te maken. Velen ondergaan de geschiedenis 

als slachtoffer. Een centrale gedachte in Ricoeurs verhaaltheorie is dat de

geschiedenis van lijden schreeuwt om wraak en roept om een verhaal (Ricoeur

1984, 75), een uitspraak die zeker kan slaan op de Openbaring van Johannes: ‘En

(de getuigen onder het altaar) riepen met luider stem en zeiden: Tot hoe lang, o

heilige en waarachtige Heerser oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, 

die op aarde wonen?’ (Op. 6:9-11). Ricoeur verbindt dit geraakt-zijn door de
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geschiedenis van bloed en tranen met het door Gadamer beschreven ‘wirkungs-

geschichtliches Bewusstsein’ (Ricoeur 1988, 217). Lezers van teksten over de

geschiedenis behoren mede tot de tekst die ze verstaan (Gadamer 1975, 323). De

toekomst relateren aan het verleden, dat beschouwd kan worden als een ruimte

van ervaring, kan als belangrijk effect hebben, dat vergeten mogelijkheden

worden geopend en onderdrukte mogelijkheden als nog een kans krijgen. Het

verleden is een erfenis in positieve en negatieve zin.

openheid, negativiteit, eindigheid
Volgens Gadamer heeft het bewustzijn van de effectieve geschiedenis de

structuur van ervaring (Gadamer 1975, 329). Ervaring is een samengaan van

indrukken en interpretaties van subjectieve en objectieve dimensies van de

levende werkelijkheid. Ervaring is het beleefde en geïnterpreteerde leven. De

ervaring wordt gekenmerkt door openheid, negativiteit en eindigheid.

Met openheid bedoelt Gadamer, dat de ervaring om bevestiging door nieuwe

ervaringen vraagt en daardoor principieel open is. Dat geldt mutatis mutandis

ook voor de uittocht uit Egypte en leven, kruis en opstanding van Jezus.

Het volgende kenmerk is dat van de negativiteit. Ervaringen worden weer-

sproken en zelfs ontkend. Iets meemaken dat diep ingrijpt en het leven op de kop

zet is een pijnlijke ervaring die men niet gemakkelijk kwijtraakt. Men dacht dat

men wist hoe het zat, doet een tegengestelde ervaring op en men weet het nu

hopelijk beter en anders en het ontkende object heeft het niet uitgehouden.

Volgens Hegel loopt dit zich op vele niveaus afspelend dialektisch proces van

these-antithese-synthese uit op voltooiing, op alwetenheid, op ‘die Gewissheit

seiner selbst im Wissen’, op de overwinning van ervaring als de eenwording

tussen subjekt en object een feit is in het absolute weten (Gadamer 1975, 337f.).

Maar volgens Gadamer leidt deze beweging juist niet tot meer vastgelegde,

bereikte kennis, maar tot een grotere bedrevenheid in het opdoen van nieuwe

ervaringen. Hij beschouwt het als durf, als de verstaander zichzelf negativiteit,

een soort kritisch oordeel, toestaat.

Het derde kenmerk van de ervaring is dat van eindigheid. De ervaring als

negativiteit opent bij de mens het besef van eindigheid en historiciteit. Mensen

leren door lijden dat het bestaan grenzen kent. Het is het inzicht in de on-

ophefbaarheid van de grens met het goddelijke, zoals dat in de tragedie tot uiting

komt. Gadamer wijst hier op een uiterst kritisch facet. Mensen willen vaak

helemaal niet erkennen dat hun kennis, hun cultuur, kortom hun ervaringen

begrensd en van voorbijgaande aard zijn.

Brengen we de openheid, negativiteit en eindigheid in verband met de

Openbaring van Johannes, dan blijkt dat het laatste bijbelboek in zeker opzicht

over deze kenmerken handelt. De openheid is in de Openbaring van Johannes

geworden tot de openheid voor de toekomst van God, de negativiteit tot kritiek

vanuit de toekomst van het laatste oordeel en de eindigheid kan in de Openbaring

van Johannes in de radicale gestalte van de apocalyptische mogelijkheid van de

collectieve dood van mens en wereld worden herkend. Juist het apocalyptische

denken, dat doorklinkt in de Openbaring van Johannes, radicaliseert het begrip

negativiteit. Bij lezing van de Openbaring van Johannes wekt het namelijk

associaties met kritiek en met laatste oordeel. Iets nieuws ervaren is ook iets

achter zich laten en zo het afgewezene beoordelen.

Gadamer voorziet geen einde aan dit verstaans- en ervaringsproces. Geen

eschaton wacht of het moest een momentaan steeds optredend eschaton van

horizonversmelting zijn. De ervaring van negativiteit is een blijvend kenmerk van
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mens-zijn. Het behoort tot de historiciteit van mensen, dat ze teleurstellingen

opdoen, dat verwachtingen doorkruist worden. De negativiteit produceert door

pijn iets nieuws en overschrijdt het gewone. Het is als een hevige geboortepijn,

die nieuw leven voortbrengt. Maar met een apocalyptische dood van mens en

wereld, een overwinning van het Niets rekent Gadamer niet, evenmin als met een

paradijselijk einde van de stroom ervaringen, met een alles en allen overstijgend

rijk, waarin mensen uiteindelijk elkaar en elkaars uitingen eens en voorgoed

begrijpen.

In de christelijke toekomstverwachting leeft echter de hoop, dat de horizon van

God en de horizon van wereld en mensen door de negativiteit heen en boven de

negativiteit uit één zullen worden. In de theologie kan het laatste oordeel als

ultieme negativiteit beschouwd worden, waaruit een nieuwe hemel en aarde als

ultieme positiviteit ontspringen. Binnen dit beloftevolle perspectief spreekt de

Openbaring van Johannes van uiterst negatieve mogelijkheden, van de

vernietiging en dood van mens en wereld. En tegelijk van een geheel nieuw

uitspansel en een fonkelnieuwe aarde, met als stralend middelpunt het nieuwe

Jeruzalem, waar God en het Lam met vernieuwde mensen samenwonen. De

Openbaring van Johannes beweegt zich aan de uiterste grenzen van mens, wereld

en tijd en verkondigt aan de afgrond en zelfs in het Niets nog hoop op een nieuw

begin van Godswege. De zaak van de Openbaring van Johannes is een kritische

ervaring. Bij Gadamer zullen dergelijke uitspraken over een laatste toekomst

uitspraken zijn, die het heden van de uitlegger raken en minder uitspraken die

behalve het heden ook de toekomst in absolute zin bedoelen.

Staande binnen het christelijk geloof weten we dat van ons uit gezien het Rijk

van God een grens is. Deze grens was, is en zal door openbaring doorbroken

worden, maar wordt voor het aanbreken van het eschaton niet opgeheven, ook

niet voortijdig in een mystieke eenheid. Het tragische levensbesef, dat volgens

Gadamer blijvend is, is voor de gemeente doorbroken door de roepstem van een

zich openbarende God, door de incarnatie in Christus en door tekenen van de

Geest van het Rijk dat komt. De hoop van de uitlegger binnen de gemeente is, dat

ondanks de grenzen van de negativiteit en eindigheid, het perspectief is geopend,

dat de oude wereld voorbijgaat en de nieuwe wereld begint. Deze hoop kenmerkt

de christelijke gemeente.

anamnese
Wat gezegd is over de tijdscategorieën, brengen we onder in een schema, waarin

de anamnese aan beslissend heil van Godswege een plaats krijgt als ook de

verwachting van de toekomst. Het schema (vrij naar Biehl 1993, 301; vgl. Metz

1977) verwerkt bovendien een dialectische spanning.

Figuur 6
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Aan de ene kant van de spanningsboog staan de participatie, het toebehoren, het

toevertrouwen aan de wereld van het bijbels getuigenis en het accepteren van dit

getuigenis als kritisch aansluitend tegenover. Aan de andere kant van de verticale

lijn staan de vervreemding, het willens en wetens niet willen toebehoren aan het

getuigenis van het spreken van God, de zonde, de angst, en het zich gewonnen

geven aan de machten, aan de draak. Het is niet een algemeen schema, want het

geldt in het bijzondere taalveld van de gemeente. Het schema heeft echter wel

universele pretenties en kent openingen naar de algemene hermeneutiek. Het

kan zonder die hermeneutiek niet bestaan, het volgt er niet uit (de grond is het

trinitarisch handelen van God in het geding met de machten van het kwaad). Het

veronderstelt dat het heden niet een neutrale ruimte is waar de bijbel en dit

bijzondere interpretatiecomplex in neerdaalt, maar dat het heden met al zijn

werelden theologisch gezien gekwalificeerd is door Gods omvattend spreken,

komen en troosten.

2.4 Van verstaan naar vertolken

We onderscheiden in het proces van verstaan naar vertolken drie kanten: 

1. Het verstaan door de vertolker volgens het gewone exegetische handwerk, dat

uitloopt op een betekenisontwerp. De betekenis van toen voor een tekstgedeelte

vaststellen is niet een nauwkeurige reproductie, maar een keuze, een creatief

en productief verstaan vanuit een standpunt, een zoeken naar de

gemeenschappelijkheid van de horizon van de tekst (altijd een ontwerp van

een hedendaags lezer) en de horizon van de vertolker (ook een betekenisont-

werp). Interpretatie is een coproductie, waarin zowel naar gemeenschappelijk-

heid als naar verschillen is gezocht. De zaak met haar waarheidsclaim speelt in

het verstaan een eigen spel met degene die verstaat. Bescheidenheid en respect

zijn op hun plaats: Gadamer zegt dat degenen die verstaan niet een absolute

monarch van de interpretatie van teksten behoren te zijn (Gadamer 1975, 312).

2. In het getuigenisontwerp van de vertolker wordt de tekst beschouwd als een

getuigenis van het handelen van God. Het kan zelf ook weer als een getuigenis

worden beschouwd. De vertolkers stellen in het bijzonder belang in het

meervoudig handelen van God tegenover de meerdimensionaliteit van het

kwaad en daarmee ook impliciet in de rol die de geloofsgemeenschap daarin

krijgt toegewezen. Dit brengt bij het probleem van de relatie tussen algemene

en bijzondere hermeneutiek. De relatie zien we als een kritisch aansluitende

relatie. Juist door in het ontwerp van de wereld van de tekst het handelen van

God te belichten, kan het ontwerp een troostend en vermanend Tegenover van

de vertolker worden. Omdat in de hermeneutische cirkel van het verstaan van

een tekst vertolkers ook altijd hun eigen referentiekader inbrengen, komt bij

dit aspect van verstaan het eigen geloof in God in het geding.

3. Het vertolkingaanbod als creatieve respons op een tekstgedeelte uit de

Openbaring van Johannes staat in een spanningsveld van een herinnering aan

een open verleden en de horizon van de verwachting van toekomst. Het betreft

in het alledaagse heden de verbinding met de grenzen van tijd en ruimte. In

het aanbod zullen bijbels-theologische lijnen, theologische paradigmata,

aspecten van cultuur en samenleving, ethische en esthetische gezichtspunten,

persoonlijke ervaringen van de vertolker en de beginsituatie van de gemeente

invloed hebben. Wij beschouwen ze als interpretatievelden, waarop de

overgang van verstaan naar vertolken een plaats vindt. Omdat de Openbaring
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van Johannes een tekst is met uitbundige beeldtaal voor God en het kwaad,

zullen we extra aandacht moeten schenken aan de eigen aard van beeldspraak.

Om het onderscheid tussen het betekenisontwerp en het getuigenisontwerp te

illustreren geven we een voorbeeld uit Openbaring 12. Exegeten hebben duidelijk

gemaakt, dat teksten in traditiestromen staan en toevoerlijnen kennen, ten

opzichte waarvan ze in continuïteit en discontinuïteit staan. Exegeten laten zien

hoe de christelijke interpretatie kritisch en aansluitend omgaat met deze tradities,

genres, mythen en profetische bronnen. Godsdienstige mythen vertellen van

basisconflicten met het oog op een specifieke situatie. Over de hypothesen vindt

een voortdurend discours plaats. Het volgende betekenisontwerp als een voor-

lopige reactie op de tekst is ontstaan na exegese. Het is een geformuleerde

weergave door een vertolker, die een historische benadering heeft gevolgd.

1. Ontwerp van betekenis. Openbaring 12 is een beeldverhaal, waarin inter-

nationaal bekende mythen en verwijzingen naar joods gedachtegoed zijn

verwerkt (Yabro Collins 1976; Lietaert Peerbolte 1996, 138-141). Een mythe con-

ceptualiseert in verhaalvorm processen in de werkelijkheid. Ze wil overtuigen van

een visie op de strijd tussen goed en kwaad en wil aanzetten tot de goede keuze.

12:1-6 Openbaring 12 begint met de hemel: daarin zijn twee werelden met elkaar

in strijd: de wereld van de vrouw en de wereld van de draak. De hemel geeft de

hoorder een teken van een prachtige vrouw en een afzichtelijke draak. Ze zijn als

elkaars tegenpolen getekend (12:1 en 12:3). De vrouw baart een kind, de draak

zaait dood. Deze onder alle bestaan verborgen oertegenstelling tussen leven en

dood heeft zich in de oudheid uitgedrukt in vele mythen. De Openbaring van

Johannes varieert deze mythen: de moeder is nu niet Isis, Lethe of Roma, maar

het volk van God. Het kind, dat in veiligheid is gebracht duidt op de verhoogde

Heer, die de strijd heeft aangebonden tegen de destructie, tegen de draak (die

gestalte aanneemt in de alledaagse godsdienstige, politieke en sociale werkelijk-

heid van Klein-Azië).

12:7-12 De strijd van Michaël (‘wie is als God’) tegen de draak speelt zich af in de

hemel. De draak delft het onderspit en verliest daarmee ook zijn plaats in de

hemel. Geworpen wordt hij uit de hemel op de aarde (dat wordt meerdere malen

verteld en op die manier goed ingeprent). Gezegd wordt dat het kwaad geen

bovennatuurlijke macht meer heeft. De hymne bezingt de overwinning in typisch

joods-christelijke, niet-mythische terminologie met politieke connotaties: soteria,
dynamis, basileia en exousia. Heil, kracht, Rijk en gezag zijn de tegenkrachten

binnen de gemeente op aarde tegen de macht van het kwaad. Het lied bezingt hoe

de getuigen op aarde kunnen tonen dat ze beseffen, dat de macht van het kwaad

is gebroken. Getuigen drijven met hun standvastigheid en eventueel ook met hun

martelaarschap de draak de hemel uit: hun getuigenis doet blijken, dat hij geen

geestelijke macht heeft en dat zijn zogenaamde godsdienstige verleidingskunsten

niet werken. De geboorte van het kind, dat wil zeggen de verhoging van de

gekruisigde Christus, stelt hen daartoe in staat. Dezelfde gemeente, die vervolgd

wordt als de vrouw in de woestijn, heeft een pendant in de zingende hemel.

12:13-18 Degenen, die de voorlezing van de Openbaring van Johannes horen,

worden bepaald bij de vervolging in de woestijn, maar ze krijgen nu een inter-

pretatie van de eigen situatie aangeboden in termen van de Exodus, waarbij God
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het volk vrijheid en identiteit gaf. De vleugels van de grote arend wijzen daarop

(Ex. 19:4; vgl. Deut. 32:11 en Ez. 17:7). Het nageslacht van de vrouw (vgl. Gen 3:15)

duidt op het ware Israël en daarmee verstaat de auteur de christenen als de

erfgenamen van Israël. Het komt er in zo’n situatie op aan het getuigenis van

Jezus te hebben en de geboden te bewaren.

2. Ontwerp van getuigenis. Hoe stelt Openbaring 12 het handelen van God voor?

Gods handelen is verborgen in een verhaal, een mythe, die vertelt van het geding

tussen de hemel en het kwaad. Men kan zeggen, dat de hemel de transcendente

en dus verborgen dimensie van de aarde en de historische omstandigheden

representeert. Een mogelijk conflict van de christelijke gemeente in Klein-Azië

met de Romeinse overheid of met medechristenen of met de joden uit de

synagoge vormen de zichtbare kant van deze verborgen transcendente en

spirituele strijd in de hemel. We zien, dat de hemel verder is dan de aarde: daar is

de satan al verslagen, op aarde heeft hij nog invloed. In spirituele zin is het kwaad

verslagen. Het komen van Jezus heeft met het breken van de metafysische macht

van het kwaad te maken. We kunnen zelfs zeggen, dat de tekst spreekt vanuit een

diep doorleefd geloof in een verzoende eenheid, die de tegenstellingen te

bovengaat. De auteur kan zich immers alleen maar storen aan de contrasten

tussen vrouw en draak, kind en draak, hemel en draak, omdat hij in het totum

gelooft. Met andere woorden: de auteur is ten diepste geen dualist (Thompson

1991, 91). Daarom wordt er al gezongen van de overwinning. De macht van het

kwaad is hemels gebroken, maar aards nog niet uitgewoed. Het geding tussen de

macht van het kwaad en God is beslecht in het voordeel van de hemel. Het is

vooral een werkelijkheid van taal, waarin God handelt. Men kan zeggen, dat de

mythische inkleding de gemeente op een diep, spiritueel niveau wil aanspreken

en bemoedigen.

Commentaar: het betekenisontwerp vloeit voort uit een onderzoek van de tekst en

de achtergronden van de tekst. Het bevat zoveel mogelijk relevante informatie.

Het is in die zin een toe-eigening, dat de vertolker in eigen taal de betekenis eigen

maakt. Er blijft heel wat informatie verzwegen. Bijvoorbeeld de navertelling van de

Griekse Python-Leto-Apollo-strijdmythe. In het ontwerp van getuigenis wordt een

bepaald aspect nader toegelicht en vindt een toe-eigening plaats in moderne

termen (transcendentie, verborgen dimensie). Het is niet zo, dat het getuigenis-

ontwerp het betekenisontwerp vervangt. Ze reiken beide materiaal aan voor de

vertolking. Het getuigenisontwerp wordt gemaakt omdat preek en catechese de

dialoog met God willen bevorderen (Theissen 1994b). De beide ontwerpen

gezamenlijk zullen in de vertolker een gesprek oproepen, dat hem zal helpen een

vertolkingaanbod te maken: de oude mythen zijn verdwenen en hebben allang

vervanging gevonden in films, waarin de strijd tussen goed en kwaad gestalte

kreeg. Het vertrouwen, dat het kwaad gebroken is in Christus, is een geloofsuit-

spraak, waarmee de journaalkijker aan het eind van de twintigste eeuw moeite

heeft, gezien het vele kwaad, dat zich breed maakt. Maar verschilt onze situatie

zoveel van die van toen? Moeten we als gemeente ook nu niet een mythe vertellen,

die het conflict volstrekt ernstig neemt, maar tegelijk heel diep beseft dat de macht

van het kwaad is aangevochten? Zou er een nieuwe vertelling te vinden zijn, die

een treffende respons is op het mythisch ingekleurde verhaal van Openbaring 12?

Zo begint de wereld van de tekst de wereld van de vertolker te doorkruisen en

wordt de weg gebaand naar een vertolking.
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2.5 De vraagstelling en de subvragen.

In de schema’s in dit hoofdstuk is in kaart gebracht op welke terreinen vertolkers

bij hun voorbereiding van een vertolking een beslissing nemen. Daarmee is

antwoord gegeven op de aan het eind van hoofdstuk 1 genoemde vraag van dit

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

Eerst zullen we aangeven, welke beperkingen de hoofdvraag van onze 

studie heeft gekregen en vervolgens zullen we de subvragen voor het vervolg

formuleren.

beperkingen van de vraag
We beperken ons tot een deel van de hermeneutische handelingen van vertolkers,

namelijk een bepaalde fase in de overgang van verstaan naar vertolken, die alle

vertolkers gedurende hun voorbereiding maken. In welke zin is het onderzoeks-

veld ingeperkt?

• Predikanten, die een kerkdienst voorbereiden doen meer dan een bijbel-

gedeelte bestuderen. Bovendien is het denkbaar, dat predikanten een

themapreek voorbereiden, waarin af en toe naar een bijbeltekst wordt

verwezen. Ook catecheten komen in hun lesopzetten niet in elke

catechisatie met de bijbel aan. Deze studie schenkt aandacht aan vertolkers,

voor zover ze expliciet een bijbelgedeelte centraal stellen en vanuit een

bijbelgedeelte preken en catechiseren.

• Het veld is ook beperkt, omdat niet alle stappen van de voorbereiding

onderzocht worden. Evenmin wordt het uiteindelijke resultaat van preek of

catechese bekeken. Een klein deel van het voorbereidingsproces krijgt

aandacht, namelijk de vraag of hetgeen vertolkers op reflexief niveau met

hun betekenis- en getuigenisontwerpen doen op weg naar een vertolking in

bepaalde opzichten is te verantwoorden.

• Een volgende beperking is, dat we niet de mogelijkheden en sterke en

zwakke punten van methoden van exegese in wetenschappelijke zin

onderzoeken, maar dat we uitgaan van voorbeelden van vertolkers, die

gebruik maken van hun exegetische commentaren. Vertolkers, die een

bijbeltekst verstaan, lezen een tekst niet alleen vanuit de vraag, wat zegt de

tekst? Of wat beoogde de tekst daar en toen? Ze stellen ook hermeneutische 

vragen als: wat zegt de tekst tegen mij en wat zeg ik tegen de tekst? 

(Ricoeur 1988, 175).

Deze door Ricoeur voor het meer dan naïef lezen van teksten gefor-

muleerde vragen zijn overigens niet het privilege van vertolkers alleen en

gelden in principe het lezen van alle soorten teksten. Maar vertolkers kun-

nen onder deze vragen niet uit. De vragen zeggen iets over communicatie

en over de wederkerigheid van lezer en tekst. De horizon van de tekst en de

horizon van de lezer zijn niet dezelfde. Zeker vertolkers komen voor het

moment te staan, waarop ze zich moeten afvragen: wat zeg ik vanuit mijn

vrijheid, mijn context, mijn geloofsverstaan tegen de tekst? In die

wisselwerking wordt verstaan, rijzen een betekenis en getuigenis uit de

tekst op en wordt een vertolking gezocht.
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• Verder is het onderzoeksveld in die zin beperkt, dat niet expliciet wordt

onderzocht wat de impliciete inbreng van de gemeente is in de voor-

bereiding. Vertolkers proberen in hun toe-eigeningshermeneutiek de

diepte en het surplus aan betekenis, dat de tekst als wereld voor zich uit

projecteert, binnen te laten komen in de wereld van ervaringen, gedachten

en in de cultureel-maatschappelijk beleving van henzelf en van gemeente-

leden. Dat kan niet anders dan door de taal, referentiekaders en ervaringen

van nu te hanteren voor de ontwerpen van betekenis en getuigenis. De

inbreng van gemeenteleden is dan ook van meet af impliciet en expliciet

groot. Trouwens dat is ook al zo op een meer eenvoudig niveau: hoe vaak

vraagt een vertolker zich niet af wat deze of gene uit de gemeente met deze

gedachte uit een bijbelgedeelte zou moeten? Om die invloed precies te

kunnen achterhalen, is empirisch onderzoek gewenst, waarbij gebruik zou

kunnen worden gemaakt van aspecten in deze studie. Er komen dan vragen

aan de orde als: in hoeverre verschilt het beeld van God van de gemeente

van dat van de wereld van de tekst en dat van de vertolker? Of: in welke

mate hebben waarnemingen van cultuur en samenleving door gemeente-

leden invloed gehad op de vertolking? 

• De gemeente in de context van cultuur en samenleving is de plaats, waar

zowel de voorbereiding van de vertolking als de vertolking zelf geschieden.

Er zijn allerlei criteria te geven op grond waarvan een vertolking geslaagd is

te noemen. Dat de gemeente de vertolking begrepen heeft, is dan niet een

bevredigend antwoord op deze vraag, want de gemeente past de vertolking

op een eigen manier toe op de eigen situatie.

Wellicht is het beter de vraag te stellen of en hoe gemeenteleden deze

vertolking op hun eigen manier hebben kunnen toe-eigenen in hun leven.

Een goede vertolking moedigt aan tot dialoog met God en tot dienst aan de

naaste. Een testvraag voor vertolkers is of de vertolking spiritualiteit en

diaconaat bevordert. Verder is de gemeente een pluriforme groep mensen

in een pluriforme cultuur en samenleving. Een uit dat gegeven voort-

vloeiende testvraag is of de vertolking heeft rekening gehouden met een

pluraliteit van perspectieven binnen de gemeente.

We raken dit complex van vragen aan, want we hebben hier met criteria te

doen, die in de voorbereiding van de vertolking kunnen worden verdis-

conteerd. Toch bestuderen we ook dit belangrijke punt niet. De gegeven

voorwaarden betreffen enkel een bepaald onderdeel van de overgang van

verstaan naar vertolken, een deel van een groter geheel tussen tekst en

vertolking.

In het schema van figuur 7 is te zien, dat het onderzoek naar de 

verantwoording van het maken van een vertolking als respons op een 

betekenis en getuigenis van de tekst is beperkt tot het zoeken naar 

voorwaarden op interpretatievelden, die vertolkers op de route tussen verstaan

en vertolken betreden. In deze figuur geeft de streep die door verstaan en

vertolken heenloopt aan, dat er aan het verstaan activiteiten (bijvoorbeeld het

vertalen, het raadplegen van commentaren) zijn vooraf gegaan. En dat er op

toewerken naar een aanbod voor vertolken activiteiten zijn gevolgd

(bijvoorbeeld het analyseren van een pastorale situatie als context voor de

preek). Activiteiten, die belangrijk zijn, maar buiten het onderzoeksveld van

deze studie zijn gebleven.
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Figuur 7

de subvragen
De vraagstelling, zoals geformuleerd in hoofdstuk 1 spitsen we aldus toe op drie

interpretatievelden: onder welke voorwaarden kunnen predikanten en catecheten als
vertolkers een betekenis en getuigenis van een bijbelgedeelte op bijbels-theologische,
theologische en cultureel-maatschappelijke interpretatievelden verantwoord omzetten in
een vertolking voor kerkgangers of catechisanten? Om die vraag te kunnen

beantwoorden moeten we ook nadenken over de rol van een betekenis- en

getuigenisontwerp en over de rol van beelden en beeldspraak in de tekst. Deze

hoofdvraag valt in subvragen uiteen:

1. Onder welke voorwaarden is in de overgang van verstaan naar vertolken het gebruik
van een ontwerp van toenmalige betekenis en getuigenis te verantwoorden?

Vertolking in preek of catechese veronderstelt, dat de gemeente van nu

verbinding zoekt met de gemeente van toen in vormen van gedenken van het in

de Schriften betuigde handelen van God met de mensen. We bezien onder welke

praktisch-theologische voorwaarde in het voorbereidingsproces van een

vertolking het gedenkend terugkoppelen naar de betekenis in de tijd van ontstaan

kan worden verantwoord. We zullen een ontwerp geven van de manier waarop de

Openbaring van Johannes toentertijd communiceerde met de toenmalige

gemeente. En met dat ontwerp de beantwoording van onze vraag verbinden. Een

bijkomend aspect is, dat het ontwerp ons tevens inzicht verschaft in de aard van

het laatste bijbelboek (hoofdstuk 3).
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2. Onder welke voorwaarden is de overgang van verstaan naar vertolken van beelden en
beeldspraak te verantwoorden?

Voor de beantwoording van deze vraag, verdiepen we ons in de beeldspraak-

theorie. We doen dat in relatie met een tekstfragment uit de Openbaring van

Johannes. Vanuit de theorie komen we tot de formulering van enkele voor-

waarden (hoofdstuk 4).

3. Onder welke voorwaarden op het terrein van bijbels-theologische lijnen is de overgang
van verstaan naar vertolken te verantwoorden?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig een samenhangende

thematische ordening aan te brengen in de bijbels-theologische lijnen, die ook

voor de theologische paradigmata kunnen gelden. We gaan er vanuit, dat

vertolkers al dan niet stilzwijgend bijbels-theologische lijnen en theologische

paradigmata hanteren voor de transfer van verstaan naar vertolken. De ordening

leidt tot de formulering van voorwaarden (hoofdstuk 5).

4. Onder welke voorwaarden op het terrein van theologische paradigmata is de
overgang van verstaan naar vertolken te verantwoorden?

Theologische paradigmata hebben een normatieve rol bij het zoeken naar een

vertolking in preek of catechese. Enerzijds helpt een theologisch concept aan een

lijn in de verkondiging of het leerproces, anderzijds bepalen theologische

concepten ook wat wel of niet gezegd mag worden. Daarbij komt ook het vraag-

stuk van het handelen van God aan de orde. Voor vertolkers in de gemeente van

nu blijkt er in sommige opzichten een grote afstand te bestaan tussen het

handelen van God, zoals dat spreekt uit de Openbaring van Johannes en de

manier waarop vertolkers en veel gemeenteleden van nu het handelen van God

opvatten. We zullen enkele concepten voorleggen, die een kritisch-aansluitend

gesprek met de bijbeltekst, die als voorbeeld dient, mogelijk maken (hoofdstuk 6).

5. Onder welke voorwaarden is de overgang van verstaan naar vertolken op het terrein
van cultuur en samenleving te verantwoorden?

Voor de beantwoording van deze vraag bedienen we ons van hetzelfde tekst-

fragment als bij de beantwoording van de vragen 3 en 4 (hoofdstuk 8). Het gaat bij

deze vraag om de verkenning van de context van cultuur en samenleving, waarin

en met het oog waarop een betekenis en getuigenis van de wereld van de tekst

worden vertolkt. Ook in dit geval is een ordening van aspecten van het cultureel

en sociaal-maatschappelijk terrein nodig.
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3

De Openbaring van Johannes: 

brief, apocalyps en profetie

In de volgende hoofdstukken komen twee voor de vertolking van de Openbaring

van Johannes fundamentele problemen aan de orde. Het gebruik voor de

vertolking van een betekenisontwerp en getuigenisontwerp, met behulp waarvan

vertolkers een tekst willen verstaan tegen de achtergrond van de tijd van 

ontstaan (3). En de vertolking van beelden en beeldspraak (4). 

In dit hoofdstuk geven we een ontwerp dat inzicht geeft in de vorm en inhoud

van de Openbaring van Johannes. Dat inzicht is nodig om dit laatste bijbelboek

als voorbeeldtekst te kunnen gebruiken voor de beantwoording van de vragen

naar een verantwoorde overgang van verstaan naar vertolken. Wat nu volgt is een

betekenisontwerp, dat van meet af rekening houdt met het perspectief van deze

studie, gericht op vertolkers, die vanuit de Openbaring van Johannes een

vertolking in preek en catechese willen voorbereiden. Tegelijk spreekt uit dit

ontwerp, dat vertolkers een bijzondere interesse behoren te hebben voor het

spreken en handelen van God. Het is daardoor tevens een getuigenisontwerp.

Het ontwerp doet dienst als illustratie voor de bespreking van de vraag rond het

gebruik van een ontwerp van een oorspronkelijke betekenis. Het doel van dit

hoofdstuk is derhalve tweeledig: inzicht verschaffen in de aard van het laatste

bijbelboek en het inzicht als voorbeeldmateriaal gebruiken om de onderzoeks-

vraag te beantwoorden, zoals die in hoofdstuk 2 werd geformuleerd: onder welke
voorwaarden is in de overgang van verstaan naar vertolken het gebruik van een ontwerp
van toenmalige betekenis en getuigenis te verantwoorden?

Het uitgangspunt van het gericht zijn op vertolkers betekent, dat we inzicht gaan

geven in de Openbaring van Johannes vanuit een praktisch-theologisch perspec-

tief. Praktische theologie is een wetenschap die als object heeft de communicatie

van het Gods Rijk in onze cultuur en samenleving en de rol die de gemeente daar-

bij heeft (zie hoofdstuk 1). Uit die omschrijving volgt een specifieke interesse in

communicatie en in de rol van de gemeente. We ontlenen de gegevens omtrent

de Openbaring van Johannes aan een andere dan praktisch-theolgische discipli-

ne, namelijk de wetenschappelijke exegese, maar we leggen in de ordening van

die gegevens een accent op de Openbaring van Johannes als communicatiemid-
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del in en voor de gemeente. Dat betekent aandacht voor de wijze waarop de

Openbaring van Johannes contact zoekt en communiceert met hoorders en

lezers. Aandacht voor de rol, die aan functies in de gemeente wordt toegekend in

die communicatie. En aandacht voor de interactie met cultuur en samenleving.

De tijd is voorbij dat de exegese door het vaststellen van één scopus heerst over

de inhoud voor preek of bijbelcatechese en zou kunnen bepalen of de door ver-

tolkers gekozen pointe is gelegitimeerd (zie Theissen 1994b, 47-79). Vertolkers

treden in dialoog met de exegetische resultaten. En in die dialoog is het van

belang, dat vertolkers eerlijk luisteren naar de wereld van de tekst, hun partner in

de dialoog. De tekst kan zelf niets terugzeggen en moet het hebben van faire

ontwerpen op basis van een zorgvuldige en methodisch verantwoorde exegese,

die er weet van heeft dat de tekst een meerduidig potentieel van betekenis is, dat

door lezers, hoorders of exegeten moet worden gewekt. De ene, ideale pointe van

een tekst bestaat niet. De tekst is te zien als een open tekst. En in dit hoofdstuk

wordt de tekst beschouwd als een relatie-tekst voor preken en catechese (Theissen

1994b, 47), als een tekst dus ten behoeve van een hermeneutisch-com-

municatieve praxis. Dat houdt in, dat we de vrijheid nemen vanuit een bepaald

perspectief en een bepaalde invalshoek het laatste bijbelboek te benaderen.

In de praktijk van de toenmalige gemeenten had dit boek een functie en zocht het

de reactie van hoorders. Ook de profeten, die met de inhoud van dit intrigerende

profetische geschrift wilden communiceren met de gemeente, hadden een speci-

fieke functie. De Openbaring van Johannes is te beschouwen als een tekst, die de

toenmalige gemeenten in de samenleving van Klein-Azië, als onderdeel van Het

Romeinse Rijk tot profetische onderscheiding van geesten en ware aanbidding

beoogde te brengen. Daarom willen we bezien hoe de hoorders bij de kern van de

zaak worden gebracht en hoe de toenmalige geloofsgemeenschap kerygmatisch,

liturgisch en diaconaal in een kritische relatie wordt geplaatst tot het politiek-

religieuze complex van de Romeinse cultuur en samenleving en de synagoge. Het

zal blijken, dat de Openbaring van Johannes een bijzondere manier heeft om de

wederkerige communicatie van God met de gemeente literair vorm te geven. 

We vatten de Openbaring van Johannes op als een christelijke profetisch-

apocalyptische circulaire aan de zeven gemeenten (Schüssler Fiorenza 1976,

20ff.; Bauckham 1993, 2). Eerst bespreken we het brief-karakter (3.1), dan gaan

we na welke compositiemiddelen de auteur gebruikt om te communiceren met

het publiek (3.2), vervolgens bespreken we het profetisch-apocalyptische karakter

(3.3). Tenslotte komen we te spreken over de vraag welke bijdrage een ontwerp

van een oorspronkelijke betekenis kan leveren aan de vertolking (3.4). Bij de

beschrijving laten we merken, dat we het over een ontwerp hebben, ontstaan in

gesprek met het ontwerp van de eigen wereld van de verstaander. 

3.1 Een brief om voor te lezen 

artistieke gerichtheid?
Men kan zich afvragen of de Openbaring van Johannes literatuur is in de zin van

een kunstvorm. De beantwoording van die vraag hangt af van wat onder een

kunstvorm is te verstaan. Een tekst is dan een kunstvorm, als ze gekenmerkt

wordt door zorgvuldigheid, zowel wat de inhoud als wat de pragmatiek en

overtuigingskracht betreft. De auteur heeft er kennelijk moeite voor gedaan met

behulp van allerhande stijlmiddelen met de inhoud over te komen en een
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praktisch effect te bereiken (Mooij 1981, 4v.). Maar of zoiets als artistieke zorg-

vuldigheid de auteur van de Openbaring van Johannes gedreven heeft is niet

waarschijnlijk, al wordt knap gebruik gemaakt van bijvoorbeeld zeventallen,

gesprekken, onvergetelijke fantasiefiguren, geluiden, hymnen en wellicht ook

van tweeregelige, drieregelige en vierregelige strofen om de aandacht van de lezer

en hoorder vast te houden. 

Kunstzinnigheid is een eigenschap die door anderen dan de maker toe-

geschreven wordt aan een tekst. Over erkenning en respons onder componisten,

romanschrijvers, dichters, schilders, glazeniers en beeldhouwers heeft de Open-

baring van Johannes niet te klagen. Maar deze artistieke respons hoeft nog niet te

betekenen dat de tekst zelf een artistieke gerichtheid heeft. Zo bestaan er nega-

tieve oordelen over de Openbaring van Johannes van kunstenaars: de toneel-

schrijver Shaw noemt het ‘a curious record of a drug addict’s vision’ (aldus Wall

1991, 3). Daar staat tegenover dat de auteur een originele verwerker van traditie is,

die bizarre beelden weet op te roepen door allerlei gegevens te combineren. Of dit

bewust is gebeurd of meer onopzettelijk is niet te zeggen. De compositie, even-

eens een kenmerk van een kunstuiting, is zeker weloverwogen. Maar de

Openbaring van Johannes mag dan artistieke erkenning vinden, omdat het een

onthullende werking heeft of veelduidig is of juist raadselachtig, waardoor het de

eigen tijd overstijgt, de Openbaring van Johannes is niet geschreven omdat

iemand zich met indruk wilde presenteren uit een l’art pour art oogmerk. 

Dit zijn moderne opvattingen om een oude tekst te typeren als literatuur, de

auteur van de Openbaring van Johannes evenwel hanteert een genre, waarbij hij

trouw blijft aan de vorigen die apocalyptische teksten schreven. Alleen, hij

verwerkt de beeldencatalogus, die rond en in hem bestond, tot een compositie,

waarin het Lam een beslissende rol toebedeeld krijgt. Ter vergelijking: in andere

onsterfelijk gebleken literatuur uit de oudheid, de ‘Metamorphosen’, schrijft

Ovidius (gestorven 17 na Chr.) over de draak: ‘zijn moordbeluste kaken dragen

slierten grijswit schuim, de schubben krassen schurend langs de grond’ (Ovidius

1993, 71). Ovidius is echter op artistieke presentatie uit, gezien de beproefde vorm

die hij kiest, een epos in dichtvorm van duizend regels, gecomponeerd in de

dactylustechniek en in het metrum van de hexameter, gebruik makend van

klankeffecten. Het publiek moest geoefend zijn om al die toespelingen en

verwerkingen van anderen - Ovidius eert en verwerkt Homerus en Vergilius en

speelt met hun teksten - te kunnen volgen en te kunnen genieten van de

behandeling van de stof. Maar het ging hem niet alleen om entertainment. Het

epos wilde in de gestalte van een heldendicht, zoals de Odyssee van Homerus of

als een leerdicht mensen deel geven aan kennis omtrent strijd en leven. Ovidius

kiest voor een anti-epos, voor een metamorfose van het genre, voor een gedicht

dat noch een leer noch een heldendicht is, maar dat bekend wil maken met de

gedaanteverwisselingen, om te beginnen met de allereerste metamorfose van

Chaos in Kosmos en om te eindigen bij de laatste metamorfose: keizer Augustus. 

Het verschil in tekstpresentatie met de Openbaring van Johannes valt meteen

op. Ovidius is in literair opzicht een uitblinker die zijn genre met speels

gemak beheerst. De auteur van de Openbaring van Johannes is iemand die

naast onvergetelijke passages, ook moeizame stukken in niet al te best Grieks

heeft geschreven, waarvan de plaats en de betekenis in het vertelverband

onzeker blijven. Maar die constatering doet niets af aan de kunstzinnigheid en

de communicatieve kracht.
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om voor te lezen
De Openbaring van Johannes is bestemd om voor te lezen in een godsdienstige

samenkomst (1:3; 22:18), in een andere situatie dus dan een voorstelling van een

dichter op het Forum Romanum om een publiek bestaande uit politici en

rechters, rijke lui en filosofen te onderwijzen, te behagen en te veranderen, om de

drie klassieke retorische doelen (docere, delectare, movere) te noemen. 

Er zijn in literatuur uit de oudheid stijlmiddelen aan te wijzen waaruit blijkt

dat geschriften zo gecomponeerd zijn, dat ze gereciteerd kunnen worden.

Auteurs schreven voor het oor. En dat reciteren in het openbaar van werken van

allerlei genres was zeker niet alleen beperkt tot de hogere klasse. Literaire genres

waren bekend onder alle lagen van de bevolking en kenden gradaties in kwaliteit.

De auteur van de Openbaring van Johannes heeft dus niet een kunstzinnige,

maar een godsdienstige bedoeling met zijn boek: dat wil onthullen, ont-dekken

hoe de tijd gezien kan worden in het licht van de strijd tussen hemel en afgrond.

Het wil aansporen tot trouw en tonen wat de hemel in petto heeft ten behoeve van

bedreigde christenen. 

Het voorlezen van de Openbaring van Johannes duurt ongeveer anderhalf uur.

Het is mogelijk dat de Openbaring van Johannes bedoeld is voor de gods-

dienstoefening, want apocalypsen vormden een onderdeel van de eredienst 

(1 Kor. 14:26). Sommigen vatten de Openbaring van Johannes zelfs op als (een

deel van) een liturgische tekst, gezien de cultische symbolen, liturgische acties,

hymnische formules en doxologieën. Volgens de een is er in de Openbaring van

Johannes een echo te vinden van de christelijke Pascha-liturgie (aldus voorzichtig

Prigent, die deze liturgie met name terugvindt in Op. 4 en 5 -Prigent 1964).

volgens anderen ligt naast andere grondpatronen de tempelliturgie aan de basis

van delen van de Openbaring van Johannes. 

Weer anderen denken aan een inwijdingstekst, gelezen voorafgaand aan de

doop of aan de eucharistie (Läuchli 1960; Barr 1986). Aantrekkelijk is de

gedachte dat de hoorders de hymnen zouden kunnen meezingen. Maar nergens

treffen we een uitnodiging tot participatie aan de hemelse liturgie aan (kritisch:

Jörns 1971, 180-184; Schüssler Fiorenza 1985, 166). Het blijkt dus moeilijk

aantoonbaar, of en zo ja welke plaats het laatste bijbelboek als profetische tekst in

de toenmalige liturgische praxis had (zie ook Delling 1959).

actualisatie openbaringservaring
Vermoedelijk was de samenkomst van de gemeente een context waarin escha-

tologische beeldverhalen worden overgedragen. De Openbaring van Johannes

heeft onder meer als oogmerk om tot de ware aanbidding aan te moedigen. Deze

aanbidding in zowel liturgische als ethische zin geschiedt in afweer en afkeer van

de aanbidding van het beest. In de liturgische viering bereidt de voorlezing van de

Openbaring van Johannes de hoorders in de situatie van Klein Azië voor op en

geeft deel aan de hemelse visioenen en hun eschatologische boodschap. Zeker,

wanneer de voorlezer de liturgie van de hemel herhaaldelijk ten gehore brengt.

Door het voorlezen worden Johannes’ visioen en zijn ervaring opnieuw present

gesteld. En de auteur heeft alle stijlregisters opengetrokken om deze hernieuwde

actualisatie van de openbaringservaring bij de hoorders te wekken. 

Men kan zelfs concluderen, dat het medium de boodschap is, omdat het

luisteren deel geeft aan de verborgen overwinningskracht van het Lam. Zoals

Aune het uitdrukt: ‘..the skillful apocalyptic writer may portray the revelatory

experience which he purportedly had which such literary skill (particularly

enhanced through public performance) that the intended audience may indeed
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participate in the original experience to such an extent that the experience is 

“re-presented” or re-actualized for them’ (Aune 1986, 89; vergelijk Thompson

1990, 72f.; Barr 1986).

Deze bijzondere betekenis van het voorlezen heeft gevolgen voor de inter-

pretatie. We kunnen ons een geloofsgemeenschap voor ogen stellen die thuis is

in de voorstellingswereld en die de bedoeling en de regels van het beluisteren van

visioenverslagen kent. Het (mogelijk herhaald) aanhoren van beelden licht een

tipje van de sluier van de hemelse bedoelingen op. Die beelden zijn mede bedoeld

om te onthullen, maar tegelijk om verborgen te houden en het primaat aan het

handelen van de hemel te laten. Ze vormen de heilige ruimte binnen een wereld

van begrippen en voorstellingen. Ze activeren het decoderingsmechanisme van

de hoorders en brengen hen bij hun interpretatieruimte en bij de toepassing op

de eigen situatie. Verondersteld mag worden, dat de tekst in de situatie van 95 na

Chr. in Klein Azië op deze wijze herkend en beleefd kon worden. Deze

herkenning geldt niet het gebruik van de Openbaring van Johannes aan het eind

van de twintigste eeuw. Daarvoor zijn de verschillen in beleving van de hemel,

van Gods handelen, van de geschiedenis, van de eigen tijd, van de liturgie en van

de voorstellingswereld tussen toen en nu te groot. 

De Openbaring van Johannes is niet geschreven om de wereldgeschiedenis in

zijn beeldverhaal verhullend uit te tekenen en luisteren betekent niet historie

decoderen. Overigens hebben vertolkers in de gemeente veel te maken met

deze populaire wereldhistorische benadering. Uit een voorbeeld van 25 jaar

geleden blijkt hoe betrekkelijk deze manier van verstaan is. Zo werden alleen

al van Lindsey’s boek over de Openbaring van Johannes in Amerika - in de tijd

van het Vietnam-debâcle - twee miljoen exemplaren verkocht. Lindsey komt

tot een uitleg die de oorspronkelijke lezers nooit begrepen kunnen hebben: de

vleugels als van de arend, die de vrouw krijgt om naar de woestijn te kunnen

vluchten (12:14) ziet hij als een heenwijzing naar de vliegtuigen van de

Amerikaanse zesde vloot (met Eagle-embleem), die klaar ligt voor een in

vergelijking met de Vietnamoorlog mooie taak: de joodse Messiasgelovigen in

veiligheid brengen als de grote Verschrikking zal losbarsten (Lindsey 1973,

155). Zijn visie is onder andere bestreden door Van der Waal, die veel treffende

informatie biedt en die de Openbaring van Johannes anti-judaistisch verstaat

niet als een ‘politieke Enkhuizer Almanak, compleet met allerlei rillers’, maar

als ‘een Koninklijke Boodschap aan de kerk om te houden wat zij bezit’ (Van

der Waal 1977, 151) en door Boersma 1977. Beide auteurs proberen een betere,

huns inziens juiste, uitleg te plaatsen tegenover die van Lindsey, maar ze

vragen zich nauwelijks af door welke psychische en sociale omstandigheden

opvattingen als van Lindsey telkens weer aanslaan, al wijst Van der Waal

terloops op kerkelijk escapisme en een ondergangsstemming-op-grond-van-

ervaring (Van der Waal 1977, 34).

We leggen de nadruk op de op het horen gerichte structuur, maar dat sluit

bestuderend lezen niet uit. Door lezen kunnen we meer verborgen lijnen en

toespelingen op het spoor komen dan door het horen. Maar het gegeven, dat

hoorders de tekst moeten kunnen volgen, maakt al te ingewikkelde exegetische

verklaringen onwaarschijnlijk.

het begin van de brief
Het opschrift ‘Openbaring van Johannes’ is hoogstwaarschijnlijk later
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aangebracht en kent bovendien nog tekstvarianten (van de heilige Johannes; van

de theoloog Johannes; van de theoloog en evangelist Johannes). In een dergelijk

opschrift, vermoedelijk gemaakt om de boekrol te kunnen identificeren, verraden

zich al de vragen van de gebruikers: is de Openbaring van Johannes de tekst van

een van de heiligen? Of misschien van de evangelist? Er zijn tekstoverschrijvers

of verzamelaars, die verwantschap opmerkten met het evangelie naar Johannes of

die in hem een theoloog herkenden. En dan: hoe is het te vertalen: openbaring

van of openbaring aan Johannes? Wanneer echter de eerste woorden van het boek

als titel wordt geïnterpreteerd, dan is de naam van het geschrift ‘Openbaring van

Jezus Christus aan Johannes’.

Het begin (1:1-3) lijkt een aanwijzing te zijn omtrent de aard van het boek. Het

is te verstaan als een uitspraak die de visioenen legitimeert. De openbaring is

afkomstig van God, maar niet rechtstreeks. Via de overdrachts- en communicatie-

lijn langs Jezus Christus, de engel, en Johannes moet de openbaring uiteindelijk

terechtkomen bij de gemeente.

Dan worden ‘de woorden van profetie’ in het kader van een brief gezet (over

brieven in de oudheid: Aune 1989, 158-225). 1:4 is een groet van Johannes, die

zoals gebruikelijk gevolgd wordt door een doxologie (1:5-6). Een afsluitend lied

(1:7) in de vorm van een kwatrijn zet in met het aandacht wekkende ‘Zie’ en komt

weer uit bij het begin, namelijk bij God, ‘die is, die was en die komt’ (1:4,7), het

lied refereert daarmee tegelijk aan de bron van openbaring, God (1:1). Het begin

van deze brief sluit dus goed aan bij de introductie in (1:1-3). En wie scherp

geluisterd heeft, heeft toch God in de directe rede kunnen horen spreken. Twee

maal in de Openbaring van Johannes spreekt God. Hier: ‘Ik ben de Alfa en de

Omega’ (1:8). En in 21:5-8. Hoorders moeten dus aandachtig luisteren en geduld

oefenen, willen ze God opnieuw horen spreken (21:5-8, in een passage die begint

met ‘Ik maak alles nieuw’). De stemmen van andere hemelingen, Christus, de

Geest, de oudsten, de levende wezens, de engelen zijn herhaaldelijk te

beluisteren. Het gaat om een geschrift met een verborgen spreken Gods.

In 1:4-8 laat de auteur zijn verbindingstechniek zien. De openbaring komt van

God en is gericht tot de gemeente en Johannes is een van de tussenpersonen, zegt

het voorwoord (1:1-3). Die beweging ontvouwt zich in de groet. Dadelijk is daar het

spreken over God en de overtuiging dat de gemeenteleden priesters voor God

zijn, mensen die God mogen naderen en geroepen zijn tot aanbidding. De groet

begint en eindigt met de uitspraak dat God is, was en komt. Wat er verder door

Johannes getoond wordt zal een nadere uitwerking van deze groet zijn. We

ontwaren een inclusio-techniek en een manier om de gewekte aandacht vast te

houden en de hoorders mee te nemen naar de volgende teksteenheid. Door het

herhaalde ‘ons’ in 1:5vv. worden voorlezer, verteller en hoorder verbonden. De

inhoud (Christus heeft ‘ons’ lief enz.) betreft hen en wordt zo voorgesteld dat

deze belijdenis als een heilvolle werkelijkheid de voorlezer en ook de hoorders

geldt. De christologische inhoud van dit gedeelte is de norm voor het verder

voorlezen, vertellen en horen van wat volgt. Christus’ heil kent geen

eschatologisch voorbehoud, hij heeft ‘kratos’ (1:6) tot in alle eeuwigheden, reeds

nu is Christus Heer van alle machten, wat er verder nog mag gebeuren.

het slot van de brief
Aan het slot, nadat de hoorders de visioenen met Johannes mee hebben kunnen

zien en beleven, volgen de vermaning het profetisch geschrift in zijn waarde te

laten en een verwijzing naar de legitimering en de waarheidsgarantie door Jezus

Christus (22: 18-20). De laatste zin van de Openbaring van Johannes (en de bijbel)
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is een zegenbede (‘de genade van de Heer Jezus zij met allen’) als afronding van

de groet aan het begin. De exegeten verschillen van mening over de vraag waar

het nawoord begint: bij 22:18 of al eerder. In 22:6 heeft de engel, die Johannes het

nieuwe Jeruzalem toonde, een afrondend gesprek over de betrouwbaarheid van

de woorden. Dat hoort nog bij het visioen. In 22:8 bekrachtigt Johannes dat hij

het zelf heeft gezien. In 1:9,10 had hij al gezegd, waar en op welke dag hem de

visioenenreeks ten deel viel. Dus 1:9,10 en 22:8 weerspiegelen elkaar en vormen

ook weer inclusio-teksten. Nabeschouwend vertelt Johannes hoe hij reageerde op

het visioen. Hij wilde de engel bedanken, maar die herinnert hem aan het feit, dat

zowel Johannes als hij (zij?) schakels zijn in Gods openbaring aan de gemeente.

Een opmerking, die weer doet denken aan de eerste verzen van de Openbaring

van Johannes. Hij moet de boodschap niet voor zich houden, want het komt er op

aan, dat de mensen zich aan de inhoud houden en volharden in heiligheid. Dat

was al duidelijk uit de zaligspreking aan het begin. Deze vermaning met sanctie

wordt nog eens krachtig onderstreept door Jezus (22:12-16). Jezus zegt nogmaals

wie Hij is en dat Hij spoedig zal komen. Aan het slot krijgt de tekst een liturgisch

karakter als een wisselwerking tussen Jezus en de Geest en de gemeente en allen

die dit zullen horen (22:12-17) en vlak voordat de hoorders de slotzegen krijgen,

blijven nog lang naklinken de belofte en het antwoord: ‘zeker, Ik kom spoedig’ ‘Ja,

kom Heer Jezus!’ (22:20). Deze zinnen hebben kracht, die voelbaar is over de

afsluitende, zegenende groet heen, ze vormen de kern van de Openbaring van

Johannes, gezegd door Christus en de kerk. We hebben nu het begin en het eind

van de Openbaring van Johannes aldus bepaald:

1:1-3 voorwoord

1:4-8 begin van brief aan zeven gemeenten: groet

1:9-22:8 visioenen, begin en einde ‘Ik, Johannes..’

22:9-19 nawoord :9-12 vermaning niet geheim te houden

en de woorden in acht te nemen

: 12-17 bekrachtiging door Jezus

liturgische wisselwerking

: 18-19 niets toevoegen

22:20 belofte en respons

22:21 slot brief

Het valt op dat 22:9-19 zich niet fraai voegt in het schema. Dat moet ons erop

bedacht maken, dat volmaakte indelingen niet bestaan. Het door ordelijke

exegeten als onevenwichtig getypeerde karakter van het slot heeft te maken met

het feit dat dit deel er maar niet genoeg van kan krijgen het profetisch karakter

van het boek te legitimeren en te waarschuwen voor het volgen van dwaalwegen.

Tegelijk valt het zichzelf als het ware in de rede door de belofte uit de mond van

Jezus met kracht te poneren. En is de kern uiteindelijk niet de belofte en het

antwoord van de hoorders (22:20)?

brief als raamwerk voor visionaire teksten
Het raamwerk van een brief kan in principe alle soorten literatuur insluiten,

onder meer wetten en wilsbeschikkingen. Zo is 2 Thessalonicenzen een brief met

een apocalyptische inhoud. In feite zegt het raamwerk niet meer, dan dat het

geheel verstuurd werd en als adres zeven gemeenten heeft, die door het getal van

de volheid model staan voor de kerk als geheel. Wat draagt de wetenschap dat

voor het verslag van visioenen het kader van een brief is gekozen bij aan de
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interpretatie? We moeten de betekenis daarvan noch onderschatten, noch

overwaarderen. Het kader van een brief maakt deze openbaring anders dan

andere apocalypsen. Die zijn pseudoniem. Wat ze willen zeggen over het heden,

waarin ze verschijnen, leggen ze in de mond van een gezaghebbend persoon

(Baruch, Ezra, Daniël) uit het verleden, die op deze wijze voorspelt waar het in de

tijd van verschijnen van het boek in het licht van Gods handelen op staat. De

Openbaring van Johannes heeft echter in onderscheid met de apocalypsen een

duidelijke afzender en een adres.

Nog het meest lijkt het briefkader op de profetische brieven zoals de brief van

Jeremia aan de ballingen in Babel. Zo’n brief is een middel voor een auteur om

met gezag en zeggingskracht aanwezig te komen bij de ontvangers. Met deze

vorm kan de auteur een gerichte toespraak houden en de hoorders nabij komen

om hen krachtig moed in te spreken en een oordeel voor te houden met het oog

op een crisis. Het herhaald voorlezen brengt de afwezige profeet in het midden en

die profeet is uiteindelijk Gods woordvoerder. Dat de voorlezer zalig gesproken

wordt, duidt erop dat de lezers hem dienen te accepteren als de aanwezigheid van

de profeet. In het geval van de Openbaring van Johannes, moeten de hoorders de

voorlezer zowel als representant van Johannes als van Jezus aanvaarden en

tweemaal horen de hoorders door de stem van de voorlezer de stem van God. 

En het feit dat er aan het slot bestraffend gezegd wordt, dat niets mag toegevoegd

worden aan deze profetie, kan in die zin opgevat worden dat de slotwoorden 

de mogelijkheden van een voorlezer, die zou willen aanvullen, beperken 

(Barr 1986, 243-256).

indeling van de visionaire teksten
De auteur van de Openbaring van Johannes helpt de luisteraars door

markeringen aan te brengen. De eerste markering aan het eind van de

boodschappen aan de zeven gemeenten is een algemeen voorkomende overgang:

Johannes zegt dat hij een ander visioen kreeg (4:1). In 8:1 is er stilte, nadat het

zevende zegel verbroken is, waarna als inhoud van het zevende zegel de zeven

bazuinen gestoken gaan worden. Na 11:19 in 12 begint het visioen van de vrouw

aan de hemel, de zevende trompet is dan al geblazen (11:15). In 15:5 ziet Johannes

de tempel opengaan en de zeven engelen daaruit komen. Ook 19:11 is een nieuw

begin: de ruiter op het witte paard verschijnt met zijn hemelse legers. 

Vaak wordt 1:19 gezien als een tekst die de Openbaring van Johannes in twee

delen scheidt: ‘hetgeen is’ zou in de boodschappen aan de gemeenten te vinden

zijn en ‘hetgeen na deze geschieden zal’ zou de hoorder kunnen vinden vanaf 4:1.

Niets wijst er op dat in 1:19, dat aldus vertaald kan worden ‘schrijf op wat je ziet,

zowel wat nu gebeurt als dat wat in de toekomst zal gebeuren’ een aanwijzing

voor de indeling van het boek wordt gegeven. Bovendien lopen deze aspecten van

heden en toekomst in de hele Openbaring van Johannes door elkaar, ook in de

boodschappen aan de gemeenten.

Wat de indeling betreft wordt gebruik gemaakt van het getal zeven (Yabro

Collins 1976; vergelijk Lambrecht 1980; Lietaert Peerbolte 1996, 116). Het getal

zeven is een van de eerste woorden die Johannes gebruikt als hij zichzelf en het

adres van de brief presenteert (1:4). Het springt al snel in het oor: 7 gemeenten, 

7 geesten, 7 kandelaren, 7 sterren, 7 zegels, 7 horens en 7 ogen van het Lam, 

7 engelen, 7 bazuinen, 7 donderslagen, de draak met 7 koppen, 7 schalen, 

7 plagen. Dit zijn de hoorbare getallen, daarnaast zijn er zeventallen die alleen

door het lezersoog kunnen worden ontwaard: zo zijn er zeven zaligsprekingen,

het Lam komt 28x (7x4) voor, waarvan zevenmaal in de combinatie God en het
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Lam, ook de uitdrukking met het viervoudige ‘stam en taal en volk en natie’ kent

zeven plaatsen. De indeling binnen het kader van de brief vanuit de zeventallen

oogt als een toenemende onthulling van een diep geheim in het heilige der

heiligen. Het is een van de mogelijkheden om dit boek in te delen. Het oogt niet

overal even fraai, want er zijn soms lange introducties en belangwekkende

stukken, die moeizaam in het schema passen (12-15):

A Introduktie visioen opdracht 1:9-20

gestalte tussen de kandelaren

B Zeven boodschappen aan zeven gemeenten 2:1-3:22

C Zevende boodschap en het visioen van de boekrol 4:1-22:8

A’ Introduktie troon 4

Lam en de rol 5

B’ Zes zegels 6 en 7

C’ Zevende zegel, de bazuinen en de schalen 8:1-22:8

A’’ Introduktie stilte en zeven engelen 8:1-6

met zeven bazuinen

gebeden van heiligen

B’’ Zes bazuinen 8:7-11:14

C’’ Zevende bazuin en zeven schalen 11:15-22:8

A’’’ Introduktie zevende bazuin 11:15-14:20

danklied

vrouw, beest

B’’’ Zes schalen 15 en 16:2-16

C’’’ Zevende schaal en voltooiing 16:17-22:8

A’’’’ Introduktie 16:17-19:10

Babylon

B’’’’ Laatste Oordeel 19:11-20:15

C’’’’ Nieuwe Hemel en nieuwe aarde 21-22:8

Nieuw Jeruzalem

3.2 Compositie en communicatie

In 1:9-22:8 (de visionaire tekst) worden verschillende communicatieve middelen

gebruikt om de hoorders vast te houden. Nadruk op deze aspecten van de Open-

baring van Johannes is voor vertolkers interessant, omdat ze langs deze weg deel

kunnen krijgen aan de manier waarop het laatste bijbelboek de communicatie

zocht met de toenmalige hoorders. De Openbaring van Johannes brengt in de

visioenen de hoorders in een hemelse en eschatologische wereld en drukt het

geloof uit dat Christus de machten de baas is, ook al zijn de tegenkrachten reëel

en sterk. De hoorders in de gemeente krijgen deel aan de eschatologische antici-

patie in de hemel en vinden zo steun, oordeel en vermaning. De brief met de

visionaire tekst is een middel waardoor God indirect spreekt, komt en troost in de

verwachting, dat de hoorders hun oor zullen lenen. Vertolkers van nu begeven

zich - binnen de gemeente van nu in interactie met de gemeente van toen - in een

voortgezette communicatie met deze intenties van de wereld van de Apocalyps.
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Met enige historische verbeeldingskracht willen we in deze paragraaf deze

communicatie nader bezien en ons voorstellen welke activiteiten hoorders

moeten verrichten tijdens het beluisteren van de tekst. De tekst maakt van

verschillende compositiemiddelen gebruik (Schüssler Fiorenza 1985, 170f.;

Schüssler Fiorenza 1991, 33f.). Deze invulling van de hoordersactiviteiten kan

voor vertolkers een stimulans zijn vanuit hun gemeente toegang te zoeken tot de

toenmalige gemeente in interactie met de geloofswereld van de Openbaring van

Johannes. Tegelijk zullen ze een dergelijke constructie moeten toetsen aan een

betekenis- en getuigenisontwerp. 

We kunnen natuurlijk nooit precies weten, wat de hoorders toentertijd zagen

bij de verscheidenheid aan indringende beelden. Maar voor vertolkers is het

goed en legitiem zich ten behoeve van de aanschouwelijkheid in preek of

catechese af te vragen wat het met hoorders deed, als ze hoorden, dat het

uitspansel als een stuk papier wordt opgerold (6:14)? Of wat de luisteraars zich

voorstelden bij de op paarden gelijkende sprinkhanen met kransen van goud

en gezichten van mensen met vrouwenhaar en met tanden als van een leeuw

en borstschilden als ijzeren harnassen (9:7v)? En wat zagen ze als ze hoorden

van hagelstenen van 40 kilo (16:21) of van 320 kilometer bloed (14:20)? Het

zijn plaatjes die zo op het netvlies drukken, dat de hoorders vermoedelijk er bij

blijven hangen, terwijl de tekst verder gaat.

luisteren
Het horen van de Openbaring van Johannes was bedoeld als een geestelijke
activiteit, waardoor toenmalige gemeenteleden in hun eigen heden deel kregen

aan de verborgen overwinning van Christus en werden getroost en vermaand.

Minear spreekt daarom van charismatisch luisteren. Hij heeft aandacht voor

de activiteit van de Heilige Geest in de wisselwerking van de boodschap van de

profeet en het antwoord van de gemeente. Verder wijst hij op het eigen effect

van de beeldtaal op de hoorders, getuige ook de hermeneutische richtlijnen

voor uitleggers van de apocalyptische profetie: ‘an interpreter must recognize

the importance of charismatic listening, the gift of the Spirit to an audience

that enables it to see what had hitherto been hidden and by action of

repentance to return to its initial vocation under Christ’ (Minear 1983, 45).

De Openbaring van Johannes kent een inhoudelijke structuur, die het beluisteren

van de voorlezing dient. Vertolkers moeten de Openbaring van Johannes als

eenheid benaderen. 

Ellul bijvoorbeeld ziet in de opbouw van de Openbaring van Johannes een

structuur van twee lijnen: een voortgaande horizontale lijn en een blijvende

verticale as. De Openbaring van Johannes onthult de permanente diepte van

de voortgaande geschiedenis, namelijk het eeuwige in de tijd, de werking van

het einde in het heden, de ontdekking van de Nieuwe Aeon niet enkel aan het

eind van de tijd. Dat alles krijgt effect in de actuele geschiedenis van de lezer.

De Openbaring van Johannes verhaalt van het Koninkrijk van God verborgen

in deze wereld op zo’n manier dat de lezer getuige van deze waarheid wordt,

zelf er naar streeft een teken van redding te zijn en deel te nemen aan de

geschiedenis door in zichzelf het einde in de dubbele betekenis van doel en

conclusie present te willen stellen. De taalwerkelijkheid van de Openbaring
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van Johannes geeft een structuur in beweging (‘Architecture en mouvement’,

aldus de ondertitel van zijn boek). De auteur van de Openbaring van Johannes

heeft gestalte weten te geven aan een spanning tussen de tijd van de hemel

(waar het Lam troont en regeert) en de tijd, zoals die op aarde beleefd wordt

zonder duidelijke lineaire voortgang (Ellul 1975).

De Openbaring van Johannes maakt gebruik van hymnen en hemelse acclamaties,
die de hoorders doen anticiperen op Toekomst. De door Ellul genoemde

spanning tussen de ruimte van de hemel en de aardse tijd is ook te beluisteren in

de hemelse lofzangen (zie Jörns 1971; Thompson 1990, 64). De hemel is in de

overwinning verder dan de aarde. Lijden hoorders nog onder de verleidingen van

Babylon, tijdens de voorlezing zijn ze deelgenoot geweest van een lied, waarin

een hemelse engel de definitieve val van Babylon bezingt (Op. 14:8). De hemel

loopt niet alleen vooruit op de aardse geschiedenis, waarin de krachten van

afgoderij en onrecht nog welig tieren, maar ook op de eigen ‘plot’: Babylon moet

ook in het visioen nog vallen (Op. 18). Herhaling en anticipatie zijn compositie-

technieken, die aan deze prolepse van de toekomst recht kunnen doen.

De hymnen en hemelse acclamaties zijn te vinden in: 4:8,9-11; 5:9b-10,12,13;

7:10:12; 11:15,17-18; 12:10-12; 13:4; 15: 3v; 16:5-7; 18:20; 19:1-2,3,5,6-9.

het gebruik van mythisch materiaal
Het gebruikte mythisch materiaal kan, als het min of meer bekend is, de hoorders

even ontlasten van hun luisterinspanningen. Ze hebben het idee bekend terrein

te betreden, als ze elementen horen uit traditioneel mythologisch materiaal, zoals

de geboorte van het hemels kind, de heilige bruiloft, de goddelijke strijder, de

heilige stad, de strijd tussen een engel en een slang. Hoe zou de profetische brief

dit materiaal vertellen en herinterpreteren? Dat kan de aandachtwekkende vraag

in de hoofden van hoorders geweest zijn. 

Yabro Collins laat zien hoe de ‘plot’ van een oude strijdmythe benut wordt

(Yabro Collins 1976). Gemeenschappelijk aan die mythe is, dat een draak een

rebellie leidt tegen de goden of de koning der goden. Soms wordt de regerende

god zelfs gedood en regeert met de draak voor een tijd de chaos. Het beest

wordt gelukkig verslagen door de god of door een bondgenoot. Om de

overwinning te vieren wordt een paleis of een tempel gebouwd, vindt er een

huwelijk plaats en wordt een groot feestmaal aangericht. De orde en de voor-

spoed zijn hersteld. Deze mythe is op verschillende plaatsen in de Openbaring

van Johannes herkenbaar. Delen in de Openbaring van Johannes volgen de

basisplot: elk deel tekent een beweging van vervolging van de getrouwen, via

de bestraffing van de vervolgers, naar het heil voor de vervolgden. De onder-

drukten zullen zegevieren en meeregeren. Deze beweging is getekend naar de

strijdmythe: rebellie, strijd, overwinning, koningschap: ‘.. such symbols are

not archaic survivals, but living symbols arising out of a mythopoetic

consciousness’ (Yabro Collins 1984, 148).

Vertrouwdheid hebben de hoorders wellicht ook met beeldrijke stof, ontleend aan

de profeten, vooral aan Ezechiël en Zacharia, of aan Daniël. Ook al blijft de exacte

betekenis van de toespelingen op het Oude Testament (dat nergens letterlijk

wordt geciteerd) onhelder. Als het voorgelezene min of meer bekend is, kunnen

hoorders gemakkelijker vanuit het in hen zelf reeds opgeslagen en door het
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voorlezen in hen zelf gewekte verhaal luisteren, mee-oordelen en eventueel de

ingrijpende wijzigingen als nieuw verstaan. Sommige beelden zijn uit

verschillende tradities bekend. De Openbaring van Johannes helpt de hoorders

door min of meer gemeenschappelijke beelden vanuit verschillende (Joodse,

Romeinse, Griekse) tradities te kiezen en spreekt zo tot de verbeelding. 

Zoals ook blijkt uit het beeld van de kandelaren en de sterren (1:20). Om

Christus’ macht uit te beelden kan de auteur het associatief ontleend hebben

aan het kandelaarvisioen uit Zacharia, of aan een vroegjoodse traditie, volgens

welke de kandelaar symbool is voor de rechtvaardigen in de joodse liturgie.

Misschien aan de astrale godsdienst: volgens Gunkel zouden de zeven

kandelaren naar zeven goden verwijzen. Of mogelijk aan de keizercultus: de

keizer wordt op munten wel afgebeeld met zeven sterren in de rechterhand

(Van Schaik 1971, 24). Bij zoveel verwijzingen hebben hoorders uit uiteen-

lopende tradities, Joden en Jodengenoten, Grieken en Romeinen meer kansen

om het beeld te herkennen.

Deze wijze van schrijven voor hoorders doet de vraag rijzen hoe uniek de

Openbaring van Johannes eigenlijk is als verwerker van mythisch materiaal? Het

is bij literatuur van deze aard belangrijker dat het nieuwe vertrouwd is, dan dat

het volstrekt vreemd is. Nieuw is, dat Christus opdrachten geeft aan de auteur en

dat het Lam een sleutelrol in de geschiedenis heeft, maar om dit te kunnen

overbrengen is het bekende traditionele materiaal een goed voertuig. 

variaties en contrasten
Om de aandacht van de hoorders te wekken of vast te houden zijn andere midde-

len benut in de Openbaring van Johannes: variëren met een vaste set beelden. Als

de hoorders het beeld van de troon, dat met kracht wordt getoond, horen,

herkennen ze het in de volgende over het hele visioen heen verspreide scènes.

Bovendien kan een dergelijk beeld een heel beeldencomplex sturen van regering,

koningschap, macht, rust, enzovoort. Het neemt de hoorders ook mee naar

associaties, want de troon (Op. 4) lijkt op een altaar in het midden van de tempel,

omgeven en opgeluisterd door aanbiddende koren.

De oorlogsterminologie (de strijdmythe) is breed uitgewaaierd in allerlei varia-

ties en trekt een reeks indringende strijdtonelen aan, maar is ook de bron achter

de centrale belofte aan ‘wie overwint’. Hoorders die graag de spanning van de

strijd in teksten horen, komen volop aan hun trekken. Wie daar minder om geeft

kan nog genoeg andere troostrijke en vertederende beelden horen die de centrale

boodschap weerspiegelen dat het Lam overwonnen heeft en overwint en dat God

wil wonen bij de mensen, ondanks de gigantische tegenkrachten van het kwaad.

Hoorders worden ook geholpen met sterke contrasten (Lam tegenover het beest

met het uiterlijk van een schijn-lam; de hoer van Babylon tegenover de vrouw aan

de hemel en de vrouw als bruid; Babylon tegenover Jeruzalem). Opvallend is dat de

meeste contrastbeelden de hoorders pas bereiken als de Openbaring van Johannes

al voor de helft is voorgelezen en de tegenstelling zich toespitst in het laatste

oordeel en als de aandacht van de hoorders, die al een tijd op de proef gesteld

wordt, wellicht een nieuwe impuls behoeft. Behalve contrasten hebben de hoor-

ders voor de spanning van hun aandachtsboog ook baat bij proleptische uitspraken.

Het motief van de beloften voor wie overwint uit de boodschappen aan de zeven

gemeenten, keert aan het slot weer terug. Het beest uit de afgrond komt even

boven in 11:7 voor het werkelijk bovengronds komt (13:11). Voortdurend zijn er
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daarnaast herkansingen: mochten de hoorders niet zo snel in het begin opgevangen

hebben hoe Christus werd aangeduid en niet ogenblikkelijk met Johannes hebben

kunnen meekijken naar de gestalte van een mensenkind (1:13-20), ze krijgen een

nieuwe kans tot verstaan en onthouden als behalve in elke boodschap aan de zeven

gemeenten ook in het visioen van de ruiter op het witte paard (19:11vv.) delen van

de christologische typeringen van het begin terugkeren.

inlassingtechniek
Moeilijk voor de hoorders van toen zal de inlassingtechniek te volgen geweest zijn,

laat staan voor moderne hoorders die gewend zijn recht op het doel af te gaan. De

spannende adempauzes in het boek zijn voor de hoorders met enige opluchting

mee te beleven en zijn manna voor hun geloof: het troonvisioen (Op. 4 en 5), het

visioen van de 144.000, de stilte (8:1), de blik in de tempel, met daarin de

verbondskist (11:19) en zo meer. Vaak worden de hoorders gedwongen het logisch

vervolg voor een ogenblik of langduriger op te schorten, omdat er een nieuwe

invalshoek komt of een vertraging. De zeven trompettisten staan klaar (8:2), maar

voor ze kunnen aantreden, begint er een engel met het wierookvat te zwaaien en

worden de hoorders opgetild om oog en oor te kunnen lenen aan de hemelse

liturgie. Een ander voorbeeld lijkt sterk op de bladstilte in 8:1 bij het zevende

zegel. Als de engel de zevende bazuin ten gehore brengt, gebeurt er niets. Dat wil

zeggen, dan klinkt er luid en klaar een lied in de hemel dat de soevereiniteit over

de wereld nu echt overgedragen is op God en Christus. God zal voor eeuwig

regeren. De vierentwintig oudsten zeggen dank dat het laatste oordeel is gekomen

en als de tempel met de verbondskist aan het oog voorbijtrekt, weten de hoorders

het zeker: God zal zijn verbond vervullen (11:15-19). Met die kennis kunnen de

volgende beelden van de vrouw en het beest gezien worden en pas veel later (in de

voorlezing!) zullen de schalen komen en het nieuwe Jeruzalem.

communicatief karakter
Op vier manieren kan de Openbaring van Johannes als tekst bestemd voor een

communicatief-hermeneutische praxis worden opgevat: (1) de Openbaring van

Johannes spreekt tot hoorders. Johannes vertelt van zijn visionaire ervaring. (2) In

Johannes’ verhaal spreken anderen dan Johannes: Christus, engelen, vier dieren,

de arend. (3) Johannes vertelt van dialogen, bijvoorbeeld tussen een van de

oudsten en hemzelf. (4) De Openbaring van Johannes plaatst deze gesprekken in

het interpretatiekader van bekende profetische teksten.

Sommige exegeten hebben in de Openbaring van Johannes zelfs verwant-

schap met het Griekse drama willen herkennen, omdat deze dramatis perso-

nae, koren, toneelwisselingen, strijd, een plot en een tragikomisch einde kent.

Net als in het Griekse drama hebben de hymnen de functie om de

dramatische bewegingen voor te bereiden of van commentaar te voorzien

(Schüssler Fiorenza 1985, 166). De Openbaring van Johannes is echter niet als

drama, maar wel dialogisch geschreven. Er is voortdurend aan een publiek

gedacht en van dat publiek is Johannes de eerste ziener en hoorder. Hij keert

zich in de tekst als het ware om van het visioen naar de luisteraar. Hij blijft

niet verdiept in zijn eigen visioen, maar geeft deel aan zijn levendig verslag.

De Apocalyps heeft een eigenaardige communicatiestructuur. De sprekers en

zangers in de Openbaring van Johannes spreken in de directe rede. Maar in veel

gevallen is Johannes degene die hen sprekend invoert: ‘ik hoorde een stem
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zeggen’ (1:10). Johannes wordt echter ten tonele gevoerd door de voorlezer. Dat

versterkt het dialogisch karakter. Zo vertelt Johannes levendig in de directe rede,

als hij spreekt tot de oudste (‘ik sprak tot Hem: Mijn heer, gij weet het’ -7:14).

Blijkens 1:1vv. is het de uitgever (inleider) van het boek, die tegen de hoorders

zegt: hier is het relaas van Johannes. Vervolgens maken we in het perspectief van

Johannes visioenen en gesprekken mee. Deze manier van overbrengen kan

bijvoorbeeld inhouden dat door de voorlezer de uitgever spreekt (1:3), die zegt dat

Johannes spreekt. Johannes zegt dat Christus tegen hem zegt: ‘schrijf dit’. En

vervolgens zegt Christus wat hij te zeggen heeft in de ik-vorm: ‘Ik ken uw

werken’. We zien dus de volgende communicatieketen: de voorlezer laat de

inleider van de brief (1:2) aan het woord komen en die laat Johannes spreken en

Johannes vertelt dat hij een stem hoort en vertelt dat Christus spreekt en Christus

vertelt op zijn beurt wat hij zegt: ‘Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze:

Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven kandelaars

loopt, zegt: Ik ken uw werken’ (2:1).

We kunnen echter ook aannemen dat degene die ‘schrijf’ zegt een engel is. In

dat geval komt het spreken van Christus volgens de volgende communicatielijn

terecht bij de hoorders: God -> Christus -> engel -> Johannes -> inleider -> voor-

lezer -> gemeente. De Openbaring van Johannes maakt dus in de compositie de

in 1:1 aangegeven indirecte openbaring van God aan de dienaren (de gemeente-

leden op aarde) waar (Hellholm 1986,43f. Voor kritiek op Hellholm: Aune 1986,

70-74).

Er is nog een opvallende trek: soms geeft iemand (een vertelinstantie als

hermeneut) langs zijn neus weg uitleg, zoals in 1:20: ‘de zeven sterren zijn de

engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaars de zeven gemeenten

zelf’. Hier is die persoon te identificeren als ‘de mensenzoon’ (1:13), maar in

5:6 is het moeilijk te achterhalen wie daar naast het gebeuren gaat staan en

even uitlegt dat de zeven ogen van het Lam de zeven geesten van God zijn,

overigens zonder dat de hoorders daardoor hun inzicht zien toenemen.

De communicatie binnen het laatste bijbelboek speelt zich af in een gelaagd

wereldbeeld. De onderwereld, de zee, de aarde, de lucht, het uitspansel en de

hemel vormen de verschillende lagen. Tussen die gebieden is verkeer mogelijk:

het beest uit de afgrond komt de aarde onveilig maken (13:11) en de draak is uit de

hemel verstoten. Tussen hemel en aarde bestaat onderscheid, maar ook

correspondentie. Dieren, martelaren, oudsten wonen ook op aarde en aan een

tempelliturgie kan men op aarde ook participeren, de ‘engel van de gemeente’ in

Efeze en de andere steden, is vermoedelijk een hemelse dubbelganger van de hele

gemeente (Van Schaik 1971, 27v.; Satake 1966, 150-155). Zoals het in de hemel

toegaat, zo gaat het op aarde ook. Om er achter te komen wat de aarde te wachten

staat, is het nodig dat hoorders zich verplaatsen naar de hemel om de 

voorafschaduwing van wat komen gaat waar te kunnen nemen. 

In de verschillende lagen zijn veel stemmen te horen, maar de hemel is het

meest aan het woord. De woordvoerders zijn daar martelaren van de aarde,

dieren, oudsten, engelen, stemmen uit de omgeving van de troon, de Geest,

Christus en God. Er wordt met alle ‘lagen’ gecommuniceerd. Met name engelen

zijn op alle niveaus actief. De onderwereld is zwijgzaam, maar vandaar is groot

gevaar te duchten voor de getrouwen. Van een dialoog in de zin van gesprekken

die over en weer gaan is nauwelijks sprake. Gesproken wordt tot bergen en

rotsen, vogels, engelen met bazuinen, schalen of sikkels, iemand (de Zoon des
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Mensen) op een wolk, tot het altaar, tot de bloedgetuigen, tot God, maar het meest

nog tot Johannes. Een enkele keer is er een beknopt gesprekje tussen Johannes

en een engel. De hymnen hebben een adres: degene die op de troon zit, of het

Lam. De hemel wordt voorgesteld als een liturgisch en als een politiek centrum.

De troon lijkt op een altaar, maar evengoed op een machtscentrum en staat in

scherp contrast met de cultisch-politieke macht van het Romeins imperium. Er

vinden lofprijzingen plaats en opdrachten klinken er vele.

De Openbaring van Johannes legt door de vormgeving en door het meervoudig

dialogisch karakter contact met de hoorders. De hoorders horen de uitlegger het

boek presenteren, ze zien en horen met Johannes mee en ze kunnen zelf al de

stemmen horen spreken in Johannes visioenverslag. In die zin is het boek zelf

een communicatieve praxis.

3.3 Profetisch-apocalyptisch genre

Behoort de brief, die de Openbaring van Johannes is tot het apocalyptisch genre?

De pseudonimiteit ontbreekt en bovendien vertoont de brief de trekken van de

klassieke profetie (Lietaert Peerbolte 1996, 115). De Openbaring van Johannes

kan worden opgevat als een profetisch-apocalyptische brief. 

apocalyps
Het feit dat het aan Openbaring 1:1 ontleende woord ‘apocalyps’ in de

wetenschappelijke exegese benut is om de term apocalyptiek mee te smeden, wil

niet zeggen dat de Openbaring van Johannes zelf tot dit genre behoort. Het gaat

bij apocalyptiek om een bepaald gedachtegoed, neergelegd in een apocalyptisch

geschrift (Koch 1970, 17).

De term apocalyptiek is als terminus technicus voor het eerst gebruikt door

Friedrich Lücke in zijn in 1832 verschenen ‘Versuch einer vollständigen

Einleitung in die Offenbarung Johannis und in die gesammte apokalyptische

Literatur’ (Schmidt 1976, 98). 

Koch wijst op de onhelderheid van de begrippen en onderscheidt tussen een

literair genre (met als genre-kenmerken: visioenverslagen in de eerste

persoon, emotionele reacties bij de hoorders, vermaningen, pseudonimiteit,

symbolische taal, collage-achtige compositie) en een geesteshouding

(Naherwartung, eindtijdcatastrofes, determinsme, engelen en demonen,

eindtijd=oertijd-schema, twee-aeonen-leer, dualisme, troonsbestijging van

God, middelaars met koninklijke functies, heerlijkheid van God doorstraalt

aan het eind alles (Koch 1970, 19-31).

Het communicatieve karakter, dat we aan de Openbaring van Johannes

toeschrijven, is in een defintie van Yabro Collins van een apocalyps terug te

vinden (Yabro Collins 1986, 7):

Apocalypse is

a genre of revelatory literature

with a narrative framework,

in which a revelation is mediated by an otherworldly being

to a human recipient,

disclosing a transcendent reality which is
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both temporal, insofar as it envisages eschatological salvation,

and spatial insofar as it involves another, supernatural world

(John Collins 1979, 9),

intended to interpret present, earthly circumstances

in light of the supernatural world

and of the future,

and to influence both the understanding

and the behavior of the audience by means of divine authority.

De elementen ‘tijdelijk’ en ‘ruimtelijk’ staan borg voor een spanning, die

typerend is voor literatuur van deze aard, een spanning tussen beweging en rust,

tussen voortgang en aanwezigheid, tussen geschiedenis en hemel. De definitie

vermeldt ook een interactief spanningsveld tussen heden en toekomst. Een

apocalyptisch geschrift heeft als intentie het heden te interpreteren in het licht

van de toekomst, maar ook hier worden ruimtelijke termen gehanteerd: ‘aardse

omstandigheden’ en ‘bovennatuurlijke wereld’. Kennelijk is het nodig bij deze

literatuur zowel in termen van tijd als in termen van ruimte te denken. Verder

zegt de definitie, dat een apocalyps zowel het begrip als het gedrag van de

hoorders wil beïnvloeden. Voor vertolkers, die een getuigenisontwerp maken is

een belangrijk gegeven, dat het laatste bijbelboek zowel in termen van tijd en

geschiedenis spreekt als in termen van een duurzame en heilzame aanwezigheid. 

Yabro Collins rekent de Openbaring van Johannes tot ‘Apocalypses of cosmic

and/or political eschatology with neither historical review nor otherworldly

journey’ (Yabro Collins 1979, 70ff.). Ze erkent dat de Openbaring van Johannes

in onderscheid met joodse apocalypsen het karakter van een brief heeft, maar in

deze brief komen ook allerlei andere vormen voor, zoals een epifanie van

Christus (1:9-3:22), doxologieën, acclamaties, overwinningsliederen, zaligs-

prekingen en een beknopte dialoog (7:13-17). Wat deze brief vooral tot een

‘apocalyps’ maakt is het visioenverslag, dat een verhalend karakter heeft, in die

zin dat het een ‘plot’ kent, contrasten, verrassende wendingen, een climax, als

God het woord neemt (21:6-8) en de centrale boodschap onthult (Hellholm 1986,

44; Aune 1986, 72 en Aune 1989, 214). De hoofdfiguur maakt echter niet een reis

naar een andere wereld. Dat Johannes wordt uitgenodigd door de deur boven te

komen (4:1), betekent nog niet dat hij een hemelreis gaat maken, die hem van

plaats tot plaats voert. In feite verandert zijn perspectief in het visioen regelmatig

tussen hemel en aarde. De transcendente werkelijkheid wordt ontsloten en omvat

eschatologisch heil (er komt een einde aan de verdrukking) in de tijd en

impliceert ruimtelijk de hemel. De verticale en horizontale as zijn in de

Openbaring van Johannes goed te herkennen. 

profetie
De Openbaring van Johannes is echter ondanks deze apocalyptische elementen,

het beste te typeren als profetisch geschrift. De auteur kent klassieke profetische

voorbeelden, waarbij Ezechiël kennelijk de meeste invloed heeft en binnen het

geschrift welhaast als een identificatie-figuur voor Johannes kan worden

beschouwd: de vier wezens (Ez. 1:5; Op. 4:6), de tempelbeek (Ez. 47 en Op. 22:1vv)

werken door in de Openbaring van Johannes. En Johannes moet net als Ezechiël

een boek eten (Ez. 3:1-3; Op.10:9v.), dat zoet smaakt, maar Johannes anders dan

Ezechiël zwaar op de maag ligt (vgl. Jer 14:16). Net als Ezechiël is Johannes 

ontdaan door zowel de onheilsboodschap als de onbekeerlijkheid van mensen 

(Ez. 3:14). 
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Hoe is profetie in die tijd voor te stellen? Niet enkel in de Openbaring van

Johannes is te lezen dat er in de eerste gemeenten profeten zijn. Aan de ene kant

schrijft Paulus dat de profetie een charisma is, dat in principe binnen het bereik

van alle gemeenteleden ligt. Paulus roept de gemeenteleden van Corinthe zelfs op

tot profetie (1 Kor. 14:1). Aan de andere kant is ‘profeet’ een titel, die op een

specifieke functie wijst. Zo worden Agabus en degenen die bij hem zijn (Hand.

11:27) profeten genoemd, evenals Judas en Silas (15:27,32). Er waren rondreizende

profeten, die met hun boodschap rondgingen, mogelijk langs een vast circuit,

zoals wellicht de auteur deed langs de zeven steden, die hij blijkens allerlei

subtiele toespelingen goed kent (Yabro Collins 1984, 34-49; 134-138).

Vermoedelijk konden ze juist door het rondreizen tonen dat ze ascetische

waarden belichaamden en het bestaan als pelgrimage naar het beloofde land

opvatten en dat ze thuisloos waren en niet gebonden waren aan rijkdom, bezit,

familiebanden of seksualiteit. De auteur van de Openbaring van Johannes zou,

gezien de manier waarop hij zijn figuur Johannes tekent, een dergelijke profeet

kunnen zijn, in elk geval kent hij ook asceten onder de 144.000 (14:4).

Welke functie hadden profeten? Wie naar het Oude Testament kijkt, ziet

figuren die God als Tegenover inbrengen zowel tegenover de sociaal-

maatschappelijke instituties als tegenover de godsdienstige instituties en

voorstellingen die mensen onderdrukken. Ze spraken vanuit een bijzondere

roeping namens God tegen de overheid (Achab, Izebel) en tegen de geestelijke

leiders (Amos versus Amazia). Ze typeren de situatie als crisis en hameren op

bekering en bevrijding. Een profeet is, aldus Heschel, een toetser, boodschapper,

getuige, een waker (Hos. 9:8), een beeldenstormer (Heschel 1969, 3-27,20ff.). En

deze ‘windstoot uit de hemel’ heeft een grote gevoeligheid voor de dimensies van

het kwaad en kan in de kleinste en op het oog meest gewone dingen, een grote

strijd tussen God en de goden herkennen. De auteur van de Openbaring van

Johannes keert zich tegen de wereldlijke macht en de geestelijke dwalingen en

heeft als het ware de Babylonische ballingschap als ervaring en interpretament

geïnternaliseerd.

In 22:9 noemt de engel Johannes dienaar en medeprofeet. En het boek wordt

een profetie genoemd (1:3; 22:7,10,18,19). Uit het slot spreekt een krachtige profe-

tische identiteit: wie aan deze profetische woorden toevoegt of afdoet, staat niet de

beloning van het geboomte des levens en de heilige stad te wachten, maar de

afschuwwekkende plagen (22:18). Johannes ziet zichzelf als een profeet,

gezonden door Jezus (22:16 wijst daarop: ‘ik, Jezus, heb u mijn engel gezonden’).

Hij heeft te maken met en verzet zich tegen andere rondreizende profeten, zoals

Izebel en haar ‘kinderen’, een term die ook leerlingen kan betekenen

(2:20,23)(Schüssler Fiorenza 1991, 134). Dat de Openbaring van Johannes een

profetisch boek is, is eveneens te concluderen uit de typering van Christus aan het

begin van de zeven boodschappen, gevolgd door uitspraken van de Heer in de 

ik-vorm. Dat zijn uitspraken die gelijkenis vertonen met de typisch profetische

uitspraak ‘zo zegt de Heer’. De proclamaties aan de gemeenten zijn profetische

proclamaties, die het stramien volgen van koninklijke en keizerlijke edicten en

die zo gecomponeerd zijn, dat de ‘ik-figuur’ aanwezig komt. 1:9-3:22 bevat in feite

een aan Ezechiël denkend roepingsverhaal (1:9vv.) met een opdracht. Dat verhaal

loopt door in de boodschappen aan de zeven gemeenten, want steeds wordt de

opdracht herhaald om aan de gemeenten te schrijven. 

Hoe wordt een profetie getoetst op betrouwbaarheid? Profeten zijn in de

Openbaring van Johannes degenen die het getuigenis van Jezus bewaren.

Johannes’ boek draagt impliciet (bijv. 19:9) en expliciet goddelijke autoriteit in
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zich: voor het roepingvisioen spreekt God (1:8). Bovendien worden de gemeente-

leden in de boodschappen aan de zeven gemeenten opgeroepen te luisteren naar

wat de Geest te zeggen heeft (2:7,11,17,29; 3:6,13,22), daarbij wordt een beroep

gedaan op wie oren heeft, dus op de gave van de onderscheiding der geesten, een

geestesgave, die door Paulus genoemd wordt om de profetie te beoordelen. In 1

Korintiërs 14: 29 zegt Paulus dat twee of drie profeten mogen spreken en de

anderen hun woorden moeten beoordelen. Die anderen kunnen profetische

ambtsdragers zijn, maar net zo goed die gemeenteleden, die de gave van de Geest

ontvangen hebben. Paulus vindt regeling nodig en komt met een fundamenteel

argument: God is niet een God van chaos, maar van vrede. We kunnen hieruit

lezen, dat profetie tot misverstand en zelfs tot chaotische taferelen aanleiding kon

geven. Dat zal wellicht te maken hebben met de soms liefdeloze claim op waar-

heid van de profeten, maar ook met de tongentaal en beeldspraak, waarin de

geheimenissen verstopt werden. Al had iemand alle profetische gaven en al wist

iemand alle geheimenissen en alles wat te weten was en hij had de liefde niet, hij

was niets (1Kor. 13:2).

Veelal wordt de intentie van een profetisch geschrift als de Openbaring van

Johannes gezien als bemoediging en kritiek in tijden van vervolging. Maar uit

onderzoek blijkt niet dat er ten tijde van Domitianus systematische vervolgingen

plaatsvonden en tevens is niet bekend of Patmos een verbanningsoord was.

Johannes steekt christenen een hart onder de riem in een situatie die hij als pro-

feet op diepteniveau als kritisch opvat, een ‘perceived crisis’, aldus Thompson

(Thompson 1990, 95-116; ook: Yabro Collins 1984, 84-110; Aune 1989, 245).

Johannes ziet onder de oppervlakte van het alledaagse bestaan een beslissende

strijd tussen God en satan en nodigt zijn hoorders uit tot overname van deze

waarneming. Bij elke herhaalde lezing kan de hoorder of lezer het geheim van de

profetie herbeleven en ontdekken dat het getuigenis van Jezus de geest van de

profetie is. Dat geheimenis zal het boek, de uitleg en de situatie overstijgen. Dat

blijkt als Johannes op een moment dat hij wil gaan schrijven over de engel met de

kleine rol, wiens luide schreeuw beantwoord wordt door het antwoord van zeven

donderslagen, de opdracht krijgt dit antwoord te verzegelen en juist niet te note-

ren (10:4). Er is dus nòg meer geheim dan al geopenbaard is. 

De functie van dit profetisch-apocalyptisch geschrift omvat voor hoorders de

volgende aspecten:

(1) De te boek stelling van de apocalyptische profetie legitimeert de boodschap.

(2)De nadruk op de nabije komst van Jezus vraagt om een direct antwoord van

bekering van wie hoort.

(3) Er moet goed geluisterd en gezocht worden in deze doolhof van verbijsterende

rampen om de eigenlijke bedoeling van God te vinden (als God  in 21:6-8

eindelijk de tweede keer spreekt, spreekt Hij veelbelovend). Veel uitleg wordt

niet geboden, de lezers en hoorders moeten hun verbeelding gebruiken om de

openbaring in hun eigen situatie te vinden (Aune 1989, 245f.). 

(4)In principe is het mogelijk het geschrift in andere omstandigheden te recon-

textualiseren. De Openbaring van Johannes schept deze interpretatieruimte

om de kritische impact van de visioenen opnieuw toe te passen.

De Openbaring van Johannes is als profetisch-apocalyptische circulaire aangelegd

op communicatie, zo zagen we. Christenen van Klein-Azië konden hun hoop op

het Koninkrijk van God, hun verlangde toekomst, hun besef van hoe het behoort

te zijn in Gods ogen, als gerealiseerd beleven gedurende het voorlezen van de pro-

fetische brief met visioenverslag. In de hermeneutisch-communicatieve praxis
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van de toenmalige gemeente bracht de tekst de hoorders voorbij het voorhandene

en onderdrukkende en liet de tekst zien, dat de hemel verder is dan de gebroken

aarde. In die gemeenten (zeven hebben een plaats in de circulaire) was de situatie

niet eenduidig: uit de boodschappen spreken conflicten met de joodse

gemeenschap. De vraag is aan de orde in hoeverre de christenen zich exclusief

hebben op te stellen tegenover de omgeving. De Nikolaïeten (Efeze en

Pergamum) en de volgelingen van Bileam en Izebel (Pergamum en Tyatira) treft

het verwijt dat ze afgodenoffers eten en hoererij bedrijven. Beide termen sug-

gereren aanpassingsgedrag in de cultuur. Verder zijn er ingrijpende ervaringen

verwerkt in de Openbaring van Johannes: de ondergang van Jeruzalem, ver-

volgingen ten tijde van Nero, de dood van de getuige Antipas en de keizercultus,

die op sommige plaatsen in Klein-Azië werd gepropageerd. Of deze situatie zeer

bedreigend was of dat er meer sprake is van een ‘perceived crisis’ maakt weinig

verschil voor de intentie van de Openbaring van Johannes: de gemeente tot

profetische onderscheiding der geesten te brengen en ware aanbidding. 

3.4 Oorspronkelijke bedoeling, anamnese en vertolken 

Bij alle verstaan van de betekenis van de wereld van de tekst in de toenmalige

context komt de vraag op om welke reden vertolkers er naar streven op basis van

het verstaan van de tekst in de tijd van ontstaan een betekenisontwerp te maken.

Die vraag wordt des te sterker als een ontwerp van betekenis duidelijk maakt, dat

we met een voor ons vreemde wereld van doen hebben. De hermeneutische

beschouwingen in het vorige hoofdstuk maakten duidelijk dat de oorspronkelijke

betekenis goed beschouwd niet bestaat. Het zal altijd om een ontwerp van

betekenis gaan, een voorstel, waarbij de beschrijving van de oorspronkelijke

intentie van de tekst moderne interpretatiebegrippen, eigentijdse taal en invals-

hoeken laat zien. Een ontwerp is geen kopie van een originele betekenis, maar

een hypothetische representatie van de toenmalige wereld van de tekst. In zulke

ontwerpen gaat een verlangen schuil naar het leren kennen van de oor-

spronkelijke bedoeling, al was het alleen al om misverstanden en onjuistheden

over de wereld van de tekst te vermijden en om een verbinding te leggen met de

bronnen van de traditiestroom, waarin vertolkers staan. Trouwens, ook wie zich

keert tegen de intentie van de wereld van de tekst, moet toch weten of zijn verzet

een betrekkelijk juiste weergave van de toenmalige betekenis geldt. Het gaat om

het serieus nemen van de tekst als gesprekspartner voor preek of catechese. En

deze gesprekspartner vatten we op als een ‘open tekst’ (Theissen 1994b, 49). 

anamnese en een ontwerp van betekenis 
Voor vertolkers in de gemeente zijn de genoemde motieven belangrijk. Maar

terugkeer naar de bron is ook om een principiële reden van belang. De gemeente

is principieel een verstaansgemeenschap met een lange traditie van verstaan en

vertolken. De Schriften worden al eeuwen lang gelezen in die interpretatie-

gemeenschap en die ervaring heeft geleerd, dat uit het verstaan en vertolken

inspirerende en vernieuwende inzichten voortkomen. Ze worden telkens

opnieuw met verwachting ter hand genomen en herlezen, veelal in het kader van

de kerkdienst of van de lezing thuis, maar ook in het leerhuis. De geloofsgemeen-

schap heeft altijd het besef gehad, dat de anamnese noodzakelijke voorwaarde

voor geloven is. De gedachtenis van de heilvolle daden van God in het verleden

(de uittocht, de verbondssluiting op de Sinai, het leven, lijden, sterven en de
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opstanding van Jezus) doet de christelijke gemeente denken aan voor haar

beslissende en funderende keerpunten in de geschiedenis. Goed beschouwd is

het zo, dat de Schriften zelf in veel teksten eveneens deze anamnese voltrekken.

Zo was Egypte behalve een toevluchtsoord voor hongerigen en vluchtelingen ook

een historische situatie van onderdrukking, waaruit Israël is uitgeleid. Die

negatieve situatie maakt Egypte tot matrix en symbool voor alle vormen van

knechtschap. De Babylonische ballingschap heeft in de ogen van de profeten deze

trekken van Egypte ook. Juist door die situatie binnen de geloofsgemeenschap als

Egypte te interpreteren en te gedenken, ontspringt de hoop op een nieuwe

Exodus. In de Openbaring van Johannes is het benoemen van de situatie van de

gemeente in het Romeinse Rijk als Babylon, waaruit moet worden weggetrokken

(Op. 18: 4) een vorm van anamnese, die de hoorders van de voorlezing van het

boek toentertijd deed denken aan de historische uittocht uit Egypte en aan de

Babylonische ballingschap. De basismetafoor Babylon werd toen bovendien

opnieuw geïnterpreteerd, onder andere door aan het beeld verwijzingen naar het

Romeinse Rijk toe te voegen. Deze herinnering aan Babylon in de toenmalige

gemeente deed enerzijds beseffen dat men zich min of meer onvrijwillig balling

en gevangene wist in de Romeinse cultuur en hield anderzijds de hoop levend op

de dragende en uitleidende kracht van God.

De anamnese vond en vindt plaats met het oog op de toekomst. Opvallend is,

dat wel verwezen en zelfs hermeneutisch teruggegaan wordt naar de funderende

heilsdaden van God, maar dat het juist de bedoeling is de eigen situatie met

vrijmoedig gebruik van een intentie van deze oude geloofstaal opnieuw te

interpreteren en te openen voor Gods toekomst. In de anamnese vindt dus een

vernieuwing van actueel verstaan plaats. De anamnese in de hermeneutisch-

communicatieve praxis van de geloofsgemeenschap van toen wilde juist niet bij

een ontwerp van de oorspronkelijke betekenis blijven. En dat geldt ook voor het

gedenken van de Openbaring van Johannes in de gemeente van vandaag. We

hebben laten zien in dit hoofdstuk hoezeer het laatste bijbelboek er retorisch alles

aan gelegen is de hoorders te bereiken en hen tot een nieuw inzicht en een nieuw

gedrag te brengen op grond van interpretaties van de historische realiteiten van

Egypte en Babylon, realiteiten, die in de Apocalyps zelf ook weer als ‘open teksten’

werden beschouwd en gebruikt. Het beluisteren van het boek wil hoorders taal

verschaffen om de eigen situatie profetisch te verstaan en om tot een door hoop

gefundeerd gedrag te komen. 

vormen van anamnese
Welke vormen van anamnese zijn voorhanden? McClure heeft in een

homiletische studie naar de retorische strategieën van de preek verschillende

vormen van anamnese onderscheiden, vormen, waarin de bijbel op verschillende

manieren wordt gebruikt. Dit bijbelgebruik noemt hij een code, die een predikant

hanteert en die de hoorders kunnen ontcijferen.

McClure kent vijf codes van schriftgebruik (translation, transition, trans-

position, transformation en transjection) met elke een eigen vorm (intertekst)

van anamnese. Deze codes voorziet hij van enkele kritische overwegingen en

merkt hij tegelijk aan als legitiem. ‘Translation’ slaat op het overbrengen van

de woorden, karakters en ideeën van de tekst naar het heden. De vertalende

vertolker maakt zich niet druk om verschillen en bevordert een mimetische

vorm van anamnese in de kerk. De kerkgangers worden aangemoedigd tot

imitatie van geloof, hoop en liefde van de figuren in de bijbel. ‘Transition’ is de
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overdracht in het heden van de meestal diepere en verborgen betekenissen uit

de wereld van de tekst. Dit gebruik van de bijbel leidt tot een historische anam-

nese: gemeenteleden herinneren zich de historische gebeurtenissen en hun

betekenis in de historische context en komen zo de diepte van het gebeuren op

het spoor. De term ‘Transposition’ lijkt op transponeren in de muziek: de

structuur wordt in een andere sleutel getransponeerd. De ‘moves’ en

‘structures’ (Buttrick), door een structuralistische benadering blootgelegd,

worden getransponeerd naar de wereld van de hoorders. Bij deze manier van

anamnese is de representatie wezenlijk in de parabels, klachten, vermaningen

enzovoort. ‘Transformation’ betekent verandering in vorm. McClure denkt aan

de kerygmatische theologie, die de bijbel als een actieve en evocatieve factor

opvat, die in staat is de context te veranderen, waarin is gesproken. De

kerygmatische anamnese is bedoeld om een beslissing van de gemeente uit te

lokken en verandering teweeg te brengen. Transjection behelst een vorm van

schriftgebruik, die vanuit de huidige culturele context vragen stelt aan de

wereld van de tekst en zo de wereld van de tekst in een nieuw licht beziet.

Deze vorm van anamnese noemt McClure heuristische anamnese (McClure

1991, 15-52).

In vrije aansluiting bij McClure komen we tot drie vormen van anamnese. Deze

vormen hebben te maken met een directe herkenning van de wereld van de tekst

(1). Met een benadering, die met een ontwerp van betekenis en getuigenis van de

tekst in de tijd van ontstaan werkt (2). En met een benadering, die vertrekt in de

huidige cultuur en vandaaruit contact zoekt met de tekst als bron van gemeente-

zijn vandaag (3). We verbinden aan elk van die vormen een voorbeeld uit de

Openbaring van Johannes.

De eerste vorm van anamnese bestaat uit een directe herkenning door vertolkers

en gemeenteleden van wat in de tekst speelt. Het komt voor, dat in preken en

leerprocessen de wereld van een tekst zodanig naar voren wordt gebracht, dat

gemeenteleden zich er onmiddellijk in kunnen herkennen en zich opgeroepen

weten hun bestaan overeenkomstig de manier van geloven en doen van de tekst

in te richten. De anamnese leidt dan tot een directe verbondenheid en

verwevenheid met de geloofswereld van de tekst. De gemeente hoort de

anamnese op een wijze, zoals lezers ook zonder nadere toelichting en inter-

pretatie direct deel kunnen hebben aan poëzie of proza. Vertolkers bieden in dat

geval een ontwerp van betekenis aan zonder nadere actualisering in het heden.

De tekst spreekt voor zichzelf en de hoorders van de preek of de deelnemers

verstaan de intentie en zijn mondig genoeg om in hun eigen hermeneutisch

bewustzijn te zoeken naar een eigen verwerking en vertolking. Deze anamnese

noemen we de herkenningsanamnese. 

In een ontwerp van de Openbaring van Johannes is bijvoorbeeld direct 

te herkennen, dat God de tranen zal afwissen (Op. 21:4) of dat in Gods

werkelijkheid de klacht van de martelaren om recht gegarandeerd is 

(Op. 6:9-11). Vaak kan ook een narratieve analyse, die structuralistisch zoekt

naar de grondspanningen in de tekst en naar het basisconflict deze directe

herkenning bewerkstelligen. Het conflict wordt opgelost door met behulp van

helpers de tegenstander te verslaan. Ook kunnen visueel ingestelde hoorders

zich een beeld vormen van de vrouw en het kind of van het beest uit de zee en

nog iets navoelen van de impact van deze beelden. Voor onze filmisch
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ingestelde tijd is een dergelijke visualisering direct herkenbaar. De herken-

ningsanamnese toont verwantschap met McClures mimetische anamnese,

die echter meer gericht is op de imitatie als effect van anamnese.

De tweede vorm is een anamnese waarbij een grote afstand wordt ervaren met 

de tijd van de bijbel. De wereld van de tekst, verstaan volgens historische

benaderingen, wordt zo gepresenteerd, dat duidelijk is, dat een voorstellings-

wereld en wereldinterpretatie de weg van de gemeente kruisen, die sterk verschil-

len van de eigen voorstellingswereld en wereldinterpretatie. Deze anamnese

noemen we de historische anamnese. In de vertolking zal deze vorm van anamnese

uitkomen bij ofwel een analogisch ofwel een contrasterend gebruik van een

ontwerp van een oorspronkelijke intentie van de wereld van de tekst. De vertolker

zoekt naar analogieën tussen het gebeuren van toen en het gebeuren van nu. En

op basis van overeenkomsten tussen beide tijden trekken vertolkers de beweging

die in de wereld van de tekst wordt gemaakt na in de eigen wereld van de

gemeente. Ze lichten bij alle verschil de overeenkomsten er uit. Of ze komen op

basis van het grote verschil tot een vertolking, die botst met het verstaansontwerp.

De overeenkomst kan bestaan in de analogie van het hoordersperspectief. Zoals de

toenmalige hoorder werd meegenomen weg van de ondergang van de hoer naar

de bruiloft van het Lam, zo wordt een hedendaags hoorder weggehaald bij de

verleidingen van de huidige samenleving, die mensen lichamelijk en geestelijk

knechten, en gebracht naar een bevrijdende vereniging met wat echt bevrijdend

heil is. Of de overeenkomst-in-verschil wordt gevonden in de angst. Zoals daar en

toen de angst voor verlorenheid uitgedrukt werd en zoals daar en toen bevrijdend

uitzicht aan door angst gekwelde mensen werd geboden, zo is het ook nu

mogelijk, door zich te geven aan een verborgen spirituele dimensie van het

bestaan, te komen tot bevrijding van de hedendaagse diepe angst verloren te gaan.

Of vertolkers zien een overeenkomst in contexten van toen en van nu: het beest uit

de zee, dat de macht perverteert, dat snoeft, dat de geestelijke integriteit onder-

graaft en dat als arrogante taalwereld de naam van God en het wonen van God in

de tijd en het wonen van de slachtoffers bij God bespot (Op. 13:6), eist aanbidding

op. De overeenkomst-in-verschil wordt dan bijvoorbeeld daarin gevonden, dat in

de Nederlandse cultuur aan het al om verkondigde marktmechanisme bijkans

religieuze macht wordt toegeschreven.

Behalve analogie is er ook een relatie van contrast mogelijk bij een historische

anamnese. Vertolkers zeggen in dat geval dat ze met bepaalde facetten van de

wereld niet meer mee kunnen gaan, bijvoorbeeld met het exclusivisme dat de

Openbaring van Johannes voorstaat of met het beeld van God als een verborgen

en machtig ingrijpend persoon. Verondersteld is, dat vertolkers in geval van een

contrasterend gebruik van de Schrift een fair historisch beeld voor ogen hebben

van wat ze afwijzen.

In alle voorbeelden werkt de vertolking met een anamnese van een bedoeling

van de tekst in de tijd van ontstaan. Deze historische anamnese is dezelfde als

bij McClure.

Een derde vorm van anamnese is een vorm van gedenken, die de doorwerking

van de tekst zoekt vanuit de hedendaagse contexten. Vanuit het verstaan van de

huidige leefwereld gaan vertolkers naar de wereld van de tekst. Ze stellen vanuit
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het heden vragen aan de tekst en ze hopen dat de tekst implicaties in petto heeft

voor het heden. Ze zullen door hun contextuele benadering ontdekkingen in de

tekst doen, waaraan de oorspronkelijke auteur of het toenmalige publiek nooit

zou hebben gedacht. Het eigen door geloof gemotiveerde handelen is te

beschouwen als een voortgaande implicatie van centrale heilsgebeurtenissen als

de Exodus en de weg van Jezus. Vertolkers van deze categorie streven er naar deze

gebeurtenissen en de interpretatie ervan in hun eigen tijd te ontdekken.

Vertolkers koppelen hun idee over vertolking kritisch terug naar de christelijke

traditie met verhalen en beelden en tegelijk sturen ze aan op een houding, die

openstaat voor Gods transformerend handelen hier en nu en daar en straks. Deze

vorm van anamnese noemen we met McClure de heuristische anamnese. Het

contextuele van deze gang naar de oorspronkelijke betekenis bestaat daarin, dat er

zaken worden belicht, die in de wereld van de Openbaring van Johannes zo niet

speelden. En dat de toenmalige tekst toch kan blijven spreken.

Alvorens vertolkers een ontwerp van betekenis maken kunnen ze zich

bijvoorbeeld afvragen of God greep heeft op het kwaad. Ze beseffen, dat

mensen van nu nauwelijks een voorstelling meer hebben van een actief

tegenwoordige God, die het kwaad toelaat of op den duur zal overwinnen.

Eerder is God een kracht, een Geest van goedheid, actief in het hart van de

mens. Wie met zulke door de Nederlandse context bepaalde gedachten van nu

iets van de wereld van de Openbaring van Johannes gaat ontsluiten, zal zich

mogelijk verbazen over de terughoudende manier waarop God daar ter sprake

komt en spreekt, terwijl er toch door alle beelden heen een heilige, vaste

standaard van goedheid en gerechtigheid voelbaar wordt. Verder is het

mogelijk, dat er juist vanuit de klemmende vraag of uiteindelijk niet het kwaad

overmachtig is, bij de vertolkers oog komt voor de verrassing, dat het kwaad

met de trekken van monsters wordt voorgesteld, maar dat die weergave ook

iets komisch heeft. Alsof het kwaad in cartoons te kijk wordt gezet en daarmee

al een beetje is overwonnen.

In onderscheid met McClure ontbreken de anamnese als kerygma en de

anamnese als representatie. De kerygmatische anamnese, die in preken tot

een ontmoeting en beslissing wil stimuleren, laten we achterwege. Die vorm

van anamnese kan namelijk gelden voor de drie bovengenoemde manieren

van omgaan met de schrift. Ook de representatie als kenmerk van anamnese

kan gelden voor onze drie vermelde vormen. Het tot een beslissing en

verandering uitnodigend evangelie kan direct worden herkend, het kan in het

historische ontwerp worden gehoord en het kan vanuit de eigen context

worden gezocht. De representatie, die meestal door structuralistische exegese

wordt vastgesteld, kan in de herkenningsanamnese direct worden ingezien, in

de historische anamnese worden ontmoet en in een benadering vanuit de

eigen context in de heuristische anamnese worden gezocht. Het verschil met

McClure is, dat wij voor de ordening van de anamnese niet tegelijk ook

uitgaan van manieren van preken of van wat preken beogen te bewerk-

stelligen, maar ons strikt genomen enkel beperken tot manieren van schrift-

gebruik in directe herkenning, op historische afstand en door een zoektocht

vanuit hedendaagse vraagstellingen.

Met heuristische anamnese bedoelen we niet deconstructie. Een spannend

voorbeeld daarvan biedt Keller. Zij ziet de Openbaring van Johannes als een
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‘hochfraufeindlichen Buch’ (Keller 1990) en ‘die extremste aller patriarchalen

dualistischen Gewalt in der Bibel’, ‘das offensichtlichste Beispiel vom Mythos

eines männlichen Kriegergottes, der durch Blut erlöst’ (418). Ze past een

‘Methode der Ambivalenz’ toe. Daarmee bedoelt ze dat teksten en beelden die

op het eerste gezicht inhoudelijk afkeer wekken, en daarom uiterst kritisch

bejegend moeten worden, toch en tegelijk in staat kunnen zijn toekomst te

openen. Zij is geïnteresseerd in eschatologie, niet vanwege de abstracties over

‘einde’ en ‘hoop’, maar vanwege haar vrees voor een letterlijk einde van de

wereld. Ze wil dus lezen en vertolken binnen het apocalyptisch verstaanskader

van onze tijd: wij bevinden ons in de apocalyps. Maar dat gegeven wil ze niet

banaal-deterministisch opvatten. De menselijke verantwoordelijkheid mag

niet buiten beschouwing worden gelaten. Daarom is het nodig open te inter-

preteren, opdat de geschiedenis kan uitbreken uit haar deterministisch lot.

Dat noemt ze een open apocalyptiek, die ze onderscheidt van een naïeve

apocalyptiek (in de teksten zelf te vinden) en een banale apocalyptiek (die de

verwoesting van de geschiedenis onthult). Dit uitgangspunt brengt haar tot

kritische observaties van Openbaring 12. Zo zegt ze dat het geen wonder is dat

het ‘mannelijk’ kind iemand wordt die alle naties met een ijzeren roede zal

weiden (12:5). Hij is immers vrijwel onmiddellijk losgemaakt van de liefde-

volle armen van de moeder. Dat moet wel leiden tot absolute macht en tot het

theocratische fascisme van het duizendjarig rijk. Ze wil dit kind, 

waarschijnlijk om die reden, niet opvatten als Jezus. Maar anderzijds: de

werkelijke situatie van het Romeinse rijk stond de apocalyptische gemeente

geen Jezus toe als ‘Mr Nice Guy’ en een door zachte krachten beheerst Rijk,

waarin men de vijanden liefheeft. Er was kennelijk krachtige heerserstaal

nodig. Een andere waarneming van Keller is, dat de vrouw niet zozeer een

allegorie is voor de ellende van alle vrouwen en dat ze eerste slachtoffer van

het draconische, patriarchale handelen is, maar dat ze een kosmische vrouw

voorstelt. Een combinatie van een immanente geest en een transcendente

moedergodin, die op de een of andere manier dit mannelijke boek is binnen-

gedrongen, of althans er niet echt uit is verdwenen. Ze is niet de allegorie van

het ‘eeuwig-vrouwelijke’ tegenover het ‘eeuwig-mannelijke’, maar ze is een

‘frauenidentifizierte Art von Macht’(422). Evenals Christus komt ze naar

beneden en lijdt ze schuldeloos. De adelaarsvleugels, waarmee ze vliegt en

vlucht, zijn tekenen van Gods heilige aanwezigheid, de Schechina (Deut

32:10-12). In de woestijn bindt ze niet als symbool van een fiere en flinke

vrouw de strijd aan tegen de draken, ze is onthulling van machtsverlies,

openbaring van een kenosis, van door het patriarchale denken slachtoffer

geworden vrouwelijke vitaliteit en goddelijkheid, ze is de wijsheid (Sophia) en

lijkt dus meer dan het kind sprekend op Christus. Het valt Keller op, dat de

aarde de vrouw te hulp komt en die aarde troost haar meer dan de macho-

messias. Tegen de patriarchale teneur in breekt de zon van wijsheid door. En

juist de wijsheid vormt tegenwicht tegen alle apocalyptiek, die mannelijk en

militair is en het patriarchale dualisme vertegenwoordigt van een hoop die

alles van de aarde en al het vrouwelijke meent te moeten ontkennen en

overwinnen, wil de nieuwe aarde er komen. Keller wil niet weten van een

apocalyptische eschatologie die een radikale breuk met en ontkenning van de

geschiedenis, de mens, de lichamelijkheid, de vrouwelijkheid en de

menselijke creativiteit impliceert. Want met een banale, apocalyptische

verwachting in de zin van breuk en afbraak, wordt de werkelijkheid zelf

hopeloos dichtgemaakt en kan ze niet een bron van nieuwe mogelijkheden
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zijn. Het zijn juist fragmenten - de vrouw als de neergedaalde wijsheid, de

kenosis van de lijdende vrouw en de hulp van de aarde - die het open verhaal

bij uitstek vormen, dat een ‘ökofeministische Eschatologie’ kan voeden. Deze

uitleg tekent krachtig protest aan tegen de militaire beelden, maar vervlecht

veel te veel het verstaan van de tekst van toen en het verstaan van de eigen,

huidige theologie. 

Wat past in haar kraam spoort Keller op, vindt ze, prijst en handhaaft ze in

Openbaring 12. Ze kiest een specifieke interpretatie van de vrouw, namelijk

dat zij de wijsheid is, de Geest in immanente en transcendente zin, godin van

de hemel. Dat de Geest moeder van de Messias is komt minder uit de verf. De

Messias wordt als te oorlogszuchtig weggeschreven uit Kellers deconstructie.

In een heuristische anamnese, die begint bij de vragen van nu, is echter voor

een kritisch-aansluitend gesprek van eigen vragen met de wereld van de tekst

een ontwerp van de oorsponkelijke betekenis nodig. 

3.5 Voorwaarden voor gebruik van toenmalige betekenis en getuigenis

We kunnen met behulp van deze beschouwing over de anamnese een antwoord

formuleren op de vraag: onder welke voorwaarden is in de overgang van verstaan naar
vertolken het gebruik van een ontwerp van toenmalige betekenis en getuigenis te
verantwoorden?

Vertolkers dienen te beseffen, dat hun betekenisontwerp samen met hun

getuigenisontwerp niet het ultieme ontwerp is, de ware pointe van de tekst, maar

een ontwerp van een open tekst. Dat ontwerp zal gemaakt zijn door de

gebruikelijke exegetische methoden te volgen. Het moet dan ook te verant-

woorden zijn in het exegetische discours. Vervolgens is het van belang, dat dit

ontwerp van betekenis en getuigenis van toen zodanig wordt geformuleerd, dat

het gemakkelijk een gesprek met het huidige gedachtegoed kan losmaken. Een

dialoog, waarin duidelijk wordt, wat meer te maken heeft met de ontsluiting van

de wereld van de vertolker en wat meer van doen heeft met de toenmalige wereld

van de tekst. Een volgend punt is, dat ons ontwerp van de Openbaring van

Johannes heeft duidelijk gemaakt, dat dit geschrift in de compositie en de

retorische strategie gerichte communicatie met hoorders nastreeft. Van belang

voor de vertolking is het dan ook, dat in het ontwerp wordt aangegeven op welke

situatie de tekst destijds inspeelde, op welke manier ze dat deed en welk effect het

daar en toen beoogde. Dat zal het voor vertolkers gemakkelijker maken om een

analogie in de eigen context te vinden. 

In het voorbereidingsschema in hoofdstuk 1 geeft de vertolker voor het

betekenisontwerp antwoord op de vraag: wat staat er voor wie in welke situatie

en wat wilde de tekst toen bereiken?

Dit zijn formele voorwaarden. Er is echter praktisch-theologisch nog iets meer te

zeggen, ook met betrekking tot de tekst als open tekst. Vertolkers lezen de bijbel

met het doel om de wereld van de tekst voor het sociale en persoonlijke leven van

nu vruchtbaar te maken en de geloofsidentiteit van gemeenteleden te voeden.

Gerkin tekent het praktisch-theologisch handelen van vertolkers als een proces

van hermeneutisch-kritisch terugkoppelen naar de christelijke traditie en haar

verhalen en beelden. Aan de andere kant stuurt dat handelen van vertolkers aan
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op een open attitude voor het heden en de toekomst van Gods verlossend en

transformerend handelen. In deze opmerking komt ons onderscheid tussen het

verstaan van een betekenis en het verstaan van een getuigenis aan de orde. Het

gaat in dit hoofdstuk vooral om de terugkoppeling naar de wereld van de tekst.

Om daarvoor echt open te kunnen zijn, wijst Gerkin op de ‘retrieval with

suspicion’, de argwaan ten opzichte van de ontsluiting van de eigen context en ten

opzichte van de traditionele interpretaties van de wereld van de tekst. Tegelijk

noemt Gerkin als aspect de ‘appropriation with realism’. Deze toe-eigening

verstaat hij als toe-eigening van het getuigenis, als het realistisch zoeken naar de

mogelijkheden van het eigen handelen als respons op Gods bevrijdend handelen.

Elke keer als we op zoek gaan naar een fris verstaan van wie we zijn en wie we

geroepen zijn te zijn, staat de traditie op het spel en wordt ze getoetst aan onze

ervaring, zoals ook wij getoetst worden aan de traditie, aldus Gerkin (Gerkin

1986, 72f.). In deze zinnen wordt de wederkerigheid tussen een oorspronkelijke

bedoeling van de tekst en de eigen wereld van de vertolker aangegeven en gesteld

in het licht van Gods toekomst openend handelen.

Dit betoog heeft te maken met de eerlijke terugkoppeling naar het verleden.

Dat Gerkin van argwaan spreekt wil juist die eerlijkheid ten opzichte van

ontwerpen van het verleden aanmoedigen. Een ontwerp van betekenis is mede

afhankelijk van de waarheidsgetrouwheid en waarachtigheid van de verstaander.

Maar het inschakelen van Gerkins visie vindt ook een reden in de principiële

openheid van het bestaan. Voor Gerkin heeft geloven in God als implicatie

geloven dat het bestaan niet gesloten is door wat voor interpretatie of situatie ook.

Juist die gedachte van openheid geeft een inhoudelijke kant van de voorwaarde

weer, waaronder een vertolking een betekenis ontwerp verantwoord benut. 

Dat betekent dat een ontwerp van betekenis en getuigenis van de wereld van

de tekst, dat de vertolker maakt, overstegen moet kunnen worden. Uitgangspunt

van het gebruik van ontwerpen van betekenis en getuigenis door vertolkers is dat

het gebruik de principiële openheid van het bestaan niet in de weg mogen staan. 

Een voorbeeld: uit de tekening van de Openbaring van Johannes als profetisch

geschrift, zou de conclusie getrokken kunnen worden, dat geloof een exclusie-

ve aangelegenheid is en dat vijanden niet alleen moeten worden benoemd,

maar ook gewroken. Deze conclusie loopt het gevaar uit te sluiten en af te slui-

ten. Ze is in tegenspraak met de principiële openheid van het bestaan, die voor

de Openbaring van Johannes tegelijkertijd is gefundeerd in de regering van

het Lam en de toekomst van God.

We komen tot twee voorwaarden als antwoord op de vraag van dit hoofdstuk: 

een overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden: 
• als vertolkers, gebruik makend van een ontwerp van toenmalige betekenis en getuige-

nis weten duidelijk te maken in welk model van anamnese ze handelen
(herkenningsanamnese, historische anamnese of heuristische anamnese);

• als vertolkers bij het gebruik van een ontwerp van betekenis en getuigenis van een als
een open tekst op te vatten bijbeltekst kunnen aantonen, dat de met het geloof in
Gods toekomst gegeven principiële openheid van het bestaan niet ontkend is.
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4

Beelden en beeldspraak in de 

Openbaring van Johannes verstaan en vertolken

Zonder een visie op de functie, aard en betekenis van beelden en beeldspraak is

verstaan van betekenis en getuigenis van de Openbaring van Johannes niet goed

mogelijk. Goede vertolkers dienen zich bewust te zijn van hun eigen beeldspraak-

theorie en dat geldt zeker, wanneer ze verstaan met de bedoeling te komen tot een

vertolking. Wie zich richt op de hermeneutisch-communicatieve praxis, waarin

een beeldenrijk bijbelgedeelte wordt vertolkt, stoot op de eigen aard van de

beeldtaal. In dit hoofdstuk willen we voornamelijk dat bijzondere karakter van

beeldtaal beschrijven en de soorten beeldspraak inventariseren. Die benadering

levert een invalshoek op voor verstaan. 

Gaandeweg knopen we aan de descriptie enkele voorwaarden vast voor een

verantwoorde overgang van verstaan naar vertolken. We leggen vanuit ons

praktisch-theologisch perspectief de nadruk op die inzichten, die de

communicatie van ons geschrift op het oog hebben. Verder vragen we ons af, wat

het gebruik van beelden en beeldspraak vraagt van het decoderingsvermogen bij

de hoorders en wat ze met hen doen.

De gang van dit hoofdstuk is aldus. We gebruiken Openbaring 6 als voorbeeld.

Welke vormen van beeldspraak zijn in dit gedeelte te vinden? Hoe kan beeld-

spraak worden verstaan? Dat zijn belangrijke hermeneutische vragen, met de

beantwoording waarvan we veel misverstaan van de Openbaring van Johannes

kunnen voorkomen. We maken eerst enkele exegetische notities (4.1), vervolgens

vragen we aandacht voor de beelden (4.2). Over de beeldspraaktheorie en de

verschillende vormen van beeldspraak handelt 4.3. De volgende paragrafen zijn

gewijd aan speciefieke vormen van beeldspraak, namelijk metaforen (4.5) en

symbolen (4.6). Op het ontsleutelen van beeldspraak als overgang van verstaan

naar vertolken gaat 4.7 in. We sluiten af met voorwaarden op het gebied van beel-

den en beeldspraak, die voor de overgang van verstaan naar vertolken belangrijk

zijn (4.8). Dezelfde werkwijze als in het vorige hoofdstuk wordt gevolgd. Via

participatie aan uitleg bespreken we de impliciete en expliciete beeldspraak-

theorie. Zo wordt de vraag beantwoord uit hoofdstuk 2: onder welke voorwaarden is
de overgang van verstaan naar vertolken van beelden en beeldspraak te verantwoorden?

109



4.1 Exegetische notities bij Openbaring 6

Johannes vertelt in de communicatielijn tussen God en de hoorders wat hij ziet

en hoort. In Openbaring 4 houdt Johannes de hoorders het visioen van de troon

en de blijvende aanbidding voor, in Openbaring 5 gebeurt dat eigenlijk opnieuw,

alleen nu zijn de hoorders in de tempelachtige troonzaal getuige van een

plechtige handeling. Het Lam doet temidden van de vier wezens en de

vierentwintig oudsten een stap naar voren en ontvangt de door zeven zegels

verzegelde boekrol van Hem die op de troon is gezeten. De hemelingen rond de

troon vallen in aanbidding neer, ze hebben muziekinstrumenten in de hand en

schalen met daarin - belangrijke mededeling - de gebeden van de heiligen. Eén

gebed van de martelaren zal Openbaring 6 laten horen. Heel de schepping doet

ten slotte mee in de lofprijzing van het geslachtofferde Lam.

Uit de acclamaties blijkt waarom het geslachte Lam waardig is de boekrol te

openen. Christus’ gewelddadige dood doet door die vermelding denken aan het

Exodusgebeuren, dat in Israël werkzaam oerbeeld blijft van de eschatologische

bevrijding of van welke bevrijding dan ook. Deze dood bezingt de Openbaring van

Johannes vervolgens belijdend als een loskoop. Zo komt Israël door bloed van het

paaslam aan de deurposten vrij uit Egypte. Tenslotte schept het Lam een nieuwe

uit ‘Egypte’ bevrijde natie, een koninkrijk van priesters, die aanbidden en in de

eschatologische toekomst koninklijke macht zullen uitoefenen. Maar zover is het

nog niet. ‘Egypte’ moet nog in zijn ware aard worden ontmaskerd en geoordeeld,

hoewel de overwinning in principe onthuld is. De boekrol moet worden geopend.

Dat openen van de zegels gaat met gebeurtenissen gepaard. 

Zie: Van Schaik 1971, 72-84; Van Schaik 1976, 1-65; Kraft 1974, 114-123;

Müller 1984, 163-175; Wall 1991, 109-115; Schüssler Fiorenza 1991, 62-65;

Richard 1995, 68f..

compositie
De tekst in hoofdstuk 6 is helder van compositie en duidelijk verbonden met het

voorafgaande. Het Lam opent de zegels. De vier levende wezens keren terug en

ook is er onder het altaar in de hemel een schreeuwende vraag van de martelaren

te horen. De indeling is per zegel aldus:

1,2 witte paard ruiter: overwinnende boogschutter

3,4 rode paard ruiter neemt vrede weg

5,6 zwarte paard ruiter met weegschaal: prijsverhoging voedsel

7,8 vaalgroene paard ruiter ‘Dood’ doodt vierde deel van de aarde

9-11 vermoorden vragen hoe lang blijft wraak nog uit.

12-17 kosmische rampen op de dag van de wraak

De Openbaring van Johannes gaat vermoedelijk origineel om met de overlevering

van de paarden in Zacharia. In dat paardenvisioen (Zach. 1:7vv.) verschijnen

ruiters als inspecteurs die moeten controleren of er al verandering op til is en in

Zacharia 6:1vv. worden paarden en wagens als de vier winden uit vier wind-

streken uitgezonden onder andere naar Babylon om te zorgen dat Gods geest er

werkzaam kan zijn (Zach. 6:8). 

De vier gaan ‘hun standplaats bij de Heer verlaten’ (Zach. 6:5). De Openbaring

van Johannes brengt telkens één paard met één ruiter op het schouwtoneel. Alle

vier staan ze wellicht evenals het Lam en de vier (!) levende wezens voor de troon.

Na het bevel ‘ga’ breken ze op. In het visioen in 7:1 doet Johannes zijn hoorders
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opnieuw vier engelen zien, die de vier winden in bedwang houden. Een

toespeling op de vier paarden? 

eindtijd-scenario
Het gedeelte volgt een apocalyptisch scenario. Christenen menen in het laatste

der dagen te leven: het leven van Christus, als verkondiging van de nabijheid van

het Koninkrijk in woord en daad, zijn dood als oordeel en zijn opstanding als

nieuw leven hebben deze eindtijd geïnaugureerd. De verhoogde, gekruisigde

Heer is de hoorders voor ogen gesteld bij het ontvangen van zijn bevoegdheid 

om eindtijdgebeurtenissen in gang te zetten, die een patroon vertonen 

(vgl. Mar.13:9vv.), waarop ons gedeelte zinspeelt:

1. Beproeving (thlipsis), die voorafgaat aan de eindtijd en deze inluidt (eerste tot

en met vijfde zegel):

- hongersnood, oorlog, pest 

- vervolging van de getrouwen 

- optreden van valse profeten, die wonderen doen en een boodschap brengen

2. Eindtijd (zesde zegel)

- aardbevingen, kosmische rampen, einde van de wereld

- komst van de mensenzoon

- dag van wraak

3. Nieuwe tijd

- Nieuwe hemel en nieuwe aarde

Elementen uit dit schema zijn te herkennen, maar hoofdstuk 6 beschrijft niet een

bepaalde fase in een na te rekenen volgorde. Want al deze aspecten keren terug in

het vervolg. Het bijzondere van de Openbaring van Johannes is namelijk de 

retardatie en herhaling gedurende de voorlezing, als de tekst met de hoorders

onderweg is naar de climax en hen de ernst tekstueel laat meevoelen en onderweg

manna, troost en opluchting als groeten vooruit van de nieuwe tijd verschaft. In

Openbaring 6 zijn onderdelen van het apocalyptisch schema gezien als 

begeleidingsverschijnselen van de opening van de zegels, uit het zevende zegel

komen nog de bazuinen en de schalen voort en dan zijn de eschatologische

rampen opnieuw hoor- en zichtbaar voor de hoorders. Tegelijk ontvangen ze tot

troost steeds groeten vooruit van het nieuwe dat komt: het Lam heeft alles in de

hand, de witte kleren die de schrijnende en ongeduldige vraag van de slachtoffers

moeten compenseren. In het volgende hoofdstuk kunnen de hoorders zich alvast

gesterkt voelen door de bescherming van de getrouwen en door het heil van de

schare die niemand tellen kan.

standhouden op de dag van God
Kosmische rampen hebben in de eschatologische traditie van de ‘Jom JHWH’

verschillende betekenissen die in het zesde zegel voorkomen:

- De Dag des Heren is een dag van het komen van God. De rampen zijn

begeleidingsverschijnselen van de theofanie. Als de aarde beeft en de bergen

in elkaar storten ontstaat er vrij baan voor God.

- De Dag des Heren is een dag van strijd. De rampen zijn een strijdmiddel tegen

de koningen der aarde, edelen, legeraanvoerders, rijken, machtigen en slaven

en vrije burgers (6:15).

- De Dag des Heren is een dag van wraak. God straft zijn vijanden en betaalt ze

met gelijke munt of zelfs dubbel.
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Het zesde zegel eindigt met de vraag (wie kan standhouden?) op de grote dag van

de wraak, een vraag die in Openbaring 7 wordt beantwoord met het beeld van de

144.000 uit de stammen en van de schare uit alle rassen, stammen, volken en

talen, de mensen in witte kleren die de grote verdrukking (thlipsis) zijn door-

gekomen (7:14). Openbaring 6 spreekt van straf en wraak. De straf kan in de loop

der geschiedenis uitgedeeld worden, maar meer en meer is in de traditie de straf

verbonden met de uiteindelijke wraak van God.

De vier ruiters staan in dienst van de toorn van de hemel en hun strafexpeditie

vermeldt de vier grote straffen: oorlog, honger, pest en wilde dieren (6:8). De

Openbaring van Johannes sluit aan bij een overlevering van deze teisteringen, die

onder meer bij Ezechiël te vinden is: ‘Ik zal honger en verscheurend gedierte over

u doen komen, die u van kinderen zullen beroven; pest en bloedvergieten zullen

over u komen en het zwaard zal Ik over u brengen’ (Ez. 5:17; zie ook Ez. 6:11,12;

7:15; 14:21; 33:27; Jer. 14:12; 15:3; 21:7,9; Dt. 32:22-25). Die wilde dieren doen de

hoorders misschien denken aan de twee berinnen die 42 kinderen verscheurden,

omdat ze de profeet Elisa voor kaalkop uitgescholden hadden (2 Kon. 6:23v).

Profeten hebben vanwege hun scherpe claim op waarheid het oordeel om zich

heen. Gods toorn ontbrandt als ‘handen onschuldig bloed vergieten’.

Zie Spreuken. 6:16-16: ‘Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een

hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die

onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die

zich haasten naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals

getuige en wie twist stookt tussen broeders’. Vergelijk Hosea 1:4. In Joël 3:19

zullen Egypte en Edom om deze reden worden gestraft (Ez. 35:5-6; Ps. 9:13).

Apocalyptici verwerken wijsheidstradities.

De tekst uit Joël staat in het teken van de Dag van wraak (zie ook Ps. 94:1; Joël 2).

Openbaring 6 gebruikt termen die met deze grote Dag van doen hebben:

‘oordelen’ (krinein - 6:10) en ‘bloed wreken’ (ekdikein to aima - 6:10) en ‘toorn van

het Lam’, ‘de dag van de grote toorn’ (orgè - 6:16, 17), termen die bij de profeten en

in de Psalmen voorkomen, overigens ook weer in het verband van straf in de loop

der tijd. Zoals in Psalm 7 waar de psalmist vanuit vervolging bidt: ‘Sta op, Here,

in uw toorn, verhef U tegen de woede van hen die mij benauwen, waak op tot

mijn hulp, Gij, die het recht verordent’ (Ps. 7:7-9). De toorn komt voor de

hoorders van de Openbaring van Johannes terug in een lied van de vierentwintig

oudsten die dankbaar zijn dat de toorn gekomen is (11:17-18) en als het schalen-

visioen aanvangt bereikt Gods toorn de volle maat (15:1). God is in de toorn

rechter, die volgens het ius talionis rechtdoet. Opnieuw lijkt Ezechiël de

leermeester: ‘Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u

vergelden’ (Ez. 7:3; zie ook Ez. 7:4,8,9,26; 9:10). In ons gedeelte deelt het Lam in

deze toorn, waarvoor de mensen zich willen verbergen. De hoorders vernemen in

Openbaring 6:

1. de straf door de vier ruiters;

2. de roep om wraak door de onschuldig vermoorde zielen;

3. de kosmische rampen als begeleidingsverschijnselen van de ‘Dag des Heren’. 

communicatie
De tekst uit Openbaring 6 communiceert verbeeldend met de hoorders omtrent

klassieke oordeelsstraffen en de roep om gerechtigheid en informeert over de

inhoud van de begeleidende straffen en over de reacties van de machtigen en
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eenvoudigen daarop. De tekst wil sympathie wekken voor een straffende God en

voor een wrekend Lam, die in hun oordeel solidair zijn met slachtoffers. De tekst

wil het publiek brengen tot gevoelens van afkeer en angst voor het oordeel en tot

medelijden met de hartverscheurende schreeuw om recht. De tekst wil de

hoorders raken door een opsomming van koningen der aarde, edelen, leger-

aanvoerders, rijken, machtigen, alle andere mensen, slaven en vrije burgers. De

reeks begint boven in de gezagspiramide en wie van de hoorders tot de slaven of

vrije burgers behoorde, kon aanvankelijk nog buiten schot blijven. Het geheel

loopt uit op de vraag: wie kan standhouden? Een vraag die in schril contrast staat

met de vraag: hoe lang nog? Een contrastrijke vergelijking, die tot een keuze

dwingt en tot het vertrouwen dat het Lam het heft in handen heeft en zijn

volgelingen door het oordeel leidt. Ons gedeelte begint met het Lam en eindigt

met een vraag: wie kan standhouden? Het vervolg in Openbaring 7 is evenwel een

verademende heilsscène.

4.2 Beelden

Onder beeld wordt verstaan het door de taal aanschouwelijk gemaakte ding, of de

toestand, of de gebeurtenissen, of het tafereel dat hoorders of lezers zich gaan

voorstellen, zonder daarbij direct naar de bedoeling te vragen. Ons fragment is

visueel: hoorders en lezers gaan zich een ruiter met een weegschaal voorstellen of

zien dat het dodenrijk de vierde ruiter volgt, bijvoorbeeld als een grote zich

voortbewegende hellemuil, zoals Dürer dat deed (Dürer 1963, 109). We laten

overdrachtelijke taalgebruik niet onder de term beeld vallen, maar onder de term

beeldspraak. Deze paragraaf handelt over de vraag welke betekenis en rol beelden

hebben in de voortgaande verhaallijn van Openbaring 6. Johannes vertelt wat hij

ziet en hoort en hij zegt bij elk verschijnend paard ‘en zie’, een standaard-

uitdrukking voor iets dat extra attentie vraagt of verbazing wekt en soms ook voor

een openbaring, maar de basisbetekenis is dat Johannes aanschouwt en de

hoorders wil laten mee zien. Wat laat hij een hoorder - in kleur! - zien? In korte tijd

veel. Beelden in 6:1,2 zijn: Lam, boekrol, zegels, het eerste wezen, wit paard, ruiter,

boog, zegekrans. Voor de handelingen als het breken van de zegels, het roepen van

het eerste wezen en het wegrijden van de ruiter als overwinnaar is meer

verbeelding nodig: hoe stelt een hoorder zich dat voor? Heeft hij of zij wel eens in

het echt of op een tekening een afbeelding van een overwinnende ruiter gezien?

Dit accent op aanschouwelijkheid is ook te vinden in de tweede stap van het

voorbereidingsschema voor de preek. De vertolker ziet, voorafgaand aan alle

nadere uitleg, de wereld van de tekst voor zich (hoofdstuk 1).

wat de zegels te zien geven
Het stramien van het verbreken van zegels en het roepen van de wezens komt bij

elk zegel opnieuw naar voren. Verder moeten we bedenken dat er voor ‘bijbel-

vaste’ hoorders bovendien nog wordt ‘gespeeld’ met de paarden uit Zacharia,

maar hoorders kunnen zonder die kennis ook voldoende zien. Bij het verbreken

van het tweede zegel zijn te zien: een rood paard, een ruiter, een groot zwaard en

weer vragen de handelingen als toestemming geven, vrede van de aarde wegne-

men, uitmoorden van mensen, het overhandigen van een zwaard een grote

verbeeldingsactiviteit bij de toehoorders. De uitdrukking ‘vrede wegnemen’ is al

bijna geen beeld meer, maar beeldspraak.
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Het derde beeld komt met een zwart paard, een ruiter, een weegschaal, een

maat tarwe, drie maten gerst, een zilverstuk, olijfboom, wijnstok. Een visueel

ingestelde hoorder zal in de roepstem een marktkoopman gehoord hebben en

zich een markttafereel voor ogen stellen. Een handeling moet wel gezien worden,

maar wordt voorkomen: het kapot maken van wijnstok en olijfboom.

Bij het vierde zegel komt een vaal paard in beeld. De kijkers moeten zich nu

een beeld vormen van ‘een dodenrijk’ dat achter het paard aankomt. En verder

zien ze hoe iemand macht krijgt, en een kwart van de aarde wordt omgebracht.

Zwaard, hongersnood, pest en wilde dieren roepen welhaast te snel beelden op,

die alle verbeelding tarten.

Het vijfde zegel toont zielen van gedode mensen in de hemel onder het altaar.

Ze schreeuwen luid. Misschien ziet de hoorder even een heilige plek in synagoge

of tempel. Zou te zien zijn, dat de mensen zijn vermoord? Verder valt het woord

bloed (de kleur rood wordt niet genoemd) en stelt de hoorder zich witte gewaden

voor. Als een van de handelingen bedenken de hoorders wat is blijven rusten. In

dit gedeelte staan meer verklarende en abstractere uitdrukkingen zoals

‘getuigenis’ en ‘dienst van God’, die meestal door de verbeelding van de

luisteraars niet aanschouwelijk worden gemaakt.

Het zesde zegel biedt een overdaad. Voor de beschrijving moeten hoorders ook

nog vergelijkingen maken die om een dubbele verbeelding vragen. Zo wordt het

vallen van de sterren vergeleken met het vallen van vijgen. Te zien zijn: zon,

rouwkleed, maan, bloed, sterren, vijgen, stormwind over vijgenboom, uitspansel,

stuk papier, bergen, eilanden, holen in rotsen als schuilplaats, blik van degene op

de troon, toorn van het Lam. De kleuren zijn zwart en rood en verder wordt van de

hoorders gevraagd om voor zich te zien dat nota bene bergen van hun plaats

raken, evenals eilanden. En terwijl ze daarmee doende zijn, hebben ze nauwelijks

gelegenheid om met aandacht oog te hebben voor koningen, vooraanstaanden,

legeraanvoerders, rijken, machtigen, alle andere mensen, slaven en vrije burgers

die zich gaan verstoppen en de bergen en rotsen vertwijfeld aanroepen. Dat levert

voor hoorders een spannend tafereel op. 

aanschouwelijkheid en fictie
Tegenover vertolkers, die beelden willen vervangen door hun begripsmatige en

theologische dimensie, maar dan niet meer kunnen verklaren waarom beelden

nodig zijn, is deze nadruk op visualiteit van de tekst een correctie. De tekst wil

immers tot de verbeelding spreken, emoties wekken en de hoorders tot vol-

harding brengen. Ook de eerder gemaakte analyse van de eindtijdgebeurtenissen

loopt het gevaar het beeld stuk te slaan en een houding van distantie te kweken

(‘ja zo, drukten ze die dingen nu eenmaal uit’). Toch zijn dergelijke opmerkingen

nodig om het kader van de beeldenstroom aan te geven voor hedendaagse

vertolkers, maar ze mogen de krachtige visualiteit van deze tekst niet vervangen. 

Schüssler Fiorenza stelt: ‘Apocalyptic language functions not as predictive-

descriptive language but rather as mythological-imaginative language’ (Schüssler

Fiorenza 1991, 25). Ze heeft gelijk als ze daarmee bedoelt dat het plaatje dat de

Openbaring van Johannes de hoorders (en latere lezers) voortovert niet een

beschrijving is van wat er ooit eens zal gebeuren en waaraan mensen van toen (of

wij) als het beeld zich in de werkelijkheid voordoet, kunnen aflezen dat het einde

voor de deur staat. Maar ze heeft niet gelijk als ze zegt dat de Openbaring van

Johannes niet beschrijft. De auteur heeft zijn woordwereld zo geconstrueerd, dat

de levendige tekst wel degelijk een beschrijving is, zij het van een fictionele

werkelijkheid. Johannes vertelt wat hij ziet. 
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Uitleggers wenden zich in eerste instantie tot de beschrijvende kant van de

taal, maar het is niet zo dat de tekst als een foto een reële wereld weerspiegelt of

juist voorspelt. De tekst is een talige werkelijkheid die de hoorder het oordeel doet

zien en beleven, maar de tekst blijft in zijn visuele aspecten een analogie van de

werkelijkheid. Zo zijn de ervaring van rampen en van onderdrukking en de

kennis van de reactie op kwaad en leed in beeld gebracht. Als de tekst in het kader

van het retributiebeginsel staat, dan is de weergave van de rampen een

versterking van wat mensen in het verleden en het heden hebben kunnen door-

maken, omdat de straf een eventueel dubbele terugbetaling ‘met gelijke munt’

van het aangedane leed is. In die zin is de alledaagse en pijnlijke werkelijkheid in

deze fictie aanwezig, maar van een één-op-één correspondentie van het beeld in

deze wereld van woorden met de buitentekstuele werkelijkheid op een manier

zoals die in documentaires of reportages het geval is, kan geen sprake zijn.

Literatuur van deze aard is vergelijkbaar met surrealistische literatuur, met

science fiction (Schüssler Fiorenza 1991, 26) of met cartoons (Guthrie 1987, 32).

Juist het figuratieve karakter maakt de tekst toegankelijk, ook als mensen al die

achtergronden en leveranciers van de beelden en bewoordingen niet kennen. 

aanschouwelijkheid benut
De aanschouwelijkheid is een geschikt uitgangspunt voor een herinterpretatie of

een soort van herbeleving, zoals in bibliodrama. En vele kunstenaars hebben wat

ze te zien kregen met hun eigen scheppend en beeldend vermogen in beeld

gebracht. We bezien drie voorbeelden van hervertelling nader als illustraties van

Openbaring 6. Het zal blijken dat het beeld in een nieuwe context fungeert en

spreekt en dat de kunstenaars bij de visualisatie hebben aangesloten.

Memling (1435-1494) heeft voor het Sint-Janshospitaal in Brugge een drieluik

vervaardigd, voorstellende het ‘Mystieke huwelijk van Sint Katharina van
Alexandrië’ (1479). Op het middenpaneel is

Maria met kind te zien. Jezus steekt een ring

aan de vinger van Katharina. Johannes de

Doper en Johannes de evangelist kijken op

de achtergrond toe. Achter de evangelist ligt

de boot naar Patmos klaar in een haven,

waarin de houten kraan aan het Zwin te

Brugge is te herkennen. Op de linkervleugel

zijn momenten uit het leven van de Doper

uitgebeeld en zijn onthoofding, op de rech-

tervleugel zit de evangelist Johannes op

Patmos. Johannes de evangelist is op de

onderste helft groot afgebeeld, in de

bovenste helft is te zien wat hij schouwt.

Tussen Johannes en de beelden ligt een

spiegelende zee. Memling schildert

Johannes op het eiland, zittend op rots, klaar

om te schrijven, met pennemes, stift en

inktkoker bij de hand. Hij kijkt, maar niet

naar het beeld waarnaar de beschouwer van

het drieluik de blik richt. Johannes kijkt voor

zich uit naar de hemel en Memling laat mer-

ken dat hij innerlijk schouwt, zelfs de engel
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in de hemelkring, die hem roept boven te komen kijken, brengt de ziener niet in

beroering, omgeven als hij is door een intense hemelse vrede. Hij

vertegenwoordigt een mystiek ideaal. Memling verbeeldt het innerlijke, visionaire

zien van Johannes. Boven de zee zijn vele taferelen afgebeeld, waaronder dat van

de vier paarden met hun ruiters. De ruiter op het witte paard verstaat Memling als

Christus. Hij schiet een pijl af en lijkt het beeld links te verlaten. Boven hem

draven de drie andere paarden. De ruiter met de weegschaal lijkt op een dikke

woekeraar. De ruiter die de Dood heet wordt gevolgd door een hellemuil met

mensenoren en wapperende manen, die de bek wijd open heeft, opzij kijkend

naar de toeschouwer. Enkele figuren verstoppen zich tussen de rotsen. Van der

Meer vindt woorden: ‘het geweld galoppeert, zoeft, knettert, ploft voorbij; de zee

ligt stil en in volmaakte stilte hangt de ronde zon van de Troon er ongenaakbaar

boven. Onberoerd ook, alleen aandachtig, zit Johannes moederziel alleen op zijn

rots. Hij zit te luisteren en af te wachten, boek en stift gereed om alles op te

tekenen’ (Van der Meer 1978, 259-272,270; Gassen und Holeczek 1985, 96f.).

Memling zelf geeft het visuele aspect getrouw weer en is eigenlijk helemaal niet

bezig emblematisch te schilderen of symbolisch te duiden. Hij schildert wat hij

lezend in de Openbaring van Johannes ziet. Hij brengt een vleugje actualiteit in:

de woekeraar en in het middenpaneel de houten kraan. Maar de beelden

schrikken niet af en voor zover de zieken van het hospitaal angsten kenden voor

rampen worden ze genodigd zich te identificeren met het mystieke verbond

tussen de ziener en de troon, alsof alles gezet is op de kaart van het half uur

geheimenisvolle stilte in 8:1.

(2) Dürer (1471-1528) gaf als 27 jarige zelfstandig en zonder financiële waarborgen

zijn beroemde houtsneden uit (1496-1498), waarvan Van der Meer zegt: ‘Na 1500

bezat Dürer het visuele monopolie van de Geheime Openbaring’ (Van der Meer

1978, 283-313,288; zie ook Gassen und Holeczek 1985, 63-74; Dürer 1963, 109).

In dit grafisch werk is het Duitse landschap

te zien, en op de meeste prenten groeit wel

een plant of boom. De mensen die onder de

voet gelopen worden door de paarden had

men op de markt van Neurenberg kunnen

tegenkomen. Als er een heilige verstilling is,

dan in het landschap. Alles kan Dürer

uitdrukken met enkel de lichte en donkere

streken van de houtsnede: gelaatsuitdruk-

kingen, angst, geweld, dynamiek, storm,

donder, alles zoals het is, in een tijd van

apocalyptische levensbeseffen. 

Dürers ruiters, die en groupe galopperen,

zijn mensen uit zijn tijd: een vorst, een

soldaat, een vette woekeraar en een

uitgeteerde oude vrek. Op de grond heeft de

hellemuil een keizer te pakken; een

huisvrouw en een geestelijke worden onder

de voet gelopen, een gillend meisjesgezicht

is te zien. Een boer lijkt zich uit de voeten te

kunnen maken. 

Doordat Dürer het tafereel in zijn tijd

plaatst, ziet de beschouwer niet meer een
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begeleidingsverschijnsel van het openen van de zegels door het Lam, maar

geweld en eigentijdse uitbuiting: de overheid die het zwaard verkeerd gebruikt en

de handel, die met barstend geweld woekerprijzen berekent. Het bekgeworden

hellemonster heeft dan ook een hoogwaardigheidsbekleder te pakken. Maar geen

van de standen ontkomt aan het kwaad, waarvan niet duidelijk is dat het door de

hemel is ontketend. Het beeld wordt voortgezet in de eigen tijd. Het oordeel is

bezig zich te voltrekken.

Zie Oberman 1981 en de illustraties in zijn boek. Obermans these is dat in de

tijd van Luther apocalyptiek niet een zaak van een paar groepen aan de rand

van de maatschappij was. Luthers prediking houdt rekening met de eindtijd

en de beslissende strijd tegen de duivel en veronderstelt het besef dat leven in

het laatste der dagen ellende en angst bewerkstelligen. Deze angst voor onder-

gang kon men afkopen. En tegen dat afkopen keert hij zich met zijn theologie

van de vrijheid van een christen. Zijn theologie weerspreekt de angst. 

Dit apocalyptisch besef blijkt ook daaruit dat de Openbaring van Johannes als

eerste bijbelboek geïllustreerd werd uitgegeven (Septemberbibel van Lucas

Cranach); Vgl. Gassen en Holeczek 1985, 75-90. Overigens, in de illustraties

van de Openbaring van Johannes in de Septemberbibel (1522) van Lucas

Cranach de Oude, die soms duidelijk herinneren aan Dürers houtsneden, zijn

de slachtoffers van de vorst, de ridder en de krijgsknecht louter eenvoudige lie-

den (Gassen und Holeczek 1985, 77).

(3) Guttuso. De Italiaanse kunstenaar Renato Guttuso maakte in 1966 ‘Triomf van
de oorlog’ (Gassen und Holeczek 1985, 286f). Als Italië in 1936 Franco steunt in

de Spaanse burgeroorlog, ontstaat Guttuso’s antifascistisch engagement en in de

Tweede Wereldoorlog wordt hij lid van de verboden communistische partij en

verbindingsofficier in de illegaliteit. Zijn schilderij laat zich moeilijk beschrijven,

maar men ziet kleurrijke vlakken en banen

en vier paardenhoofden, Duitse Stahl-

helmen, de contouren van het zo vaak afge-

beelde, gefotografeerde joodse jongetje met

zijn handen omhoog uit het Getto van

Warschau. Het is een schilderij vol citaten,

een intertekstueel weefsel: de Openbaring

van Johannes. Een schilderij van Marc, dat

deze in 1913 voor het uitbreken van de

Eerste Wereldoorlog maakte als visioen en

uitdrukking van de drift van de mensheid

om de eigen wereld te vernietigen en van de

hoop deze wereld door een wereld van

onschuld, goedheid en reinheid afgelost te zien, levert de kleurrijke banen en het

witte hert. Een paardenhoofd is letterlijk overgenomen uit het beroemde schilde-

rij, dat Picasso maakte naar aanleiding van het bombardement op (de burgers

van) Guernica in 1937. Guttuso roept met zijn schilderij tot de wereld dat de paar-

den van geweld steeds opnieuw opdraven. 

Hij plaatst de paarden in een context van strijd tegen fascisme, maar het visu-

ele aspect blijft uitgangspunt, al beginnen de paarden symbool te worden voor

geweld. Van oordeel of straf van Godswege is geen sprake, want hij zegt: ‘Weder

Gott noch Gnade sind darin, sondern nur wir selbst in unserem Blut, unserer

Intelligenz und unserer Moral’ (286).
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Met dit laatste voorbeeld van kunstzinnige interpretatie is de symbolisering van

het beeld nabij. Toch blijft het visuele aspect de eerste invalshoek voor verstaan,

ook als de kunstwerken het beeld uit de Openbaring van Johannes in een nieuwe

context overleveren. Of de context nu een ziekenhuis is en de mystieke relatie tot

God die alle stormen kan doorstaan (Memling), of dat het een verbeeldende 

illustratie is van de Openbaring van Johannes in een door een apocalyptisch

levensgevoel bepaalde tijd vol onrecht (Dürer), of dat het beeld de twintigste eeuw

omvat en ontmaskerend protest en antwoord is op fascistisch geweld (Guttuso),

steeds geldt: ook zonder de paarden direct als symbolisch op te vatten zijn de

beelden te begrijpen. Alle beeldspraak begint bij het aanschouwelijke en het is

aan kijkers zichzelf in het beeld te herkennen of het beeld in hun wereld een

plaats te geven. 

4.3 Beeldspraak

Beeldspraak doelt op overdrachtelijk taalgebruik (Van Gorp 1991, 41). Over een

bepaald onderwerp, zoals een object dat te zien is, een fundamentele gedachte of

een gevoel, wordt in termen gesproken of geschreven, die een of meer betekenis-

sen op dat onderwerp overdragen. Er zijn vele vormen van beeldspraak, zoals de

vergelijking, de metafoor, de metonymie, het symbool, de allegorie, de

personificatie, de hyperbool. Retoriek betreft doel, opbouw en strategie van de

hele tekst, het beeld betreft de aanschouwelijkheid van (fragmenten van) de tekst

en de beeldspraak raakt het onderwerp, dat een spreker of auteur met een

eventueel sterke, soms persoonlijke gevoelslading aan de orde wil stellen.

In deze paragraaf geven we eerst een beeldspraaktheorie (4.3.1). Daarna gaan we

na wat het vertolkers in de voorbereiding kan opleveren, wanneer ze zich bewust

zijn van de verschillende vormen van beeldspraak (4.3.2). De metafoor (4.3.3) en

het symbool (4.3.4) behandelen we als vormen van beeldspraak in aparte paragra-

fen. Door de aanpak wordt vertolkers een werkwijze geboden om zich ten behoe-

ve van de vertolking voor te stellen wat de hoorders moeten doen om beeldspraak

op zich in te laten werken. 

4.3.1 Beeldspraaktheorie
De beeldspraaktheorieën, die reflecteren op de verwijzing en de functie van de

beeldspraak, kunnen ingedeeld worden naar de manier waarop ze met de

letterlijke betekenis omgaan (1) of naar de functie die ze hebben (2). 

monistische en dualistische opvattingen
Mooij onderscheidt tussen monistische en dualistische opvattingen (Mooij 1979,

184-193). Monistische opvattingen ontkennen dat de metaforisch gebruikte

woorden nog naar de letterlijke betekenis verwijzen. ‘De mens is een vos’

betekent monistisch opgevat, dat niet naar een echte vos verwezen wordt, maar

hoogstens naar eigenschappen van de vos. Vaak meent men dat men het

metaforische woord door het vergelijkingspunt kan vervangen: ‘de mens is sluw’

(substitutieopvatting). In veel gevallen wordt een eerste, intuïtief verstaan van een

tekst bepaald door een monistische manier van lezen. 

Dat is een mogelijke leeswijze, maar het surplus van de betekenis in de zin ‘de

mens is een vos’ ten opzichte van de zin ‘de mens is sluw’ blijft verborgen. In

dualistische opvattingen wordt wel uitgegaan van een verwijzing naar de echte vos.
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Iets van de vos wordt vergeleken met iets van de mens. Het metaforische woord

‘vos’ verwijst zowel naar de vos als naar de mens. Er is dus in het woordje ‘vos’

sprake van een dubbele verwijzing, een verwijzing naar een echte vos en een ver-

wijzing naar een ervaren eigenschap. Tot deze dualistische theorieën behoren de

zogenaamde interactietheorieën. Ziet men de beeldspraak als taalgebruik, dan

kan men zeggen, dat beeldspraak een uitspraak is, waarbij een eerste subject (de

mens) met een tweede subject (de vos) wordt geïdentificeerd. Niet de woorden

‘mens’ en ‘vos’ worden vereenzelvigd, maar de werkelijkheden, waarnaar deze

woorden wijzen. Degene die de metafoor gebruikt ziet iets ‘alsof’ en ziet tegelijk

iets ‘niet als’: aspecten van de vos worden overgedragen op de mens en aspecten

van de vos worden juist niet overgedragen en weggedaan. Deze verbinding van

zichtbare werkelijkheden roept bij lezers of hoorders een interpretatie-activiteit

op. Zij willen de spanning tussen beide werkelijkheden oplossen en gaan op zoek

naar overeenkomsten en verschillen. De interactie is dan een communicatie

zowel tussen de beide subjecten als tussen de spreker of auteur en het publiek.

Mooij rekent tot de monistische opvattingen: de klassieke substitutie-

opvatting, connotatie-opvattingen (Reichling, Beardsley, Cohen, Matthews),

en andere varianten (Hedwig Konrad, Bickerton). Tot de dualistische

opvattingen: vergelijkingsopvattingen (Aristoteles, Arabische rhetorica,

Henle), interactie-opvattingen (Stählin, Bühler, Richards, Black). Mooij sluit

in een faire uitleg monistische interpretaties niet uit. Hij geeft vele voorbeel-

den van eenvoudige en meer gecompliceerde beeldspraak en heeft ‘althans in

bepaalde gevallen’ de voorkeur metaforen dualistisch te interpreteren. Mooij

gaat op de verwijzingsproblematiek in en toont aan dat verwijzing naar de

buitenwereld van de tekst de autonomie (de onafhankelijkheid van auteur,

omstandigheden en lezer) van de tekstwereld relativeert (Mooij 1979, 206).

Een dualistisch kader biedt meer mogelijkheden om het interactieve karakter van

de beeldspraak van de Openbaring van Johannes te verstaan dan een monistische

theorie. De interpretator dient zich namelijk af te vragen of zij of hij op zoek is

naar de vervanging van het ene woord door een ander woord en van een één-op-

één-verwijzing of eerder naar de overeenkomsten en verschillen die een wereld

van betekenissen kunnen openen.

De substitutietheorie wil de metafoor terugbrengen naar de zaak. De contro-

versetheorie (Beardsley) heeft oog voor de innerlijke tegenspraak (een mens is

geen vos en toch ook weer wel). De interactietheorie (Black) draait om de inter-

actie tussen de twee subjecten van de beeldspraak (de spreker gaat tussen de

mens en de wolf heen en weer en de hoorder ook).

functies
Wat de indeling naar functie betreft: Soskice onderscheidt drie soorten theorieën

(decorative, emotive, incremental theories), die ze ook wel verbindt met sub-

stitutie-, controverse- en interactie-theorieën (Soskice 1985, 24). Volgens de eerste

soort theorie fungeert beeldspraak als versiering. Beeldspraak verfraait het betoog.

In de klassieke retoriek wordt de ‘ornatus’, het goed opgetuigde betoog, als een

deugd beschouwd, die een bijdrage levert aan het winnen van het publiek, die de

geloofwaardigheid van het betoog versterkt en die de hoorders tot beweging wil

brengen. Voor een eerste, intuïtieve verstaan kan deze functie voldoende zijn,

maar ze is niet uitputtend. Vele uitleggers, en zeker degenen die snel ter zake
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willen komen, verbinden deze theorie met een monistische substitutietheorie. Ze

willen de versiering als bijkomstigheid zo snel mogelijk verwijderen en vervan-

gen door begripsmatige, zakelijke taal. Maar hoe gemakkelijker beeldspraak te

vervangen is, hoe doder de beeldspraak eigenlijk is. Soskice tekent aan dat stijlfi-

guren als de metonymie en de synecdoche eerder dan de metafoor een versieren-

de functie hebben. Het gaat daarbij wel om versiering, die een cognitieve inhoud

kracht wil bijzetten. De uitbundige beelden en beeldspraak van de Openbaring

van Johannes willen inderdaad de hoorders vasthouden en willen hen met al die

flonkerende edelstenen behagen, maar ook afschrikken als het kwaad onder

andere in gedrochten wordt voorgesteld. Voor zover beeldspraak opsmuk is, is ze

opsmuk van positieve of negatieve realiteiten.

Volgens de tweede soort theorie, die Soskice ‘emotive’ noemt, is de beeldspraak

niet bijzonder in wat ze zegt, maar in de gevoelens die ze oproept. Zo wijzen

uitleggers die volgens deze theorie te werk gaan er op dat de beeldspraak van de

Openbaring van Johannes gevoelens bij de dreigingen en beloften wil teweeg-

brengen op grond waarvan de hoorders op gevoelsniveau gaan kiezen tussen God

en de goden. Daarom wordt het kwaad ook zo afzichtelijk verbeeld. Het is niet om

aan te zien en bewerkt gevoelens van afkeer en walging. De beeldspraak in de

Openbaring van Johannes heeft, gezien deze theorie, als doel hoorders een

duwtje te geven in de richting van een heerlijk gevoel van troost. Echter, de

gedachte, dat het bij beeldspraak om affecties gaat, is nooit voldoende om te

verstaan, want - Soskice wijst daar met recht op - affecties zijn reacties op

inhoudelijke uitspraken in een specifieke situatie. Duidelijk moet worden welke

inhoud waarom tot juist dit gevoel aanleiding geeft.

De derde soort noemt Sosckice ‘incremental’, omdat dit genre beeldspraak-

theorieën oog heeft voor het feit dat beeldspraak juist kennis doet vermeerderen.

Door inhouden in beeldspraak aan te bieden, zeggen sprekers en auteurs meer

dan, wanneer ze de inhoud in begripsmatige taal zouden geven. ‘The view that

what is said by the metaphor can be expressed adequately in no other way, that the

combination of parts in a metaphor can produce new and unique agents of

meaning’ (Soskice 1985,31). Beeldspraak kan wel vervangen worden door

woorden en zinnen, maar dat is veelal een verarming. Zeker wanneer de aandacht

niet alleen uitgaat naar een enkel woord, maar naar de hele zin, zal de conclusie

zijn dat de beeldspraak onvertaalbaar is. Uitleggers moeten op zoek gaan naar

deze unieke informatie bedoeld voor specifieke hoorders of lezers. De spreker of

auteur, die beeldspraak gebruikt spreekt over een stand van zaken in termen die

naar zijn of haar inzicht betekenis suggereren voor een andere stand van zaken

(Soskice 1985, 15). Sprekers of auteurs gebruiken beeldspraak in de hoop dat het

publiek hun suggestie zal en kan volgen en voldoende kennis en associaties met

hen gemeenschappelijk hebben. Er is een maar: niet elke beeldspraak lukt.

Beeldspraak heeft een decoratieve kant, een affectieve kant en een theoretische

kant. Ze versiert inhouden, ze verbindt gevoelens met inhouden en ze geeft een

extra betekenis aan inhouden. Uitleggers van de Openbaring van Johannes

moeten zich daarom afvragen, als ze willen ontwerpen wat de tekst in de tijd van

ontstaan wilde zeggen en teweegbrengen: welke aspecten van betekenissen

werden opgesierd, welke gevoelens zouden met die aspecten geraakt kunnen zijn

en welke extra betekenis kwam er mee in de beeldspraak? 
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prefiguratie, configuratie, refiguratie
Tegen de achtergrond van de door Ricoeur ontwikkelde drieslag kunnen we fasen

in beeldspraakinterpretatie onderscheiden (o.a. Ricoeur 1984, 54-71). We zijn in

staat de prefiguratie, het leven, de omstandigheden, de intenties, de teksttradities

die de auteur aantrof en benutte voor zijn beeldinterpretatie te reconstrueren. 

Zo is de beeldspraak in de Openbaring van Johannes gevormd door de

prefiguratie van historische gebeurtenissen als de uittocht uit Egypte, de

Babylonische ballingschap en de context van het Romeinse Rijk, maar ook

door de teksttraditie met name van de klassieke profeten. De (ook buiten-

bijbelse, mythologische) traditie wordt in de beeldspraak vrijwel nooit letterlijk

gevolgd, evenmin wordt er letterlijk geciteerd, meestal betreft het

veranderingen, die nodig zijn met het oog op een scopus van het te vertellen

verhaal. De bewuste, soms onbewuste, wijzigingen kunnen bestaan uit

samenvoegingen (bijvoorbeeld vier dieren worden één dier) of uit voort-

zettingen (het boek dat de profeet te eten krijgt is bij Ezechiël gesloten en bij

de Openbaring van Johannes geopend door het Lam). 

Vervolgens opent de tekst werelden of anders gezegd: de tekst weet de lezer

werelden, manieren van-in-de-wereld-zijn te doen ontdekken. In die wereld heeft

de auteur van de tekst uit het beeld beeldspraak gemaakt. En verstaanders

kunnen met hun verbeelding de configuratie verstaan. Een wereld, waarin

geconfigureerd is, dat de gemeente diep mag beseffen dat de macht van het

kwaad, die hen bedreigt actief, maar gebroken is. De configuratie brengt de

huidige verstaanders bewust in het huis van de tekst en doet hen vergelijkingen

maken met hun eigen wereld.

Tenslotte is er de wereld van de verstaander, waarin de zaak of de zaken van de

wereld van de tekst invloed hebben. De verbeelding van de verstaander refigureert

in het eigen leven de wereld van de tekst en handelt er mogelijkerwijs naar

(refiguratie). Zo maken de hoorders op het niveau van verstaan een eigen

verbeelding van wat in de beeldspraak wordt gezegd. De tekst losgekomen van

omstandigheden en auteur komt aan het woord in de denk- en gevoelswereld van

de vertolker en wordt als unieke informatie omtrent het kwaad of de heilzame toe-

komst herkend, roept bange, boze of vrolijke gevoelens op. En nog een stap ver-

der: de refiguratie bestaat daarin, dat de hoorders de zaak ter harte nemen en het

belang van de geboden van God en het getuigenis van Jezus in het eigen bestaan

hervinden (Op. 12:17). Maar met die laatste vorm van refiguratie bevinden we ons

al op het niveau van de toe-eigening in het vertolkingaanbod.

4.3.2 Allegorie, personificatie, ironie, herhaling, hyperbool, 
vergelijking, metonymie
Vertolkers kunnen ten behoeve van preek of catechese tot verrassende invals-

hoeken voor het vertolken van de wereld van de tekst komen, als ze zich afvragen

welke stijlbloemen in een tekst voorkomen. Voor een aanvankelijk verstaan en voor

een levendige manier van vertolken, kan deze werkwijze dienstig zijn en helpen

dicht bij de wijze van verstaan van gemeenteleden van nu te blijven. Volgens de

methode van participatie passen we deze manier van doen toe op Openbaring 6. 

allegorie
De lyriek bedoelt met allegorie een geheel van similes en metaforen, die op elkaar

voortbouwen en als het ware ineenvloeien tot één beeld. Het Frans spreekt
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daarom ook van ‘métaphore suivie’ (Van Gorp 1991, 13; Lausberg 1973, 442). Het

hele gedicht kan een diepere zin hebben dan de oppervlakte-betekenis. Zo kan

met de volgende elementen een allegorisch gedicht worden gemaakt: tuin=ziel;

lelie=onschuld; distels=zonden; roos=goddelijke liefde. Een auteur kan de

allegorese bedoeld hebben, maar het is ook vaak zo dat de lezers of hoorders alle-

gorische betekenissen toekennen. Het maakt de herhaalde tekst aantrekkelijker

en geheimzinniger. Vooral de interpretatie van Homerus en van de bijbel heeft

tot de allegorie aanleiding gegeven en er een invloedrijke leeswijze van gemaakt,

ook als de auteur niet een allegorische intentie met de tekst had. Een veel voor-

komend voorbeeld is de interpretatie van het woord Jeruzalem. Jeruzalem is de

naam van een stad (historia), kan de kerk van Christus beduiden (allegoria), kan

naar de menselijke ziel verwijzen (tropologia) en op de eschatologische hemelse

stad van God slaan (anagoge betekenis, Lausberg 1973, 445).

Anders werkt de typologie. Ze is bedoeld om een feitelijke werkelijkheid te

duiden en vaak wordt een tegentype opgeroepen. Zo wordt voor de bijbel-

schrijvers de feitelijke geschiedenis van de uittocht ‘Egypte’ tot een type van

onrecht, dood en ellende. De allegorie is een binnen-talige zaak, een betekenis-

verandering van woorden. Typologie is een betekenisverandering van feiten en

historische gebeurtenissen. In de Openbaring van Johannes is op allerlei plaatsen

een typologie van de uittocht uit Egypte, van Izebel of van de ballingschap te

vinden. Ook de gang van Christus naar het kruis kan een type worden van de

lotgevallen van de christelijke getuigen en profeten.

Er zijn in de interpretatie van de Openbaring van Johannes voorbeelden van

allegorese. Drewermann sluit met zijn methode bij de allegorese aan: alle

uitspraken zijn in zijn ogen uitingen van de spanningen in de ziel.

‘Im gewissen Sinne knüpft auch die Symboldeutung der Tiefenpsychologie an die

allegorische Hermeneutik der alten Kirche an, begründet sie aber anthropolo-

gisch, nicht metafysisch’ (Drewermann 1985, 511f., noot 1). Drewermann

merkt op dat de historisch-kritische methode terecht de willekeur van de

allegorische interpretaties heeft teruggedrongen, maar vandaag de dag moet

tegenover de historisch-kritische methode volgehouden worden dat de

symbolische zegswijze juist op het terrein van religieuze, existentieel belang-

rijke teksten de prioriteit heeft ten opzichte van historische vraagstellingen.

Eveneens kunnen al die pogingen als allegorie worden aangemerkt die de tekst

van de Openbaring van Johannes als voorspelling van gebeurtenissen in de eigen

tijd lezen. Een voorbeeld: in de tijd van Luther wordt de hoer van Babylon

afgebeeld met de pauselijke tiara op haar hoofd, staande voor de Engelenburcht in

Rome. En Hall Lindsey ziet de apocalyptische ruiter op het witte paard als de

Europese Antichrist, die reeds ergens leeft. Naar zijn inzicht zijn de stijgende

voedselprijzen in Amerika een teken dat de grote Verdrukking werkelijk op

handen is (Lindsey 1973, 87vv). Deze historische gegevens zou de auteur van de

Openbaring van Johannes in zijn boek verstopt hebben zonder te weten wat hij

schreef. Het is allegorie op afstand, men zou ook van een omgekeerde typologie

kunnen spreken. Niet de feiten zijn tekst geworden, maar de tekst gaat feit

worden.

Het antwoord op de vraag of ons tekstfragment allegorisch bedoeld kan zijn is

ontkennend. De brief met visioenverslag is wel een doorlopend beeldverhaal, met

actie en reactie, maar geen oefening, waarbij ‘ziel’ of een ‘fragment van een

vroegere of actuele geschiedenis’ moet worden ingevuld. Want het visioen roept

122



een eigen wereld op waarin de eindtijdgebeurtenissen geschouwd worden om het

vertrouwen te voeden dat de hemel de toekomst in de hand heeft en dat de hemel

vast van plan is in het oordeel het perspectief van de roepende slachtoffers aan te

nemen.

Uit dit voorbeeld van zoeken naar de allegorie, blijkt dat vertolkers perspectie-

ven opdoen voor een vertolking, ook in het geval dat de speurtocht uitkomt bij een

ontkenning van allegorie.

personificatie
Deze stijlfiguur beschrijft levenloze dingen, abstracte begrippen of voorwerpen

als menselijke wezens: deze zin is zelf een voorbeeld van personificatie. Critici

vinden deze vorm van beeldspraak onecht. In ons fragment is het Lam bezig

zegels los te maken. Fraai is dat taalkundig gezien niet en wie probeert het voor

zich te zien schiet in de lach, ook al moeten we bedenken dat het woord ‘Lam’ het

karakter van een eigennaam heeft.

ironie
Het contrast tussen Lam en beest is getekend met een andere stijlfiguur ‘de

ironie’, want het beest zal in al zijn hyperbolische en diabolische monsterlijkheid

een machteloze imitatie van het Lam blijken te zijn. De Openbaring van Johannes

heeft soms iets van een dierenfabel, die de dieren als sprekende en handelende

mensen laat optreden. Ook worden in ons fragment de bergen en rotsen als

personen gezien. De bange mensen die zich in de holen verborgen roepen tot de

bergen en rotsen: ‘val op ons neer en verberg ons’ (6:15). Maar dit kan ook weer

ironisch bedoeld zijn met het oogmerk dat de hoorders bij zichzelf gaan denken

dat je tegen bergen mag roepen wat je wilt, maar dat ze onverzettelijk zijn, ook al

zijn ze zojuist door het losmaken van het zesde zegel van hun plaats gehaald. Uit

dit voorbeeld blijkt, dat vertolkers zich mogelijke overwegingen van hoorders van

toen en nu gaan voorstellen. 

herhaling
De herhaling is een stijlfiguur, die het betoog verlevendigt en gevoelens kan

uitdrukken, maar ook de bedoeling heeft intellectuele kennis over te dragen

(Lausberg 1973, 310f.). We hebben het nu eigenlijk niet meer over beeldspraak, al

kan de herhaling ook bestaan in de herhaling van metaforen. Er is een groot

aantal variaties van herhalingen mogelijk. De gelijke woorden of gelijke

woordgroepen kunnen op allerlei plaatsen in het betoog voorkomen. De gelijk-

heid kan strikt zijn, maar ook gebaseerd zijn op een lossere verwantschap, die uit

woordspelingen door klanken of letterveranderingen blijkt. In ons tekstgedeelte

is de herhaling er één van de gelijke woorden en woordgroep: Lam, zegel,

verbreken. Elke nieuwe scène wordt begonnen met een anafoor, dat wil volgens

de retoriek zeggen dat dezelfde woordgroep herhaald wordt aan het begin van een

passage (a…)(a…), waarbij (a) staat voor ‘Lam’, ‘zegel’ en ‘verbreken’. De opbouw

van de eerste vier scènes bestaat uit meer anaforen, levende wezen, horen roepen,

kom, paard, ruiter (abcdef…)(abcdef…). Deze manier van doen vergemakkelijkt

het horen en maakt dat de hoorder benieuwd wordt naar de kleur van het paard,

de specifieke opdracht en mogelijk naar een bijzonder element. Na vier keer volgt

er een wending (a…)(a…). Niet wordt nu ingevuld ‘ik hoorde’, maar verrassender-

wijs ‘ik zag’. De levende wezens zijn alle aan het woord geweest, de vermoorden

hebben hun plaats ingenomen. Het roepen en de overhandiging uit de vorige

taferelen gaan door. In de laatste scène volgt een aardbeving en een heksenketel
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vol veranderingen, maar dat komt op de hoorders over als een verschuiving van

alles wat vastigheid heeft en geeft. Wat Johannes schouwend hoort is de reactie

van mensen.

Deze retorische stijlfiguur brengt vertolkers bij het verhalende karakter van ons

tekstgedeelte en relativeert al te geheimenisvolle, mogelijke interpretaties van de

beeldspraak. Het brengt hen misschien op het idee om het beeld in de vertolking

na te vertellen. Het verhaal als geheel kan een metaforische betekenis hebben,

maar het is niet waarschijnlijk dat alle kleine onderdelen een eigen diepzinnige

betekenis hebben. Het verhaal is op het gehoor gecomponeerd en zal daarom qua

intentie niet al te verregaande interpretaties beogen.

hyperbool
De sterke overdrijving wil de kracht van wat gezegd wordt verhogen en komt in de

Openbaring van Johannes veelvuldig voor, bijvoorbeeld in 14:20, waar 300

kilometer bloed tot aan de bitten der paarden reikt. Men zou kunnen zeggen dat

het hele boek met de krasse tegenstellingen en de rampen een hyperbool is,waar-

door de toekomst de overmaat aan kwaad weet recht te zetten. In Openbaring 6 is

de zinsnede ‘alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gehaald’ door dat

‘alle’ waarschijnlijk een hyperbool. Waarschijnlijk, want een uitspraak een

overdrijving noemen, is een kwestie van interpretatie en invalshoek. Zo kan

iemand die zich met woede en wraakzucht identificeert met de onderdrukten het

beneden de maat vinden, dat slechts een vierde van de mensheid gestraft wordt,

terwijl een vredelievend persoon pacifistisch glimlacht, omdat de term gelukkig

een hyperbool is. Uitleggen aan de gemeente welke communicatieve functie

hyperbolen hebben, kan een aanvankelijke vrees voor de Apocalyps wegnemen. 

simile
Deze stijlfiguur wil zeggen dat een zaak, een begrip of een eigenschap in verband

wordt gebracht met iets anders door middel van woorden die de analogie aan-

geven (als, zoals). Deze stijlfiguur, die de aanschouwelijkheid wil verhogen, is in

ons tekstfragment te vinden: een stem zo luid als (hos) donder; als een stem (maar

dit ‘als’ hebben sommige handschriften niet). Vooral de gevolgen van het

verbreken van het zesde zegel worden in vergelijkingen uitgedrukt: zwart als een

rouwkleed, rood als bloed, sterren die vallen als vijgen van een door de stormwind

geschudde boom, uitspansel dat verdwijnt als een stuk papier dat opgerold wordt

(het Grieks heeft hier ‘boekrol’). De uitspraken versterken de zichtbaarheid van

het beeld; maar het gaat ook om beeldspraak, omdat iets met iets vergeleken moet

worden: men stelle zich voor, het uitspansel wordt opgerold zoals een behangrol

wordt opgerold. Het vergelijkingspunt is het verdwijnen, het papier neemt

eenmaal opgerold niet meer zoveel ruimte in als daarvoor. Het bijzondere is dat

de vergelijking met een nieuwe vergelijking wordt uitgelegd om het effect van de

ontstane ruimteloosheid van het verdwijnen van het uitspansel toe te lichten.

Overigens, dat hier boekrol staat, heeft verbinding met het voorafgaande. Terwijl

door het losmaken van het zesde zegel de boekrol door het Lam bijna ontrold kan

worden, wordt het uitspansel opgerold. Voor wie originaliteit een noodzakelijke

voorwaarde voor zeggingskracht vindt: dat verband tussen de boekrollen zou het

originele facet kunnen zijn, het oprollen niet, want de vergelijking met de

opgerolde boekrol staat ook in Jesaja 34:4.

Problematisch is de vergelijking meestal niet en ze is des te sprekender

naarmate ze meer verrast. Dat geldt zeker van de opgerolde boekrol, maar niet
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van de bloedrode maan. Het vermoeden is gerechtvaardigd, dat hier een bekend

lied gezongen wordt en dat de Openbaring van Johannes traditie wil overleveren

door de vaste onheilsverschijnselen met vergelijking. Maar dat hoeft niet direct

een cliché te worden genoemd. De simile kan weer tot leven komen als vertolkers

de boekrol door behangrol vervangen. Wie de vergelijking voor het eerst hoort (of

er de tijd voor neemt) ziet beelden: het uitspansel en een boekrol. Bliksemsnel

maakt de hoorder een vergelijking tussen het verdwijnen van het uitspansel en

het oprollen van de boekrol. Maar verdwijnen is niet het enige vergelijkingpunt.

Een hoorder kan zich ook klein en bang gaan voelen, omdat hij het gemak en de

snelheid van oprollen van de boekrol vergelijkt met de overmacht om het uitspan-

sel in korte tijd ongedaan te maken. Er zijn kennelijk meer vergelijkingspunten.

Wat is het effect van de vergelijking? Onderstreping van de uitspraak, blootleg-

ging van onvermoede verbanden in de tekst, plastische voorstelling, mogelijk

angst (of opluchting omdat recht gedaan wordt aan de vermoorden). Wat de

onderstreping betreft kan men zeggen dat de hele zinsnede een hyperbool is en

tegelijk dat de vergelijking ook dicht bij de metafoor komt omdat iets van het

oprollen van de boekrol overgedragen is op iets van het verdwijnen van het uit-

spansel. Hoe langer een uitlegger de vergelijking op de tong legt, hoe meer bete-

kenissen zijn te proeven. Maar bij die creatieve uitleg is vermoedelijk eerder de

verbeelding van de lezer aan het werk dan de bedoeling van de auteur. De tekst

somt namelijk snel de bekende canon van rampen op zonder de tijd te gunnen

aan associaties, die bij intensiever toehoren en lezen ook mogelijk zijn. Tevens

zien we opnieuw dat, behalve de intensiteit van lezen en horen, het gezichtspunt

van het publiek meebepaalt wat het verstaat en hoe het over het gewicht ervan

oordeelt. Benoemen van de stijlfiguren door vertolkers is interpretatie.

metonymie
Deze stijlfiguur (metonymie is Grieks voor naamsverandering) duidt op het

vervangen van een woord door een ander woord op grond van een direct verband

dat tussen beide bestaat (Lausberg 1973, 292). In onderscheid met de simile en de

metafoor berust het verband niet op een overeenkomst of een tegenstelling, maar

op nabijheid, door Ricoeur in navolging van Fontanier een ‘relation of

correspondence or correlation’ genoemd (Ricoeur 1978, 56). Men onderscheidt

verschillende wederkerige relaties in de vervanging, zoals: een relatie tussen

persoon en het gemaakte (‘een Dürer’ in plaats van een houtsnede van Dürer);

een relatie tussen vorm en inhoud (‘doe mij ook een glas’ in plaats van een glas

melk); een relatie tussen oorzaak en gevolg (‘hij heeft zijn tong verloren’ in plaats

van zijn taalvermogen). De pars pro toto en het totum pro parte worden ook wel

synecdoche genoemd (iets verstaan met iets anders, zoals het woord ‘zeilen’ in

plaats van schepen). Deel en geheel hebben connecties. 

In ons fragment komt de metonymie voor als vervanging van het abstracte door

het concrete. Olijfboom en wijnstok (6:6) kunnen als deel voor het geheel gelden.

De blik van de tronende, waarvoor de mensen zich in de holen verbergen (6:16)

concretiseert de uitbarsting van Gods toorn. Tegelijk vermijdt de auteur door de

metonymie de heilige naam van God uit te spreken. De weegschaal slaat op de

handel (6:5). Dat deze stijlfiguur dicht tegen het symbool aan ligt, blijkt ook uit dit

voorbeeld. De weegschaal kan namelijk evengoed als symbool gezien worden van

gerechtigheid. Symbolen berusten vaak op metonymie: zo kan het zwaard (6:4)

als pars pro toto gelden voor de totale slagkracht van een leger, maar het kan

vervolgens als symbool van de strijd of oorlog door het leven gaan.
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4.4 Metafoor

Aan het begrip metafoor zijn reeds vele studies gewijd. Hier bespreken we de

beperkte betekenis van het begrip metafoor, zoals de retorica deze geeft (Ricoeur

1978; Mooij 1979; Soskice 1985; Van Gorp 1991).

tenor, vehicle, ground
De retorica ziet de metafoor als een verkorte simile zonder ‘als’: metaphora 

brevior est similitudo (Quintilianus; zie: Lausberg 1973, 285), dus niet: ‘de mens

is voor de andere mens als een wolf’, maar ‘de mens is de mens een wolf’. Het is

alsof de tweede uitspraak (zonder ‘als’) krachtiger is en meer betekenissen opent.

Zou men zeggen ‘de mens is een wolf’, dan zou door deze verkorting de

wolfshouding van de mens de hele werkelijkheid en dus ook het milieu of de

ozonlaag kunnen gelden. Trouwens er zijn mensen die een dermate donkere

visie op de mens hebben dat ze deze metafoor een belediging voor de wolf achten.

In zulke korte formuleringen, die vaak als voorbeeld aangehaald worden om de

constructie en de werking van de metafoor uit te leggen, gaat het om de vergelij-

king. Wat echter met wat vergeleken moet worden is de vraag: gaat het om de

honger naar levend voedsel, om het angstaanjagende huilen, om de achtervolging

op de Russische steppe, om het leven in groepsverband, vergeleken respectieve-

lijk met de bloeddorst van de mens, het hoorbare verlangen om ter wille van voe-

ding een ander tekort te doen, het volhardende streven om het moorddadig doel

te halen, het gevaar van een groep mensen? 

Vaak worden de onderscheidingen van Richards aangehaald: de tenor, de

vehicle en de ground om de metafoorconstructie te kunnen doorzien. De tenor is

het onderwerp waarover het gaat (de mens), het vehicle (het voertuig of de term

die met de tenor in verband wordt gebracht: de wolf) en de ground is het tertium

comparationis, het vergelijkbare, analoge aspect op grond waarvan de metaforen

zijn samengebracht (bijvoorbeeld het verslindende).

de tenor onbekend?
De metafoor berust op betekenisoverdracht tussen twee termen of zinsdelen.

Metaforen scheppen komt neer op het gebruik van een woord in plaats van ander

woord op grond van overeenkomsten of contrasten in betekenis. Weer anders

gezegd: in een metafoor wordt een woord (wolf) gebruikt in een betekenis die

overeenkomt en verschilt met de woordenboekbetekenis. De metafoor ‘de mens

is een wolf’ is in de filosofie een basismetafoor, die al lang meegaat en standhoudt

en in die zin een model, waarbij een heel stelsel van gedachten snel meekomt.

Tegelijk is het een cliché, een dode metafoor, evenals uitdrukkingen als ‘de voet

van de berg’ of ‘de poot van de stoel’. Deze zijn zo ingesleten en vaak herhaald dat

de vergelijking niet meer wordt gemaakt. De dode metafoor kan echter weer tot

leven komen door bijvoorbeeld beeldend te variëren: ‘de mens is de mens een

wolf die in de nacht verbeten een trojka achtervolgt’; ‘de wolven zijn gekwetst over

de manier waarop ze met mensen vergeleken worden’. Of door er bij stil te staan

en te vragen wat men ziet en wat men vergelijkt. Dit geldt ook van godsdienstige

metaforen. Omdat deze al zo vaak herhaald zijn (God is een rots, een herder) is

deze opwekking van de vermoeide of dode zegswijzen nodig om tot fris verstaan

te komen.

Bij metaforen voor God is een extra probleem dat het vehicle bekender is dan

de tenor. Die onbekendheid geldt ook voor de toekomst en in zekere zin ook voor

de dimensies van het kwaad. Geen mensenoog heeft God of de toekomst gezien
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en toch worden existentiële en wezenlijke dingen gezegd over deze beslissende

werkelijkheden. Het draait bij dit probleem onder meer om de vertrouwde vraag

of menselijke begrippen wel op God of de toekomst van toepassing zijn en of ze

toereikend zijn. Wie een verwijzingstheorie hanteert, het zogenaamde namen-

model, volgens welke woorden en begrippen geheel, gedeeltelijk of in het geheel

niet passen op de werkelijkheid waarnaar ze verwijzen, krijgt als antwoord op de

zojuist gestelde vraag dat de voor God gebruikte metaforen slechts gedeeltelijk

geschikt zijn om op de tenor God toegepast te worden. Wie werkt met een

theoretisch model, waarin het gebruik voorop staat en begrippen verstaan worden

als vormen, als vaardigheden om de kunst van het denken te beoefenen, het

zogenaamde werktuigmodel, waarbij de woorden in deze visie de werktuigen zijn

om de taalspelen te kunnen spelen, zal uitkomen bij de opvatting dat metaforen

op een overeenkomst berusten tussen het gebruik van het woord in het ene

taalspel en het gebruik van hetzelfde woord in het andere taalspel. Het woord

‘wolf’ is een term uit de dierenwereld, dat gebruikt wordt in het taalspel van de

antropologie. Zo bestaan tussen het gebruik van het woord ‘herder’ uit de

agrarische sector en het gebruik van het woord ‘herder’ in de wereld van God

overeenkomsten en verschillen. Evenals tussen het gebruik van het woord

‘Jeruzalem’ in de geschiedenis en het gebruik van het woord ‘het nieuwe

Jeruzalem’ als toekomst, maar er bestaan ook verschillen, die al aangegeven wor-

den door het kwalificerende voorvoegsel ‘nieuwe’. De metafoor wordt binnen het

werktuigmodel als een taaldaad gezien, waarbij niet het woord verwijst, maar de

auteur of spreker taalspelen verbindt. Dat is overigens een overdreven tegenstel-

ling, omdat in het taalspel van God als herder toch wel verwezen is naar herders.

verwijzing
Maar belangrijker dan die constatering is het te zeggen waarnaar verwezen wordt.

Mooij vertaalt het woord ‘verwijzen’ fraai en open door ‘de aandacht vestigen op’.

Hij tekent daarbij aan dat metaforen de aandacht vestigen op iets buiten de

taaluiting en dat iets kan een ding, een eigenschap van een ding, een gebeurtenis,

een handeling zijn (Mooij 1979, 187). Bovendien kan het fictie zijn of historische

werkelijkheid, zintuiglijk waarneembaar of juist niet waarneembaar. Toegepast

op ons tekstfragment: het taalspel van Openbaring 6 vestigt met de beelden en

beeldspraak de aandacht op het recht dat de hemel voor de slachtoffers in petto

heeft. 

Meestal zijn de metaforen niet zo eenvoudig van structuur als in het voorbeeld

van de wolf. Vaak bestaan zij uit volledige zinnen en bovendien is wat met wat

vergeleken moet worden in de uitspraak de mens is een wolf afhankelijk van het

zinsverband waarin de uitspraak staat en van de invalshoek die de auteur of

spreker inneemt. Verder is het zo dat metaforen niet altijd direct naar een realiteit

verwijzen, maar dat de verbeelding er iets bij moet zien om de overeenkomst te

begrijpen. Zeggen we ‘de dood slaat zijn klauwen uit’, dan moeten we in de

fantasie het roofdier en de situatie er bij denken: zijn de klauwen van een kat dan

veel onschuldiger dan de klauwen van een roofvogel of een tijger? En: wordt hier

de aandacht gevestigd op een onomkeerbaar ziekteproces? En: wie zegt het? De

expliciete verwijzing brengt een impliciete verwijzing met zich mee.

Beeldspraak is als taaldaad niet alleen een interactie tussen termen in de zin of

in de werkelijkheid, maar ook een interactie tussen de mogelijke maar lang niet

altijd te achterhalen associatie(s) bij de auteur of spreker en de associatie(s) bij de

lezer of hoorder. We doen hierbij een waarneming van praktisch-theologische

aard: metafoorgebruik is een manier, waardoor in de gemeente in de vertolking
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speel- en interpretatieruimte voor hoorders ontstaat. Metaforen wekken

creativiteit en geven aan een pluriform publiek de mogelijkheid in het eigen

bestaan in interactie met de metafoor vergelijkingspunten te zoeken.

De meerduidigheid is vaak een kwestie van creatief verstaan en anders

verstaan dan wat is geïntendeerd. Die meerduidigheid betreft, in onderscheid tot

het surplus aan betekenis, het gegeven dat er tussen de beide subjecten meer dan

één vergelijkingspunt opzettelijk kan zijn beoogd, zoals bij de wolf het dodelijk

karakter van het opvreten van mensen en het angstig verlangen van het hongerig

huilen tegelijk of los van elkaar in de context bedoeld kunnen zijn. Het surplus

aan betekenis slaat op het feit dat de vervanging zwakker is dan de metaforische

uitspraak. ‘De mens is dodend’ is een zwakke vervanging van ‘de mens is een

wolf’. En dat niet alleen omdat de metafoor emoties oproept, maar ook omdat ze

informatiever is dan de vertaling en meer werelden kan openen voor wie met de

metafoor gaat spelen.

De uitdrukking ‘surplus’ van betekenis komt bij Ricoeur voor, die er ook

fundamenteel mee bedoelt, dat het bestaan betekenisvol is en een surplus aan

betekenis bevat, sterker dan de betekenisloosheid, de nonsens van het

bestaan. Miskotte gebruikt de term in de volgende zin: het denkbeeld kan het

zinnebeeld niet vervangen, omdat ‘het zinnebeeld een surplus heeft, wat in

geen denkbeeld kan worden gevat’ (Miskotte 1945, 149).

Ricoeur over de metafoor
Volgens Ricoeur is de metafoor een uitdrukking die zowel een overeenstemming

als een verschil aangeeft. Een metafoor zegt ‘het is’ en ‘het is niet’. Er moet

vergeleken worden en dat gebeurt als de ‘spanning’ wordt verwerkt. Door de

overeenkomsten en de verschillen op te zoeken, door de vreemdheid te doorleven,

de distantiatie te ervaren, breken hoorders of lezers uit de vervreemding door

naar vertrouwdheid met de bedoeling van de beeldspraak. Hoorders en lezers

reizen razendsnel door een spanningsveld naar het land van de woordbetekenis

(sense) en de verwijzingsbetekenis (reference). Ricoeur geeft drie samen-

hangende toepassingen aan het begrip spanning (tension) (Ricoeur 1978, 247).

1. Een spanning binnen een uitspraak tussen de betekenisvelden van de tenor en

het vehicle. Toegepast op Openbaring 6 betekent dat, dat de toenmalige

hoorders horen over paarden en hun ruiters, over de vraag in de hemel en over

kosmische rampen: En tegelijk ervaren ze de spanning met de tenor, die in

deze tekst geformuleerd kan worden als ‘de voorbereiding van het komen van

God’. De vertolker stelt zich voor hoe de hoorders van toen verbanden zagen

tussen het beeld van Openbaring 6 en de tenor. Misschien werden ze bang of

wilden ze het verband niet beamen: de wereld stond toch niet in brand?

2. Een spanning tussen twee interpretaties, de letterlijke interpretatie en de

figuurlijke interpretatie. De hoorders van toen volgen aanvankelijk de letter-

lijke woordenboekbetekenis van wat ze horen, maar merken dat de tekst hen

op die manier ontglipt. Ze schorten de letterlijke betekenis op en gaan op zoek

naar een nieuwe figuurlijke betekenis die ontspringt aan wat letterlijk nonsens

kan zijn. Hebben zegels, paarden en rampen letterlijk met het komen van God

te maken of moeten de uitleggers de letterlijke betekenis suspenderen? Zo

wordt deze tekst niet verstaan als een verkapte mededeling over feiten, maar

als een taalwereld die vergeleken wil worden met de voorbereiding van Gods

komen. Ze hebben geen feitelijke toedracht voor ogen gesteld gekregen, maar

een vergelijking van het kaliber ‘God is als een rots’. 
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3. Een spanning in de relatie van de copula ‘is’. Het publiek gaat op zoek naar

overeenkomsten en verschillen tussen het beeldverhaal over de zes zegels en

het komen van God. De voorbereiding van het komen van God ‘is’ en ‘is niet’

als Openbaring 6. Ze krijgen ‘dit’ (voorbereiding op komen van God) te horen

als ‘dat’ (zes zegels worden geopend), deze wijze van zeggen is noodzakelijk

omdat ze niet weten hoe ze over ‘dit’ moeten spreken of denken. Dat ‘dit’ bevat

namelijk cognitief gezien een dubbele onzekerheid: het gaat over toekomst en

het gaat over God. Openbaring 6 handelt ook over de werkelijke schreeuw om

recht voor de slachtoffers van de geschiedenis in een situatie, waarin de

hoorders mogelijk de feitelijke overmacht van beulen aan den lijve ervaren of

waarin hen gevraagd wordt de werkelijkheid als huishouding van het kwaad te

zien. De hoorders kunnen zich bijna niet voorstellen dat het kwaad

voorbijgaat. Vandaar dat ze ook met het oog op het onvoorstelbare voorbijgaan

van het kwaad ‘dit’ (voorbereiding op het komen van God) als ‘dat’ (hemelse

schreeuw uit ellende) mogen horen. Door deze metafoortaal komt er een grote

spanning tussen de feitelijke ellende en de hemelse voornemens.

Als herschrijving van de werkelijkheid, die een wereld opent, zegt beeldspraak

niet hetzelfde anders, maar brengt ze iets nieuws voor het eerst, stamelend,

treffend en analogisch onder woorden. Jezus het Lam Gods noemen, is niet

alleen een herschrijving van een historische figuur (dat ook), maar een manier

om iets nieuws en unieks, iets dat openbaart te zeggen over Hem, waardoor de

gesloten tijd wordt opengebroken en de toekomst van God wordt opengehouden.

De term ‘herschrijving’ kan het misverstand oproepen dat het zijn, waarin de

beeldspraak uiteindelijk een plek heeft, als een statische werkelijkheid wordt

opgevat, maar voor Ricoeur staan ontologie en toekomst juist in een dialectische

spanning (Van Leeuwen 1981). We zijn hoopvol onderweg naar een definitief,

niet meer door kwaad geplaagd zijn. Beeldspraak weerspiegelt een ‘experience of

belonging’, een behoren tot een universeel geheel, dat ‘is’ en ‘nog niet is’, maar

wel ‘is als’. De metaforische waarheid kan in de kritische reflectie dankzij een

zekere distantie (distanciation) worden overdacht en uitgebouwd. Deze distantie

komt als kritisch moment gelijktijdig naar voren met de ervaring van het behoren

tot de wereld, die is geopend door de tekst (Ricoeur 1978, 313). Ricoeur stelt het zo

voor dat in de creatieve taaldaad van de beeldspraak het zijn niet geformeerd maar

ontdekt wordt, of beter gezegd manifest komt als de totaliteit van het bestaan

waartoe de mens behoort. Door gebruik te maken van zijn kritisch vermogen

hoeft de mens zich niet zonder meer over te geven aan deze poëtische waarheid,

maar de reflectie kan er ook weer niet om heen. Het eerste aanspreekpunt voor

beeldspraak in de mens is niet de wil, of het verstand, maar de verbeelding, die

zich door de beeldspraak een nieuw zijn moet voorstellen, dat anders is dan het

gewone. 

Wanneer we ons bepalen bij het terrein van het geloof, moeten we met Ricoeur

zeggen, dat juist de beeldspraak in gelijkenissen, die lijken te gaan over gewone

dingen in het leven of in de apocalyptische toespraak een extravagantie bevat, die

in de verbeelding de geslotenheid van het gewone leven of van de tijd openbreekt.

Deze buitensporigheid komt in hyperbolen, parabolen, symbolen, metaforen,

verhalen tot uitdrukking. Ricoeur denkt bijvoorbeeld aan de heer van de

wijngaard die ten slotte zo gek is vanuit het buitenland zijn zoon te sturen en 

aan de geheimzinnige en de soms tegenstrijdige tijdsaanduidingen in het

apocalyptisch spreken, die de bedoeling hebben de hoorders en lezers aan de

grens van het woordelijk verstaan van de tijd te brengen. Dit meer dan gewone is
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eigenlijk onvertaalbaar en kan alleen verstaan worden door het te betrekken op

een omvattend grensbegrip als ‘het Koninkrijk van God’. Volgens Ricoeur kan

alleen de ‘applicatio’ antwoorden op deze onvertaalbaarheid: ‘Auf die Unübersetz-
barkeit in gewöhnliche Sprache antwortet nur die applicatio (Anwendung) durch

die Praxis des Lebens’ (Ricoeur und Jüngel 1974, 70). Geloof, een levenspraxis,

een nieuwe existentie, die leeft uit deze metaforische waarheid, vormen de

gestalten van een antwoord. Een respons, die echter niet als een voltooide

vertaling ter vervanging van de metaforische waarheid kan gelden. De

metaforische waarheid zal steeds opnieuw tot de verbeelding spreken.

In een theologische reflectie zijn deze gedachten voor vertolkers aldus te

herformuleren: de beeldspraak in de Openbaring van Johannes is gesitueerd in

de geschiedenis van God met de mensen, in de toekomst-openende strijd van

God tegen de goden, een strijd om vrijheid en hoop, waaraan de mens blijkt deel

te hebben, zo wordt openbaar in de tekst, wanneer deze wordt gelezen en gehoord

in de geloofsgemeenschap. De beeldspraak voor het komen van God en Zijn Rijk

geschiedt in het vertrouwen, dat God een alle taal en begrip overstijgend surplus

zal blijken te hebben. Theologisch kunnen we zeggen dat de uiteindelijke plaats

van de beeldspraak het Koninkrijk van God is, dat voor onze ogen ‘is’ en ‘niet is’

en dat voor het geloof gekomen is en komt. Het Koninkrijk van God is als de

grens of het einde van de overdracht te beschouwen. Gelovigen zullen allerlei

woorden en metaforen blijven verzinnen om het heden open te houden voor het

Koninkrijk van God. Maar deze laatste werkelijkheid behoeft zelf niet meer

getranscendeerd te worden. Aan alle overdracht komt een eind. Als God alles in

allen is, is de overdracht voorbij. Als spreken over het Koninkrijk van God

onvermijdelijk overdrachtelijk spreken is, moeten we ons afvragen of we de

woorden op een lege horizon overdragen of dat we veronderstellen dat het alleen

zin heeft als het Koninkrijk van God (ooit) in niet-metaforische zin bestaat.

Deze visie vertoont verwantschap met een van de afscheidsgesprekken die

Jezus met de leerlingen voert en waarin hij ingaat op hun vragen en het heeft

over groeiend inzicht: ‘dit heb ik in beelden (paroimia) tot u gesproken, er

komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u spreek, maar u vrijuit over de

Vader spreken zal’ (Joh 16:25). En even later zeggen de leerlingen, dat Jezus

vrijuit spreekt, zonder beeldspraak. Uiteraard is dat geen gedachtewisseling

over beeldspraak en evenmin een betoog over het ‘second order’ karakter van

beeldspraak. Het gesprek cirkelt rond het opheffen van de grens tussen God

en mens vanuit het besef dat God in de verborgenheid leeft en dat bidden,

liefde en Jezus’ woorden mogelijkheden zijn om over de grens te gaan. Maar

eens zal het ‘is niet’ van de beeldspraak omtrent het komen van God geheel

plaats gemaakt hebben voor het ‘is’. De leerlingen spreken het geloof uit, dat

dat in Jezus (‘Gij zijt van God’) reeds het geval is (Joh 16:30).

Voor vertolkers is het van belang hun ontwerp van betekenis en getuigenis open

te houden voor wat met de omvattende term Koninkrijk van God wordt aangeduid

als grens van alle overdrachtelijke taal.

de verzegelde boekrol als metafoor?
Er komen metaforen in Openbaring 6 voor. Een belangrijke metafoor is die 

van de boekrol. In ons fragment is het Lam bezig met de ontsluiting van de

verzegelde boekrol en het opent zo toekomst. Deze handelingen gaan gepaard

met begeleidingsverschijnselen. Nu kan men zo verstaan, dat het in deze
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metafoor niet gaat om de boekrol op zich of om de verwijzing en evenmin om de

zegels, maar om degene die de rol opent, die wordt aangeduid met de metafoor

Lam. Maar met die uitleg verschuift de interpreet de aandacht. Zeker, de

bevoegdheid van het Lam om de zegels te verbreken is van belang, maar dat

belang geldt pas als bekend is wat als een boekrol wordt gezien. Is de boekrol

metaforisch te verstaan? Op welke werkelijkheid (tenor) wordt de boekrol

(vehicle) in de Openbaring van Johannes betrokken en wat is het vergelijkings-

punt (ground)? Enkele interpretaties passeren de revue.

Ten eerste: de boekrol verwijst niet-metaforisch naar een boekrol met een

bepaalde inhoud. In dat geval zijn er verschillende mogelijkheden. De inhoud

bevat overeenkomstig Ezechiël, die een van voren en van achteren beschreven

boekrol aangereikt krijgt, klaagliederen, gezucht en gejammer (Ez. 2:9). Niet een

profeet krijgt de boekrol overhandigd, of ziet zoals in Zacharia een vliegende tekst

met daarop een vloek voor wie steelt en valse eden aflegt (Zach. 5:1-3), maar

Christus heeft de rol in handen, ook al komt er een moment in de Openbaring van

Johannes waarop Johannes een boekje moet eten. Nu zegt de Openbaring van

Johannes niet dat dit boekje klaagliederen of vloeken bevat. Die interpretatie is

niet onmogelijk, maar wel onwaarschijnlijk, aangezien bij het optreden van de

paarden, de klacht in de hemel van de vermoorde zielen niet inhoud van de

boekrol is, maar juist bij de ontzegeling wordt opgeroepen. Een vloek over diefstal

staat in 9:21, als in de loop van de Openbaring van Johannes het zevende zegel

reeds is geopend. Deze interpretatie is niet erg waarschijnlijk, want de inhoud van

de boekrol na de opening van de zeven zegels bestaat niet alleen uit klachten en

vloeken. Kenmerkend voor deze uitleg is - en daar gaat het om - dat Johannes een

boek ziet en geen metafoor schouwt. Een andere verwante interpretatie houdt in

dat de boekrol een dubbele in een rechtszaak te gebruiken oorkonde is, waarin de

schulden opgetekend staan. Als het Lam gedurende de stilte in 8:1 de

beschuldigingen heeft gelezen, kan het oordeel beginnen (zie Van Schaik 1971,

61). Er wordt in deze visie een scherp onderscheid gemaakt tussen het losmaken

van de zegels met de het oordeel aankondigende begeleidingsverschijnselen en

het oordeel zelf. Deze uitleg is niet onmogelijk, maar opnieuw wordt de boekrol in

niet-overdrachtelijke zin verstaan.

Ten tweede: de boekrol is letterlijk en figuurlijk bedoeld. Nog weer anders is de

gedachte dat de voorstelling is afgeleid uit de oud-oosterse mythologie: de hoogste

godheid bezit boeken waarin de bestemming van de wereld staat gegrift. Bij de

troonsbestijging van de grote koning worden de boeken gegeven ten teken dat

deze nu de macht over de wereld heeft en de mogelijkheid om recht te spreken en

vonnissen te voltrekken (Schüssler Fiorenza 1991, 61). De hoorders zien in het

beeld, dat ook nog zinspeelt op het boek waarin de namen van de getrouwe

volgelingen van het Lam opgetekend staan, de inauguratie door de overhandiging

van het boek van Christus als koning en rechter. Deze troonsbestijging gaat

gedurende het openen van de zegels gepaard met rampen. De ontvangst en

opening van de - letterlijk op te vatten - boekrol is in deze visuele voorstelling een

rituele handeling. Men zou de boekrol tegelijk als een metafoor voor bestemming

en voor goddelijke besluiten kunnen verstaan, maar dat is in de narratio van

Openbaring 6 niet strikt noodzakelijk. Dan zou de boekrol een pars pro toto zijn

voor de inhoud, maar niets wijst er op, dat iets van de boekrol met iets van de

besluiten van God moet worden vergeleken. Het enige metaforische is dan de

rituele handeling, maar die kunnen we beter symbolisch noemen, omdat elke

131



troonsbestijging volgens dit vaste patroon verloopt. Een symbool heeft vergeleken

met een metafoor een langere adem.

Ten derde: de boekrol is een metafoor voor toekomst. ‘De toekomst is een gesloten

boek’ was in het verleden een leus van een verzekeringsmaatschappij (volgens een

oude boekenlegger een leus van de Nillmij). We zeggen dan niet wat de inhoud

van deze aan beide kanten beschreven boekrol is, maar dat eigenschappen van de

boekrol (vehicle) overgedragen worden op de toekomst (tenor). Iets van de gesloten

en beschreven boekrol lijkt op iets van de toekomst, terwijl er ook verschillen zijn.

In dat geval is te denken aan toekomst als aan een boekrol waarvan we verloop en

afloop niet kennen, en die voor ons gesloten blijft en niet geopend kan worden en

als men nog ietsje verder wil vergelijken, waarvan een deel zichtbaar is en een

ander tot de onzichtbare binnenkant behoort en om de metafoor nog verder te

ontvouwen: Christus is degene die de toekomst kan, mag en gaat lezen. Maar nu

kan beter worden gestopt, want de overinterpretatie wenkt al en de neiging om de

spijze van de figuurlijke betekenis wonderbaarlijk te vermenigvuldigen valt bijna

niet te onderdrukken (Eco 1992). De toekomst is als een gesloten boekrol. En:

ontsluiting van de toekomst is niet aan de mens toevertrouwd. 

Een uitspraak kan dus niet zomaar tot metafoor worden bestempeld. Bij nader

inzien blijkt de letterlijke betekenis (dat wil zeggen de woordenboekbetekenis)

voldoende om de tekst aanschouwelijk voor ogen te krijgen. Het zijn vooral lezers

en hoorders die van het beeld beeldspraak gaan maken. Weliswaar ontmoeten ze

in het begrip toekomst een werkelijkheid, die om voorstellingen, beelden en

beeldspraak vraagt, omdat over de toekomst geen empirische uitspraken kunnen

worden gedaan.

Lam met boekrol: metafoor?
De auteur sluit kennelijk creatief aan bij teksten uit het verleden en past deze toe

op de historische werkelijkheid van de gekruisigde Jezus. Om Jezus aan te duiden

gebruikt hij het woord ‘geslacht Lam’. Dit is een basismetafoor, benut als contrast

met het apocalyptisch beest. Maar die typering is niet geheel juist. Het is niet of

nauwelijks zo dat iets van een willekeurig lam overeenstemming vertoont met

Jezus’ optreden en sterven. Nee, het is veeleer zo, dat onder andere het paas-

lamritueel (dat de uittocht uit Egypte gedenkt en symboliseert) overgedragen is op

Jezus’ kruisiging. En in een nieuwe context van intronisatie en machtsoverdracht

krijgt het Lam een koninklijke functie. In de metafoor ‘Lam met boekrol’, een

verbinding die normaal gesproken een bizarre logica impliceert en een absurd

plaatje oplevert, komen twee omvangrijke interpretatiekaders met netwerken aan

betekenissen samen: namelijk het Exodusgebeuren en de troonsbestijging. En

deze combinatie is te beschouwen als een model, een duurzame, complexe meta-

foor, een standaardmanier om het gebeuren van kruis en opstanding met het oog

op de Dag des Heren geïnterpreteerd te vertellen. Dit combinatiemodel trekt weer

andere metaforen en interpretaties aan, waarvan sommige gewoon niet meer

passen bij het oorspronkelijke beeld, zoals het Lam als herder (Op. 7:17) of als

bruidegom (Op. 19:9). En wat te denken van de toorn van een Lam (6:16)? In die

woordcombinatie is het Lam een eigennaam geworden. Het overdrachtelijk karak-

ter zit eerder in de centrale metaforische verzamelingen dan in enkele woordjes.

Openbaring 6 in zijn geheel metafoor?
We zinspeelden er al op: de vraag of Openbaring 6 als geheel als een metafoor
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kan worden opgevat, is bevestigend te beantwoorden. De uitlegger moet dan stel-

len, dat het verhaal van de opening van de zes zegels (vehicle), als subject B op

een subject A of op een verhaal van subject A (tenor) slaat. A, zeggen we dan,

vertoont in die en die aspecten overeenkomsten met de gang van zaken van B en

ook verschillen? Maar wat is A? Noemen we het hele hoofdstuk een metafoor, 

dan bedoelen we niet een allegorie, die ‘dit-als-dat’ leest in een één-op-één-

vermomming, maar bedoelen we een metafoor, die werelden opent voor de hoor-

ders en lezers. Het is mogelijk en zinvol te zeggen dat subject A ‘voorbereiding op

het komen van God’ is. Deze voorbereiding is als…, en daarop volgt Openbaring

6. De voorbereiding op het komen van God is als het verbreken van zegels, als het

komen van paarden en ruiters, als het klagen van de vermoorden en het bekleden

met witte gewaden, als kosmische rampen en als klagen: hoe lang nog? Het

tertium comparationis is in dat geval de opruiming die nodig is voordat de

vernieuwing ter wille van de roepstem van Abels bloed van de aardbodem (vgl.

Gen 3:10) kan plaatsvinden. Hoorders en lezers ontvangen informatie over deze

door het Lam aangevangen reiniging. Deze interpretatie is te verdedigen. Ze

bevat analoog en overdrachtelijk spreken over een niet-zichtbare, maar wel

ervaarbare werkelijkheid, over God (voorbereiding, komen, reiniging). Door deze

vergelijkingen te maken, kan ontdekt worden waarover de tekst handelt, kan het

surplus van de metafoor worden bepaald, kan ook de door de metafoor beoogde

informatie begrepen worden. Langs deze weg kunnen de weerstanden bij het

verstaan worden opgespoord en zo kan ten behoeve van de vertolking in de

gemeente de brug geslagen worden naar het vinden van nieuwe metaforen of

naar verlevendigende variatie. Maar ze kunnen het surplus van de beeldspraak

niet vervangen, noch de kracht en de snelle, compacte informatie.

4.5 Symbool

Een ‘symbolon’ kon in de oudheid een van de twee helften van een object zijn, dat

twee gastvrienden of partijen die een contract sloten, braken, waarna elk van de

twee het stuk hield als bewijsstuk van verbondenheid (Van Gorp 1991, 388). In dit

voorbeeld betekent symbool kenteken en in de retoriek wordt het symbool als een

teken verstaan, dat als metafoor, metonymie of als synechdoche is te duiden.

Om het taalaspect is het in dit verband begonnen, maar het symbool is een

begrip dat in allerlei contexten wordt gebruikt en meer betekenissen heeft, die

variëren van teken in de wiskunde tot archètype in de psycho-analyse. Een

symbool is een voorwerp, een handeling of een gebaar, welke één, maar meestal

meer betekenissen toegekend krijgt, waardoor het samenvalt met een begrip of

een afwezige werkelijkheid. Het tastbare brokstuk herinnert aan het andere deel

en daarmee aan de gastvriendschap of het contract. Symbolen zijn instrumenten

voor gedachtenis, maar alleen voor wie de betekenis kent. Voor buitenstaanders is

het stukje scherf afval. Het kan nog een graadje scherper en sacramenteler

gezegd worden: in de scherf is het andere deel present en daarmee de gastvriend-

schap of het contact voor wie zich verbonden weet met het gesymboliseerde. 

Die laatste restrictie wijst erop dat dit symbool in specifieke taalvelden en bij

specifieke gelegenheden in een specifiek bewustzijn van de verstaander of

participant spreekt en geldt.

Waarnaar verwijst in geloofstaal het symbool? Zo rijst de vraag waarmee het

symbool ‘alziend oog’, een kernachtig pars pro toto, dat in kunstwerken en in of

op gebouwen een symbool voor God is, samenvalt. Wat is de ontbrekende helft?
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Of is het zo dat in de helft die wij in handen hebben of voor ogen zien de andere

helft is gerepresenteerd, omdat het een duplicaat is? Of moeten we aannemen dat

de andere helft zich geeft in ons deel en dat wij er op gokken dat de andere helft

net zo is? Hier vallen kentheoretische en theologische beslissingen. We gaan er

van uit, dat God zich kan bedienen van symboolvormen, wanneer God dat wil en

dat er in het bewustzijn van de verstaander vanuit de eigen existentie een zoeken

en vragen naar God gewekt moet zijn.

Over het algemeen zijn symbolen eenvoudige voorwerpen en woorden, met

veel betekenisachtergrond, die steeds overgeleverd blijken te kunnen worden,

hun werk kunnen doen en tot nieuw denken en handelen uitnodigen. Ricoeurs

veel geciteerde opmerking ‘het symbool geeft te denken’, wil onder andere laten

zien, dat zich in het symbool een autonome werkelijkheid aandient (zich geeft!)

aan het reflexief vermogen, die kosmische breedheid en psychologische diepte

met elkaar verbindt. Een voorbeeld: het kruis is een martelwerktuig en het

symbool van lijden en sterven, van verzoening en overwinning in het christelijk

geloof. Het kruis heeft en geeft universele en kosmische strekking en raakt

tegelijk op een diep-menselijk niveau aan ingrijpende ervaringen van verlaten-

heid, doodsangst, kwaad verrichten en ondergaan, slachtoffers maken en slacht-

offer zijn, onrechtmatig lijden, volharden en overwinnen. Het kan deze symbool-

functie niet-talig hebben, zoals wanneer mensen communiceren met tastbare

crucifixen in kerken, maar ook talig. Er is veel voor de stelling te zeggen, dat het

bewustzijn dat een niet-talig dan wel talig symbool ontmoet als taalsysteem is

gestructureerd. Dat het kruis een symbool is, is taalkundig gezien mogelijk

omdat het een metonymie is (pars pro toto). Het symbool is ook vaak een basis-

metafoor: bijvoorbeeld het symbool ‘weg’ voor leven, levensgang. Verder kan een

symbool in een literair werk als een motief functioneren, zoals de dobbelsteen in

de roman ‘de Aanslag’ van Mulisch. Uit dit laatste voorbeeld wordt echter duidelijk

dat de dobbelsteen zowel een metonymie is voor de vele spelletjes, die in de

oorlog gespeeld werden om de verveling te verdrijven als een metafoor voor de

willekeur van het lot. Dat betekent tegelijk dat een goed symbool vele

betekenissen in zich draagt en aanbiedt, die het bij de lezer en hoorder kan

losmaken en die voor hen werelden doet openen.

symbolen in de Openbaring van Johannes?
In ons fragment zijn de kleuren symbolisch: zwart, rood, vaalgroen staan voor

negatieve en destructieve werkelijkheden. De kleur wit is de kleur van de

reinheid, hetgeen wel past bij ‘de witte gewaden’, maar minder bij het eerste

paard, als dit tenminste als onheilbrengend wordt verstaan. Maar wit is ook de

kleur van de dood. En dan zou het zowel bij het paard als bij de kleren van de

vermoorde zielen passen. De zegekrans, het zwaard en de witte kleren zijn

symbolische voorwerpen, die ritueel overhandigd worden.

Het in de taal opgeroepen beeld van de vier paarden met hun ruiters kan

symbolisch bedoeld zijn op basis van het pars-pro-toto-karakter en als dat in de

tekst misschien niet zo is bedoeld, dan zijn de paarden in de beeldende kunst wel

tot symbool geworden voor ondergang door strijd, economische uitbuiting en

dood. De paarden stammen uit de context van de oorlog: ‘...Boven hem rinkelt de

pijlkoker, flikkeren lans en speer; onstuimig en wild verslindt het de bodem.. het

hinnikt, zo vaak de hoorn wordt geblazen en reeds van verre ruikt het de strijd..’

(Job 39:21-28). Voor veel mensen aan het eind van de twintigste eeuw is het paard

echter symbool van edelmoedigheid, gokken of de chique van Wassenaar. Uit dit

voorbeeld blijkt, dat er een culturele verschuiving kan optreden, waardoor het
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symbool in eerdere interpretaties uitgewerkt raakt. In het symbool is het visuele

aspect belangrijk, omdat van daaruit de betekenissen vertrekken. Dat aspect is

een direct herkenningspunt, waaraan het hele betoog is opgehangen of dat het

hele verhaal weer kan wakker roepen in de herinnering. Vaak is een symbool als

motief dieper verankerd in de gehele tekst dan een metafoor.

paarden als symbolen
In de literatuurwetenschap maakt men onderscheid tussen universele, culturele

en individuele symbolen, een onderscheid dat vooral betrekking heeft op de

verspreiding van het betreffende symbool. Tot de universele symbolen behoren

ook de archètypen, oerbeelden, die volgens Jung wortelen in het collectief-onder-

bewuste en die een soort psychisch residu vormen en uitdrukking zijn van diepe

levenservaringen van de mensheid, die bijvoorbeeld in de droom van de enkeling

gaan spreken. Omgekeerd kan via het symbool verbinding gelegd worden met

vitale lagen van mens-zijn. In alle culturen komt voor dat de slaap symbool van de

dood is. De draak of familieleden van de draak duiken op in alle culturen, al is de

draak in de Chinese cultuur een teken van de goede hemel. Het paard is ook zulk

een universeel oersymbool. Het staat voor een levengevend wezen. De

voorstelling is wijd verspreid dat het paard met zijn hoeven over de aarde kan

schrapen om water te voorschijn te brengen, ook is het paard bekend als drager

van de ziel naar het rijk van de dood. Het werd vaak gedood en geofferd als de

eigenaar was overleden. De negatieve kanten van het paard vinden we terug

bijvoorbeeld in het zoroastrisme, waar het paard de geest van de tegenstrever

representeert of in het halfwezen, de centaur, waarbij het paardgedeelte de

onbeteugelde driften en vitaliteit van de mens symboliseert. Maar er is ook het

gevleugelde paard Pegasus, die een bron slaat en verwijst naar het licht en die de

poëtische creativiteit vertegenwoordigt. Het witte gevleugelde paard staat als

rijdier van de goden bekend en ook als zodanig is het in Plato’s Phaidros symbool

van de door het verstand beteugelde kracht en jeugdige overmoed. Op graven van

martelaren komt het paard voor als teken van overwinning.

Zie ook: Herder Lexikon, s.v Symbole. Denk ook aan ruiterstandbeelden.

Opvallend is, dat Drewermann in zijn verklaring van ons tekstfragment op het

oersymbool van het paard niet in gaat, wel op het universele symbool van de

witte gewaden (Drewermann 1985, 516).

Een symbool leent zich voor dieptepsychologische uitweidingen, voor wie de boze

en hoopvolle dromen van de mensheid wil verstaan. In ons tekstfragment is het

paard mogelijk een oerbeeld, maar er zijn ook verbanden met het Oude

Testament en met de toenmalige angst voor de komst van Parthische ruiters. Hoe

dat ook zij, vatten we het paard in ons tekstfragment als een symbool op, dan mag

het symbool niet losgemaakt worden van het narratief verband. En met het oog op

het verhaal van Openbaring 6 is het een vorm van overinterpretatie om in de

interpretatie al deze symbolische connotaties en diepte-psychologische verbanden

te laten meeklinken, die bewust, onbewust of onderbewust bedoeld zouden zijn

door de auteur. Er zit ordening in de stof van Openbaring 6 door steeds een

nieuw paard te laten opdraven en het gaat niet enkel om het paard, maar ook om

de ruiter en de verdere handelingen en deze gezamenlijk zaaien verderf als

voorboden van de Dag des Heren. Ricoeur noemt een dergelijk centrale verwijs-

punt, een ontmoetingspunt voor alle onderdelen van verhalen, gelijkenissen en

apocalyptische toespraken: ‘point of convergence’ en ‘point of encounter’ en ook
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wel ‘limit expression’ (Ricoeur und Jüngel 1974, 66). De Dag des Heren en het

Koninkrijk van God zijn zulke laatste onoverdraagbare grensuitdrukkingen.

Daarom is het mogelijk en geboden, dat vertolkers bij het maken van een ontwerp

van getuigenis zich afvragen welke ervaringen van mensen met zichzelf en met

het universum achter de voorstelling van zo’n convergentie- en ontmoetingspunt

als de Dag des Heren schuil gaan. Welke angst voor het niets en welke hoop op

licht, welke traumatische ervaring van onrecht en welke solidariteit? Dat zijn de

vragen, waarbij vertolkers uitkomen, als ze, zich bewust van hun beeldspraak-

theorie, op zoek gaan naar de betekenis van symbolen in Openbaring 6. 

4.6 Beeldspraak ontsleutelen

Een manier om een overgang te maken van het ontwerp van betekenis en

getuigenis naar een aanbod voor vertolking in preek of catechese is het

ontsleutelen van de beeldspraak. De beeldspraak met de bedoeling van toen wordt

op een reflexief niveau gebracht in termen van de hedendaagse vertolker. Eerst

snijden we het thema van de eschatologie aan en daarna zullen we enkele

voorbeelden geven van een ontsleuteling. Daarbij wordt duidelijk, dat elementen

van de betekenis en het getuigenis van toen verloren gaan of niet meer kunnen

worden overgenomen. Die ontsleuteling is een manier om een nieuwe, creatieve

en beeldenrijke vertolking te vinden. Ook komen we met de betekenis van een

poëtische reactie op Openbaring 6.

4.6.1 Eschatologie als thema
Een thema in de beeldspraak van Openbaring 6 is de eschatologie. Zo heeft de

metafoor als tenor: het komen van God is als… de opening van zes zegels.

Vertolkers van de Apocalyps zullen deze eschatologie moeten verstaan en creatief

vertolken. Voor welke interpretatieproblemen staan hedendaagse vertolkers? In

de twintigste-eeuwse theologie switcht de eschatologische reflectie steeds in

allerlei varianten tussen wat Althaus een axiologische en een teleologische

eschatologie heeft genoemd. Aan de ene kant wordt de nadruk gelegd op de

waarde van de eschatologische tijd voor het heden, dat direct contact heeft met de

eeuwigheid en aan de andere kant komt een accent naar voren op de tijd of op de

geschiedenis die zich voortbeweegt op weg naar het einde.

Althaus zelf is in verschillende drukken van zijn boek ‘Die letzten Dinge’ ook

van opvatting veranderd. Hing hij eerst een axiologische benadering aan, later

sprak hij van een actuele teleologie. Zie voor een overzicht van het eschatolo-

gisch denken: Sauter 1995; Moltmann 1995. Voor een moderne axiologische

eschatologie, die rekening houdt met een meer rechtvaardige toekomst in de

geschiedenis en de discussie daarover met het oog op de kosmische toekomst:

Drees 1990, 113-155. Drees maakt het spreken over God wetenschappelijk

operabel door God als grond van de werkelijkheid en als bron van waarden en

mogelijkheden te verstaan (zie ook Theissen 1994b, 84-96).

Brachten Moltmann en met name Pannenberg in hun theologie tegenover

Bultmann de categorie geschiedenis naar voren, de laatste tijd blijkt dat de

categorieën ‘geschiedenis’ en ‘proces’ kennelijk concepten zijn die in een post-

moderne cultuur met scepsis worden bejegend. Althans ze geven weinig zeker-

heid omtrent de vraag of aan de bewegingen van culturen door de tijden heen zin
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is te ontlenen, of geschiedenis een goede afloop kent en of het ondoorzichtige

proces van wereld en mensheid niet op het niets zal uitlopen. De vraag naar God

is zozeer aangevochten in onze cultuur, dat de meeste vertolkers al moeite

hebben met plausibel en consistent over God te spreken. Laat staan, dat ze het

zinnig en verantwoord vinden te spreken over de toekomst en over het Koninkrijk

als einde en doel van de geschiedenis. Van de historiciteit van de menselijke

existentie zijn ze zich bewust. En naarstig zijn ze, ook in de vertolking, op zoek

naar de relevantie van Gods werkelijkheid. Maar of ze bereid zijn te spreken over

de toekomst van mens en natuur, is de vraag, omdat het gaat over een werkelijk-

heid, die voorbijgaat. De wet van de thermo-dynamica, de vulkanische werking

van de planeet aarde, de mogelijkheden van de mens om het leven met kernener-

gie en atoombewapening de collectieve dood in te jagen, maken vertolkers terug-

houdend om categorieën van tijd en ruimte voor de eschatologie te gebruiken.

Een voorbeeld van een theoloog die geschiedenis als open toekomst met de

verbeelding verbindt, is Houtepen. Hij beschouwt het lot en de historische

boodschap van Jezus als de Christus niet als een episode van de profane

geschiedenis, waaraan het heil chronologisch valt vast te maken, maar als een

epifanie van Gods eschatologische bedoelingen met kairologische betekenis

(Houtepen 1997, 197v.). Heilsgeschiedenis is terugblik en perspectief, een

optrekken van de God van het verbond in de geschiedenis van mensen. ‘God

is voor joden, christenen en moslims niet een God van het Grote Verhaal, niet

een abstracte en speculatieve meta-idee, die de samenhang van alles, de

continuïteit van de natuurwetten of de goede afloop van het kosmische geraas

moet garanderen, maar een betrokkene in alle kleine verhalen van mensen,

die samengeweven zijn en worden tot wat wij - in configuratieve taal - heils-

geschiedenis noemen’ (206). Tussen God en profane geschiedenis staat het

beeldrijke verhaal van de heilsgeschiedenis. Dat verhaal heeft kairologische

betekenis, een betekenis voor de huidige situatie op basis van een theologische

analyse van de context, dat wil zeggen wat in de kairos van het hier en nu

cultureel, maatschappelijk en persoonlijk in het bestaan gebeurt.

Maar deze moeilijkheden voor vertolkers en gemeenteleden van nu nemen niet

weg dat eschatologie zinnig gedachtegoed herbergt. De eschatologie thematiseert

in het heden de eindigheid van mens en wereld, de strijd tegen het kwaad, het

verlangen naar volmaaktheid en thematiseert ook de vraag naar toekomstige

gerechtigheid voor alles wat veracht of onderdrukt wordt. Als in de Openbaring

van Johannes het anderszijn van het Koninkrijk van God in de beeldtaal naar

voren komt als een andere plaats en een andere tijd (het nieuwe Jeruzalem, dat op

de jongste dag uit de hemel neerdaalt), gaat het daarbij om vertelde tijd en

vertelde ruimte. Vertaald in systematische taal wil het anderszijn in tijd en ruimte

minstens zeggen, dat het Koninkrijk van God de grond van het heden is, een

blijvend appèl van ultieme gerechtigheid, een bron van mogelijkheden en

waarden, die mens en wereld uit hun gesloten huidige werelden kunnen halen en

toekomst willen openen. Door het zo te formuleren is de factor tijd wel in het

geding en kan ook het verlangen naar realisatie relatief vervuld worden in

voorlopige gestaltes binnen de menselijke horizon. Maar over de realiteit van de

ultieme toekomst van de aarde en de mensheid kan geen zinnige, empirische

uitspraak worden gedaan, daarover is enkel voorlopige beeldspraak mogelijk in de

hoop, dat die beeldspraak ‘wat voorstelt’ en van het niet zijn, het nog-niet-zijn, of

althans het fictief-zijn tot zijn komt.
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Wat houdt eschatologisering in voor de reflectie? Kant, schreef over de laatste

dingen en zoals te verwachten valt schrijft hij dat de bijbelse eschatologie het

bevattingsvermogen van de menselijke rede overstijgt en bestaat uit

voorstellingen, ‘Versinnlichungen’, niet zozeer met een theoretische impact,

maar met een morele dimensie. In de voorstellingen van de voortekenen van de

jongste dag herkent Kant vooral het morele verval (Kant 1978, Bd 9). In deze

opvatting wordt de eschatologie in morele zin opgevat. 

De eschatologie doet echter meer dan het verhaal van kwaad en gerechtigheid

in morele zin vertellen. Ze relativeert het heden, ze drukt het besef uit, dat de

uiteindelijke waarheid aan het licht komt, ze kan in de orde van de natuur een

teken van Gods orde zien en in de wanorde een proleptisch verschijnen van de

jongste dag en ze houdt rekening met het doel van het handelen van God: de

verlossing van de mensheid en de wereld. Ze maakt de mens tot pelgrim en de

kerk wordt een strijdende kerk. 

Dit betoog wil voor vertolkers een aantal elementaire zaken onderstrepen: 

(1) dat mensen niet alles binnen hun tijd en werkelijkheid kunnen op lossen: het

kwaad zal hen steeds weer uiterst onaangenaam parten spelen. (2) Dat mensen

ook niet alles hoeven op te lossen. Het gaat om vertrouwen in Gods rijk, dat een

eigen tijd-ruimte heeft en dat een nieuwe bedeling is, voorbij de historische en

aardse werkelijkheid, waarvan we niet weten hoe het zal komen. Dat relativeert en

oordeelt alle absoluutheidaanspraken. (3) Niettemin zijn mensen door de tijd

heen onderweg naar Gods Rijk, voorbij tijd en ruimte en kunnen ze geloven dat

hun handelingen er toe doen. Geschiedenis en handelen zijn aan deze zijde tot op

zekere hoogte doorzichtig, maar het eschatologisch voorbehoud impliceert een

voorlopige doorzichtigheid. (4) De toekomst gaat gepaard met een oordeel over

wat in de toekomst niet kan en mag bestaan.

De symbooltaal van het laatste oordeel zegt, dat de daden uiteindelijk op hun

waarde worden geschat en dat het er dus toe doet of men zich bijvoorbeeld inzet

voor humaniteit en bewaring van de schepping. Uiteindelijk oordeel? Aan 

het eind? Aan het eind waarvan? Van het eigen leven, van de tijd, van de

geschiedenis, van de wereld? Wie zal het zeggen? De plausibiliteit van dit geloof

in de uiteindelijke kritiek kan alleen aan de drie-enige God worden toevertrouwd.

Zulk een kritisch en hoopvol verhaal roept om beelden en beeldspraak.  

Zo kan voor vertolkers de situatie met betrekking tot de eschatologie worden

beschreven. Hun visie heeft gevolgen voor hun omgang met een ontwerp van

betekenis en getuigenis van de tekst als voorbereiding op een vertolking. Het zal

blijken, dat de theologische visie in de ‘Wirkungsgeschichte’ van geloof anders is

geworden ten opzichte van de wereld van de Openbaring van Johannes. Dat komt

het sterkst naar voren als vertolkers de beelden en beeldspraak naar hun informa-

tieve kant gaan ontsleutelen. Dan blijkt hoezeer hun visie een belangrijke rol

speelt. 

4.6.2 Van beeldspraak naar begripsmatige taal
De voorbeelden van ontsleuteling van de beeldspraak zijn geformuleerd vanuit de

huidige context en passen binnen een omgang met de bijbel, die in het vorige

hoofdstuk, een heuristische anamnese werd genoemd. Er wordt vanuit onze con-

text en theologische opvatting toenadering gezocht tot de wereld van de tekst, die

serieus wordt genomen. Die zoektocht leidt er toe, dat verschillende veronderstel-

lingen uit de toenmalige wereld van de Openbaring van Johannes zo niet meer

gezegd kunnen worden. 

138



interactie
In de uitleg van het tekstgedeelte is de bemiddelde interactie tussen de wereld van

God en de wereld van de hoorders geanalyseerd. Duidelijk is dat deze profetische

communicatie (bijvoorbeeld voorlezer leest hoorders voor, dat Johannes vertelt,

dat het Lam zegels opent en paarden en ruiters oproept) de hoorders meeneemt

naar een symbolisch universum. Op die manier laat hij hen delen in een kritische

blik op hun situatie, het oordeel dat de komst voorbereidt en hen uiteindelijk op

weg zet naar het nieuwe Jeruzalem. Dit inzicht is voor prediking en catechese van

belang. Het maakt duidelijk, dat er een woordwerkelijkheid wordt gepresenteerd.

Het komen van God als oordeel en recht voor slachtoffers wordt indirect gecom-

municeerd als woord en beeld. De beelden en beeldspraak gaan een gesprek aan

met de hoorders en willen hen overtuigen van het gegarandeerde recht voor

slachtoffers. Wie doordenkt op deze taal moet bedenken, dat hij of zij niet met

empirische waarheden van doen heeft, maar met een symbolische waarheid, ver-

gelijkbaar met de werkelijkheid van poëzie en fictie. En mensen hebben er deel

aan door zich aan deze woordwerkelijkheid te geven en mee te oordelen en door

hun eigen wereld er mee in gesprek te brengen. De vertolker kan in de context

van liturgie of catechese zoeken naar een soortgelijke levendige, beeldrijke en

indirecte communicatie, die de hoorders in de symbolische wereld van God

betrekt met het oog op de toekomst van het heden.

De vraag van slachtoffers
In de tekst vernemen we dat slachtoffers in de hemel de klacht uiten hoe lang het

nog duurt voor recht wordt gedaan. Deze klacht wordt in de hemel bewaard. De

keerzijde van deze vereeuwigde klacht is de schreeuw van de machthebbers op

aarde (koningen, groten, oversten, rijken, machtigen slaven en vrijen) tot de

bergen om hen voor de toorn van het Lam te verbergen. Er klinkt een roep in de

hemel, er klinkt een angstschreeuw over de aarde. En de hemel rolde zich op. Een

mogelijke interpretatie, die Openbaring 6 als metafoor verstaat, beschouwt ook

de in de hemel bewaarde klacht van de martelaren onder het altaar als onderdeel

van de noodzakelijke reiniging, die aan het komen van God voorafgaat. Vanwege

de urgentie van het lijden beogen de beelden en de beeldspraak bij de hoorders

een besef van een klemmende dreiging te bewerkstelligen. In de reflectie moet

worden gezegd, dat in het visioen als communicatiemiddel het perspectief van de

hemel voorbij onze tijd en geschiedenis aan bod komt en dat daarin de hele gang

naar het nieuwe Jeruzalem levendig voor ogen wordt gesteld, niet als een scenario

van opeenvolgende gebeurtenissen, maar als een eigen tijd-ruimte, waarin de

ultieme kritiek verbeeld is ten behoeve van de slachtoffers van de geschiedenis.

De theologische reflectie zal derhalve op twee elementen de nadruk leggen. Ze zal

ten behoeve van de vertolking van het komen van God de ambiguïteit van het

bestaan beschrijven, met het verlangen naar de vastigheden in de natuur, waarop

mensen willen kunnen rekenen en naar het tot hun recht komen van mensen.

Eigenlijk is het zo, dat het beeld van de paarden en van het laatste oordeel het

negatief vormt van een puur positieve werkelijkheid: betrouwbaar leiderschap,

dat niet alleen maar uit is op superioriteit (eerste paard), maar ook op vrede

(tweede paard), eerlijke handel en genoeg voedsel (derde paard), waarbij de dood

niet als allesbepalende macht regeert (vierde paard) en het sociale verkeer tussen

mensen zodanig is, dat het geen slachtoffers maakt (vijfde zegel) en de natuur-

lijke elementen een vaste en betrouwbare orde weerspiegelen (zesde zegel). En

dat alles in dienst van de authentieke heerser vanuit pure positiviteit. Maar deze

positieve keerzijde stelt ook aan de kaak en onthult de dodelijke gevaren. Soms
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heersen de negativiteiten zo sterk, dat de roepstem (hoe lang nog?) alleen nog

maar in de hemel klinkt en door de voorlezing van de tekst wordt vernomen.

Welke machten en mythen houden mensen dusdanig in de ban, dat ze hun eigen

ondergang bewerken? Dat is voor vertolkers een vraag, waarop ze moeten ingaan.

Daarmee wordt het laatste oordeel, waarover de tekst spreekt, getransformeerd tot

een ultieme kritiek in het huidige bestaan van de gemeente, als een kritiek van

voorbij tijd en ruimte en niet als een toekomstscenario, waarop de gemeente zich

moet prepareren. Tegelijk dient de reflectie gevoelig te zijn voor het slachtoffer-

perspectief. Daarom is participatie aan het visioen van de mogelijkheid van een

gedeeltelijke of uiteindelijke ondergang heilzaam. De vertolking kan op basis van

deze reflectie naar nieuwe beeldspraak zoeken, die de slachtoffermakende kanten

van het bestaan verbeeldt - bijvoorbeeld in de religieuze symboliek die in de

reclame wordt gebruikt.

Een autoreclame voor een veilige en recyclebare aluminium auto vertelt in

mooie en indringende zwart-wit beelden de mythe van de mens (het verlangen

naar schoonheid, naar veiligheid, naar grootsheid, naar het eeuwige leven ook

voor de auto, naar toekomst voor de kinderen, naar frisse lucht en naar

behoud van het milieu). Wie deze auto koopt participeert aan die idealen, alsof

het geloof uit de Audi is. De reclame vertelt er niet bij hoeveel energie het

maken van aluminium kost en hoeveel slachtoffers in het verkeer vallen. Dit

beeld is er een voorbeeld van, dat uitsluitend de positieve kanten getoond

worden en dat de kritische kant van het oordeel is losgelaten.

ondergang en vergelding
Het visioen maakt deelgenoot van de angst voor ondergang van machtigen. Onze

geschiedenis kent vele voorafschaduwingen van de ondergang: Verdun,

Auschwitz, Hiroshima, Dresden, Cambodja, Rwanda. De eindcatastrofe is voor

de twintigste-eeuwse mens voorstelbaar. Er bestaan films van en het is

begrijpelijk, dat mensen de ondergang vrezen, evenals kosmische rampen van

aardbevingen en milieurampen als Tsjernobil. De angst voor en de vertwijfeling

over ondergang is in onze tekst voelbaar. Alleen gaat het in de tekst niet om een

ramp als lot, maar om ondergang als uitdrukking van de toorn van het Lam, als

vergelding, omdat men niet aan de kant van de slachtoffers verkeerde. Wanneer

wij dit aspect van het beeld ontsleutelen, dan kunnen we wel ontleden op welke

wijze en voor welk deel in rampen en ondergang menselijk falen en menselijke

schuld een aandeel hebben, maar we kunnen niet, zoals de tekst in Openbaring 6

doet, zeggen of de feitelijke ondergang van de aarde een door het Lam geïnitieer-

de, noodzakelijke voorwaarde voor het komen van God is. Als wij in het ‘bekijken’

van de symbolische werkelijkheid vernemen van de oorlog, ongerechtigheid en

macht van de dood en bij het zesde zegel van een totale en griezelige omkering

van de wereldorde als stadium in het oordeel, wil dat nog niet zeggen dat de

uiteindelijke redding van onze aarde van de destructie feitelijk door de ondergang

heen zal geschieden, evenmin als het in de handen klappen van de bergen ook in

werkelijkheid zal geschieden. De mens van nu rest niet anders dan de toekomst

toe te vertrouwen aan God.

Evenmin kan gesteld worden, dat er op aarde een feitelijk duizendjarig rijk zal

komen, als voorstadium van de beslissende eindstrijd om de eindtijd.

Ontsleuteling van dat beeld houdt rekening met een voorlopige en proleptische

vervulling van wat de voorstelling van Gods toekomst vertelt, maar de anti-macht

van de satan kan ook zo weer losbarsten. Zoals de beeldtaal van Openbaring 20
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ook zegt: de satan breekt weer uit zijn beteugeling (20:7). Er zullen steeds tijden

zijn, waarin een samenklontering van de demonie verderf in monsterlijke

proporties produceert. Maar, nogmaals, een reëel scenario voor de afloop met een

verheviging van kwaad en een duizendjarig rijk mag uit de teksten niet worden

ontcijferd. Door alle ruigte en drama heen schemert door dat ergens voorbij de

tijd en de ruimte gerechtigheid gewaarborgd is (moet zijn!), evenals rechtspraak.

Dat is het diepste dat in Openbaring 6 aanspreekt en deze aanspraak verschaft

mensen hoop op toekomst, breekt de geslotenheid van het bestaan open en is op

te vatten als de inwerking van rijk der vrijheid in een gesloten wereld.

Deze reflectie staat ver af van de intentie van de beelden en beeldspraak van

Openbaring 6, maar ze vormt een mogelijk tussenstation om nieuwe beeldspraak

voor nu te verzinnen, waarin ondergangs- en vergeldingsmotieven opgenomen

zijn in de hoop, dat het laatste woord niet aan het kwaad is. Alle zweem van

triomfantelijke wraakzucht moet worden vermeden, maar dat zal afhangen van

de mate waarin men kwaad aan de lijve ondervindt. 

angst
Ons fragment verwoordt en verbeeldt, zoals gezegd, de angst voor ondergang.

Over dit apocalyptisch levensbesef, de angst voor de duizend en een mogelijk-

heden en voor de verlorenheid, mogelijk opgeroepen door het kwaad in de

samenleving, gaat een gedicht, dat te beschouwen is als een nieuwe verbeelding

van dit besef. Er is zelfs intertekstualiteit met Openbaring 6 naspeurbaar. De

dichter Hendrik de Vries publiceerde dit gedicht in een reeks in 1946 onder de

titel: ‘Toovertuin’ (De Vries 1993, 699. Zie ook Wilmink 1988). 

Een schoorsteen in de verte rookt,

Het is nu ‘t uur dat het speelgoed spookt.

Overal gebeuren vreemde dingen.

In de voorkamer gaat een pauw huilen of zingen.

Torens luiden: dit is nu dat uur!

Tegen de pas aangestoken lichten

Zetten de bomen boze gezichten.

Een grote vis hangt in de takken.

De wolken krijgen de maan te pakken.

Een kabouter kijkt weer over de muur.

Nu lopen dieven met zware zakken.

Ons huis kan instorten: de balken krakken.

Rijtuigen daveren; paarden draven.

Wie brand wil stichten hoeft maar te graven:

Onder de wereld smeult altijd vuur.

Wie denkt aan kinderlijke onschuld, wordt door de lezing snel gebracht bij

kinderfantasie, magisch denken en kinderangsten. In deze voorstellingen is de

angst verwerkt. Ik lees er de Tweede Wereldoorlog in als een bange droom, maar

ook een sluimerend besef van ondergang, dat mensen ‘altijd’ kan bekruipen. Ik

denk aan een kind, dat naar bed is gebracht, de lantaarns zijn pas aangestoken.

Hoe veilig en rustgevend is de nacht? ‘Een schoorsteen in de verte rookt’: is tegen

de avondlucht een rokende schoorsteen van een ander huis te zien? Een fabrieks-
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schoorsteen? Buchenwald? In de kinderlijke voorstelling kan het een schoorsteen

zijn waardoor het onder de wereld altijd smeulende vuur rook afgeeft. 

Dat de schoorsteen rookt, luidt een nieuw beslissend uur in. Zoals in sprook-

jes en in de magische kinderfantasie komt het speelgoed in beweging: een enge

gedachte, dat de zo vertrouwde poppen en beren zelf tot leven komen, zonder tot

leven gewekt en aangesproken te zijn door het kind. Het is de ure van vervreem-

ding! 

Dat een pauw gaat huilen of zingen in de voorkamer vergroot de vergriezeling:

misschien denkt het kind aan pauwenveren op een vaas. Maar uitgerekend het

symbool van onsterfelijkheid, de pauw, is een waakdier dat onheil aankondigt. En

de klokken, nee sterker nog de torens luiden hier het uur van onheil. Wie het

gedicht leest hoort ze alarmerend beieren.

Er is één zichtbaar teken: een rokende schoorsteen, de andere tekenen worden

vermoed of gehoord. In strofe twee is alles visueel in een strijd tussen licht en

donker. Tegen het licht van de lantaarns vertonen de bewegende bomen

gezichten en de takken lijken op een visgraat. En wolken jagen door de lucht op

de maan: apocalyptisch levensbesef kijkt niet rustig naar een maan, die verduis-

terd raakt. En dan is daar nog een fantasiefiguur die over een muur kijkt: de

kabouter.

Zouden de dieven op het dak lopen, zodat het huis kan instorten? Kraakten de

balken maar, nee het gevaar is nog groter, ze krakken en het geluid van daverende

rijtuigen en dravende paarden maakt de apocalyptische nachtmerrie compleet.

Wilmink tekent hierbij aan: ‘Wie weet wat voor paarden er wel in het onbewuste

van de mens rondspoken: de verbastering van het woord “nachtmare” tot

“nachtmerrie” zal zijn oorzaak hebben’ (Wilmink 1988, 83).

De lezer ontvangt het perspectief van het kind ingesloten door zichtbare en

hoorbare gevaren: een rokende schoorsteen ver weg, een pauw in de voorkamer,

dieven op het dak, vuur onder de aarde. Het davert en het draaft. En het is de

vraag of de laatste waarneming (‘je hoeft maar te graven’) een waarneming van de

dichter is, die de waarneming van het kind maar al te goed bevestigt: inderdaad

onder de wereld smeult vuur. De dichter zegt niet ‘overal’, maar ‘altijd’. En

hoeveel is er voor nodig om de ondergang door vuur te bewerkstelligen?

Dit gedicht, dat niet los staat van de hele reeks, is een vertolking van de angst

voor dreiging, ondergang en totale verlorenheid van mens en wereld, die onder

Openbaring 6 en onder de hele Openbaring van Johannes kan worden vermoed.

En waartegen de Openbaring van Johannes zich richt. Gelukkig zijn er pas aan-

gestoken lichten, dan zien we de gevaren tenminste. En wat meer is: de

Openbaring van Johannes maant en troost ons tegen de angst in de door de

hemel bewaarde roep om recht en gerechtigheid ernstig te nemen.

conclusie
De gegeven voorbeelden zijn pogingen van vertolkers. Vertolkers met andere

inzichten zullen tot andere ontsleutelingen komen. Goed beschouwd zijn deze op

heuristische anamnese gerichte ontsleutelingen (communicatie, de vraag van

slachtoffers, ondergang en vergelding) verantwoord, omdat ze, voor zover

mogelijk, deel hebben aan ontwerpen van wat de tekst voor de mensen van toen

kon betekenen en getuigen. De ontsleutelende vertolkers voeren in feite een

gesprek met de toenmalige betekenis en werking van de tekst. Vertolkers geven

aan wat ze in de ontwerpen laten liggen. Ze staan daardoor open voor correcties.

In principiële zin gaan ze uit van de openheid van het bestaan (om een

voorwaarde uit hoofdstuk 3 te noemen). 
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Het vierde voorbeeld (angst) is van een andere orde. Het geeft in de context

van de Tweede Wereldoorlog uitdrukking aan de angst voor ondergang. Het is

een tekst van onze eeuw, die de mogelijkheid heeft in kritisch aansluitend

gesprek met de wereld van de Openbaring 6 en met de wereld van de gemeente

van nu te komen. God komt niet expliciet ter sprake in het gedicht. Toch kunnen

vertolkers van nu soortgelijke nieuwe beelden en beeldspraak ontwikkelen om

bijvoorbeeld de angst voor ondergang in relatie tot de oordelende en heilvolle

werkelijkheid van God uitdrukking te geven. Juist de gemeente als verstaans-

gemeenschap zou de ruimte moeten bieden om in onderling gesprek en door

toetsing te zoeken naar beeldspraak, die adequaat is om het kritisch komen van

God klemmend en eigentijds te verwoorden. De gemeente beschikt in de

Schriften over een specifiek taaleigen, een beeldspraak, die wil verwijzen naar

ongrijpbare realiteiten als het komen van God, het kwaad of de toekomst. Als

geloofsgemeenschap is ze geroepen te participeren en gehoor te geven aan de

wereld van de tekst, waardoor God ter sprake komt en spreekt. De Openbaring

van Johannes vormt voor de gemeente een voorraadschuur aan beelden en

beeldspraak. Doordat vertolkers aan het taaleigen van de gemeente in relatie tot

de taalwereld van de Apocalyps nieuw ontwikkelde beeldspraak toevoegen kan

‘het komen van God’ als oordeel voor mensen van nu herkenbaar worden

vertolkt. 

4.7 Voorwaarden voor het vertolken van beelden en beeldspraak 

Onze vraag in hoofdstuk 2 luidde: onder welke voorwaarden is de overgang van
verstaan naar vertolken van beelden en beeldspraak te verantwoorden? We ontlenen

aan de gang van het betoog in dit hoofdstuk drie voorwaarden, die het verstaan

van beelden en beeldspraak in de tekst betreffen en één voorwaarde aangaande

het ontsleutelen van beeldspraak. De voorwaarden zijn praktisch-theologisch,

omdat ze een reflectie veronderstellen op activiteiten van vertolkers. 

1. Een overgang van verstaan naar vertolken van beelden en beeldspraak is in het
voorbereidingsproces dan te verantwoorden als vertolkers er blijk van geven, dat ze in
de ontwerpen van betekenis en van getuigenis rekening hebben gehouden met het
gegeven, dat het visuele aspect in veel gevallen in de communicatie met de gemeente
niet een verklaring van beeldspraak behoefde.
Het gemaakte onderscheid tussen beelden en beeldspraak heeft als

consequentie, dat vertolkers niet dadelijk naar een verklaring van metaforen

en symbolen op zoek hoeven te gaan. De Openbaring van Johannes geeft veel

te zien en dat is in veel gevallen voldoende om de doorgaande verhaallijn te

volgen. Het visuele gaat aan het metaforische vooraf, ook voor de gemeente in

de tijd van de Openbaring van Johannes. Die eerste aandacht voor de

aanschouwelijke aspecten van het laatste bijbelboek en het inzicht, dat het

boek bedoeld is om voorgelezen te worden, behoedt voor overinterpretatie. In

het ontwerp van betekenis, dat bij de voorbereiding van preek of catechese

wordt gemaakt als resultaat van het (exegetische) verstaansproces, moet dan

ook de aandacht voor dit visuele aspect blijken.

2. Een overgang van verstaan naar vertolken van beeldspraak is dan te verantwoorden,
wanneer vertolkers in hun ontwerpen van betekenis en getuigenis duidelijk kunnen
maken welke beeldspraaktheorie ze hebben benut.
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In het voorafgaande is getoond, dat beeldspraak decoratieve, affectieve en cog-

nitieve functies heeft. Maken vertolkers gedurende de voorbereiding van preek

of catechese een betekenis-ontwerp en een getuigenisontwerp op basis van

exegese, dan moet daarin blijken, dat vertolkers beseffen, dat beeldspraak er

niet alleen is om inhouden of de bittere realiteiten van het kwaad of de schoon-

heid van de toekomst te verbeelden, maar ook om gevoelens van afkeer of

betrokkenheid te raken en gedrag te bewerkstelligen ten opzichte van de

impact van die inhouden en realiteiten, en tenslotte ook om ten opzichte van

begripsmatige taal extra inzicht en kennis te verschaffen over die cognities.

Vertolkers mogen dus ook op zoek gaan naar de unieke informatie in de

beeldspraak. Het bleek, dat een interactieve beeldspraaktheorie de meeste

kans biedt om de verschillende vormen van beeldspraak te verstaan.

Bovendien geeft verstaan volgens een dergelijke theorie voor huidige

vertolkers en gemeenteleden het gemakkelijkst communicatie met de

betekenis van de tekst.

3. Een overgang van verstaan naar vertolken van metaforen is dan te verantwoorden,
wanneer vertolkers in hun ontwerpen van betekenis en getuigenis duidelijk kunnen
maken of het gekozen punt van vergelijking (verschil en overeenstemming in de
spanning tussen ‘zijn’ en ‘niet-zijn’) verantwoord kan worden aan de hand van de
tekstanalyse.
Met deze voorwaarde verwijzen we terug naar paragraaf 4.4.2, waar de door

Ricoeur onderscheiden spanningsvelden, zijn besproken, waarin degene die

een metafoor verstaat, terechtkomt. Wie metaforen wil verstaan, moet het

voornaamste subject (tenor) opsporen. Als de tekst die niet bevat, moet de

tenor hypothetisch geformuleerd worden. Zo moet een verband tussen tenor

en vehicle worden gelegd. Zodoende kunnen de punten van vergelijking

worden bepaald.

4. Een overgang van verstaan naar vertolken van beeldspraak is dan te verantwoorden,
als vertolkers met redenen kunnen aantonen op welke punten de nieuwe beeldspraak,
die ze creatief met behulp van de ontsleuteling van beelden en beeldspraak hebben
ontwikkeld, niet en wel aansluit bij een bedoeling van de beelden en beeldspraak in de
context van ontstaan.
Deze voorwaarde nodigt uit tot een kritische vergelijking tussen het ontwerp

van betekenis en getuigenis aan de ene kant en de ontsleuteling aan de andere

kant. In die vergelijking wordt de nieuwe taal getoetst. De ontsleuteling houdt

in, dat vertolkers de informatie van de beelden en beeldspraak omzetten in

voor mensen van nu herkenbare en aanvaardbare reflexieve geloofstaal. Deze

vertaling op reflexief niveau kan vertolkers helpen op creatieve wijze nieuwe

beelden en beeldspraak te vinden. Deze voorwaarde is formeel van aard. Er

wordt niet mee aangegeven welke inhoudelijke criteria beslissen in hoeverre

een ontsleuteling legitiem is. Uit de voorbeelden bleek, dat daarbij de door

vertolkers aangehangen theologisch inzichten een belangrijke rol spelen. Dat

betekent, dat ontwerpen van betekenis en getuigenis, die aangeven wat een

tekst voor mensen van toen wilde betekenen en betuigen, op zichzelf niet

normerend zijn en in de kritische vergelijking de doorslag geven, maar de kern

van de zaak, die toen en nu in de gemeente centraal staat. Voor christenen is

bij alle diversiteit van interpretaties en responsies de kern bijvoorbeeld de

centrale plaats, die Jezus wordt toebedacht in Gods komen tot de mensen. 
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5

Bijbels-theologische lijnen en vertolken 

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

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

voorbereiding. Maar er werden ook lijnen getrokken naar de vertolking van een

preek of catechese. In de komende hoofdstukken begeven we ons verder op het

terrein van vertolken en vragen we ons af hoe de transformatie van betekenis en

getuigenis naar een vertolking in zijn werk gaat en of het mogelijk is daarbij voor-

waarden te bepalen. Natuurlijk zal blijken, dat elke vertolking uniek is naar inhoud

en effect - het is immers door een bepaalde persoon gemaakt voor een bepaalde

groep, op een bepaalde dag in een bepaalde context -, toch kunnen we nagaan of de

beslissingen in kaart zijn te brengen, die vertolkers nemen na de exegese.

5.1 Interpretatievelden

vertolken: een nieuw woord scheppen 
Is de exegese te beschouwen als een ontwerp van betekenis en getuigenis van de

wereld van de tekst en niet de wereld van de tekst zelf, een vertolking op haar beurt

is een transformatie van dat betekenisontwerp. Eigenlijk zijn zulke ontwerpen een

antwoord op de wereld van de tekst. Het vertolkingaanbod is op zijn beurt op te

vatten als een nieuw antwoord, een respons op de respons die het betekenis- en

getuigenisontwerp zelf al inhouden. Een vertolking is immers nooit louter een

herhaling van een ontwerp van zoiets als een oorspronkelijke intentie, maar een

creatieve respons, een voortzetting van de effectieve geschiedenis van de tekst.

Lange noemt preken een ‘neues Wort der Kirche’ (Lange 1976, 36). Voor

Miskotte is preken niet ‘een uitspruiten en ontbloeien van de bolgewassen

onzer exegetische inzichten’, maar ‘een nieuwe acte...een teruggaan..in de

oer-situatie van Woord en wereld...Een nieuw bedrijf vangt aan, een acte met

vreeze en beven tegemoetgezien, juist voorzover wij gelóóven dat het er om

gáán zal, hoe Hij, de Geest, de goddelijke Dader, Zijn daden zal stellen in ons

midden tot bevrijding, verzekering en verheugenis van allen, die opgeroepen
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zullen worden tot die diepste activiteit, die de Bijbel het “hooren”, het gehoor

noemt’ (Miskotte 1948, 226v.). Wat van preken als ‘neues Wort’ geldt, geldt

ook voor een catechese-opzet rond bijbelteksten. Alleen kan daar de nieuwe

respons ook ontstaan terwijl de groep en catecheet gezamenlijk met het bijbel-

gedeelte bezig zijn.

De stap van verstaan naar vertolken is een creatieve, in wezen onherleidbare,

hopelijk door de Geest geïnspireerde handeling, die vooraf te stimuleren en

achteraf te verantwoorden is.

Een stimulans ontvangen vertolkers door volgens exegetische methoden te

verstaan en door zich vervolgens bij het verstaan af te vragen hoe in de tekst door,

met en over God wordt gesproken. Daarnaast ontvangen vertolkers een aan-

moediging als ze vrijmoedig ‘iets’ van hun eigen werkelijkheid in kritisch

aansluitend verband brengen met de wereld van de tekst. Is deze ontmoeting echt

en betrokken en zijn eigen denken, voelen en willen erin geïnvolveerd, dan kan

de vertolker een licht opgaan en wordt opeens het spreken van God voor nu

gehoord als een spreken, dat bijvoorbeeld krachtig tegenspreekt en vernieuwt, dat

vastigheden uit handen slaat, maar ook opbeurt. Die stimulans voor de vertolking

is een gave. Het kost vertolkers niet zelden grote moeite om in hun voorbereiding

de aanmoediging niet alleen te ontdekken, maar ook te aanvaarden. Vertolkers

kunnen de stimulans opzoeken door principieel en methodisch te werk te gaan

op basis van twee aspecten van geloof. Enerzijds verstaan christenen geloven als

een bestudering en toepassing van een creatief, open verleden, anderzijds vatten

ze geloven op als een dynamische interactie tussen de gegeven inhoud van de

tekst en het engagement van enkeling en gemeente van nu (McAfee Brown 1975,

20-29; Metz 1977). Verstaan van het onuitgewerkte verleden èn toewijding aan en

antwoord op de aangetroffen inhoud; ze bepalen de kans op een stimulans tot een

overgang van verstaan naar vertolken.

Achteraf kan de verantwoording van de vertolking op verschillende terreinen

plaatsvinden: (1) we kunnen vragen in hoeverre de exegetische en theologische

beslissingen te verantwoorden zijn ten overstaan van de exegetische en systema-

tisch-theologische wetenschappen. (2) We kunnen verantwoorden in hoeverre de

gehanteerde visie op en uitspraken over de economische, politieke, sociale en

culturele domeinen van de samenleving verdedigbaar zijn in het publieke

discours. (3) En er kan ook zoiets als een kerkelijke verantwoording plaats heb-

ben: in hoeverre heeft de vertolking de gemeente geraakt en heeft de gemeente

deel gekregen aan het creatief open verleden van haar bronnen en is ze aan-

gemoedigd zichzelf voor God te verstaan en uitgenodigd tot toegewijd handelen.

De drieslag is vrij naar Tracy, volgens wie de theologie een publiek discours

voert met drieërlei publiek: de samenleving, de academie en de kerk (Tracy

1981, 3-47). Een toetsing van de vertolking in het hermeneutisch bewustzijn

van de vertolker speelt zich af, hoe tentatief en ongeorganiseerd ook, op zijn

minst ten overstaan van deze drie fora. 

opzet komende hoofdstukken
Vertolkers nemen dus op verschillende vlakken beslissingen. Wat zich bij

vertolkers hermeneutisch afspeelt, vertoont een parallel met de hermeneutische

arbeid van hoorders naar de preek of de deelnemers aan de catechese. We

herinneren aan de extra complicatie bij de voorbereiding, dat vertolkers niet

alleen hun eigen wereld inbrengen om te kunnen verstaan, maar zich ook
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moeten verplaatsen in de wereld(en) van hoorders en catechisanten. Bovendien

laten we buiten beschouwing, dat hoorders naar de preek en deelnemers aan de

bijbelcatechese zelf ook weer een proces van toe-eigening van de door de

predikant gemaakte preek of door de catecheet beoogde lesopzet doormaken. We

doen weinig met het gegeven, dat predikanten en catecheten vanuit het

perspectief van de hoorders en leerlingen beslissingen nemen, die sterke invloed

hebben op het uiteindelijke resultaat van preek of catechese. 

In dit hoofdstuk (5) houden we ons bezig met de exegetische en bijbels-

theologische kant van het voorbereidingsproces door vertolkers. In hoofdstuk 6

komt aan bod hoe de eigen theologie van vertolkers een rol speelt en in hoofdstuk

8 gaat het over de maatschappelijke aspecten van de vertolking. We lopen in de

komende hoofdstukken langs de interpretatievelden, die we in hoofdstuk 2 in

schema hebben gebracht (figuur 7).

De volgorde van de bespreking van deze velden in de komende hoofdstukken is:

• bijbels-theologische lijnen (dit hoofdstuk 5)

• theologische paradigmata (hoofdstuk 6)

• ervaringen van persoon en gemeente met tekst (hoofdstuk 7)

• ethische en esthetische gezichtspunten (hoofdstuk 7) 

• aspecten van cultuur en samenleving (hoofdstuk 8).

Voor de bijbels-theologische lijnen, de theologische paradigmata en de aspecten

van cultuur en samenleving gaan we uit van de onderzoeksvraag, die we aan het

slot van het tweede hoofdstuk hebben geformuleerd. Hoofdstuk 7 neemt terloops

een kijkje op deze velden, die voor de vertolking van belang zijn, maar die in deze

studie geen grote aandacht krijgen. De aanpak is tweeledig: aan de ene kant doen

we aan de hand van een concreet voorbeeld (Openbaring 18:17-19:4) voor, welke

beslissingen vertolkers kunnen nemen op het betreffende interpretatieveld. Aan

de andere kant laten we zien onder welke voorwaarden de respons van vertolkers

op het door hen geformuleerde betekenis- en getuigenisontwerp te verantwoor-

den is. Net als in de vorige hoofdstukken volgen we de weg van participatie in de

gang van verstaan naar vertolken. 

bijbels-theologische lijnen
Vertolkers, die de tekst verklaren, hebben bij het verstaan bepaalde bijbels-

theologische hoofdlijnen in gedachten. We nemen Dingemans’ onderscheid

tussen ‘historisch-exegetische en bijbels-theologische benaderinsgwijzen’ en

‘paradigmata’ over. 

Onder bijbelse-theologische benaderingswijzen verstaat hij het onderzoek

naar de samenvatting en eventuele systematisering van de boodschap van een

bepaald thema, bijbelboek, periode, Oude of Nieuwe Testament of van de gehele

bijbel (Dingemans 1991, 84). Hij kan ook spreken van een exegetisch-

homiletische tekstanalyse (102) of een hermeneutisch-exegetische benadering

(103), die in het verlengde ligt van een historisch-kritische benadering. De

historisch-kritische methode heeft de intentie betekenis en achtergronden van de

tekst voor schrijvers en eerste hoorders en lezers te ontwerpen. De bijbels

theologische benadering trekt lijnen door een boodschap van een bijbelgedeelte,

van een bijbelboek, van een milieu (de ‘school’ van Johannes), van bepaalde

thema’s (de antropologie, de eschatologie) of van het Oude Testament of Nieuwe

Testament samen te vatten. Nog weer verder gaat die bijbelse theologie, die de

strekking van de hele bijbel probeert te vangen in een systematische samenhang.
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In dit hoofdstuk gaan we in op de implicaties voor vertolkers en de vertolking van

het hanteren van bijbels-theologische lijnen, die door exegese en een bijbels-

theologische benaderingswijze zijn verkregen. 

Onder paradigmata verstaat Dingemans ‘grote, alles-overkoepelende inter-

pretatiemodellen, die in een bepaalde tijd of cultuur dominant waren.., theo-

logische totaalvisies’ (Dingemans 1991, 86). Deze paradigmata zijn in staat

enerzijds de bijbeltekst recht te doen en anderzijds articuleren ze het moderne

levensgevoel. Hij denkt aan hermeneutische sleutels als ‘geloof, hoop en liefde’,

‘onsterfelijkheid’, ‘ellende, verlossing, dankbaarheid’, ‘Was Christum treibet’,

maar ook aan moderne paradigmata als het exodusmodel en het door hem 

verdedigde en als aanvulling op het exodusmodel beschouwde exielmodel, waarin

hij noties als oordeel, zonde, bekering, volharding, aanbidding en overwinning

een plaats kan geven. In hoofdstuk 6 bespreken we de implicaties van

paradigmata voor de vertolking.

Er bestaan overeenkomsten en verschillen tussen bijbels-theologische lijnen

en paradigmata. De bijbels-theologische lijnen werken hoofdzakelijk op het

terrein van verstaan en helpen de tekst te zien in een groter bijbels verband,

bijvoorbeeld dat van de strijd tussen God en de goden. Paradigmata kunnen

samenhang hebben met bijbelse theologische lijnen. Ze zijn als systematisch-

theologische reflecties van invloed op de transfer van het verstaan naar het

vertolken. Paradigmata behoren tot het domein van het vertolken. Beide hebben

een functie in het zoeken naar betekenis en relevantie in de bijbelteksten. Beide

hebben ook deel aan de beleving en vragen van mensen, de ene aan die van toen,

de andere aan die van nu. Volgens Dingemans is het verschil tussen de paradig-

mata en de bijbels-theologische benaderingswijzen, dat de laatste ‘kleinschali-

ger’(86) zijn en de eerste in elk geval de vragen en behoeften van mensen van nu

verwerken. De paradigmata wijzigen zich, omdat de vragen veranderen. Volgens

Dingemans komen mensen van vandaag niet met het optimisme van de vorige

eeuw of met de vraag naar de eigen schuld op de bijbel af, maar met de ‘even exis-

tentiële vraag van de persoonlijke en collectieve angst: hoe kunnen wij leven in

een waanzinnige wereld? Bestaat God eigenlijk wel en is Hij opgewassen tegen de

hybridische machten, die de mensheid over zich heeft opgeroepen?’ (89).

We zullen eerst het tekstgedeelte verstaan, dat in de komende hoofdstukken

centraal staat als illustratie (5.2). Daarna gaan we na of we bijbels-theologische

lijnen kunnen rubriceren (5.3). Deze ordening willen we ook gebruiken voor de

ordening van de paradigmata. We brengen zo gemeenschappelijke structuur aan

op de beide interpretatie-velden. We besluiten (5.4) dit hoofdstuk met de

beantwoording van de vraag naar de voorwaarde: onder welke voorwaarden op het
terrein van bijbels-theologische lijnen is de overgang van verstaan naar vertolken te
verantwoorden?

5.2 De val van Babylon: Openbaring 18:17-19:4

Het gekozen tekstfragment (18:17-19:4) hoort thuis binnen een groter geheel over

Babylon. De engel heeft de zevende schaal in de lucht uitgestort (16:17) met als

gevolg dat kosmische rampen optreden, die ook de grote stad treffen. Babylon is

object van Gods wrekende gerechtigheid (16:19), omdat de stad bloed heeft ver-

goten. Nadat dat is gehoord, wordt Babylon uitvergroot. Een van de schaalengelen

toont de hoer op een beest. De stad met al haar verleidelijke rijkdom, glamour en

macht wordt geportretteerd (17).
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Volgens de indeling van de Openbaring van Johannes hoort dit gedeelte tot de

introductie van het laatste hoofddeel van de Openbaring van Johannes: de

zevende schaal en de voltooiing (16:17-22:8). De zes schalen (15 en 16:2-16)

worden gevolgd door een serie visioenen, waarin de hoer Babylon en haar

ondergang (17:1-19:5) worden getekend. Het eindigt met een tegenbeeld van

de hoer, de bruid van het Lam (19:6-10). Deze introductie (16:17-19:10) leidt

een deel over het laatste oordeel (19:11-20:15) in, waarin de Johannes-figuur

allereerst de ruiter op het witte paard in de geopende hemel ziet, die vonnis

velt en oorlog voert in gerechtigheid (19:10). Het nieuwe Jeruzalem vormt een

contrast met Babylon. Voor de exegese maken we gebruik van:. Müller 1984,

300-321; Van Schaik 1971, 213-220; Schüssler Fiorenza 1991, 98-103; Wall

1991, 212-225; Richard 1995, 133-138; Yabro Collins 1980, 192-197 en Yabro

Collins 1984, 116-121.

Openbaring 18 schetst een beeld van de economische macht van Babylon in de

klaagzangen van de koningen der aarde (18:9,10), van de kooplieden van de aarde

(18:11-17) en van de zeelieden (18:17-19). Ze rouwen om het brandend Babylon,

waar de kooplieden rijk zijn geworden. De drie klaagzangen vormen een contrast

met de drie oproepen tot lof (18:20; 19:1; 19:3,4), beaamd door de vierentwintig

oudsten en de vier levende wezens in de hemel. We drukken het fragment 

(18:17-19:4) in de vertaling van Groot Nieuws (1989) dusdanig af, dat goed te zien

is wie spreekt. Degene, die aan het woord is en die Johannes hoort spreken, is een

‘andere’, hemelse stem (18:4). 

18:17 Ook alle kapiteins, zeelui en matrozen,

en allen die op zee hun kost verdienen,

stonden op een afstand te schreeuwen,

18 toen ze de stad in brand zagen staan

en de rook boven haar zagen opstijgen.

Ze zeiden:

Deze grote stad kende haar gelijke niet!

19 Ze gooiden stof over hun hoofd

onder het slaken van jammerkreten,

en ze huilden en jammerden:

Vreselijk,

wat vreselijk voor de grote stad!

Alle reders zijn rijk geworden door haar overvloed,

en nu heeft ze in één uur alles verloren!

20 Hemel,

verheug u over haar 

samen met Gods volk,

de apostelen en 

de profeten!

Want God heeft haar gestraft

om wat ze u heeft aangedaan.

21 Een engel pakte een kei op,

zo groot als een molensteen.

Hij wierp die in zee en zei:

Op dezelfde manier zal Babylon,
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de grote stad,

worden neergegooid,

en men zal haar niet meer terugvinden.

22 Muzikanten en spelers op harp, fluit en trommel,

zal men niet meer in je horen.

Geen werkman zal meer in je te vinden zijn,

geen geluid van een molensteen in je te horen!

23 Het licht van een lamp zul je nooit meer zien schijnen,

de stemmen van een bruidspaar nooit meer horen.

Je kooplui waren eens de machtigste van de aarde,

en door je magische praktijken had je alle volken

op een dwaalspoor gebracht!

24 Babylon is schuldig bevonden aan het bloed 

van de profeten

en van Gods volk,

ja van allen die op aarde vermoord zijn.

IXX

1 Toen hoorde ik iets dat klonk

als de luide stemmen van een grote menigte in de hemel:

Prijs God!

Het heil, de eer en de macht komen onze God toe!

2 Zijn oordelen zijn rechtvaardig en juist.

Hij heeft de grote hoer,

die de aarde door haar ontucht tot ondergang leidde,

veroordeeld.

Hij heeft haar gestraft voor het bloed 

van zijn dienaars

die door haar hand zijn omgekomen.

3 Nogmaals riepen ze:

Prijs God!

De stad staat in brand

en de rook stijgt voor altijd

en eeuwig op!

De 24 oudsten 

en de vier levende wezens

vielen in aanbidding neer voor God 

die op de troon was gezeten,

en ze zeiden:

‘Amen! Prijs God!

Opvallend is de grote levendigheid van het fragment, dat de hoorders bepaalt bij

steeds nieuwe situaties en stemmen. De tekst maakt diepe indruk door de klaag-

zang van de zeelieden (de derde al die ze vernamen) en door uitbundige vreugde

om het oordeel in de hemel en op aarde. Het gejuich wordt verderop vergeleken

met het geraas van watervallen en donderslagen (19:6). Onontkoombaar is het

beeld van de steen. Wie mocht denken dat de hemel Babylon niet de baas kan,

ontvangt een symbolische handeling ter overweging. De tekst neemt de hoorders

mee, weg van de hoer en weg van de val van het schitterende Babylon, naar de

gerechtigheid en naar de vreugde. De tekst is met de hoorders op weg naar de
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bruiloft van het Lam met als bruid die andere stad: het nieuwe Jeruzalem (21:2,9). 

We gebruiken de vertaling van Groot Nieuws uit 1989. 

In 1996 is een herziene versie verschenen, die dichter bij het Grieks blijft. Zo

wordt 18:24 in 1996 aldus vertaald: ‘In deze stad vloeide het bloed van de

profeten en van de heiligen, ja van tallozen die vermoord zijn’. Hagioi worden

in 1989 door ‘Gods volk’ vertaald en in 1996 door ‘heiligen’. We houden in dit

verband de vertaling van 1989 aan vanwege de directheid en levendigheid in

wat de engel met de kei zegt.

profetische communicatie tussen tekst en publiek
De hoorders in de zeven steden bevinden zich op de communicatielijn God-

Jezus-engel-Johannes-gemeente. In ons fragment spreekt een hemelse stem met

Johannes, maar dat is nog te direct gedacht: Johannes hoort de stem zonder er bij

te zeggen, dat deze zich speciaal tot hem wendt. Evenmin ziet hij wie tot hem

spreekt. Wellicht een engel, want Johannes bevindt zich binnen het visioen van

de zeven schalen, waarin de schaalengelen nog actief zijn. Johannes wordt

gewaar, dat deze stem niet alleen de hemel, maar ook Gods volk (hagioi, een

technische term voor gemeenteleden - Satake 1966, 28), de apostelen en de

profeten toespreekt en opwekt tot vreugde. De hoorders worden niet expliciet tot

gedragsverandering opgeroepen. Er voltrekken zich buiten hen om oordelen die

gerechtvaardigd heten te zijn en waaraan ze zelf geen deel hebben. Toch lijkt het

alleen maar zo, dat ze gedistantieerd kunnen blijven. Want de gehele toespraak

van ‘de andere stem uit de hemel’ houdt verband met de dringende opdracht, die

aan het Exodusgebeuren refereert, ‘weg te trekken om niet betrokken te worden

in de zonden van en de plagen voor de stad’ (18:4). Alsof in de distantie het

wegtrekken al een aanvang heeft genomen.

Na dit fragment vernemen de hoorders, dat de engel een collega van Johannes

zou kunnen zijn, eigenlijk niet een wezen uit een verre wereld (19:10), maar een

mededienaar. Soms heeft de exegeet de neiging het gelaagde wereldbeeld en de

voorstellingen te vergeten en zich af te vragen of Johannes niet ‘gewoon’ kijkt en

luistert naar wat een medeprofeet in de samenkomst van de gemeente zegt en

zingt over Babylon en of hij niet bezig is dimensies te schouwen in het leven en de

liturgie van de gemeente (als die medeprofeet zijn symbolische handeling toont),

die gewoonlijk niet aan het licht komen. In elk geval is de ‘geest der profetie’

(19:10) de verbinding tussen de hemel en aarde en tussen toekomst en heden.

Door deze profetische geest wordt de onzichtbare achtergrond zichtbaar en zijn

stemmen te horen die normaal gesproken niet te horen zijn. Er is een direct ver-

band met het getuigenis, dat Jezus zelf heeft gegeven en dat het bezit is van de

gemeente, althans van Johannes en de broeders (19:10). Daarom moet Johannes

niet zijn collega aanbidden, maar God: de geest der profetie leidt naar verering

van God. Conclusie: hemel en aarde communiceren met elkaar door de profetie,

door het getuigenis van Jezus en door de aanbidding en deze drie vloeien ineen.

De Openbaring van Johannes roept een bekeringssituatie op door de hoorders

schrille contrasten te tonen. God eren is: uitgenodigd zijn voor de bruiloft van het

Lam, dus ook de verwoesting van Babylon vieren; met zuiver wit linnen bekleed

zijn (19:8), dus ook het bedrog en de lege schijn van Babel ontdekken; de

inauguratie van Gods koningschap vieren, dus ook delen in de wrekende gerech-

tigheid van God; de troon gehoorzamen, dus ook solidariteit met en aansluiting bij

de dienaren wier bloed wordt vergoten. De geest der profetie ziet de werkelijkheid

van Christus als bezield door de liefde tot anderen, een liefde die zichzelf offert en

het leven geeft. De profetische geest ziet tegelijkertijd, in dezelfde blik, dat het rijk
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van Babylon beheerst wordt door eigenliefde en trots (18:7), die het bloed van

anderen vergiet, ook al lijkt het veiligheid en welvaart (18:22v.) te brengen. 

hoordersactiviteiten
De aandacht van de hoorders wordt gedurende de voorlezing vastgehouden onder

meer door de herhaalde acclamaties, een centrale metafoor als Babylon, de

symbolische handeling met de molensteen, het kader van een strijd (de over-

winningsroep als element van de ‘combat-myth’ is in ons fragment aanwezig).

De door Yabro Collins onderscheiden elementen van deze strijd-mythe zijn in

17:1-19:10 aldus te herkennen: a. bedreiging (17:3,6,8,12-13); b. overwinning

van de koning en de vazallen (17:14); c. overwinningsroep (18:1-3, 19:1-5, 19:6);

d. vruchtbaarheid/bruiloft (19:7); f. feestmaal (19:9) (Yabro Collins 1976, 224.

Kritisch: Lietaert Peerbolte 1996, 138ff.).

Ook geeft de vaste vorm structuur, waarin elke klaagzang gegoten is: introductie

van de klagers (18:17), klaagzang over ‘de (grote) stad’ (18:19), vermelding van wat

verloren is gegaan (18:19: rijkdom van reders) en een slotvermelding over de

plotselinge ondergang in een uur (18:19).

De drie klaagzangen hebben nog meer onderlinge verwantschap: ‘huilen en

jammeren’ en varianten (18:11,15,19; vergelijk: 18:7,8,9), ‘in één uur’

(18:10,17,19), ‘rook’ (18:9,18), ‘van verre staan’ van de klagers (18:10,15,17),

‘wee, wee’ (18:10,16,19) (Yabro Collins 1980,199).

Verder intrigeert het werkwoord ‘vinden’ in het herhaalde ‘zal niet meer in je te

vinden zijn’ (18:21,22). Er zijn ook varianten op (‘niet meer te horen’ 18:22,

tweemaal en 23) en (‘niet meer schijnen’ - 18:23). In vers 24 horen de hoorders

opeens, in een climax, dat er in de grote stad wel bloed van profeten en apostelen

en van allen die afgeslacht zijn is te vinden (heurethè; Yabro Collins 1980, 199).

Het situatie-beeld van ‘rechtspraak’ draagt ook bij aan houvast en verstaanbaar-

heid: de gemeente klaagt voor God als rechter namens de christenen en allen die

op aarde afgeslacht zijn Babylon aan (‘uw oordeel’) vanwege rijkdom, moord en

ontucht.

beelden en beeldspraak
De dramatiek van de beelden zal de hoorders niet hebben losgelaten. Ze hebben

ook voor moderne hoorders een indringende impact. Hoe stelt men zich voor dat

ruige lui als kapiteins, zeelieden, matrozen en anderen huilen? En welk beeld

vormt een hoorder als er aarde wordt opgeworpen, dat als teken van rouw neer-

daalt op de hoofden van die stuurmannen, scheepsjongens, matrozen, reders en

anderen? En de stad in brand, een rokende ashoop, die de hoorders twee maal te

zien krijgen (18:18; 19:3)? Een kei, die in de zee plonst? En als de geneugten van

de stad in een paar streken geschilderd worden: de muzikanten, de werklieden,

het welvarende geluid van de molensteen vanaf de vroege morgen, de lampjes in

de avond, de stemmen van een bruidspaar, zullen de meeste hoorders toch spijt

krijgen, dat de mogelijkheden van de stad voorbijgaan. De tekst is uiterst visueel.

Aanschouwelijk is ook de symbolische handeling met de kei, die de hoorders

moeten vergelijken met een molensteen, waardoor ze onder de indruk komen

van de superieure kracht van de engel en de ondergang van Babylon. In

liedverband horen ze bovendien de molensteen nog malen.
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De beeldspraak bestaande uit herhalingen en hyperbolen in dit gedeelte is een

weerspiegeling van de mateloosheid, waarover de tekst handelt. Dat de hoer groot

wordt genoemd (19:2), evenals de stad (18:19,21), kan ook duiden op de gedachte

dat wat zich groot en trots voordoet verdacht is, omdat het mensen offert aan de

betovering van de mateloze macht: ‘Alle sleutelwoorden van de tekst wekken die

indruk van mateloosheid, die nog versterkt wordt door de vele herhalingen:

vrouw, hoereren, ontucht, de grote hoer, de grote stad, de vele wateren, drinken,

dronken, bloed, verbazing, de koningen der aarde, de bewoners der aarde, de

kooplieden der aarde, dronken, bloed, walgelijk, gruwelijk, verbazing...’

(Cromphout 1979, 112vv.).

Babylon is te beschouwen als een symbool. Met een overdaad aan associaties en

een paradigmatische uitwerking. Een enkele keer kunnen de hoorders Babylon

als Rome duiden, maar in feite weerspiegelt Babylon elk onderdrukkingssysteem

dat de gelovigen tot ballingen maakt. Voordat ze ‘Babylon’ kunnen identificeren

moeten ze zich afvragen welke zonden van eigenliefde typerend zijn voor

Babylon, zonder zichzelf uit te sluiten. Uit een structuur, waarin demonie, valse

profeten, godsdienstige prostitutie en overdaad de overhand hebben, moeten ze

wegtrekken. Door de naam ‘Babylon’ ten gehore te brengen typeert de

Openbaring van Johannes de situatie voor de gelovigen als ballingschap, die om

een uittocht vraagt en profetische activiteit wekt. Daarmee roept het symbool ook

het symbool Jeruzalem wakker. Hoorders zullen bij het symbool ‘Babylon’

denken aan de verwoesting van Jeruzalem en de tempel en verlangen naar

Jeruzalem. Zeker is Babylon niet simpel een codewoord voor Rome, want het

maakt een reeks betekenissen los (Schüssler-Fiorenza 1991, 89). Voor het

symbool ‘Babylon’ wordt de uitdrukking ‘stad’ of ‘grote stad’ gebruikt, maar ook

de metafoor ‘hoer’. ‘Iets’ van Babylon en ‘iets’ van een hoer stemmen samen en

beide hebben ze weer vergelijkingspunten met de historische werkelijkheid van

de steden in Klein-Azië, van het Romeinse Rijk of van Rome. Dit symbool bereikt

de hoorders in dit fragment niet voor de eerste keer, maar nu horen ze indirect de

hemel over de ondergang van de hoer zingen. Als vergelijkingspunten gelden de

verleidelijkheid, de aantrekkingskracht, de afgoderij en het meegesleept worden

in de vruchtbaarheidscultus. Dit omvattende symbool brengt vanzelf de strijd van

God tegen de afgoden in het vizier.

kritiek op Babylon
De beschuldigingen, die Babylon in het geheel van de Openbaring van Johannes

treffen, zijn: blasfemische aanbidding van het beest (keizercultus?), geweld tegen

joden en christenen, tegen profeten, tegen Gods volk en mensen over de hele

aarde (18:24), de overmoedige eigenroem van de hoer (18:7) en de rijkdom

(18:12,13). In ons fragment wordt Babylon in dit kader van het volgende beticht:

• economische macht: kooplieden zijn heersers der aarde geworden

• verleiding door tovenarij (farmakeia) 

• moord op profeten en heiligen

• moord op mensen over de hele aarde

• hoererij.

De reeks doet sterk denken aan 9:20-21, waar Johannes hoopt dat mensen zich

zullen bekeren van het aanbidden van afgoden, moorden, toverkunsten

(farmakeia), ontucht en diefstallen (vgl. 21:8,27). Het is een klassiek rijtje. Deze

reeks kan letterlijk worden opgevat. De Openbaring van Johannes onthult bij die

uitleg dat het politiek-economisch systeem slachtoffers maakt, niet alleen onder
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de gemeenteleden. Verder dat het ideologisch gedragen wordt door religieuze

praktijken: tempelcultus, gewijde prostitutie door vrouwen, maar ook door in

22:15 ‘vuile honden’ genoemde mannen (Deut. 23:18v.) in dienst van het

heiligdom, die tegen betaling van hoerenloon of hondengeld, beschikbaar waren

om de (economische) vruchtbaarheid voor te spelen. Wellicht dat bij de hoererij

bedwelmende drankjes gedronken werden (uit ‘een gouden beker vol gruwelen?’

- 17:4). Misschien dat er ook gifdrankjes gebrouwen werden, waardoor er doden

vielen (Kraft 1974, 239). Maar het is ook mogelijk hier figuurlijk te lezen: de

betovering van het Romeinse rijk werkt als een dodelijke gifdrank. Men kan zich

voorstellen dat de hoorders in de zeven steden profiteerden van de voordelen van

het systeem: het gaf welvaart en orde. De Openbaring van Johannes doet de

hoorders de verleidelijke kanten waarnemen. Architectuur, standbeelden,

rituelen, feesten, zelfs wonderlijke machinerieën tijdens de keizercultus tonen

macht en pracht, maar bedwelmen ook en verdoezelen dat het rijk met en op

bloed van velen is opgebouwd. Babylon ziet er van buiten gracieus uit en heeft

veel te bieden, maar is van binnen bepaald door bedrog en tuk op eigenbelang.

‘Babylon’ is als een ‘hoer’, rijdend op het demonische ‘beest’: met deze termen

verdrievoudigt de auteur het gevaar (vgl. Nahum 3:1-7). Alle onheilsplaatsen uit

het verleden (Sodom, Egypte, Tyrus, Ninevé, Babylon, Edom) en zonden, waarte-

gen de profeten namens de heilige God zich keerden, worden samengebald in

‘Babylon’. Het is geen wonder dat daarbij magische praktijken in het gezichtsveld

komen, want Israël kwam in Egypte en Babylonië in contact met indrukwekkende

vormen van magie. En in de wereld van het Nieuwe Testament treden her en der

magiërs op en (ook joodse) tovenaars.

hymnen
De indirecte benadering van hoorders in deze tekst doet beseffen dat de oproep

om God te prijzen hen wel indirect ter ore komt, maar dat ze geen uitnodiging

ontvangen om mee te doen (omdat ze niet in de hemel zijn?). De engel, die

feitelijk een Exodus-situatie aankondigt (18:4), voorziet in een lied dat bij de

bevrijding hoort, zoals Mirjam dat zong na de doortocht door de Schelfzee. En het

halleluja (19:1,3,4) zinspeelt op de paasliturgie (Ps. 113-118). Maar alles is nog

toekomstmuziek. Het oordeel moet zich nog voltrekken. De klaagzangen zijn

voorbarig. De hemel zingt nog niet, maar de hemelse stem laat alvast het

volledige patroon horen van oordeel, vonnis en vreugde, beaamd door de oudsten.

In ons fragment staan een klaagzang van de zeelieden, een oproep tot jubelen

door de ‘andere stem uit de hemel’ (18:20) en een oproep van een grote schare in

de hemel om God te prijzen. De klaagzang van de zeelui is niet tegen Babylon

gericht, maar is meer een klacht zonder adres. Of het moest zijn dat de hoorders

de klacht opvangen en er een - al dan niet terecht - oordeel in beluisteren, een

klacht als een ironische manier om het oordeel te bepalen. De oproep in 18:20 is

een uitnodiging aan de hemel, vervolgens aan de aarde met een fundering en

vormt een opmaat - ook woordelijk (18:20 en 19:2b.) - voor de hymnische finale in

19 (Jörns 1971, 140-143): dat overwinningslied in de vorm van een berichtende lof-

prijzing neemt de hoorders mee voorbij de val van Babylon zonder dat hen

gezegd wordt dat of hoe de val geschiedt. De voorlezing maakt de hoorders deel-

genoot van een algemene belijdende uitspraak, dat Gods oordelen qua expressie

en normativiteit waarachtig en rechtvaardig zijn. ‘De stad zal van eeuwigheid tot

eeuwigheid roken’, zingt het volk van de eschatologische voleinding (7:9; 11:15;

12:10a). ‘In rook opgegaan’, zoiets zingt de grote schare bij God.

De hymnen scheppen een eigen werkelijkheid, ze nemen de hoorders geeste-
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lijk mee naar een verbeelde wereld, ze lopen vooruit. Ze baseren zich op Gods

handelen in het verleden en op de waarachtigheid en rechtvaardigheid van de

oordelen. De hoorders hebben tijdens het aanhoren van de Openbaring van

Johannes al een zangtraditie kunnen opbouwen in de hymnische tussenspelen

(7:9-17; 11:15-19; 12:10-12 en 15:2-4) en ze anticiperen zelfs al (19:7,8) op de

bruiloft van het Lam (21:1-22:5), terwijl ze ergens in hun hoofd nog de engel met

de kei horen zingen over de vervlogen stemmen van een bruidspaar. De hymnen

brengen een liturgische, priesterlijke werkelijkheid in, maar de strekking van de

liederen drukt de hoorders met de neus op de sociale (rijkdom; kooplieden de

machtigste mensen der aarde), politieke (moorden) en religieuze feiten (de staat

gedraagt zich als een hoerige afgod).

intertekstualiteit
Ons fragment is niet een expressie van een individuele emotie. Het toont

verwantschap met gedachtegoed uit andere teksten. Het oordeel van Lawrence dat

het om gestolen poëzie gaat, gestolen van de oude profeten, miskent echter zowel

de intentie van de Openbaring van Johannes om juist traditioneel te zijn als de

eigen compositie. 

Lawrence drukt zijn groot ongenoegen uit over het ressentiment van de

Openbaring van Johannes, het maniakale anti-leven, door bovendien nog de

stijl en compositie aan te vallen. Omdat de Openbaring van Johannes het grote

geld niet kan bereiken, schept ze er genoegen in Babylon te vernietigen uit

ressentiment en vanuit een mentaliteit, die pas gelukkig is als de vijanden

ongelukkig zijn in de hel (Lawrence 1931, 76). ‘The latter half of the

Apocalypse is a come-dowm... The visions are amorphous... It is stolen poetry,

stolen from the prophets. And for the rest, the destruction of Rome is the

blatant and rather boring theme. Rome was anyhow more than Jerusalem’

(Lawrence 1931, 87; Miskotte 1945, 389v.).

Belangrijke voorwaarde om van intertekstualiteit te kunnen spreken, is dat de

verwerkingstekst enkele woordelijke overeenkomsten vertoont met de tekst die als

bron dient. Intertekstueel onderzoek probeert de interpretatievarianten op het spoor

te komen en zo te laten zien hoe een verwerkingstekst andere teksten benut en

transformeert. Intertekstuele uitleggers veronderstellen dat de receptie vaak bewust

en doordacht gebeurde, al sluiten ze niet uit dat een auteur vanuit het geheugen

werkt en vrij en intuïtief omgaat met de oorspronkelijke tekst. Ons fragment varieert

onder andere op Ezechiël 26:1-28:19 (rede over de val van Tyrus) en met Jeremia 50

en 51, terwijl Jeremia 25:10 resoneert in de zang van de engel tegen Babylon. De

Openbaring van Johannes is wellicht een staalkaart van de hermeneutische manier

waarop de profetie in de vroege kerk bedreven werd. Er blijkt uit hoe de profeten met

de valse profeten streden om de ware profetie.

Hoorders hoeven deze profetische tradities niet te kennen om onder de indruk te

komen van de val van Babylon. Maar enige kennis van het genre van de spreuken

tegen de volkeren kan hen wel helpen de te verwachten elementen (oordeel, vonnis,

reden voor oordeel) te onderkennen. Het lijkt dat de Openbaring van Johannes

minder wraakzuchtig, wellustig en minder en détail de ondergang van Babylon

beschrijft dan de voorvaderen. De hoorders worden door de opzet van de Openbaring

van Johannes gedwongen met de huilende koningen, kooplieden en zeelieden mee

te kijken naar de puinhoop en de stem uit de hemel doorbreekt hun overpeinzingen

op de rand van mededogen en moedigt hemel en aarde aan tot vreugde. Zo raken de
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gemeenteleden bij de voorlezing er diep van doordrongen dat de machthebbers en

kooplieden die heersers der aarde geworden zijn slachtoffers hebben gemaakt.

In Jeremia 50 en 51 is een lange profetische rede over Babel en over de wraak

van de slachtoffers van Babel te lezen. Het gaat om een waarschijnlijk niet van

Jeremia afkomstig orakel, dat soms Babel direct aanspreekt, zoals de engel

met de kei dat ook doet. Jeremia 51:48-49 zegt: ‘dan juicht heel de hemel en de

aarde, want Babel wordt verwoest, de vijand uit het noorden is gekomen. Door

Babel vielen er doden over heel de aarde, maar nu sneuvelt het zelf, omdat het

Israël liet bloeden’. In Openbaring 18:20,24 komen verwante ideeën voor: ook

daar een oproep aan hemel en aarde om God te prijzen en de gedachte dat het

bloed dat Babel vergoot op de aarde en in Israël gewroken moet worden.

Echter niet door een leger ruiters uit het noorden (instrument in handen van

God), maar door een hemelse legermacht te paard (19:14). Men kan een vorm

van intertekstualiteit aannemen, zeker wanneer men de brand (Jer. 51:58) er

nog bij betrekt en de woestenij die de stad zal zijn, woonplaats voor demonen

(Jer. 50:39; 51:26; Op. 18:2). Een verband is er ook met de symbolische

handeling van de engel met de kei. In Jeremia moet er na de voorlezing een

steen aan het boek, waaruit voorgelezen is, worden gebonden en dat moet in

de Eufraat worden geworpen, terwijl gezegd wordt: ‘zo zal Babel zinken; het

zal nooit meer de rampen te boven komen die de Here op de stad zal afsturen’

(Jer. 51:63v). Ezechiël 26:1-28:19, dat over de val van Tyrus gaat (vgl. Jes. 23),

kent een aan de stad gericht lied over de ondergang. De treurende en misbaar

makende zeelui zingen daar: ‘met je koopwaar, aangevoerd over zee, maakte

je vele volken welvarend; met je schatten en je waren heb je koningen rijk

gemaakt’ (Ez. 27:33). De uitdrukking, dat de stad niet meer gevonden zal

worden, komt hier voor (Ez. 26:21; 27:36). De rijkdom wordt, evenals in de

Openbaring van Johannes bezongen in termen vergelijkbaar met de beschrij-

ving van het gewaad van de hoer (Zie: Ez. 28:13; Op. 18:15-16; Op. 17:4). Het

zijn dus oude melodieën en tekstflarden als de Openbaring van Johannes de

val van Babel ten gehore brengt. Ze zetten de hoorders op scherp, vooral hoor-

ders die geneigd zijn tot een compromis met de Romeinse staat. De

Openbaring van Johannes spreekt minder aards over vernietigende legers. Ze

voert engelen in en laat compositorisch fraai de koningen, kooplui en

zeelieden weeklagen over de stad als bron van welvaart. Tevens legt de auteur

van de Openbaring van Johannes verbanden met het voorafgaande, waardoor

een doorlopend ‘verhaal’ ontstaat: bijvoorbeeld Babylon wordt herhaaldelijk de

(grote) stad genoemd en hoer, zodat de religieuze dimensie van de ver-

leidelijkheid en afgoderij van de stad aan het licht kan komen. Bovendien

situeert de auteur ons fragment in een hemelse communicatie, waarvan

Johannes getuige is. Maar de compositie is dusdanig dat zijn rol terug-

houdend en receptief is. In Ezechiël heeft het ‘mensenkind’ veel meer te doen,

het moet bijvoorbeeld zelf een lied zingen over de ondergang van Tyrus en de

koning gaan aanklagen.

oordeel
Het fragment handelt in de sfeer van een rechtspraak over oordeel en wraak in

18:20. De hoorders worden met een vonnis geconfronteerd, dat God voltrekt

vanwege wat Babylon de hoorders heeft aangedaan. De hoorders in de gemeente

van toen werden door het vernemen van dit oordeel en vonnis zelf tot mee-

oordelen gebracht over Babylon. 
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18:20 ( hoti ekrinen ho theos to krima humon ex autès.) wordt door het NBG 1951

vertaald met: ‘want God heeft uw rechtzaak tegen haar berecht’, en door de

Statenvertaling met: ‘want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld’. 

Op basis van deze vertalingen heeft bij sommige vertolkers de mening post-

gevat, dat God vonnist op grond van het oordeel van de gemeente. Deze

opvatting blijft een mogelijkheid, maar waarschijnlijker is het dat het spreken

over Gods gericht bij hoorders leidt tot een kritische visie op Babylon.

Gemeenteleden komen onder allerlei namen voor: heiligen (18:20,24), profeten

(18:20;24), apostelen (18:20), dienaren (19:2), maar ze zijn daarin één, dat ze alle in

verband worden gebracht met bloed en dood. In het oordeel wordt niet alleen aan

lijdende gemeenteleden recht gedaan, maar - in de universele blik van de oecume-

ne van slachtoffers - aan allen die op aarde vermoord zijn door Babylon (18:24).

De situatie, waarin gemeenteleden op basis van Gods vonnis kritisch worden,

verwoordt de Openbaring van Johannes theologisch met drie sleutelwoorden uit de

passage ‘Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het

Koninkrijk en in de volharding van Jezus’ (1:9). In, dankzij en met Jezus bevindt

Johannes zich net als de gemeente in deze drie werkelijkheden en in dat licht dient

ook ons fragment te worden gehoord:

1. Verdrukking (thlipsis). Onder de schokkende eschatologische gebeurtenissen

worden gerekend: gevangenschap, sociale wanorde, armoede, economische

discriminatie, vijandschap tussen synagoge en gemeente, valse profetie,

dreiging met de dood, lijden, laster of welke ontregeling van het door God

bedoelde leven dan ook. Deze externe factoren zijn zichtbaar.

2. Koninkrijk van God (basileia). Aan de eschatologische en presentische, maar

verborgen hegemonie participeren Johannes en de gemeente. Ze zitten niet op

de troon, maar zijn deelgenoot in het Koninkrijk van God en daarom kritisch

tegen welke macht van satan ook. Deelhebben aan Gods koninklijke macht in

Jezus is conflict hebben met de afgoden en de demonische machten.

3. Volharding (hupomonè). Deze term wijst op een persoonlijke houding in de

strijd tussen de loyaliteit aan Christus en de druk van innerlijke en uiterlijke

verleidingen en knagende twijfels. Meer nog dan liefde of geloof is volharding

kenmerkend als deugd en betekent zoiets als standvastigheid, taai verzet,

geduld, blijven bij het uitgangspunt (Schüssler Fiorenza 1991, 50f.).

Ook als de hoorders zelf niet direct verdrukking ervaren, horen ze van mensen

wier bloed vergoten is. En ze vernemen in een visioen dat deel geeft aan de hemel

als heden en toekomst wie nu eigenlijk de hegemonie heeft. En de volharding

houdt in dat ze ondanks het aanlokkelijke beeld van de stad, waarvan de engel

zingend zegt, dat ze niet meer zal worden gevonden, trouw blijven en zich niet

laten meeslepen door angst, twijfel of verleiding. Het is de geest van de profetie die

hen de werkelijkheid in het licht van de drie woorden doet zien.

Jeruzalem als tegenbeeld
Jeruzalem is het tegenbeeld van Babylon. De hoorders, die mee-oordelen over

Babylon zijn in de plot van de Openbaring van Johannes op weg naar het moment

dat het nieuwe Jeruzalem in het visioenverslag zal neerdalen. Drie beelden van de

toekomst voorbij de tijd en ruimte, lopen in elkaar over in de slothoofdstukken na

de vernietiging van de satan: een nieuwe hemel en aarde (21:1-8), een hemels

Jeruzalem (21:9-27) en een eschatologisch paradijs (22:1-5). Het verband tussen

deze beelden met de cultische en bevrijdende grondtrekken van het basisverhaal,
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dat aan de Openbaring van Johannes ten grondslag ligt, is herkenbaar. (Pringent

1980; Schüssler Fiorenza 1991, 110-114; Bauckham 1993, 126-143). In dat narratief

programma worden de bevrijding uit Egypte en het gedenken van deze bevrijding

in de cultus verbonden. Bevrijding en cultus zijn beide gedacht vanuit de heilig-

heid van God. Daarom gaat de bevrijding van Gods volk gepaard met verwijdering

van wat niet kan en mag bestaan voor God en gaat de deelname aan de cultus

vergezeld van zuiverende en verzoenende handelingen. Babylons politieke en

religieuze anti-macht mag de bevrijdende toekomst en de ware aanbidding van

God niet in de weg staan. 

In het eerste beeld zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en het nieuwe

Jeruzalem als een bruid getooid, maar het meer van vuur en zwavel, de wereld van

de tweede dood, bestaat ook nog (21:8). Zo nieuw is het dus allemaal blijkbaar ook

weer niet, alsof de auteur niet weet waar hij het kwaad moet laten. De hoorders

worden nog eens vermanend toegesproken, als betrof het dooponderricht (aldus

Pringent 1980, 235). Ze horen van een ondeugdencatalogus, die Babylon nog 

weer in gedachten brengt. Lafhartigen, ongelovigen, moordenaars, hoereerders,

tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: ze horen niet bij de nieuwe wereld.

En met het ter harte nemen van die catechetische lijst zijn de hoorders weer terug

bij zichzelf. 

Het tweede beeld toont het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel als nieuw

neerdaalt. Er lijkt geen continuïteit met het voorafgaande te zijn, maar toch is de

‘overwinnaar’ reeds burger van het nieuwe Jeruzalem (3:12) en bovendien een zuil

in de tempel van God (3:12). In de hemel bleek een tempel te zijn met daarin de

verbondskist (11:19), maar in het nieuwe Jeruzalem is deze cultische bemiddeling

niet meer nodig (21:22), want de eeuwige aanwezigheid van God met het Lam

vervangt de tempel. God en mens kunnen elkaar zonder bemiddeling ontmoeten

op een geheiligde aarde. Ook nu moet weer als een tempering van al te royaal

universalisme vermeld worden dat er een buitenwereld is buiten de stad, een afval-

plek voor leugenaars. Toch wordt het nieuwe Jeruzalem geschilderd als een open

stad waar de volken op af komen, aangetrokken door het licht (21:24,26). De stad

van God is een plaats van universeel heil, maar toch ommuurd en met die

afscheiding tegelijk een symbool van de gemeente. Als volmaakte kubus, symbool

voor het Heilige der Heiligen. En met de troon in het midden tevens symbool van

macht en majesteit. De stad is vervulling van alle, ook in de Grieks-Romeinse

wereld voorhanden, verlangens naar een ideale stad en naar een ideale verblijf-

plaats bij God, naar een bevrijd bestaan en een ideale cultus.

Het derde beeld combineert het beeld van de tempel en de tempelbeek uit

Ezechiël 47 met het nieuwe Jeruzalem maar zonder de tempel een aparte plaats te

geven. Het vreemde is, dat alles nog niet geheel nieuw is: de volken moeten nog

genezen worden door de bladeren van de bomen aan weerskanten van de rivier

met levend water (21:2). Door deze opmerking zijn de hoorders weer uit het escha-

ton terug in hun eigen situatie, waarin ze aangespoord worden trouw te blijven.

Deze beelden van toekomst fungeren in het heden van de hoorders als

hoopgevers, maar ook als grens en waarschuwing. Ze vormen het tegenbeeld van

Babylon. Babylon en Jeruzalem staan als vrouwen tegenover elkaar. Ze zijn beide

bekleed met fijne stoffen en behangen met goud, juwelen en parels (18:16; 19:8;

21:18,19,21) en ze fungeren beide als seksuele partners in hun systemen, zoals de

metaforen ontucht en bruiloft duidelijk maken (18:3; 19:7v.).

Het nieuwe Jeruzalem is stad, paleis, paradijs, woonplaats van God, plek voor

een ideale gereinigde Godsontmoeting en een ideale machtsuitoefening, waar de

getrouwen als koningen zullen meeregeren (22:5). Dit toekomstig koninkrijk is
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een surplus ten opzichte van de hemel, waar God en het Lam reeds regeren, waar

de zang volop klinkt en waar de gestorven martelaren al een wit gewaad dragen.

De hemel is de verborgen bron van zekerheid voor de gemeente, die kampt met

het kwaad en met verleidingen en die trouw probeert te zijn. Maar dat is kennelijk

niet voldoende: de hemel wil met de aarde samenzijn en God wil bij Zijn

verbondsvolk wonen in een gereinigde wereld. 

ontwerp van betekenis
We geven een ontwerp van betekenis als conclusie uit de voorafgaande

exegetische aantekeningen. Ons tekstgedeelte is deel van een oordeelstekst met

hymnen die de ondergang van Babylon bezingen, omdat Babylon onrecht schept

en op bloed gebouwd is. Hoorders horen een oproep aan (en in) de hemel om

samen met de aardse gemeente in het lied althans ervan uit te gaan dat Babylon is

gestraft overeenkomstig het oordeel dat de gemeente heeft over Babylon. De

profeet weet het genre van de klachten tegen de volken zo te gebruiken dat de aan-

trekkelijkheid van de stad ook tot uiting komt en impliciet wordt betreurd. Er is

kennelijk reden voor deze tirade tegen de stad Babylon. Ze kwalificeert de situatie

van de hoorders als Egypte, waaruit weggetrokken moet worden of als balling-

schap, waarbij beide historische omstandigheden mogelijk zijn: of alle gemeen-

ten ervaren het verbeelde onrecht. Of: de wat lauwe gemeente wordt opgeroepen

de eigen positie te doorzien als Babylonisch. In elk geval worden de hoorders bij

de slachtoffers betrokken. Het gaat om het inzicht, dat de situatie is gekenmerkt

door economisch wangedrag en godsdienstig overspel. De gemeenten worden 

via Johannes deelgenoot van een combinatie van politieke, economische en

religieuze waarnemingen. De tekst wil hoorders op affectief niveau aanspreken

en betrekken bij de klaagzangen van de zeelieden en zo losweken van Babylon en

wegleiden uit Babylon naar de nieuwe vreugde in een nieuw Jeruzalem. 

ontwerp van getuigenis
Vertolkers vragen zich in het bijzonder af wat over de strijd tussen God en het

kwaad wordt gezegd. God is een macht, die oordeelt en het oordeel van de

slachtoffers komt daarin mee. Zo neemt God het lot van slachtoffers ter harte.

God heeft het vermogen de wereld van Babylon te niet te doen en zo het onrecht

recht te zetten. De hoorders vernemen, dat de hemel een meeslepend en groots

appèl doet om God te prijzen vanwege het vonnis en de voltrekking van het

vonnis. Sterker nog: de hemel juicht om brand en eeuwige rook. Magische

praktijken, afgoderij en het maken van slachtoffers zijn de uitingen van kwaad,

waartegen de hemel zich fel en vernietigend keert. Er is een nauw verband tussen

deze praktijken en het verkrijgen van grote rijkdom. De hemel is in symbolische

handeling en lied al op de ondergang van het kwaad vooruitgelopen. 

5.3 Bijbels-theologische lijnen

Na deze uitleg en de formulering van ontwerpen van betekenis en getuigenis

zullen vertolkers met behulp van bijbels-theologische lijnen een brug slaan naar

de vertolking. In de bijbels-theologische lijnen kunnen vertolkers verschillende

accenten leggen. We bespreken enkele voorbeelden: (1) Een accent dat uitgaat van

de theologisch geïnterpreteerde situatie van de hoorders. (2) Een accent dat Gods

handelen centraal stelt. (3) Een accent dat bijbelse grondmotieven en het

moderne, geseculariseerde bewustzijn in kritische correlatie brengt. In
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aansluiting op de hermeneutiek van Schillebeeckx, die de aandacht vestigt op de

veelkleurige genade als overwinning op demonische machten, komen we met een

ordening van deze lijnen ten behoeve van vertolkers, die rekening houdt met de

situatie, het handelen van God en het moderne bewustzijn. 

5.3.1 De situatie van de hoorders
We beginnen met een bijbels-theologische lijn van de ballingschap. Deze lijn legt

vanuit het heden een verband met de ballingschap in de bijbelse tijd. Dingemans

noemt het exiel-model een systematisch-theologisch paradigma (Dingemans

1991, 92vv.). Maar dit exiel-model lijkt toch eerder een bijbels-theologische lijn -

hij gebruikt immers een aan de bijbel ontleend motief - dan een paradigma

waarin de huidige vraag van de mens en de vraag naar God in systematisch-

theologische samenhang zijn gebracht. Lijkt, want Dingemans start zijn betoog

met te zeggen, dat we nu in de tijd van de verborgen God leven en dat het

handelen van God minder duidelijk is dan men in vroeger tijden dacht

(Dingemans 1991, 92). Om vervolgens de overstap naar het bijbels gedachtegoed

te maken en te stellen, dat het zicht op Gods handelen in de tijd van de balling-

schap ook ondoorzichtiger en onzekerder was geworden. We gaan nader in op de

bijbels-theologische interpretatie van de ballingschap, waarbij een accent wordt

gelegd op de interactie tussen de situatie en de hoorders.

We kunnen ons echter afvragen of de onzekerheid in de ballingschap van toen

dezelfde is als nu. Inderdaad, een deel van de mensen van toen raakte in balling-

schap ontheemd na de verwoesting van stad en tempel. Discussie ontstaat over de

vraag of en in hoeverre men zich in de vreemde moet nestelen, zoals blijkt uit de

brief van Jeremia (Jer. 29). Maar het besef van God en de verwachting van zijn

toekomstig ingrijpen ten gunste van de ballingen en ten koste van de vijanden

zijn bij de profeten van een andere aard dan het aarzelende geloof in het tussen-

beide komen van God, dat we bij gemeenteleden in Nederland aan het eind van

de twintigste eeuw kunnen tegenkomen

Dingemans beschouwt het exiel-model als een aanvulling op het exodus-

model. Moltmann, die hij als instigator van het exodus-model interpreteert, is

echter beïnvloed door de apocalyptiek en is, onder de indruk als hij is van de

machten van het kwaad, eerder een vertegenwoordiger van het exiel-model

(Moltmann 1972; Moltmann 1995). In feite is het exiel-model een accent-

verschil in hetzelfde gebeuren: ballingschaprealiteit gaat in ‘Egypte’ vooraf aan

de uittocht. Zie ook Dingemans 1989, 82-128 (‘Verhulde onthulling. De

Openbaring van Johannes’)

Vertolkers, die een bijbels-theologische lijn met de ballingschap als thema

hanteren, veronderstellen meestal een situatiebeleving: hoorders van nu die het

accepteren zouden zichzelf moeten evaren als vreemdeling en bijwoner en

verlangen naar een uittocht uit wat van heil van Godswege afhoudt en uitzien

naar een beslissing in het geding van God met de machten. Maar wat indien

mensen van nu hun situatie niet zo ervaren? Moet het hen aangezegd worden dat

ze in het exiel leven? Dit niet naadloos aansluiten van het exiel van toen bij het

hermeneutisch bewustzijn van hoorders van nu is geen nieuw probleem. We

kwamen het al tegen bij het verstaan van de Openbaring van Johannes: volgens

sommige uitleggers, zoals Thompson (Thompson 1990, 28), gaat de Openbaring

van Johannes niet in op een feitelijke crisis, maar wil ze graag dat de hoorders

hun situatie als crisis, als exiel, als Babylon, als behekst door magische praktijken
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en economische macht als een ‘perceived crisis’ gaan zien. De Openbaring van

Johannes zelf wil de hoorders tot een andere werkelijkheidsbeleving brengen, dan

ze hebben. Daartoe wordt het exiel-symbool bij uitstek, Babylon, breed uitgeme-

ten.

De door Dingemans getrokken bijbels-theologische lijnen brengen (geheel in

het kielzog van zijn homiletische benadering) de hoorders en hun situatie

dadelijk in het gezichtsveld. Zijn weergave van bijbels-theologische lijnen bevat

ook gezichtspunten die beïnvloed zijn door een hedendaagse visie op de relatie

tussen God, mens en wereld. Zo is volgens hem God niet de Caesar die boven het

strijdgewoel staat en de dingen in predestinatie voorbeschikt, evenmin de

gekruisigde God die machteloos aan de kant staat, maar een God die vanuit de

toekomst mensen, gebeurtenissen en dingen ‘“lokt” in de richting van zijn

bedoelingen, zonder mensen plat te walsen en zonder de vrije wil aan te tasten’

(Dingemans 1991, 96). Hij gebruikt hier modern theologische inzichten om de

bijbel te interpreteren, terwijl in de Openbaring van Johannes bijvoorbeeld God

wel getekend wordt als een God, die als een allesbepalende macht kan optreden.

Conclusie: de werkelijke ballingschap van toen vertoont analogie, maar

vertoont ook verschil zowel met het exiel dat in de Babylon-teksten van de

Openbaring van Johannes is verbeeld als met de mogelijke vervreemding van

mensen in de huidige cultuur. De situatie van de Openbaring van Johannes èn de

huidige situatie als exiel beschrijven is een bepaalde waarneming en interpretatie

van de situatie. De vraag blijft of langs deze weg de huidige situatie niet te

eenduidig wordt getypeerd en vastgelegd.

5.3.2 Het spreken van God
Begint Dingemans bij de analogie van de situatie, de hoofdaandacht kan ook

uitgaan naar basale uitspraken, waarin God subject is. In de bijbeldidactiek wordt

getracht elementaire gezichtspunten onder woorden te brengen, die uitgangs-

punt voor lesopzetten kunnen vormen en die, ook voor leerlingen, gemakkelijk te

onthouden zijn. Berg noemt ze ‘Grundbescheide’ en verstaat daaronder

‘verdichtingen van historische ervaringen met God’, die de heilvolle geschiedenis

present stellen, moed inspreken en tot engagement uitdagen en die gestalte

aangenomen hebben in bijbelteksten en die hun weg zoeken in de moderne

receptie (Berg 1993, 76-96,91). Zijn definitie geeft al aan dat het hem om het

handelen van God begonnen is. En hij komt dan ook tot formuleringen waarin

God steeds ‘subject’ is. God schenkt leven (schepping), sticht gemeenschap

(liefde, partnerschap, verbond, oecumene), lijdt met en aan zijn volk (lijden en

hartstocht), bevrijdt de onderdrukten (bevrijding), geeft zijn Geest (heilige Geest

en enthousiasme) en heerst in eeuwigheid (heerschappij van God, sjaloom).

Deze ‘Grundbescheide’ zijn ontleend aan het verstaan van de bijbel en helpen

op hun beurt weer binnen de hermeneutische cirkel bijbelgedeelten te verstaan.

Ze hebben voor het verstaan van de bijbelse overlevering als functie de grote

daden van God te gedenken en levensmogelijkheden voor ogen te stellen, die

kritisch kunnen staan tegenover de bestaande verhoudingen en die als levens-

modellen aanleiding zijn voor gedragsveranderingen. Ze kunnen bovendien in de

vertolking op elementaire geloofservaringen concentreren en de inbreng (‘de

zaak’) van de bijbel in de actualiteit richting en leiding geven. De zes zinnen over

God vormen een krachtenveld tussen het ontwerp van het bijbelgedeelte en het

ontwerp van de actuele betekenis van het bijbelgedeelte. Ze moeten alleen vlees

en bloed worden èn door ze vol leven terug te lezen in bijbelgedeelten èn door ze

in een insprirerende uitleg voor nu gestalte te laten aannemen. 
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Geldt hier niet, hoe beknopter de zin, hoe eerder hij opgaat voor beide tijden,

maar ook hoe minder hij zegt? Het klinkt alsof in het algemeen wordt gezegd, dat

het in de bijbel en in de gemeente om God gaat. Voor de Openbaring van

Johannes zijn deze zinnen wellicht ook bruikbaar om bijbels-theologische lijnen

te tekenen. Men kan zich afvragen of ons fragment is in te passen in deze

grondtrekken. Nauwkeurige waarneming leert dat Berg de macht van God niet als

de machtsuitoefening van een potentaat opvat, maar als macht, die erdoor

gekenmerkt wordt dat ze (1) ten gunste van anderen uitgeoefend wordt en (2) wel

ten behoeve van hen die onderdrukt worden, (3) met het doel hen naar een land

van vrede te leiden (86). Volgens Berg ziet de heerschappij van God in Jezus af

van geweld. En deze grondtrek van machtsuitoefening verbindt zich al in het OT

met die van schepping en bevrijding en ontmaskert de valse, afgodische machts-

aanspraken van mensen. In ons fragment van de Openbaring van Johannes

onthult het visioen Babylons weelde als slachtoffer-makend, maar het visioen ziet

niet af van de voorstelling van een hemelse wens tot geweldsuitoefening, dubbel

zo sterk als die van Babylon (18:6). Babylon brandt en het wordt in het lied

toegejuicht, zoals in het lied van Mozes en Mirjam de vreugde wordt bezongen

over het paard en de ruiters die in zee stortten. Bergs gedachte omtrent macht

mag voor de vertolking gelden, als bijbels-theologische lijn voor het verstaan van

de Openbaring van Johannes gaat ze niet op.

De ‘Grundbescheide’ stellen dus de vraag naar God centraal, maar lopen de

kans beelden van God los te zien van de menselijke situatie en van de problemati-

sering van het huidige menselijke vragen naar God. Ze brengen vertolkers bij de

nijpende door leven, lijden, dood en opstanding van Jezus opgeroepen kwestie of

in de huidige situatie de macht van God wel als mogelijk uiterst gewelddadig

verkondigd of geleerd moet worden, zoals de Openbaring van Johannes doet.

5.3.3 Grondmotieven en geseculariseerd bewustzijn
Theissen lost bovenstaande vragen in die zin op, dat hij meerdere, elkaar

overlappende grondmotieven beschrijft, waarin God altijd een rol speelt. Hij laat

tevens zien hoe deze motieven een brug slaan naar het hedendaagse

geseculariseerd bewustzijn. Zonder nu alle vijftien motieven te omschrijven,

bespreken we een paar voorbeelden.

Theissen noemt als motieven: schepping, wijsheid, wonder, hoop, bekering,

exodus, geloof, incarnatie, plaatsvervanging, perspectiefwisseling, agapè, zelf-

stigmatisering, oordeel, distantie en rechtvaardiging (Theissen 1994b, 29-35).

Het motief van ‘perspectiefwisseling’ zegt als bijbels motief, dat de eersten de

laatsten en de laatsten de eersten zullen zijn en dat Christenen zich zo behoren te

gedragen en dat God in de geschiedenis deze wisseling in positie ook voltrekt in

Christus. De rechter wordt geoordeeld, de priester wordt zelf offer, de Heer van

de wereld dienaar, de gekruisigde grond tot nieuw leven. Volgens Theissen

vertoont dit motief een levendige analogie met het moderne, anti-autoritaire

levensgevoel. Van het ‘zelfstigmatiseringsmotief’, dat duidt op een vrijwillig op

zich nemen van lijden door ascese, door het opnemen van de rol van outsider of

door martelaarschap, gaat kracht uit. Christus is het model bij uitstek. Dit motief

komen we geseculariseerd tegen in de provocatie en demonstratietechnieken 

van de moderne tijd. Het ‘oordeelsmotief’ (mensen weten dat ze gemeten 

worden naar morele maatstaven) heeft een weerspiegeling in een besef van

verantwoordelijkheid, is het niet ten opzichte van God, dan wel ten opzichte van
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het eigen geweten. Het verschil tussen deze bijbelse motieven en het

geseculariseerde bewustzijn is, dat de motieven op God betrokken zijn, terwijl het

geseculariseerd bewustzijn het spreken over God als creatieve menselijke

vondsten beschouwt (Theissen 1994b, 34). 

Sterk aan deze benadering is, dat Theissen de bijbelse taal laat staan in zijn

veelkleurigheid en zoekt naar contexten, waarin de bijbelse taal door analogie kan

gaan spreken. Maar daar staat tegenover, dat de keuze voor de analogie in het

hedendaags bewustzijn iets willekeurigs heeft en niet is uitgewerkt. Sterk is ook,

dat het specifieke van het bijbels getuigenis bestaat in de betrekking tot God.

Maar veel komt er dan aan op de wijze waarop Theissen voor de geseculariseerde

mens van God getuigt. Hij verstaat God als de eenheid van zijn en waarde, als

eenheid van het geheimenis van alle zijn, als kader voor alle dingen en als

betekenis en waarde voor onze wil, een verborgen kracht, die mensen aanspreekt,

verplicht en geborgenheid verleent (Theissen 1994b, 94f.). Zo geformuleerd kan

het spreken over God plausibel worden gemaakt voor de moderne, wijsgerig

ingestelde mens, maar de vraag is of we op deze bijbels-theologische manier in

het heden de heftige en soms afketsende ontmoeting van de heilige, alles-

omvattende Alfa en Omega nog wel treffend kunnen bevatten.

5.3.4 Interpretatie van veelkleurige genade
De beschreven modellen zoeken elk op hun manier naar continuïteit tussen de

wereld van de bijbel en de wereld van nu, hetzij in de situatie, hetzij in uitspraken

over God. Het eerste model veronderstelt een gematigde analogie tussen vroeger

en nu. Het tweede model formuleert geldige, verbindende uitspraken die in

nieuwe situaties kunnen worden toegepast en ingevuld. Het derde model

verbindt uiteenlopende bijbelse motieven met uiteenlopende uitingen van

modern bewustzijn. Het vierde model van Schillebeeckx cirkelt rond de genade

en veronderstelt dat Gods genadig handelen heil van mensen op het oog heeft en

gericht is op overwinning van kwaad en leed. Het heil van God manifesteert zich

niet zozeer door een analogische en gelijkblijvende situatie of door welhaast

dogmatische thesen, maar wordt - ook nu - bemiddeld ervaren in en door velerlei

culturele gestalten. 

Schillebeeckx heeft laten zien dat in verschillende nieuwtestamentische,

geografisch-cultureel gekleurde interpretaties getuigd is van de ervaring van 

heil-in-Jezus van Godswege (Schillebeeckx 1974; Schillebeeckx 1977). Hij

hanteert een overkoepelend begrip genade en verstaat dat als een ‘metterdaad

heilbrengende gezindheid van God, die zich goedgeefs manifesteert of openbaart

in historisch betoonde en door mensen in geloof ervaarbare gunstgaven van

redding en bevrijding, heil en geluk’ (1977, 423). In deze definitie zijn God, mens

en situatie samengenomen. Hij tekent de volgende beweging van de historische

Jezus naar de bijbels-theologische lijnen:

• Jezus trad vanuit een unieke Abba-ervaring op als eindtijdelijke profeet (in het

kader van joodse tradities).

• De ontmoeting met Jezus, ervaren als een disclosure, vroeg om interpretaties.

Immers zonder het wakker roepen van bekende (joodse, hellenistische, laat-

antieke) interpretaties, theorieën, en geloofsbagage geen ervaring van heil van

God in Jezus. Jezus’ optreden heeft een bonte variëteit aan ‘interpretatie-

ervaringen’ opgeroepen.

• De ‘vormende structuurelementen’ houden de verschillende interpretaties van

genade bijeen en vatten deze samen en hebben op hun beurt de ervaringen op

cognitief en affectief niveau gestuurd.
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• Deze structuurelementen kunnen weer geconcentreerd worden tot ‘vier

structuur-elementen’ (1977, 584v.), ook wel ‘structuurbeginselen’ en

‘gewrichtsmomenten’ genoemd (1978, 61v.). De structuren openbaren

waarden, waarvan de concrete normen in het heden moeten worden ingevuld

(1977, 674; 1978, 68). Deze normerende grondbeginselen behoren het

geloven, denken, leven en handelen van de gemeente van vandaag te

structureren. Ze worden in feite nog gerekend tot het terrein van verstaan,

maar juist deze constante structuren gaan een kritische relatie aan met de

hedendaags christelijke geleefde en geïnterpreteerde ervaringen.

• Antropologische constanten. Om de hoogte en breedte en diepte van het

menselijk heil te kunnen formuleren en om niet te vervallen in ‘heils-

individualistiche vertekeningen’ geeft Schillebeeckx in zeven antropologische

constanten aan dat heil niet slechts zielenheil betekent, maar heelmaking van

zowel de menselijke persoon in alle facetten als heling van de samenleving.

In het kader van de bijbels-theologische lijnen bespreken we alleen de antropolo-

gische constanten en de vormende structuurelementen. De vier structuur-

elementen vormen al een overgang naar de theologische paradigmata en worden

in de volgende paragraaf verwerkt.

antropologische constanten.
Deze dienen als coördinatiepunten voor het spreken over en ervaren van in

Christus gekomen en toekomstig heil. Ze helpen aan een formeel kader om zowel

de bijbels-theologische lijnen als de inhoud van het theologisch paradigma te

ordenen. Over Gods heilzaam handelen aan mensen in historische omstandig-

heden spreke men, aldus Schillebeeckx met het oog op:

• de menselijke lichamelijkheid, de natuur en het ecologisch milieu, mensen

zijn lichamen, maar hebben ook een lichaam, die deel uitmaken van een groot

natuurlijk complex;

• mens-zijn als medemens-zijn, persoonlijk en maatschappelijk, in de ik-gij en

de ik-hij relaties;

• de maatschappelijke structuur en instituties, die het bewustzijn en het wel en

wee van mensen bepalen;

• de historiciteit van de mens, de beperktheid van tijd en ruimte van personen

en culturen, die veranderen en voorbijgaan;

• het voor mens-zijn kenmerkende samenspel van theorie en praxis, dat moet

voorkomen, dat het menselijk leven niet volgens het recht van de sterkste

gestalte krijgt;

• de utopische drang in het menselijk bewustzijn: zonder visioen vaart niemand

wel;

• de integratie van de verschillende constanten als een onherleidbare autonome

werkelijkheid. Jezus heeft als nieuwe Adam heil gebracht en Gods tegen-

woordigheid toegezegd in al deze facetten van mens-zijn. Lijden, onrecht,

zonde, frustraties, fiasco’s: heil van God verzoent, maakt heel en we kennen

alvast de belofte en deel-realisaties, die ook weer kunnen verdwijnen.

Deze constanten kunnen we niet direct vereenzelvigen met bijbels-theologische

lijnen. Ze willen ordenen en voorkomen dat het heil te beperkt wordt verwacht, de

triomf te vroeg gegrepen, het onrecht te snel als onvermijdelijk gelegitimeerd, de

oproepen tot praktisch handelen te naïef tot ‘lief zijn voor elkaar’ verworden of dat

de overmaat aan kwaad te snel vroom wordt overstegen. Wie voor het trekken van

164



bijbelse lijnen deze constanten in de overwegingen betrekt, ontwaart in ons

fragment van de Openbaring van Johannes een sterk besef van de verleidelijkheid

van het maatschappelijk en politiek systeem (3), dat schijnheil biedt en met

bezemen gekeerd moet worden. En de gedachte van het niet duren van

menselijke cultuur, hoe schitterend ook (4). De levensbedreigende aantasting en

dood van mensen (1), die de hoop kritisch vasthouden (6,7). Door oordeel en

onheil te tekenen wordt een contrast in volle breedte en diepte voelbaar. Het

fragment roept de hoorders impliciet op tot geloof in toekomstig in de hemel

gegarandeerd heil, waarbij het onheil verdreven is. De Openbaring van Johannes

als evangelie van hoop is te beschouwen als ‘de grondslag voor een - telkens in

nieuwe historische bemiddeling - religieuze maatschappijkritiek, een christelijk

georiënteerde bevrijdingstheologie’. Schillebeeckx wil niet komen tot een

theologie die geweld zegent, vandaar dat hij aan het citaat toevoegt dat het om een

theologie gaat ‘die tevens een theologie van het ‘martyrion’ of martelaarschap is;

want voor heel het Nieuwe Testament staat Gods gerechtigheid in het teken van

het kruis’ (1977, 529).

Zie ook het schema, waarin Schillebeeckx Jezus’ boodschap, de nieuw-

testamentische boodschap, het patristiek geloofsverstaan, het middeleeuws

geloofsverstaan en het huidig geloofsverstaan anno 1989 in interactie ziet met

de sociaal-historische contexten van de verschillende tijden (Schillebeeckx

1989, 60).

vormende structuur-elementen.
Schillebeeckx tekent de inhouden van de bijbels-theologische lijnen als veel-

soortige genade. Nadat hij eerst geschreven heeft over de gave van het pneuma,

waarbij de geboorte uit God de kern vormt, geeft hij vijftien sleutelbegrippen, die

zeggen uit welk onheil en waartoe de door Gods Geest en genade nieuwgeboren

mensen verlost zijn.

(1) heil en redding; (2) ontrukt worden uit vormen van verslaving en

verknechting; (3) verlossing als bevrijding door koop of tegen losprijs, 

(4) verzoening na ruzie; (5) verlossing als genoegdoening: vrede; (6) verlossing

als uitboeting van zonden bij middel van een zoenoffer; (7) verlossing als zon-

devergiffenis; (8) rechtvaardigmaking en heiliging; (9) heil in Jezus als rechts-

bijstand; (10) verlost tot gemeenschap; (11) bevrijdt tot broederlijke liefde; 

(12) bevrijdt tot vrijheid; (13) vernieuwing van mens en wereld, (14) leven in

volheid; (15) bevrijding in laatantieke context: overwinning op mens-

vervreemdende ‘demonische machten’. Het blijken er niet 15 te zijn, zoals hij

zelf zegt (Schillebeeckx 1977, 436-468), maar men moet het feit dat de genade

tot lofprijzing noopt meerekenen. In de lofprijzing is de genade uitdrukkelijk

genadebeleving. In de Openbaring van Johannes zijn de volgende uit de reeks

van vijftien omschrijvingen van genade van toepassing: de beide exodusmotie-

ven van genade ‘ontrukt worden uit vormen van verslaving en verknechting’

en ‘loskoop’. De op het stichten van gemeenschap gerichte genade: ‘recht-

vaardigmaking en heiliging’, omdat de gemeenteleden ‘heiligen’ genoemd

worden en ‘verlost tot gemeenschap’, want het volk van God draagt de

erenaam een koninklijk priesterlijk volk als opdracht. En ‘bevrijd tot broeder-

lijke liefde’: de gemeente wordt ook bestempeld als broeders (6:11). De genade

voor de wereld (‘vernieuwing van mens en wereld’): de mensen krijgen een

nieuwe naam, ze worden volkomen getransformeerd tot nieuwe wezens.
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Onheilsinterpretaties zijn historisch bepaald: toentertijd drukte onder andere de

vrees voor demonen zwaar op de mensen en deze vrees bepaalde de interpretatie

en de ervaring van het kwaad. In de Openbaring van Johannes is volgens

Schillebeeckx het kwaad de verknechtende politieke macht en verleiding van de

stad in een ‘anti-grootsteedse traditie’ (1977, 414), kwaad dat wordt verbeeld als

demonische macht, als ‘oerbeest Leviathan, ondoorzichtige mogelijkheid van de

diepste diepten van ons mens-zijn’ (1977, 421).

Het meest in het oog voor de Openbaring van Johannes springt de genade als

‘overwinning op mensen vervreemdende “demonische machten’ (Schillebeeckx 1977,

456-468). ‘Satan’, een figuur afkomstig uit buitenbijbelse bronnen, geeft uitdruk-

king aan de overmaat en onherleidbaarheid van het kwaad in de wereld. Volgens

de nieuwtestamentische interpretaties heeft Jezus de satan verslagen en ont-

kracht; bovendien zoekt Hij het kwaad eerder in de mens dan in een persoonlijke

of onpersoonlijke verstorende macht. In de Openbaring van Johannes is te horen

van Jezus’ eindstrijd tegen de demonen van deze wereld en die demonen zijn

hemelse archonten en aardse politieke machten. In ons fragment (18:17-19:4) ziet

de ziener de overwinning op de macht van Babylon en hoort hij de overwinnings-

jubel. Het handelt om een hemelse voorpret en voorprent van de ‘vernietsing’ van

structuren, machten of economische heersers, die op aarde mensen onteren en

verderven.

Deze benadering heeft voor, dat ze uitgaat van een interactie tussen Gods heil

en het onheil in een specifieke context en strookt met de eerder uitgesproken

voorkeur voor de retorische analyse. Schillebeeckx toont in zijn visie op bijbels-

theologische lijnen de relativiteit van de historische bemiddelingen, maar waagt

toch een poging om vanuit een onverwoestbaar, positief beeld van God en heil

naar structuurelementen te zoeken, die nu opnieuw om vertolking vragen. Zijn

visie op God als pure positiviteit is ingegeven door zijn theologisch paradigma.

Schillebeeckx ontkomt niet aan een onderscheid tussen schil en kern. Aan de

ene kant kan gezegd worden dat in het Nieuwe Testament genade bevrijding van

demonische machten omvat, aan de andere kant stuit de vertolking van deze

genade in het heden op de vraag hoe genade als bevrijding van wat de moderne

mens als machten ervaart kan worden verwoord. De spanning tussen schil en

kern ervaart iedere vertolker. Soms hoeven vertolkers die scheiding niet te maken

en kunnen ze volstaan met de ijzersterke bijbelse stof en moeten ze investeren in

leerprocessen die mensen vertrouwd maken met de eigen aard en kracht van de

bijbelse taal. Soms is de vervreemding zo groot, dat vertolkers nieuwe taal voor

God en heil moeten zoeken. Wil die taal nog verbinding onderhouden met de

bronervaringen in de joodse en christelijke bijbel, dan moeten we de kern op de

wijze van Schillebeeckx in hoofdlijnen weergeven, los van de tijdgebonden

culturele gestalte. Ten behoeve van beide mogelijkheden blijft in een plurale

context een formulering van bijbels-theologische lijnen nodig.

5.3.5 Bijbels-theologische lijnen in Openbaring 18:17-19:4
We formuleren een reeks kenmerken in aansluiting bij Dingemans, Berg,

Theissen en Schillebeeckx met behulp waarvan we bijbels-theologische lijnen

kunnen trekken. We denken daarbij allereerst aan lijnen in het laatste bijbelboek.

De formele kenmerken zijn vergelijkbaar met de ‘vier structuurelementen’ of

‘structuurbeginselen’ van Schillebeeckx (1977, 584-589; 1978, 61-64; 139v.). 

In ‘Gerechtigheid en liefde’ (1977) beschrijft Schillebeeckx vier structuur-

elementen, die de ervaringen van de eerste gemeente en die van onze tijd
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kunnen verbinden, narratief. In ‘Tussentijds verhaal’ (1978) benoemt hij ze

fundamenteler. De fundamentele benaming gaat voorop, direct gevolgd door

de verhalende aanduiding: (1) Theologisch en antropologisch grondbeginsel;

God en zijn verhaal met de mens. (2) Christologische bemiddeling; kern van

het verhaal van God met de mens valt te beluisteren in de persoon en het leven

van Jezus. (3) Het ecclesiologisch verhaal en praxis; ons verhaal, Jezus

achterna. Het leven van christenen in de gemeente moet gedachtenis van

Jezus Christus zijn. (4) De eschatologische vervulling; verhaal zonder

historisch einde. Geen gemeente, nee geen mens kan het verhaal van God met

de mensen binnen de grenzen van de geschiedenis voltooien.

Aan de hand van deze kenmerken kunnen zowel de bijbels-theologische lijnen 

als het theologische paradigma worden geordend èn met het oog op een

verantwoorde vertolking èn met het oog op de verantwoording van de overgang

van verstaan naar vertolken. We vullen ze bij wijze van voorbeeld inhoudelijk in

met het oog op ons tekstfragment:

1 Situatie en tekst. Bijbels-theologische lijnen veronderstellen een situatie van

toen (bijvoorbeeld ballingschap of Romeinse bezetting) en daarmee inter-

acterende uitspraken van de tekst. Ze komen als en in historische bemiddeling tot

ons. Ons fragment plaatst met het symbool ‘Babylon’ de hoorders van de zeven

gemeenten in een exiel-ervaring. Deze staat in het kader van exodusmotieven. De

situatie is er een van overmatige en mateloze door kooplieden met vreugde

begroete verleidelijke rijkdom, gebouwd op afgodische dimensies en op bloed.

Deze situatietekening van mateloosheid geschiedt volgens vaste patronen.

2 God en het heil van de hoorders/leerlingen tegenover onheil. Bijbels-theologische

lijnen veronderstellen een visie op Gods heil voor de mensen en ze drukken die

ook uit. Het woord ‘genade’ als uitdrukking voor Gods weldadigheid in Christus

voor persoon en maatschappij is een veelomvattende term die God en mens op

elkaar betrekt. Deze term onthult ook het tegendeel, de genadeloosheid, het

onheil, de overmaat aan kwaad. Ons fragment ziet de hemel als plaats waar de

eindoverwinning van het kwaad bevochten wordt en is. De engel stelt voor ogen

hoe er gereageerd gaat worden op de ondergang van Babylon. In ons fragment

gebeurt dat het meest direct. Doordat geen futurum gebruikt is, rookt de stad al

en zijn de zeelui reeds verbijsterd. Hoorders moeten niet bij de verbijstering

blijven. Hemel en aarde worden opgeroepen blij te zijn dat God het oordeel

vanuit het slachtofferperspectief in oordeelsdaden omzet. Nog sterker wordt de

ondergang getekend en gemotiveerd in de symbolische handeling van de engel

met de steen. God wordt met redenen toegezongen door een grote schare.

Genade is overwinning op en ondergang van een verdorven structuur.

3 Christus en het heil van de hoorders/leerlingen tegenover onheil. Bijbels-theologische

lijnen van het NT gaan over het heil dat God in Jezus Christus aan de hoorders

schonk te midden van het knechtende onheil. Ons fragment noemt Christus niet.

Iets verderop heeft Hij een functie als bruidegom (Lam) en als de ruiter op het witte

paard (19:11). Men kan het gegeven bloed van de profeten ook zien als een verenigd

raken met Jezus’ getuigenis (19:10) en met Zijn levensweg. Dat betekent dan

omgekeerd dat het vergieten van hun bloed Babylon verbindt met hen die Jezus

hebben gekruisigd. Het koningschap van Jezus als offer en bruiloft komt in

contrast te staan met het koningschap van Babylon als zelfliefde en hoererij.
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4 Aard van het heil als persoonlijk en cultureel-maatschappelijk heil. Bijbels-

theologische lijnen omvatten persoonlijk en maatschappelijk heil, dat zo breed

mogelijk facetten van het bestaan beslaat en dat tegelijk het contrast aangeeft met

wat persoon en maatschappij afhoudt van de door God beoogde humaniteit. In

ons fragment is de maatschappijstructuur van het hoerige en aan bloed horige

Babylon in het geding. Hoe zegenend van welvaart ook, Babylon is niet het

eschaton. Het heil voor de toenmalige samenleving bestaat hierin, dat het

werkelijke onrecht wordt blootgelegd. Babylon is symbool voor persoonlijke en

maatschappelijke zelfzucht. Het heil voor de menselijke persoon is: dat God van-

uit een slachtofferperspectief ziet en dat de mensen op cognitief en affectief

niveau de benoeming en het einde van het kwaad alvast hebben kunnen ervaren. 

5 Plaats en rol van de gemeente. Bijbels-theologische lijnen veronderstellen de

gemeente van toen en zijn zo beschreven dat de (geïmpliceerde en beoogde)

betrokkenheid van de geloofsgemeenschap tot uitdrukking komt. De geloofs-

gemeenschap is afgestemd op God aan wie heil, eer en macht toekomen (19:1).

Het fragment ‘pusht’ de horende gemeente van toen tot kiezen en voorvreugde,

tot genade-ervaring nog voor er feitelijk iets is veranderd in hun wereld. Tot diep

inzicht in de economische en religieus-ideologische structuren van de macht. Tot

het aanvaarden van de consequenties van het eigen door God bekrachtigde en

voltrokken oordeel. Tot afkeer van afgoderij. Om in die kritische houding te

volharden, moet de gemeente wel een hechte gemeenschap zijn.

6 Toekomst. Bijbels-theologische lijnen gaan voor wat het NT betreft over God,

Christus, de gemeente, over onheil (zonde en kwaad) en over toekomst. Wat de

eschatologische gerichtheid betreft: de bijbels-theologische lijnen tekenen welke

de verwachting is van het overstijgen van de eigen situatie en hoe Gods visioen

voorbij de grenzen (en kluisters) van de geschiedenis zal worden gerealiseerd. In

het fragment zijn de hoorders op weg naar de onthulling van het nieuwe

Jeruzalem. De openbaring van definitief heil heeft een keerzijde: oordeel, oprui-

ming, verwijdering van wat niet voor God kan en mag bestaan, ook al heeft dat

alles veel potentie en breedheid. De ‘Trouwe’ op het paard zal komen om samen

met de getrouwen in de slag te gaan met de tegenmachten. Criterium is de

toekomst van de slachtoffers vanuit de gedachte dat niemand ongestraft kan

moorden. Criterium is ook de heiligheid van de enige God vanuit het besef dat de

afgoden nietswaardig zijn en ter wille van de toekomst moeten verdampen.

7 Beeldspraak. Bijbels-theologische lijnen hebben oog voor inhoud en zeggings-

kracht van beeldspraak en zijn, wanneer ze begripsmatig geformuleerd worden

niet een verhindering om de beeldspraak te verstaan. In vaste beelden,

traditionele patronen en orthodoxe oordeelsaankondigingen tegen Babylon, maar

ook klemmend in de klacht van de zeelui, in de rook en in de symbolische

handeling van de engel die de stad als een baksteen laat vallen en tegelijk

verdrietig makend door het beeld van het stadsleven, spreekt de tekst onontkoom-

baar. Ze wil van de legitimiteit van de ondergang overtuigen.

5.4 Voorwaarde met het oog op bijbels-theologische lijnen

We hebben een bijbeltekst verstaan en dat voorbeeld gebruikt om een

beschouwing te wijden aan bijbels-theologische lijnen. We zijn uitgekomen bij
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een ordening, die een elementaire structuur geeft. Deze basisstructuur helpt

vertolkers vast te stellen, waarop het aankomt in een bijbelgedeelte. Ze verschaft

interpretatieruimte, waarin de overgang van verstaan naar vertolken kan worden

gemaakt. De bijbels-theologische lijnen behoren nog tot wat we de activiteit van

het verstaan van de tekst in de tijd van ontstaan hebben genoemd. Ze zijn bedoeld

om van het betekenisontwerp en het getuigenisontwerp een samenhangend

verhaal te maken met zeven aandachtspunten.

De praktisch-theologische vraag, die we hadden te beantwoorden luidt: onder
welke voorwaarden op het terrein van bijbels-theologische lijnen is de overgang van
verstaan naar vertolken te verantwoorden?

Een goed verstaansontwerp legt niet alleen de betekenis in reflexieve zin bloot,

maar ook de transformatieve kracht van de tekst. Enerzijds is de geloofstraditie

een zintraditie die een horizon van mogelijke ervaring ook voor mensen van nu

opent, anderzijds heeft de traditie transformerende kracht en is ze een oproep tot

een bepaalde levensweg (Schillebeeckx 1983, 6v.). Uit het tekstgedeelte spreekt

zowel een bepaald gedachtegoed als een bevrijdingskracht, die wil dat het niet

blijft zoals het is. Bijbels-theologische lijnen vatten de bijbelse boodschap samen,

onderkennen de kracht tot verandering en spitsen de inhoud toe. Levert deze stap

behalve nieuwe omschrijvingen ook voorwaarden op voor de transformatie van

verstaan naar vertolken? De al eerder vermelde voorwaarden aangaande het

verstaan blijven gelden. We komen met een voorwaarde, volgens welke bijbels-

theologische lijnen volgens de zeven formeel-theoretische kenmerken moeten

zijn geordend: (1)Situatie en tekst, (2) God en het heil van de hoorders/leerlingen
tegenover onheil. (3) Christus en het heil van de hoorders/leerlingen tegenover onheil.
(4) Aard van het heil als persoonlijk en cultureel-maatschappelijk heil. (5) Plaats en rol
van de gemeente. (6) Toekomst. (7) Beeldspraak.

Dit trekken van bijbels-theologische lijnen volgens een vast patroon wil nog niet

zeggen, dat in een goede vertolking al deze kenmerken moeten voorkomen. De

wereld van de bijbeltekst komt compleet en geordend in beeld als deze kanten

naar voren komen. Vertolkers kunnen met behulp van deze ordening aangeven

welke aspecten van de bijbels-theologische lijnen worden getransformeerd tot een

aansprekende vverkondiging of lesopzet. 
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6

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
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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
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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;
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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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7

Andere interpretatievelden en vertolken

Op onze zoektocht naar de verantwoording van de overgang van verstaan naar

vertolken benutten we het schema van de interpretatievelden uit hoofdstuk 2. In

hoofdstuk 5 gaven we een betekenis- en getuigenisontwerp van het tekstgedeelte

uit Openbaring 18 en 19. In hoofdstuk 5 hielden we ons bezig met de bijbels-theo-

logische lijnen en in het vorige hoofdstuk met de theologische paradigmata. Het

is wezenlijk, dat vertolkers zich bij het toewerken naar een aanbod voor vertolken

bezinnen op de overeenkomsten en verschillen in het beeld van God in de wereld

van de tekst en in de gemeente van nu. Het is verder gewenst, dat vertolkers de

overeenkomsten en verschillen tussen de sociale en culturele contexten van toen

en nu verdisconteren in de voorbereiding van preek of catechese. Daarover gaat

het volgende hoofdstuk (Hoofdstuk 8). In het schema van hoofdstuk 2 staan nog

enkele facetten, die in de voorbereiding van invloed zijn op de vertolking, maar

waaraan we in deze studie weinig aandacht schenken. Persoonlijke ervaringen,

ervaringen met de gemeente, de esthetische en de ethische gezichtspunten passe-

ren de revue. Deze kanten bespreken we, zij het beknopt, om te laten merken, dat

deze interpretatievelden in de voorbereiding niet van ondergeschikt belang zijn.

Zo zou in empirisch onderzoek naar het proces van de overgang van verstaan

naar vertolken gedurende de voorbereiding zeker gevraagd moeten worden naar

de doorwerking in preek en catechese van persoonlijke ervaringen van vertolkers

en naar hun ervaring met hun gemeente.

7.1 Persoonlijke ervaringen

Een vertolking heeft, veelal latent, soms uitgesproken, altijd te maken met

persoonlijke ervaringen van de vertolker. De kans is groot, dat de aandacht van een

vertolker, die pijnlijk weet, wat het is om slachtoffer te zijn, en die ook de

verleidingen van slachtoffermacht kent, uitgaat naar het perspectief van het slacht-

offer en naar de betekenis van de overwinningsliederen (in ons tekstfragment)

voor wie aan onrecht lijdt. Dat voor het maken van een preek of catechese de

persoonlijke betrokkenheid bij bewegingen in de tekst een belangrijke motor
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blijkt te zijn voor het selecteren in de betekenissen van het verstaansontwerp en

het toewerken naar de vertolking, is niet zelden het geval. Homiletische studies

achten het principieel gewenst om deze betrokkenheid niet het zwijgen op te

leggen. Zo verstaat Long predikanten als dragers van het getuigenis. Predikanten

verzamelen niet zozeer informatie over een tekst, maar beluisteren een stem en

zien uit naar de presentie van God in de tekst. Ze verrichten die activiteit niet

enkel voor zichzelf, maar namens de gemeente en in zekere zin namens de

wereld. Predikanten kunnen dan ook niet los gezien worden van de gemeente en

de context. Long tekent aan, dat predikanten geen neutrale waarnemers zijn

namens de gemeente, maar dat ze persoonlijk zijn geïnvolveerd in de ervaring van

waarheid in de wereld van de tekst (Long 1989, 46; zie ook Theissen 1994b, 142,

147-150). In elk geval moeten vertolkers zich bij het bedenken van hun vertolking

bewust zijn van de kracht en zwakheid van deze betrokkenheid.

7.2 Ervaringen van vertolkers met de gemeente

Met dit interpretatieveld is niet bedoeld de gemeente als adres en context van de

vertolking, maar de specifieke ervaring, die vertolkers zelf met de gemeente

hebben. In die zin gaat het opnieuw om een persoonlijke betrokkenheid. Deze

ervaringen kunnen van invloed zijn op de keuzen in de vertolking. Zou iemand

die in een gemeente staat, waar slecht wordt gezongen, snel doorgaan op de

oproep tot lofprijzing? Zou iemand die zondags voor vijftien mensen het

evangelie verkondigt snel aan de grote en kritische verbanden met de economie

raken? En op welke invalshoek stevent de voorganger af, die een slepend conflict

heeft met de gemeente, dat als een veenbrand ondergronds zijn weg zoekt. Het

laat zich denken, dat de pastorale situatie van de gemeente keuze en toon van de

vertolking mee zal bepalen.

7.3 Esthetisch interpretatieveld: een lied als voorbeeld

Gevraagd kan worden of het esthetisch interpretatieveld voor vertolkers wel een

apart interpretatieveld is. Vertolken als creatieve respons op de bijbeltekst heeft

immers ongetwijfeld in vorm en inhoud esthetische aspecten. En niet alleen geldt

dat het vervaardigen van preek of catechese als het ‘scheppen’ van een nieuw

woord. Ook de bijbeltekst zelf is een product van esthetische ervaring. In Psalmen

en profetische teksten zijn beelden en beeldspraak als passende taal gebruikt om

iets te kunnen uitdrukken van God als geheim en toekomst van het bestaan. De

hymne is een gepaste vorm om de belijdenis van Israëls God vorm en inhoud te

geven, zo blijkt in het lied van Mirjam, maar zo blijkt ook in de Apocalyps.

Vertolkers bestuderen een tekst, die zelf al, zo zagen we, met behulp van allerlei

retorische middelen, beelden en beeldspraak is gecomponeerd ten einde met

hoorders en lezers te communiceren. De driedeling uit de klassieke esthetica van

productie, receptie en catharsis (Ricoeur 1988, 176), gaat ook voor een tekst als de

Openbaring van Johannes op. Esthetische ervaring ontvouwt zich in een

productieve dimensie (poiesis), in een receptieve dimensie (aisthesis) en in een

communicatieve dimensie (cartharsis) van kunstwerken (beeldende kunst,

architectuur, literatuur). De auteur van de Openbaring van Johannes zet zijn

wereld neer en geeft die wereld zo gestalte, dat hoorders er bij betrokken raken en

gaan waarnemen. De auteur hoopt zo afschuw te bewerkstelligen over de
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lelijkheid van het kwaad en vreugde over de overwinning van de hemel en ook cat-

harsis in die zin, dat het tentoonstellen en het verbeelden van het kwaad op zich al

zuiverend werkt op hoorders. De Apocalyps verwerkt esthetische ervaring en roept

die op, getuige ook de vele kunstwerken, die ontstaan zijn naar aanleiding van de

Apocalyps. Daar komt nog bij, dat de kennis aangaande het Koninkrijk van God in

het geding met het kwaad juist om dichterlijke taal en verwerking vraagt, zoals in

de verbeeldingen in de Openbaring van Johannes overvloedig blijkt. 

Het is dus mogelijk de omgang met de Openbaring van Johannes en de vragen

rond de overgang van verstaan naar vertolken ook vanuit de optiek van esthetica te

bezien. Het is zelfs mogelijk om een theorie van esthetische praxis in praktisch-

theologisch perspectief te schetsen (Grözinger 1987, 213ff.). We verstaan echter

‘esthetisch interpretatieveld’ in deze studie in engere zin als een veld, dat

intertekstualiteit vertoont met de bijbeltekst. Vertolkers betreden dat veld, door op

weg naar de vertolking literatuurfragmenten, gedichten, muziek of beeldende

kunst te betrekken, die als een receptie van de tekst kunnen worden beschouwd

en waarin huns inziens een verwijzing naar de bijbeltekst schuilgaat. Voor de

Openbaring van Johannes ligt er dan een overvloed van materiaal op de weg van

vertolkers. 

We laten exemplarisch zien, wat vertolkers op het spoor kunnen komen als ze op

dit interpretatieveld een lied lezen, waarin een dichter reageert op ons tekst-

fragment. We bekijken een boeiende interactie tussen de receptieve en

communicatieve dimensie van de tekst aan de ene kant en aan de andere kant de

productieve dimensie van het lied. We hebben het evenwel niet over de mogelijke

esthetische ervaring van degenen, die dit lied gaan zingen.

Taal en opbouw van ons tekstfragment zijn ondanks hun ernstige inhoud fraai te

noemen. Dat kan zeker worden beweerd van het lied tot Babylon, gezongen door

de engel met de kei. Hetgeen inhoud en vorm, gevoel en appèl van een bepaald

niveau in zich bergt, brengt zelf ook inhoud, vorm, gevoel en appèl voort. We

nemen een voorbeeld van een artistieke transformatie, waarin Barnard een deel

van ons tekstfragment (19:1-5) heeft vertolkt ten behoeve van de gemeentezang:

lied 111 uit het Liedboek der Kerken. Wat heeft Barnard uit de tekst opgenomen,

wat heeft hij getransformeerd en zijn daaruit voorwaarden voor een verantwoorde

overgang van verstaan naar vertolken af te leiden?

Een stem, die niemand stuit,

hoor ik ten hemel uit

weerklinken: Looft den Here!

Het heil heeft Hij tot stand gebracht,

het zal hem worden toegedacht

en met een moeiteloze macht

zal Hij voortaan regeren.

In deze strofe heeft Barnard de lofzang uit 19:1 vertolkt. Hij sluit aan bij de

singularis van stem in het Grieks en de simile (‘als van een grote menigte’)

transformeert hij tot ‘die niemand stuit’, waarmee hij het vergelijkingspunt in de

onontkoombaarheid van stem en menigte legt. ‘Ten hemel uit’ wekt bij hoorders

associaties met ‘ten voeten uit’. Hoe zou de hemel ook anders kunnen dan

aanzetten tot lofprijzing? Maar het ‘weerklinken’ laat horen dat de stem een
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hemelse aangelegenheid is, die de hoorder kan opvangen, of de zanger, want een

actuele transformatie bestaat voor hoorders hierin dat de ik-zingende zanger zelf

de oproept verneemt. De voor de tekst kenmerkende spanning tussen ‘reeds’ en

‘nog niet’ heeft Barnard uitgedrukt met de woorden ‘heeft tot stand gebracht’ en

‘zal hem worden toegedacht’ als ook met het futurum van het regeren. Hij laat

zien dat de lofprijzing vooruitloopt op de feiten. Kennelijk is de macht nu nog een

kwestie van moeite en wordt de Here nog niet alle macht toegedacht. Barnard

blijft dicht bij de tekst van 19:1.

Hij maakt zijn oordeel waar.

Hij zal van boos gevaar

bevrijden ‘t aardse leven.

Al wat er zwelgt in bloed en dood

en ‘t duister eert als moederschoot

is nu verdelgd. Zo goed en groot

is Hij die recht wil geven.

Het vonnis van de grote hoer (19:2,3) is bij Barnard veranderd in ‘al wat er zwelgt

in bloed en dood en ‘t duister eert als moederschoot’. Zelf zegt hij dat hij het

oordeel vrij weergeeft (Barnard 1977, 323v.). Nadrukkelijk noemt hij de aarde. En

de religieuze kant van de hoer (de ‘vakterm’ ontucht) beschrijft hij als ‘het duister

eren als moederschoot’, waarin een verband met de natuurreligie van Baäl is te

beluisteren. Het is van tweeën één: men kan niet èn het duister èn de Here eren.

Het scherpste woord is ‘verdelgd’, maar Barnard haast zich om de rechtgevende

God goed en groot te noemen. De straf komt in de strofe niet voor. De rechtvaar-

dige oordelen van God worden waargemaakt, dat wil zeggen dat de aarde wordt

bevrijd van het kwaad. Barnard transformeert vooral de positieve zijde van de

oproep tot lof en zet een teneur van de tekst zonder het negatieve contrast voort.

Verslagen is de strijd.

Nu stijgt in eeuwigheid

de wierook der gebeden.

Nu wordt verteerd, wat zich verweert,

tot het als lofzang wederkeert:

een offer, dat Hem zwijgend eert

boven begrip en rede.

Ook deze strofe vertolkt 19:2,3, maar is daartoe niet beperkt. Zelf zegt Barnard,

dat hij met de zin ‘nu wordt verteerd, wat zich verweert’ doelt op ‘de cultuur van

het mateloze Babylon, waar elk menszijn tot vervreemding is gedoemd en waar

de oerchaos onder de bedrieglijke schijn van een grandioos gemenebest opgeld

doet’ (323), maar hij heeft hier tevens woorden gevonden voor het martelaarschap

als verzet tegen Babylon, als een offer waarvoor geen rationele en openbare

verklaringen gelden. Zwijgen is soms veelzeggender dan uitleg of theorie. Het

doet vanuit vooronderstellingen van geweldloosheid goed, dat de strofe opent met

de zinsnede ‘verslagen is de strijd’. Barnards meest ingrijpende transformatie is

dat hij het tweede deel van de zin ‘De stad staat in brand en de rook stijgt voor

altijd en eeuwig op’ (19:3) associeert met wierook, zoals eerder bij een engel 

met een gouden wierookvat de rook van het reukwerk met de gebeden opstijgt

naar God (8:4). Waarschijnlijk verstaat Barnard onder deze gebeden niet zozeer

smeekgebeden als wel lofprijzingen. 
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Een stem, die niemand stuit,

hoor ik ten hemel uit

ten hemel in weerkaatsen:

looft onze God, wie Hem behoort,

en plant zijn lof op aarde voort,

want waar men zingt is ‘t heilig oord,

waar Hij zijn troon wil plaatsen.

De stem in 19:5 draagt allen, die God dienen en vrezen op tot lofprijzing. Barnard

neemt deze imperativus over en speelt een intrigerend spel met ‘ten hemel uit’ en

‘ten hemel in’. De oproep gaat van de hemel uit, maar weerklinkt op de aarde zo

sterk, dat hemel en aarde samen lijken te spannen om de lofzang gaande te hou-

den. De enkeling (‘ik’) is lid van een hemelse en aardse gemeenschap geworden:

‘onze God’. De tegenstelling tussen Babylon en Jeruzalem komt tot uitdrukking

(zonder dat deze plekken met name worden genoemd). Volgens Barnard is

Jeruzalem zinnebeeld voor ‘de Thora, de profetie, het leven’ (323). Het ‘heilig

oord’ is niet het nieuwe Jeruzalem dat ooit eens zal neerdalen, maar is in dit lied

de plaats, waar God troont op de lofzangen. Barnard gaat verder met de door de

tekst uitgedrukte gedachte dat het lied het eschaton vooruit is. De op het eschaton

gerichte gemeente heeft tot taak de eer van God voort te planten. Zo verbindt

Barnard offer en lof en vertolkt hij in de kunstvorm van een lied ‘iets’ van de tekst.

Conclusie: de trouw aan de intentie van de tekst en de voortzetting van deze

intentie spreken aan. Een nieuw lied aanbieden om te zingen is een goede

interpretatie van een tekst, die de hoorders wil brengen tot lofprijzing in een

oude, onderdrukkende wereld vol strijd, alsof de nieuwe tijd vooruitlopend op de

feiten al is aangebroken. De esthetische vorm is een respons op de liedvorm in

ons tekstfragment. Op dit interpretatieveld blijkt, dat Barnard verbinding houdt

met de inhoud van de tekst (hij dicht een bijbellied), maar dat hij vermijdt het

Godsbeeld al te militante trekken te geven. In de interpretatie van deze 

transformerende overgang, werd voldaan aan een eerder genoemde overweging,

volgens welke nieuwe teksten en modellen van God verbinding moeten kunnen

onderhouden met de wereld van de tekst. Daaraan voldoet Barnard. Verder moet

de intentie van de tekst herkenbaar zijn. Barnards respons verbreedt zich tot een

reactie op de boodschap en noties van de gehele Openbaring van Johannes. Hij

laat de zangers invoegen in een lied, dat bezingt dat God voortaan met ‘moeite-

loze macht’ zal regeren. Wellicht klinkt het contrast met het negativum wat te

weinig door. Dat heeft te maken met het Godsbeeld dat Barnard voor ogen stelt.

Voorwaarden betreffende het spreken en handelen over God, waren in het vorige

hoofdstuk aan de orde. Het ontwikkelen van esthetische voorwaarden ligt 

buiten het bestek van deze studie. Nu ging het er om een voorbeeld van een

mogelijkheid op dit interpretatieveld te tonen.

7.4 Ethisch interpretatieveld: het gebruik van beelden als voorbeeld

Ons tekstfragment zet gemeenteleden aan tot een kritische visie op hen zelf en de

samenleving en roept hen op tot bekering, tot een nieuw handelen. Maar niet

alleen dit overtuigend en krachtig spreken om de hoorders te brengen tot een

andere levenshouding los van Babylon is ethisch, ook het gebruik van beelden in

de tekst en de transformatie van de intenties van de tekst door vertolkers heeft
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morele implicaties. Niet alleen wat de hoorders moeten gaan doen heeft

consequenties, ook de manier waarop de tekst of de vertolker hun woorden kracht

bijzetten is met vragen naar het goede handelen omgeven. We gaan hier enkel in

op de morele kant van het gebruik van beelden.

We hebben ons afgevraagd of het beeld van de strijder-god in een tijd van overkill

van geweld en van apocalyptische nachtmerries van genocide en extremistische

terreur (zoals in Rwanda en Burundi in 1994 en in Algerije in 1997), het meest

passende en verantwoorde beeld is om de overmacht van God te verwoorden. 

Het beeld van een gewelddadige God kan zelfs het vijandsbeeld aanscherpen 

en hard geweld impliciet rechtvaardigen en in elk geval de gedachte dat geweld

met geweld moet worden uitgedreven versterken. Naarmate vertolkers meer anti-

militaristisch zijn, zullen ze moeite hebben met deze beelden. Maar ook wanneer

men politioneel geweld gerechtvaardigd vindt of geweld tegen dictatoren, kan

men zich afvragen of het past dat de Eeuwige, de pure positiviteit, als een super-

militaire macht moet worden verbeeld of dat Christus, die in passieve en actieve

gehoorzaamheid de weg van de nederlaag is gegaan en zonder geweld te gebrui-

ken de wereld met Gods Rijk verzoent, juist in deze beelden vertolkt behoort te

worden. Deze bezwaren gelden evenzeer, als we de beelden voornamelijk als

symbolische spreekwijzen opvatten, die meer zeggen over de waarneming van de

werkelijkheid dan over de werkelijkheid zelf. Ook het navertellen van de wraak uit

18:6-7, die zelfs vraagt om dubbele vergelding, heeft deze morele kanten.

Over de morele implicaties van de vergeldingsgedachte alleen nog dit. Het

gaat niet aan in de vertolking het kwaad in de wereld te bagatelliseren. De

wraakgevoelens richten zich tegen machten en niet (altijd) tegen personen.

Aan die machten moet een einde komen en volgens de Openbaring van

Johannes heeft Gods macht het laatste woord en komt alleen God het recht toe

tot vergelding. Iemand, een absoluut goed Iemand, moet toch het laatste

woord hebben. Bedacht moet worden in verantwoording ten overstaan van

God, welke de gevolgen van het beeld van de strijd-mythe zijn voor de omgang

met mensen, die gevangen zijn door het systeem en mogelijk slachtoffers

maken. In prediking en catechese over de slachtoffers van Babylon moeten we

in onze tijd beseffen, dat oorlogsmisdadigers door een internationaal hof

kunnen worden berecht. Het daaruit sprekende rechtsbesef maakt, dat we niet

meer naïef over een aan God toe te schrijven retributie-recht kunnen spreken.

Er is veel voor te zeggen te geloven, dat Gods geest van vergelding gestalte gaat

aannemen in een internationaal rechtssysteem. In elk geval moeten vertolkers

het huidige spreken over de wraak van God in relatie zien met ons recht.

Vertolkers vervallen in een verwarring van taalspelen, als ze het rechtssysteem

van de tijd van de Openbaring van Johannes zonder hermeneutische reflectie

en verwerking laten gelden in onze rechtsstaat. Daarmee handelen ze in

moreel opzicht onjuist.

Moet het gebruik van de beeldrijke contrasten uit morele overweging en fijn-

zinnig fatsoen dan maar achterwege blijven? De razernij van de Boze leidt tot

extreem lijden, waarbij het begrijpelijk is dat mensen in het nauw van de onder-

drukking al hun woede uitschreeuwen. In hun beleving kunnen ze niet anders

dan schreeuwen om recht en wraak. Wie niet in ten hemel schreiende situaties

verkeert, mag echter in alle opgekropte boosheid horen, dat het afschuw-

wekkende van de wraak de bittere ernst van het kwaad weerspiegelt en dat de
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destructieve negativiteit moet en zal worden overwonnen. Alleen door het afsto-

tende van het kwaad te doordenken en de heilige verontwaardiging na te voelen,

wordt inzichtelijk dat geloof in liefde, genade, hoop en vergeving uitzonderlijk

zijn. Wie het kwaad bagatelliseert of wegmoffelt en met liefde en vergeving goed-

moedig het te klein gedachte kwaad bestookt, is eigenlijk nog verkleefd aan het

kwaad. 18:4 wil in moreel opzicht dat de gelovige wegtrekt uit de stad en niet deelt

in haar zonden, dus ook niet in de zonde van het verdoezelen van het kwaad,

evenmin in onverschilligheid tegenover kwaad en ook niet in de zonde, die de

geweldsmiddelen van het kwaad toejuichen. Dat betekent voor de vertolking dat

het uit solidariteit met de slachtoffers moreel onverantwoord is zowel de

brandende woede te blussen met sussende beelden als het vuur van de woede aan

te wakkeren tot nieuwe terreur. Daarvoor hebben vertolkers nieuwe hyperbolen

nodig, die passen binnen het Babylonsymbool.

Het noemen van dat symbool brengt ons bij een ander moreel aspect van de

transformatie: vertolkers mogen niet zomaar de Nederlandse samenleving met

een rokend Babylon identificeren. De gemeente bewaart in de Openbaring van

Johannes een tekst die in uiterste nood scherp uit de hoek kan komen, maar de

hoorders worden overvraagd als ze zich anno 1998 zouden moeten verheugen

over de ondergang van cultuur en samenleving. De vertolker heeft daarin morele

verantwoordelijkheid ten opzichte van de hoorders. Wel markeert de tekst een

kritische grens en als grenssituatie kan ze de ogen openen voor de verleidelijke

overmacht van de economie van de kooplieden en voor het perspectief van

slachtoffers. Minear waarschuwt in dit verband tegen een actualiserende

vereenzelviging van Babylon: ‘Het is al te gemakkelijk Babylon gelijk te stellen

met een of andere institutie die onze eigen veiligheid bedreigt. Want juist die

gelijkstelling is misleidend. We worden dan het slachtoffer van onze eigenliefde.

Want Babylon staat eigenlijk voor de massieve macht van die eigenliefde, die ons

zo gemakkelijk misleidt en in het verderf stort, juist omdat we bevrijd willen

worden, d.w.z. omdat we welvaart, veiligheid, geluk wensen, of wat ons hart

verder verlangt’ (Minear 1973, 89v.). 

Deze notities brengen ons bij een open, steeds opnieuw toe te passen globale

voorwaarde voor verantwoord vertolken, ontleend aan de tekst zelf. In hoeverre is

onze vertolking wat beeldgebruik betreft en wat de inhoud betreft verkleefd aan

een Babylonische handelwijze? Verder komen we uit bij een verschil in rechts-

systemen tussen de tijd van de Openbaring van Johannes en onze tijd. De voor-

waarde die daaraan kan worden ontleend luidt: in hoeverre slaan de juridische

implicaties van de vertolking op ons rechtssysteem. Tenslotte hangt het van de

ernst van de situatie af en van het innemen van het slachtofferperspectief af in

hoeverre het krachtig en woedend spreken in beelden van vergelding, wraak en

het bezingen van ondergang van cultuur en samenleving gerechtvaardigd is.

Cultuur en samenleving kunnen altijd terechtkomen in dergelijke onheil-

spellende, slachtoffers makende, grenservaringen. Daarom moet in de Neder-

landse samenleving van dit moment in de vertolking de kritische vinger worden

gelegd bij tendensen die tot zulk onheil leiden. In het volgende hoofdstuk komen

we terug op de contextualiteit van de vertolking en zullen we de hier genoemde

inhoudelijke en normatieve voorwaarden betrekken in de dan genoemde voor-

waarden voor een vertolking, die niet een overweldiging wil zijn:

• De vertolking mag wat beeldgebruik en inhoud betreft niet bepaald zijn door een voor
Babylon typerende handelwijze van eigenliefde.
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• De vertolking moet recht doen aan het huidige rechtssysteem.
• De vertolking mag zich vanuit een slachtofferperspectief niet neerleggen bij de status

quo, omdat ze zich kritisch moet blijven verhouden tot machten die zich als goden
gedragen.

een voorbeeld van een moreel verantwoorde vertolking
We geven een voorbeeld van de toepassing van deze criteria op de beoordeling

van een preek. In een studentendienst op ‘Buss-und Bettag’ laat Theissen zien

hoe aan deze morele verantwoordelijkheid gestalte is te geven (Theissen 1990,

182-188). Hij preekt weliswaar niet over ons tekstfragment, maar over de bood-

schap aan de gemeente te Laodicea, een stad die ook onder de Babylontypering

valt. De preek handelt over het thema lauwheid, dat in ons tekstgedeelte ook een

rol speelt. Het omgaan met een antithetische, cultuurontkennende, radicale

levenshouding. Men zou kunnen verwachten, dat de boodschap aan Laodicea

aanzet tot een extreme positiekeuze: of warm of koud, tertium non datur. Maar

die kant gaat Theissen niet op. Allereerst parafraseert hij de boodschap als

moderne aanklacht van studenten tegen de academische lauwheid van

professoren. Zo onttrekt hij zich zelf niet aan het dilemma. Vervolgens verdedigt

hij de menselijke lauwheid. Hij heeft veel moeite met ‘of-of-profeten’. Zijn

grootste bezwaar is, dat ze met hun jongste-dagoordelen niet mee willen doen aan

het democratisch discours. We zijn in onze cultuur op de lauwheid aangewezen:

‘Ohne sie wird das Leben zur Hölle - es würde allzu warm, es würde höllisch

heiss’ (184). Door deze aanpak doet hij recht aan de huidige overlegcultuur.

Verwijdert hij zich daarmee van de wereld van de tekst? Nee, want hij houdt eraan

vast dat boete en radicale verandering nodig zijn. Daarvan is Theissen als mens,

wetenschapper en christen overtuigd. De mens is geen dier, dat een vast gedrags-

patroon volgt. De mens kan gedragspatronen juist laten sterven, bijvoorbeeld dat

van etnocentrisch militarisme, dat wellicht voor de tijd waarin met knotsen werd

gevochten nog passend was, maar met ABC-wapens tot ondergang moet leiden.

De wetenschapper laat hypothesen sterven in plaats van mensen en moet tot

omkeer bereid zijn. En de christen (en jood) is het conform de grondstructuur

van de bijbel en de opdracht van het leven geboden zich te keren naar God en

daarmee af te wenden van de goden. ‘Wir können unser Leben als Hypothese

auffassen, um Gott zu entsprechen; eine Hypothese, die ständiger Korrektur,

ständiger Umkehr, ständiger Verhaltensänderung bedarf’ (Theissen 1990, 186).

Theissen noemt criteria voor deze omkeer. In Laodicea ging het om de

aanbidding van de keizer. Het criterium is: overal waar mensen zich als god

gedragen is omkeer nodig. Maar in onze cultuur zijn God en de goden anoniem

geworden. Tegenwoordig overschrijden mensen hun grenzen als ze groepen of

hele volken als tweederangs burger beschouwen of als staten zich als goden

gedragen en uitmaken onder welke voorwaarden en strategie verwoesting van de

cultuur door wapens gerechtvaardigd is. Theissen wijst er op, dat wat hij zegt niet

voor ieder christen evident is, dat er strijd over de te volgen kritiek en strategie

mogelijk is en dat er opnieuw een grens wordt overschreden als mensen zich een

laatste oordeel aanmeten en mensen in kinderen van het licht en kinderen van de

duisternis weten in te delen. Tegen resignatie en pessimisme in verkondigt hij,

gebruik makend van een gelijkenis van een wiskundeleraar, die een moeilijke

som opgaf, dat God ons meer veranderingskracht toevertrouwt dan onze kleine

moed waar wil hebben. In elk geval stelt God ons niet voor boosaardige opgaven.

Voor wantrouwen, waarin hele volken of samenlevingen meegezogen worden, is

geen plaats.

216



Deze preek uit 1982 (duidelijk getekend door de strijd tegen kernwapens) is

een vertolking die moreel verantwoord is, omdat ze zich niet laat meeslepen door

de tweedelingen en door exclusief denken, waartoe de Openbaring van Johannes

met haar hyperbolen en schrille contrasten aanleiding geeft (zie voorwaarde 1).

Theissen wil de gemeente niet met de Openbaring van Johannes overweldigen en

Baylonachtig te werk gaan. De preek bereikt dit doordat de predikant zichzelf en

christenen niet buitensluit van de kritiek en niet doet alsof hij en zij aan de goede

kant staan, doordat de preek recht doet aan de huidige verhoudingen (voorwaarde

2)  en doordat hij de gemeenteleden laatste criteria geeft, die een grens markeren,

criteria in de strijd tussen God en de goden, die gemeenteleden zelf concreet

mogen invullen. Dat is gegeven met de interpretatieruimte die er tussen de

wereld van de Openbaring van Johannes en de wereld van nu steeds weer ligt

(voorwaarde 3).
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8

Cultuur en samenleving en vertolken

Op zoek naar een betekenis van de tekst voor gemeenteleden van nu vinden

vertolkers, die bezig zijn met preek- of catechesevoorbereiding, hun eigen

beleving, houding, interpretaties, opinies en visie met betrekking tot cultuur en

samenleving op hun weg. En uiteraard ook de door hen onderkende en vermoede

belevingen, houdingen, interpretaties, opinies en omvattende visies op cultuur en

samenleving van hun gemeenteleden. Dat geldt zeker bij een tekst waar een

politiek-religieus symboolcomplex als Babylon in beeld verschijnt en

economische macht als een verleidelijk bouwwerk wordt voorgesteld met als

fundament demonie en als cement bloed. 

In dit hoofdstuk verkennen we nader de verschillende manieren, waarop

aspecten van cultuur en samenleving een rol kunnen spelen in de voorbereiding

van preek of catechese. Die verkenning voeren we uit om een antwoord te kunnen

geven op de vraag (zie hoofdstuk 2): onder welke voorwaarden is de overgang van
verstaan naar vertolken op het terrein van cultuur en samenleving te verantwoorden?

We beginnen met duidelijk te maken waaraan we denken bij het veld van

cultuur en samenleving (8.1). We vervolgen met de weergave van vier voorbeelden

van vertolking van het tekstfragment uit Openbaring 18 en 19 (8.2). Die weergave

wordt vervolgens geordend en geanalyseerd vanuit een aantal factoren (8.3). Deze

factoren omvatten onderscheidingen, die het mogelijk maken aspecten van

cultuur en samenleving toegespitst te bezien. We zullen vervolgens met behulp

van deze factoren voorwaarden formuleren, bedoeld om stappen, die vertolkers

op deze interpretatievelden zetten, op weg naar preek of catechese-opzet te

kunnen verantwoorden (8.4). Tenslotte volgen er in relatie tot de voorwaarden

enkele aanbevelingen voor het maken van een vertolking van de Openbaring van

Johannes in de huidige cultuur en samenleving (8.5).

8.1 Cultuur en samenleving als interpretatievelden

Met de termen cultuur en samenleving hebben we van doen met woorden die niet

eenvoudig zijn te omschrijven. Ze maken deel uit van de leefwereld van vertolkers
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en gemeenteleden, waartoe ook nog een derde aspect behoort, namelijk dat van

de persoon.

Habermas onderscheidt in zijn theorie van het communicatieve handelen

binnen de leefwereld deze drie structurele componenten: cultuur, samen-

leving en persoon. Onder cultuur verstaat hij ‘den Wissensvorrat, aus dem

sich die Kommunikationsteilnehmer, indem sie sich über etwas in eine Welt

verständigen, mit Interpretationen versorgen (Habermas 1981b, 209). De

mensen, die tot de leefwereld behoren, hebben al communicerend deel aan de

culturele reproductie, in de zin van overlevering, kritiek en verwerving van

culturele kennis als een natuurlijke, impliciete, welhaast vanzelfsprekende,

achtergrond, waarover een consensus bestaat. Voor Habermas is het echter te

beperkt de leefwereld alleen in culturele zin te verstaan. Mensen geven hun

handelingen structuur en samenhang op een zodanige manier, dat een

maatschappij ontstaat met sociale integratie en onderlinge verbondenheid.

Samenleving (Gesellschaft) noemt Habermas ‘die legitimen Ordnungen, über

die die Kommunikationsteilnehmer ihre Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen

regeln und damit Solidarität sichern (209). Alleen de samenleving met

machtsverhoudingen en solidariteit in ogenschouw nemen is eveneens te

beperkt. Het communicatieve handelen in de leefwereld van alle dag heeft

behalve de culturele reproductie en de sociale integratie nog een facet:

namelijk identiteitsvorming. Juist door communicatie met anderen groeit de

eigen identiteit van de persoon en wordt de persoon verantwoordelijk en

toerekeningsvatbaar. Onder persoonlijkheid verstaat hij de ‘Kompetenzen, die

ein Subjekt sprach- und handlungsfähig machen, also instandesetzen, an

Verständigungsprozessen teilzunehmen und dabei die eigene Identität zu

behaupten (209). 

In dit hoofdstuk onderzoeken we alleen de invloed van de culturele en sociale

aspecten van de voorbereiding van een preek of catechese door vertolkers. Dat de

persoonlijke competenties van vertolkers, dat hun identiteit als theoloog en hun

referentiekader invloed hebben in het uiteindelijke creatieve resultaat van een

vertolking in de communicatief-hermeneutische praxis van de gemeente is

duidelijk, maar blijft buiten de aandacht van deze studie. Dat een vertolking veelal

gericht is op de persoonlijke ervaring van gemeenteleden, blijft eveneens expliciet

buiten beschouwing in dit hoofdstuk.

Bij cultuur denken we aan een complex van ideeën, attitudes, waarden,

meningen, gewoonten, gebruiken, handelingen, die worden overgeleverd.

Cultuur bestaat in een groot aantal subculturen, die alle hun eigen gewoonten,

taal en codes hebben. Cultuur wordt in semiotische zin opgevat, omdat het een

manier is waarop mensen betekenis geven aan hun bestaan. Het in ogenschouw

nemen van culturele aspecten is een hermeneutische bezigheid van onderzoekers

op zoek naar betekenis in vormen, instituties, gewoonten en ervaringen

(Dingemans 1996, 46). 

In preken en catechese komt altijd cultuur naar voren. Dat blijkt op vele

terreinen: in de verwijzingen naar het huiselijk leven, naar sport, naar eeen

TV-programma, naar manieren van kleden, naar kranten, die men geacht

wordt te lezen, naar hoe kinderen naar school worden gebracht, naar feestjes,

naar boodschappen doen. En zo meer. Meestal bestaat deze cultuur uit een

220



mixture van het culturele referentiekader van vertolkers en dat van de

gemeente. Dus in geval van jongerencatechese komt de culturele leefwereld

van jongeren mee. 

In onze hermeneutische benadering richten we onze onderzoeksvraag vooral op

de rol van culturele aspecten, die impliciet meedoen in en schuil gaan achter de

voorbereiding van de vertolking.

De term samenleving slaat op de manier, waarop het verkeer tussen mensen is

geregeld, zoals de machtsverhoudingen, de integratie in de maatschappij, de

sociale interactie, de sancties, de economische gang van zaken, het juridische

systeem of het onderwijs. We stellen in onze vraag belang in de rol van de

samenlevingsaspecten. 

In vertolkingen klinkt de interpretatie van de samenleving bijvoorbeeld door,

als vertolkers kritiek oefenen op de 24-uurs economie of inzet voor

ontwikkelingssamenwerking vragen. De opvattingen over de samenleving

spreken ook als mensen in de Openbaring horen van ‘koning’, ‘kooplieden’, of

‘stad’. In hoeverre denken vertolkers dan aan de moderne stad (Amsterdam,

New York, Almere) als ze horen over de ‘grote stad’ Babylon. Of denken ze aan

Dokkum? Zien ze bij kooplieden Beursplein 5 en de snelle geldhandel via

telefoons en beeldschermen voor zich? Denken ze bij ‘koning’ aan een sprook-

jeskoning of aan de parlementaire democratie? En in de jongerenwereld komt

de wereld van de samenleving te voorschijn als een wereld, waarin je moet

vechten voor een baan en waarin je jezelf moet verkopen. De samenleving

doet zich aan hen meer voor als een economisch dan als een politiek domein.

pluriform
Het thema van cultuur en samenleving manifesteert zich in een pluriforme en

gefragmentariseerde gestalte aan vertolkers. Niet zelden brengen vertolkers in

hun vertolking een stereotype kijk op cultuur en samenleving in. Preken en

catechiseren zijn op zich al een probleem, daarom scheelt het als ze de ‘Umwelt’

eenduidig kunnen interpreteren, zo lijkt vaak hun begrijpelijke, soms onbewuste

redenering. Voor kerken is echter de tijd voorbij dat opvoeding, scholing, media,

politieke partijen, vakbonden, de wereld zo interpreteerden dat het kon lijken

alsof het één wereld was met een duidelijke scheiding tussen goed en kwaad.

Tegenwoordig verschilt binnen de gemeente de waarneming van wat in cultuur

en samenleving wezenlijk is (feiten), lopen de oordelen over wat cultuur en

samenleving behoort te bepalen uiteen (normen en waarden) en zijn de manieren

van omgang met cultuur en samenleving (handelen) onderscheiden. Van een

monocultuur is geen sprake meer. 

In veel praktisch-theologische studies komt wel een typering voor van de eigen

samenleving. Zo beschrijft Dingemans in ‘Manieren van Doen’ de westerse

samenleving beknopt als gekenmerkt door een mondiaal, pluriform,

multicultureel, multireligieus, geseculariseerd, pragmatisch, bureaucratisch,

individualistisch en vrijblijvend karakter (Dingemans 1996, 183-185). Volgens

Dingemans kunnen de kerken op het terrein van educatie, ideologiekritiek 

en diaconaat een bijdrage aan mentaliteitsverandering, door gesprek en 

daadwerkelijke hulp leveren (186).
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interactie gemeente en wereld
Als dragers van het getuigenis zijn vertolkers gericht op de gemeente in de

wereld. Ze lezen de Schriften niet als een voorraad mededelingen over God,

geloof, gemeente en samenleving, maar ze hopen in het getuigenis Gods

aanwezigheid te ontmoeten en ze hopen dat door de vertolking van het schrift-

gedeelte heen die ontmoeting gestalte krijgt en God zal gaan spreken tot de

gemeente in de situatie, waarin ze zich bevindt en ook dat God de gemeente zal

roepen een betrouwbaar getuige te zijn in de samenleving van nu (Long 1989). Er

is dus een richting van God of Gods Koninkrijk via de gemeente naar de

samenleving. Vanuit de samenkomsten van de gemeente gaan gemeenteleden als

het goed is gezegend, geroepen, kritisch en dienend de wereld in.

Maar de beweging gaat ook omgekeerd: gemeenteleden nemen in hun

denken, willen en voelen hun impliciete en expliciete beelden van, ervaringen

met en visies op cultuur en samenleving mee de kerk in en dat alles bepaalt mede

hun luisteren en ter harte nemen van betekenis en getuigenis van de wereld van

de tekst. Ze verstaan in de woorden van hun eigen culturele en maatschappelijke

situatie de vertolking. 

Deze bewegingen zijn in de beeldspraak van de kerk als brug tussen evangelie en

cultuur herkenbaar. De kerk vormt een brug tussen de goede boodschap omtrent

het koninkrijk van God in het geding met het kwaad aan de ene kant en de

moderne cultuur en samenleving aan de andere kant. Het beeld ‘brug’ duidt op

wederkerigheid. Een geloofsgemeenschap bestaat als intermediair tussen

boodschap en geloofstraditie aangaande het Koninkrijk van God aan de ene zijde

en de cultuur en samenleving aan de andere zijde. De gemeente en haar werk-

vormen, zoals kerkdienst, preek, catechese en ook het diaconaat staan in dienst

van deze brugfunctie. Het gaat in het geding van het koninkrijk van God met het

kwaad uiteindelijk om de toekomst niet enkel van de gemeente, maar van de hele

wereld en de mensheid. De kerk is dan ook een van de bemiddelingen in deze

bewogenheid van God om het heil van wereld en mensen (Dingemans 1996,

224). We komen verderop in dit hoofdstuk nog terug op deze visie.

Vertolkers hebben daarom te maken met een dubbele beweging op het terrein

van cultuur en samenleving. De vertolking wil iets zeggen in en tot deze context.

En deze context vormt tegelijk het culturele en sociale taalveld voor de weergave,

het appèl en de expressie van de wereld van de tekst in de vertolking.

focus op een aspect
Lange onderscheidt in deze context verschillende lagen en relativeert tegelijk wat

vertolkers moeten doen. Deze hoeven niet elke keer bij de voorbereiding een

uitgebreide cultuur- en maatschappijanalyse te geven. Wezenlijk is, dat ze bij de

voorbereiding de effecten van cultuur en samenleving op henzelf en op hun

gemeenteleden waarnemen en verwerken in preek of catechese. Volgens Lange is

één van de activiteiten van de preekvoorbereiding de ontsluiting van de situatie in

drie opzichten. Vertolkers dienen (1) hun hoorders in hun relatie tot leeftijd en

context te kennen, (2) kennis te nemen van het maatschappelijk krachtenveld en

(3) kennis te hebben van het voorverstaan bij gemeenteleden van de christelijke

overlevering (Lange 1976, 36-39). Voor catechese ligt dit nauwelijks anders. 

Wat het tweede punt betreft, maakt Lange een onderscheid tussen een ‘Lage 

vor Ort’ en een ‘homiletischer Grosswetterlage’. Hij wil niet zozeer dat 

vertolkers de maatschappelijke orde en de politieke gebeurtenissen en manieren

om de wereld waar te nemen en meester te worden bestuderen en verwerken
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(‘Grossswetterlage’), maar vooral dat de effecten van de maatschappelijke

factoren op de angsten, verwachtingen en onmachtsgevoelens van mensen in de

‘Lage vor Ort’ tot het hermeneutisch bewustzijn van de vertolkers gaan door-

dringen. Lange vat die effecten samen in ‘die Erfahrung der Nichterfahrbarkeit

Gottes in der Lebenswelt der Zeitgenossen’ (38). Hij beseft overigens, dat de

maatschappelijke orde op veel meer punten dan alleen (het ontbreken van) de

Godservaring van invloed is op hopen, denken, handelen, conflicten, oordelen,

vooroordelen, misverstanden en frustraties van gemeenteleden. 

Nu doen vertolkers in de regel wel meer dan ingaan op de effecten van cultuur en

samenleving op gemeenteleden of op veel mensen in de Nederlandse samenle-

ving, ongeacht of ze bij een gemeente horen of niet. Inderdaad, het komt aan op

beperking op het brede veld van cultuur en samenleving. In termen van Buttrick

(Buttrick 1987, 59ff.) wordt van vertolkers de durf gevraagd om in de vertolking

de lens op de sociaal-maatschappelijke werkelijkheid zo te hanteren, dat een ver-

antwoorde uitsnede is gemaakt (focal field), dat er op een bepaald punt is inge-

zoomd (focal depth) en dat het engagement van de vertolker (degene achter de ca-

mera) in het gekozen gezichtspunt merkbaar wordt (lens depth). Maar op de ‘foto’

van de werkelijkheid behoeft niet uitsluitend de uitwerking van cultuur en sa-

menleving op gemeenteleden te staan, er mogen ook kritische uitspraken over de

ideologie van de moderne samenleving op voorkomen of aanzetten tot diaconaat.

8.2 Vier vertolkingen

In vier geschriften ten behoeve van de gemeente wordt de vertolking van ons

tekstfragment met het oog op de verschillende contexten van cultuur en samenle-

ving geanalyseerd. Schilder heeft in 1924 een relatie gelegd tussen de Openbaring

van Johannes en het sociale leven, Miskotte in 1943/44 met de oorlog en de crisis

van de cultuur, Boesak in 1980 met het probleem van sociale integratie, de apart-

heid en Dingemans in 1989 met de vraag naar God in onze cultuur. We zien de

besproken werken niet als exegetische commentaren, die de Apocalyps in de tijd

van ontstaan voor zover mogelijk willen verstaan, maar als vertolkingen voor tijd-

genoten in hun culturele en maatschappelijke situatie. We beschrijven de posities

eerst met het doel nader inzicht te krijgen in de manier waarop deze vertolkers

met hun visie op cultuur en samenleving omgaan. In een volgende paragraaf wor-

den de posities verbonden met onderscheidingen in culturele en sociale factoren.

8.2.1 Het sociale leven en de antithese
Schilder, in armoede opgegroeid, schrijft in ‘populaire vorm’ in een weelderige

stijl in ‘de Openbaring van Johannes en het sociale leven’, dat de Openbaring van

Johannes van groot belang is voor de perspectieven van het sociale leven, zowel

voor de beginselen als voor de profetie aangaande de afloop en ontwikkeling van

de sociale strijd (Schilder 1972, 15).

We gebruiken de vierde druk uit 1972 van dit in 1924 verschenen, in 1925

bewerkte en in 1951 met nieuwe hoofdstukken uitgebreide boek. In feite zijn

de herdrukken recontextualiseringen en heractualiseringen. In 1924 is de

context die van de heilsverwachtingen van communisme en religieus socialis-

me, terwijl in de derde druk van 1951 de achtergronden van het nationaal-

socialisme aanwezig zijn en Schilder verder de Openbaring van Johannes
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uitlegt in de context van de geleide economie, het streven naar een verenigd

Europa, de oecumenische beweging en de scheuring in de Gereformeerde

Kerken (Griffioen 1990, 39v.).

Christenen moeten voor alle levensterreinen leren denken vanuit de antithesege-

dachte, die hij bijvoorbeeld leest in de boodschap aan de brief aan Tyatira, waar de

aanpassing aan de Romeinse situatie voor christenen een strijdpunt was. Volgens

hem gaat het in Tyatira om een conflict tussen profiteren en profeteren. Mogen

christenen profiteren van iets dat algemeen als een adiaforon gebaseerd op chris-

telijke vrijheid werd gezien (eten van offervlees) of blijven ze geroepen principieel

te profeteren en in de kwestie van de adiafora net zo lang te zoeken en te bidden

tot er licht en leiding is. Immers in de hemel en op de nieuwe aarde zijn adiafora

onbekend (Schilder 1972, 103-112,111; zie ook 36v.). Uitsluitend telt het principe

van profeteren. De antithese wordt door God principieel gesteld en de hele

worsteling om de sociale kwesties wordt in het licht van de ontzaglijke tegenstel-

ling tussen hemel en hel gezien en is beheerst door een waar-vals-schema (36).

Schilder ziet de tegenstelling waar-vals in 5:12-14,17; 6:3,14-16; 9:20,21; 11:2;

11:7,8,18; 12:17; 13:16,17; 14:1,9; 17:6; 20:4,5,9,14,15; 21:10; 22:11.

God stelt de antithese, maar goed beschouwd ziet Schilder de beweging

andersom. De wereld stelt zelf de antithese, als mensen radicaal Christus volgen

en burger willen zijn buiten de grenzen van de voorhanden wereld. Met deze

‘grote boycot’ door ‘spelbrekers’, die niet meegaan in de utopische droom van

vereniging van alle mensen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven

geeft Schilder aan, dat het eigenlijk niet om de sociale klassenstrijd gaat, maar om

de onderliggende geestelijke tegenstellingen (13:16).

In dit verband werkt hij op het maatschappelijk middenveld de tegenstelling

uit tussen vakorganisatie en kerk. Hij wordt wantrouwig als vakorganisaties

mensen willen binden en gelijkschakelen. De kerk moet voor de organisatie gaan,

omdat aan de kerk Gods Woord is toevertrouwd, dat spreekt van een ijzeren

systeem in de besluiten van de raad Gods, ‘ook waar Hij daarin opneemt die

sociale nood’ (121). Elke uitspraak van vakorganisaties moet worden getoetst aan

het Woord van God. ‘Waar de kerk niet meer het eerste woord heeft, niet qua

kerk, maar qua sleutelbewaarster van de basileia...daar onbreekt de profetie; en

daar wordt...ook het prachtigst georganiseerde volk, “ontbloot”’ (114). De kerk als

functie in de antithese weet en werkt in gebed en geloof mee met Gods plan: door

deze geestelijke energie zal door alle rampen heen de kerk uit de wereld worden

gehaald, maar ook de wereld uit de kerk. Van een onderscheid tussen een

algemene geschiedenis en een heilsgeschiedenis wil Schilder niet weten: ‘In het

ene wereldgebied is de verwikkeling in de grond der zaak een verwikkeling van 

de strijd van Christus tegen Satan, van Geest tegen beest. Sociale worstelingen

zijn daarom brokken van de kerkhistorie; die is immers de mensheids-

geschiedenis’ (46). De antithese zal zich volgens 22:11 vanzelf toespitsen, maar de

gemeente moet haar ook actief tot openbaring brengen volgens 18:4 door weg te

trekken uit Babylon (348).

In de context van allerhande oplossingen van het sociale vraagstuk, zoals het

utopisch socialisme of de katholieke moraal, wijst Schilder op het geestelijk

element. Hij plaatst daarin, daartegenover, daarboven Christus, die ‘antithetisch-

richtend’ staat niet tegenover instituties van natuur en staat, maar tegenover de

zonde (161). De Openbaring van Johannes kan en wil daarom niet meezingen in
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het koor van profeten die vrede roepen en alleen goede boodschappen willen

brengen (188).

Anders dan Miskotte hoort Schilder in de poëzie van H. Roland Holst geen

messiaans verlangen. Hij ziet overeenkomst met Rome’s eredienst, liturgie en

kerkleer (1972, 157). Hij stelt - niet zonder felheid - tegenover het droombeeld

van de socialistische heiligendag (‘vrouwengroepen waren de rozenbladen; zij

hadden zich geschikt naar leeftijdsgraden langs dat zacht-glooiende

amphitheater’- Roland Holst) het visioen van de stuivende paarden uit Op. 6,

van mensen die elkaar oorlog aandoen en doden (1972, 165). Andere thema’s,

die Schilder aansnijdt zijn: armoede, de relatie tussen ziekte en zonde in een

spannend contrast tussen Christus en Asclepius. Verder komt hij te spreken

over honger en historisch materialisme, over morele herbewapening, over de

volkenbond en over de Islam. In discussie met Nietzsches vraag of het

christendom geen verheerlijking van zwakheid is, contrasteert Schilder

Christus met Zarathustra (anti-christ) en met een bedelaar (Schilder 1972, 

77-98). ‘Slachten nu - dat kan Zarathustra waarderen. Maar geslacht-worden,

neen, dat nooit’. Daartegenover is echter de berusting van de bedelaar 

desertie, het hoogmoedig prijsgeven van taak en wereld: als Christus huilt om

de stad, gaat hij er juist binnen. Weliswaar maant de Openbaring van Johannes

om uit Babel weg te trekken (18:4), maar niet uit verachting, maar om geen deel

te hebben aan de zonden. Christus heeft met Zarathustra de wil tot de daad en

met de bedelaar de wil tot lijdelijkheid gemeen. Daarin gaat Christus voor, in

heiligmaking (19:8) en in lijdelijkheid (12:6) (Schilder 1972, 90,92).

Wat zegt Schilder over de antithese in ons tekstfragment, als we letten op de

sociale kwesties, de wereld, de kerk en op het spreken over God? Johannes

schouwt, dat de sociale kwesties meehelpen in de worsteling om de antithetisch

bepaalde toekomst van hemel en hel (36). Uit de schildering van Babylon blijkt

dat in het laatste der dagen de sociale strijd woedt met nooit eerder vertoonde

hevigheid. Maar aan kopen en verkopen, schaarste en distributie, economische

destructie en het grootkapitaal van de handelaren, zal de Almachtige in één keer

een eind maken. Daardoor wordt de sociale strijd gerelativeerd. Het heeft zijn zin,

recht en plicht voor dat alles te strijden, maar het oordeel leidt ertoe dat in de

hemel en in de hel geen sociale kwestie meer is (38). In de hemel is alles sociaal

en de hel is niet sociaal, omdat daar het eigenbelang het heersende klimaat

bepaalt. Weliswaar zou men het visioen kunnen lezen als afschaffen van

klassenjustitie en klassenstrijd, maar mensen zullen de kloof tussen ongelijken

niet kunnen dempen, dat is te zien aan het Babylon van de eindtijd, daar is een

grote kloof tussen rijk en arm. En dat is voor Schilder het bewijs dat de tegen-

stellingen door mensen niet kunnen worden opgelost. Dat blijkt ook uit het

afschuwelijke visioen van het avondmaal van de onreine vogels (19:17-21). De

vogels worden opgeroepen niet alleen het vlees van de rijken, maar ook dat van de

verdrukten te eten. Alles, zoals de sociale kwestie, de honger, de armoede, heeft

precies dat belang dat God er in de uitvoering van zijn besluiten aan stelt, zo stelt

hij, even consequent als hard. Hij voegt er een opmerking aan toe omtrent de

persoonlijke verwerking van de sociale strijd: daarom hoeft en mag de strijd om

recht een mens nooit geheel in beslag nemen.

De wereld is uiteindelijk onmachtig. De klaagzang van de kooplieden en zeelui

is de oecumenische belijdenis van wereldonmacht ‘bij deze ineenstorting 

van de wereldstad met haar verblindende weelde, haar verfijnde idolatrische
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gedegenereerde culturele eros, zelfverheffing, wereldverkeer, wereldheer-

schappij, overwicht op de wereldmarkt en vijandschap tegen de dienst aan God’

(294), beheerst door de geldmarkt, zoals Babylon, Thebe, Rome, Byzantium,

Bagdad, Londen, New York, Berlijn, Parijs. Schilder oordeelt met nauwelijks

verholen woede (uit angst?) negatief over de Verenigde Naties, de rechten van de

mens, de Islam en de opkomst van Chinezen door ze tekenen van Babylon te

noemen. ‘Babels kinderen zijn de eudaemonisten der laatste dagen. Welnu: de

eudaemonist zoekt de lust. Maar hij vindt ... tranen’ (306). 

Wat de kerk betreft, refereert Schilder aan de vraag of Babel met haar afgoderij

een valse kerk of een valse polis is. Volgens Schilder allebei, want een kerk die

collaboreert met of begrip toont voor Babylon, is een door non-interventiepolitiek

gedreven valse kerk (288). Denken humanisten dat de stad mogelijkheid voor

emancipatie van de mensen is, de ziener ziet dat de cultuurmens door de stad als

onvermijdelijk kwaad wordt overmeesterd. Helder is het niet wat van christenen

in de sociale nood gevraagd wordt (Schilder veronderstelde vermoedelijk bij zijn

lezers de juistheid van de gangbare gereformeerde zede). Hij spreekt over

getuigenis, voorbede, profetie en over het medewerkerzijn in algemene termen,

in het besef, dat er ondanks Gods verzegeling van de toekomstfactoren ‘een

roeping ligt tegenover heel de kosmos op die mens, die de schepping om

zijnentwil hoort zuchten, en die Gods stem hoort roepen, dat hij zal ingaan tot

Gods sabbath’ (345).

Al heeft Schilder veel gevoel voor beeldtaal, hij leest de Openbaring van

Johannes als een schets van feiten en van factoren over de samenleving en de

komende wereldondergang. Dit schetsboek verzegelt de factoren, die de toekomst

bepalen, die God in gedachten heeft en daarom kan niet één sociaal profeet de

toekomst in schets brengen (129,131). Volgens hem is ‘God altijd systematisch. Bij

Hem is alles ordelijk’ (119). En de ziener ziet het systeem van God vastgelegd van

voor de grondlegging der wereld, ook in de zo ordelijk in zeventallen ingedeelde

Openbaring van Johannes, die ‘in het systeemloos, grillig verloop van ‘s mensen

sociale streven en van der wereld sociale lot God de super-logische ordening doet

zien van Zijn systeem, Zijn welberekend plan’ (121). Dit alles maakt dat geen

enkele sociale profeet de toekomst in schets kan brengen. Het einde komt er niet

door revolutie of evolutie, maar alleen door het wonder, het gewelddadig

ingrijpen van God, ‘die plotseling uitschietende ontbindingsmacht’ (43).

Sprekend over dit handelen van God wijst hij er op dat Babylon aan zichzelf te

gronde gaat: ‘enerzijds is Babels ondergang straf, vergelding, en daarom een acte

van boven (18:8,20,21), anderzijds is zij evenzeer een acte van beneden; niet

“mechanisch” wordt het gericht opgelegd, maar “organisch” voltrekt het zich, in

en door de natuurlijke loop der dingen heen. De kracht der ontbinding zetelt bij

de zondige wereld van binnen, en werkt dus van binnen uit aan haar dood’ (303).

Toch verloopt de ondergang niet vanzelf, bekering is nog mogelijk. In de

ondergang van Babylon (‘wereldruïne’ -286), ziet Schilder een theodicee, een

‘goddelijke bewijsvoering voor de “diacritische” betekenis van Golgotha’, Gods

grote ‘bouwoffer’ voor het fundament van de stad Gods (297). 

Voor Schilder geldt de antithese tussen God en de wereld en telt het eschatolo-

gisch voorbehoud voluit als relativering van alles wat zich wil vereeuwigen onder

alle omstandigheden en in alle situaties als een constante. Zoals hij de kerk tekent

in de Openbaring van Johannes, zo moet ze ook in Schilders tijd en elke tijd zijn:

een zuiver en gezuiverd Tegenover. Het lijkt wel alsof God zich weinig aantrekt

van wat mensen in opbouwende zin doen, maar onverstoorbaar Zijn eigen gang

gaat. Mensen produceren chaos en God produceert systeem. Schilder stelt 
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sociaal-maatschappelijke vragen uitvoerig en diepgaand aan de orde in zijn vertol-

king van de Openbaring van Johannes. Die vertolking is goed gedocumenteerd,

maar stoelt op de veronderstelling dat de Openbaring van Johannes feitelijke

informatie over eindtijdontwikkelingen schetst. Het komende oordeel werpt haar

schaduwen vooruit over elke maatschappelijke beweging die de zonde meent te

kunnen overstijgen, die het heil te voortijdig grijpt of mensen knecht. Hij legt

Gods systematische plan bloot, waar ieder onder te buigen heeft. Hij relativeert de

onderbouw vanuit de mechanisch vaststaande bovenbouw en loopt daardoor toch

het gevaar met een ideologie der rijken te komen.

Zo vraagt hij naar aanleiding van de tegenstelling tussen Asclepius en

Christus: ‘Zal men het zwaartepunt verleggen van kruis naar Asclepius-

tempel, van zonde naar ziekte, van pneumatische genade naar physieke

gezondheid, van verzoening naar een verlengde toestand van “fit”-zijn, van

“in-vorm”-wezen,..van Woord naar brood, van rechtvaardigmaking naar

heerlijkmaking, van paradijs Gods naar heilstaat der mensen?’ (Schilder 1972,

69). Drijft Schilder hier niet uiteen wat God niet wil scheiden? 

Schilder spreekt ter wille van het systeem soms genadelozer over armen en

hongerigen dan God (die het slachtofferperspectief gekozen heeft) en dan de

Openbaring van Johannes (met de roep om gerechtigheid van de martelaren). En

hij legt God al te veel systematisch vast. In deze hermeneutiek biedt de samen-

leving een wijd scala van strevingen om de nood op te heffen, ze is de variabele.

God is de onveranderlijke eenduidigheid. Hoewel christenen niet alles van God

kunnen weten, is bij Schilder de gedachte vrijwel afwezig, dat God verrassend

anders met de feiten en factoren zou kunnen omgaan dan de Openbaring van

Johannes ze in haar kennis van God en Zijn heil aangeeft. Transcendeert God

uiteindelijk niet alle spreken over Hem?

8.2.2 Cultuurcrisis in de Tweede Wereldoorlog 
Onder het hoofd ‘crisis der cultuur’ bespreekt Miskotte in ‘Hoofdsom der historie’

Openbaring 17:5-9 en 18:9-14, 20 en 24 (Miskotte 1945, 381-405). De Openbaring

van Johannes beschouwt hij als een door en door joods boek, een bewijs dat het

Oude Testament de eigenlijke Schrift is en alle woord- en denkmateriaal biedt,

dat nodig is om Christus te verkondigen (Miskotte 1945, 14). Hoe speelt de

context een rol in deze niet eenvoudige voordrachten?

Het leerhuis werd in de winter van 1943/44 gehouden ‘voor niet-kerkelijken

(en ook voor kerkelijken)’ (Miskotte 1945,5). De ondertitel luidt: ‘voordrachten

over de visioenen van den apostel Johannes’. Miskotte bespreekt dus de

boodschappen aan de gemeenten niet, maar hij geeft wel een korte typering

van de zeven steden. Zijn boek is in spreektaal geschreven, maar is niet een-

voudig gesteld. In de tweede les gaat Miskotte in op mensen, die hem niet

begrepen. Hij negeert dat bezwaar eigenlijk en zegt tegen de buiten-

kerkelijken dat ze niet na één avond al kunnen redeneren over deze zaken en

tegen de kerkelijke mensen zegt hij, dat ze teleurgesteld zijn, omdat ze niets

over het verloop van de wereldtijd horen. Miskotte schat zijn kerkelijke hoor-

ders in als mensen die uit de Openbaring van Johannes willen horen hoe laat

het feitelijk is op de klok van de wereldgeschiedenis. Hij zegt tegen hen dat

hun onbegrip wel moest komen. Als het niet gekomen was, had hij er omheen

gepraat (Miskotte 1945, 31v.). Hij denkt ook dat ze denken dat de Openbaring
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van Johannes niet-symbolisch uitgelegd moet worden, als onmiddellijk toe-

pasbaar op de situatie, als opschriften bij plaatjes uit de krant (Miskotte 1945,

280). De hoorders zullen wel teleurgesteld zijn, dat ze de toepassing van de

hoofdsom der historie zelf moeten zoeken.

De titel ‘Hoofdsom der historie’ laat zich het beste verklaren met een citaat. Het

beest leek dodelijk gewond aan één van zijn koppen en genas toch weer (13:3).

Naar aanleiding van de onuitroeibare neiging van de mensen om het beest te aan-

bidden, zegt Miskotte: ‘Deze waanzin zal de geschiedenis in elke crisis begeleiden,

hij zal zijn stempel drukken op iedere totalitaire wending des tijds; deze spanning

van den antichrist, die sterft en toch niet sterft, die wederkomt en die leeft, zal de

hoofdsom der historie blijken, zoolang Christus verborgen is’ (301). De

Openbaring van Johannes verkondigt niet opeenvolgende gebeurtenissen, maar

verkondigt te midden van de herhaalde ontzettingen der wereld als blijde

boodschap aangaande de zin der wereldgeschiedenis, ‘de kosmische beteekenis

van Christus en de alomtegenwoordige kracht van Zijn heilswerk’ (281). Miskotte

is terughoudender in het spreken over God dan Schilder en ziet niet zo duidelijk

Gods ordelijk handelen in het feitelijk verloop van gebeurtenissen. De toon van

Miskotte is pastoraal en zoekend en hij overstijgt de eigen situatie. 

Al leest hij de Openbaring van Johannes niet als tekst bij wat in het heden

gebeurt en al beseft hij dat de vermoeide hoorders zich zouden oprichten

wanneer hij over de politieke actualiteit van de bijbel zou beginnen (280v.), zijn

hele leerhuis door geeft hij soms directe, soms meer beeldende verwijzingen naar

de oorlog en de bezetting. Dat Johannes op Patmos zit vergelijkt hij met

‘Schutzhaft’ (94). Vaak zijn de toespelingen bedekt. Sprekend over de verbazing

over de macht van het beest uit de afgrond (13:4): ‘kolossaal kreunen zij. “ het is er

toch maar en zij spelen het toch maar klaar”’ ...’de macht over de groepsziel! de

roes van de vereering! het zich schor schreeuwen, terwijl de ziel zich, verrukt,

uitgiet, overgiet in het collectieve leven’ (293). Aldus beschrijft hij Rome’s macht

met een beeld van de massabijeenkomsten van het nationaal-socialisme. Door

beelden van de eigentijdse werkelijkheid te gebruiken om het Rome van toen te

tekenen gaat het beeld van de Openbaring van Johannes toch inwerken op het

verstaan van de eigen tijd. Een ander voorbeeld laat zien hoe Miskotte door

beelden een directere herkenning en typering van het heden oproept en hoe hij

ook nieuwe beelden schept. Als hij Openbaring 16 bespreekt, heeft hij het eerst

nog feitelijk-concreet over ‘het beest van de totaalstaat’, ‘Armageddon, de hel van

een tankslag in de zengende woestijn’. Maar in de kikkers uit de bek van de draak,

van het beest en van de valse profeet (16:13), ziet hij de gevaarlijke verdwerging

van de demonische zin. ‘De ideëen vallen schots en scheef door de lucht als

vleermuizen’ en dan tekent hij met een prachtig en navoelbaar nieuw beeld, dat

de betekenis van de tekst en de duiding van het heden verbindt: ‘De symbolen

staan nog, de vaandels van het plan waaien nog met de oude teekenen in hun

banen, maar verslobberd als een vaatdoek, die is blijven hangen in den regen uit

een keukenvenster’ (383). Dat trieste beeld tekent paradoxaal een triomfantelijk

gevoel en loopt op het einde vooruit. Miskotte vergelijkt de ondergang vervolgens

met de afloop van een roman van Hamsum die zo’n treurig beeld van misselijke

karakters in een sanatorium schetst, dat hij geen andere afloop kon bedenken dan

het boeltje maar in brand te steken (384).

Opvallend is dat Miskotte in de verwarring van de oorlog spreekt over het goed

recht van de ‘gewonen, zonder zalving of wijding optredenden staat’, over het

goed recht van de politiek en de macht en over een dwangvrij discours: ‘Politiek is
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de kunst van conversatie, van den omgang met menschen, op een hoogeren trap,

ze is de arbeid, een grondslag van verstandhouding te scheppen’ (285). Hij heeft

het niet steeds expliciet over de oorlog, al heeft dit spreken over politiek daarmee

alles te maken. 

Het is niet eenvoudig een lijn te onttrekken aan zijn associatieve en springeri-

ge gedachtegangen. Dat is daarom ook moeilijk, omdat hij verscheidene begrip-

pen zowel in een neutrale als in een door de openbaring gekwalificeerde, negatie-

ve betekenis gebruikt, begrippen zoals natuur, cultuur en staat. Het hoofdstuk

over ons tekstfragment handelt over het ‘Untergeschichtliche’, over de cultuur die

in een crisis raakt, terwijl de geschiedenis voortgaat naar Gods raad, over de cul-

tuur die door het profetisch oordeel van de geest geoordeeld wordt, dat overigens

niet een oordeel is ‘dat keft vanuit burgerlijke nijd’ (zoals D.H. Lawrence ten

onrechte meent). De cultuur is ambigu: opdracht, maar ook vlucht voor het lot.

Weliswaar gebruikt de mens in de cultuurarbeid moederlijke krachten, maar deze

krachten kunnen zich karikaturaal verzelfstandigen en de natuur verschijnt dan

als lichtekooi. Ze is iets diepers dan vadertje staat, deze moeder en hoer van alle

civilisatie die de aarde uitbuit en de zielen verpulvert (388). Kenmerkend voor de

hoer is dat ze zich niet kan oriënteren aan een vast punt en zich niet wil binden

aan wetten en normen. Ze gebruikt ze zoals het haar uitkomt.

Miskotte ziet de hoer als: Rome, wereldrijk, cultuur, civilisatie, die blijft als de

cultuur verzinkt, caricaturaal tegenbeeld van moederlijke oerkrachten, iets

diepers dan de staat, de natuur-zelf, cultuurgemeenschap in ontbinding,

natuur met haar barenskracht en met haar beschermende dekking in het graf,

moeder van alle ontuchtige mensen, moeder van alle cultuur op aarde, die

boeleert met de eigenmachtige natuur, moeder van alle civilisatie die de aarde

uitbuit, ongebondenheid van de ziel, tedere en wrede vitaliteit, volksziel, lot,

moeder van alle ongebondenheid, bandeloos proberen en losbandig er-op-los-

existeren.

Miskotte schetst de culturele ondergrond van de staat, namelijk de ongebonden-

heid. De morele ernst van Israël brengt met zich mee dat het leven hangt aan de

moraal en dat er een beslissend onderscheid is tussen dienst aan God en

afgoderij. Door dat onderscheid tussen de Naam en de goden te maken wordt het

zuivere leven beveiligd tegen de ongebonden oerdriften, die zich onder de opper-

vlakte van de werkelijkheid roeren. De morele ernst geldt allen, want wie denkt

dat moraal alleen iets is voor de massa en niet voor de beschaafde elite is een

kleine nihilist. Deze onderhuidse krachten zijn er en ze zijn er ook weer niet,

want ze zullen vergaan: de ondergang van Babel wordt al bezongen. Hoewel ze in

principe overwonnen en vergankelijk zijn, moet hun invloed niet genegeerd

worden. Het beest (de absolute staat) is eigenlijk al voorbij, maar de vrouw (de

ongebondenheid) is er nog en legt meer beslag op de mensen dan de absolute

staat en overleeft als ondergrondse stroming de absolute staat.

Daad en lot vormen de bouwstenen van de cultuur (bijvoorbeeld het lot van

een polderland en de daad van Willem van Oranje heeft in Nederland cultuur

geschapen). De daad wil het lot uitbannen - Miskotte noemt een reeks technische

vindingen als blusapparaten en stevige wolkenkrabbers - ,maar de wereld, die

alleen op de daad gegrondvest is, zal bestaan uit staalharde mensen en vroeg of

laat breekt de catastrofe uit en slaat het lot weer toe. De onderwereld opent zich

dan en ondermijnt de staat. Miskotte ontwaart een reeks: de cultuur (het

hellenistisch levensgevoel) houdt het langer uit dan de staat en de economie weer
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langer dan het levensgevoel van ongebondenheid. De val van deze reeks 

(staat-cultuur-economie) is een oordeel van God, een bevrijdend rechtzetten van

het leven van de mensen. Dat oordeel werkt ook in positieve zin als de gasoorlog

of de ‘dodelijke vertestralen’ uitblijven.

Miskotte stelt in de oorlog de geestelijke (demonische) basis van de staat

centraal. Hij spreekt betrekkelijk weinig over de economische kant van Babylon.

De kooplieden hebben liever niet te maken met vadertje staat. Alle handel is

tussenhandel, ‘een handeling zonder de barensmacht van de moeder en zonder

de ordeningskracht van de vader’ (398). Stort de economie in, dan is dat omdat de

dingen hun waarde verliezen. Het is een ondergang door overvloed. Hij merkt op,

dat de voedselvoorziening pas laat in het rijtje waren van de kooplieden voorkomt

en bij de ‘zielen van de mensen’ (18:12v.), die ook te koop zijn, heeft hij het over 

‘het berooven van de laatste kiemen der verwachting, die de armen met het leven

zou kunnen verzoenen’ (399).

De vraag hoe het met de cultuur staat kan hij uiteindelijk niet beantwoorden

(al noemt hij een pessimistisch en een optimistisch antwoord), omdat de wereld

van God, waarvan de profetische Openbaring van Johannes spreekt, boven de

cultuur staat, boven daad en lot. De profetie doorlicht ons zo, dat ons diepste

bestaan niet in de cultuur ligt, maar geborgen is in de ruimte der kerk. De crisis

van de cultuur breekt uit omdat het oordeel van God en van de mensen samen

stemmen (18:20). Het bloed, waarop de cultuur is gebouwd, is er een teken van

dat waar de kerk vervolgd wordt ook de humaniteit wordt vernietigd, krachtens

‘rebellie tegen Gods gebod, een Wodanswoede tegen alle weerloze creaturen’

(401). Pastoraal gaat Miskotte in op de geruchten over de vrijheid waardoor de

hoop teleurgesteld is. De hoer ‘trampelt zelfs onze meest bescheiden

verwachtingen tegen de grond’ (402). Miskotte zegt daarop dat de mensen zich

moeten inprenten dat de uiteindelijke regering niet bij het lot of bij de daad ligt of

bij henzelf en hij citeert een lied van Paul Gerhardt (‘Laat Hem besturen waken’)

en concludeert dat ‘de verticale zingeving van het gebeuren’ in de regering van

God te zien is, die in Christus de eeuwen draagt en ordent en de harten leidt en

verblijdt. Bij de opkomst en ondergang van culturen zijn constanten: Gods toorn,

vergeving, liefde en geduld; en van de kant van de mensen schuld, vertwijfeling,

berouw, geluk en hoop en liefde. Dat het ware lot van de gemeente rust in God en

dat de ware wijsheid onder het drijfzand van de politieke crisistijden verankerd is

in het Woord, mag ook daarin blijken dat in de gemeenschap van de kerk de afwe-

zigheid van de Duivel ervaarbaar is.

Uit deze overmaat aan associaties, kunnen we concluderen, dat Miskotte naar

aanleiding van ons fragment in de Tweede Wereldoorlog kritisch zinspeelt op de

totaalstaat, dat hij meeslepend de culturele basis van ongebondenheid blootlegt

en dat hij tegen de vertwijfeling in opkomt voor het zuivere politieke discours

gebaseerd op moraal. De gedachte, dat God boven lot en daad staat en het

herhaalde refrein in de Openbaring van Johannes dat de macht van Babylon in

rook is opgegaan, vormen de ondergrond voor de verwachting van een oprecht

politiek gesprek. Miskotte vertolkt vanuit zijn, uit ander werk bekende, analyse

van de spanning tussen natuur en geschiedenis en van Edda en Thora. Soms

spreekt hij over Rome en leest hij de eigen cultuur terug in de tijd van ontstaan

van de Openbaring van Johannes, dan weer is de tekst van de Openbaring van

Johannes de analyse van de cultuur van de hoorders, maar meestal is de tekst-

analyse ondergeschikt aan de cultuuranalyse en verschaft de tekst hem de beelden

er bij (bijvoorbeeld bij zijn moeizame spel met Moeder, natuur, hoer). Hij had

zijn verhaal voor een groot deel ook zonder de verwijzing naar de tekst kunnen
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houden. Miskotte gaat min of meer beschrijvend te werk en hoopt dat zijn

beeldenrijk betoog, waarbij hij de beelden aan de Openbaring van Johannes

ontleent of zelf de beelden voortzet in nieuwe beeldspraak, intrinsiek overtuigend

is voor de hoorders, die hij tot een zelfde dieptepeiling van de verderfelijke

structuren van de staat en de cultuur wil brengen als naar zijn ogen de

Openbaring van Johannes geeft.

Deze analyse van Miskottes vertolking noopt tot een kanttekening, die even de

beschrijving van de vier vertolkingen onderbreekt. In hermeneutische zin is het

opvallend, dat Miskotte’s werkwijze strookt met moderne inzichten van de

hermeneutiek. Volgens Ricoeur werpt een tekst een wereld voor zich uit, zoals we

eerder zagen. Er ligt een overvloed aan betekenissen in opgeslagen, die gaan

leven, als mensen zich de tekst vanuit hun eigen referentiekader en gevoelens

vanuit hun interpretatie van cultuur en samenleving gaan toe-eigenen. Miskotte

had een groot aantal poëtische en filosofische teksten ter beschikking, die hij een

intertekstuele relatie met de Apocalyps kon laten aangaan. Hij was zelf creatief in

het vinden van nieuwe taal (al spreekt die taal mensen van 1998 waarschijnlijk

niet meer aan) en kon gevoelens verwoorden en oproepen. Hij schotelde zijn

hoorders een eigen cultuurbeschouwing voor. Met die middelen en mogelijk-

heden liet hij goed zien dat zijn eigen verlangen naar Gods presentie en ook zijn

lijden aan zijn tijd, gevoegd bij zijn pastorale begrip van de gemeente in de

context van de Tweede Wereldoorlog, in de wereld voor de tekst konden binnen-

gaan. Of nog weer anders gezegd: door de toe-eigeningshermeneutiek van

Miskotte komt iets van de wereld van de bijbel binnen in ‘iets’ van de wereld van

Miskotte en de lerende gemeente. De hoorders kunnen door Miskottes weergave

direct deelgenoot worden van het beeldverhaal, dat voor auteur en gemeente van

toen betekenis had, uiteindelijke als profetisch spreken over Gods koninkrijk. Dat

binnenkomen van ‘iets’ van de diepte en rijkdom van de wereld voor deze tekst,

bemiddeld door het binnenhalen van Miskotte, maakt deze klassieke tekst tot een

invloedsfeer. Eenmaal door Miskotte en zijn hoorders toegeëigend wordt de

wereld van de tekst een ‘iemand’, een ‘persoon’, die samen met hen handelt,

zodat ze samen delen in het geheimenis van Gods wereld. Het gaat bij vertolken

om binnenkomen door binnenhalen. 

Maar deze analyse, die direct werd opgeroepen door de aanpak van Miskotte, gaat

ook op voor Schilder en de volgende vertolkers. Die waarneming houdt in, dat

mensen die zouden willen oordelen over de theologische legitimiteit 

van vertolkingen niet genoeg hebben aan een analyse van de gehanteerde

hermeneutische vooronderstellingen. De zojuist gemaakte hermeneutische

notitie aangaande Miskottes omgang met de Openbaring van Johannes zegt dan

ook meer over de kracht van Ricoeurs hermeneutische theorie, dan over de

theologische juistheid van de vertolkingen. De theologische juistheid wordt

eerder bepaald door de vraag hoe vertolkers het trinitarisch handelen van God in

relatie tot mens en wereld verstaan dan door de juiste hermeneutische theorie.

Toe-eigening in de gemeente, die de wereld voor bijbelteksten zowel interpreteert

als benut, is ten diepste een kwestie van geloofsovertuiging van wat hier en nu

over het koninkrijk van God in het geding met het kwaad moet worden gezegd en

niet moet worden gezegd. Ontwerpen van de intentie van de auteur, de intenties

van lezers en hoorders en de intentie van het bijbelgedeelte zelf kunnen in het

discours over de verantwoording van de vertolking wel een rol spelen, maar de

doorslag geeft hoe vertolkers over God in relatie tot de wereld denken. 
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8.2.3 Tegen apartheid
Aan Boesaks ‘Troost en protest’ lagen bijbelse overdenkingen ten grondslag voor

zijn gemeente in 1980. De kracht van de woorden van Johannes uit Patmos

veranderde zijn leven, toen hij ze las na de bloedige gebeurtenissen in 1976 in

Soweto. Hij heeft gepreekt, geprotesteerd, gedemonstreerd, is gearresteerd,

bedreigd, gevangen genomen, opgesloten, met traangas bestookt, heeft kinderen

op straat zien sterven en in die tijd heeft hij zijn boek, dat gebaseerd is op gedegen

exegetische werken, geschreven, terwijl de noodtoestand was afgekondigd. Hij

schreef niet vanuit een ‘perceived crisis’, maar vanuit een werkelijk doorleefd

noodperspectief, ‘in termen van de realiteit van lijden en verdrukking, van

vreugde en de hoop van de onaanzienlijke kinderen Gods’ (Boesak 1986, 19). Hij

noemt zijn onderneming ‘bijbelse exegese van de onderkant af gezien;

beschouwingen over de Apokalyps met betrekking tot de christelijke kerk van nu.

Of, liever gezegd, met betrekking tot de zwarte kerk in het huidige Zuid-Afrika’

(30), in 1980 een politiestaat, waar alle massamedia, de cultuur, de religie, het

onderwijs onder staatstoezicht staan, een staat die predikanten het zwijgen

oplegt, en die weerloze mensen de oorlog heeft verklaard, martelt en schrik

aanjaagt. De noodtoestand is geen metafoor en het beest is een relevant symbool.

Men kan zich in Nederland nauwelijks voorstellen wat dit perspectief geestelijk

en lijfelijk betekent en hoe woorden en beelden het vermogen hebben tot leven te

komen en protest en troost te voeden. Boesak voelde zich verwant met de taak die

Lüthi in de Hitler-periode in de Bekennende Kirche voor de kerk zag, namelijk

het ontmaskeren en weerstaan van het beest en hij geeft een belangrijke

hermeneutische sleutel voor het verstaan van de Apocalyps: ‘Zij die niet weten

wat dit lijden door onderdrukking betekent, die niet met Gods kinderen mee-

strijden voor het evangelie, die geen onderdrukking aan de lijve ondervinden en

de vrijheid en vreugde van de strijd tegen onderdrukking niet kennen, zullen

deze brief van Johannes van Patmos niet of nauwelijks kunnen begrijpen’(32). 

Hoe vertolkt Boesak met het oog op de noodtoestand ons tekstfragment? Hij

komt vrij precies over de exegetische discussie over de koppen van het beest te

spreken, voor hem zijn het werkelijke machthebbers, maar de kern van het

probleem is niet wie wie is. En hij brengt in de argumentatie een treffende

analogie in: ‘Het gaat er niet om of we bij D.F.Malan moeten beginnen te tellen,

of bij H.F. Verwoerd, of bij P.W.Botha, vanaf 1910, of vanaf 1948. Het gaat er hier

om dat we het mysterie doorgronden: dit beest, dit machtige, meedogenloze,

gewelddadige beest was en is niet, en het vaart ten verderve’(106). Boesak hoort

en ziet in het visioen van Babylons brandende ondergang de vergankelijkheid van

welk op bloed gebouwd machtssysteem dan ook. En als Johannes verbaasd kijkt

naar de weelderigheid van de hoer, ziet hij in Johannes’ blik het verwrongen en

ontredderde gezicht van de doodgemartelde Steve Biko, een ‘mysterium

iniquitatis’(107). Hij haalt een toespraak aan van P.W. Botha, die de noodtoestand

afkondigt en daarbij zegt dat Zuid-Afrika er alleen voor staat, ‘maar we hebben

onze veiligheidstroepen, onze militaire macht, ons geloof en onze God’ (109).

Daarin hoort hij de afgodische, hoogmoedige, maar in en door Gods visioen reeds

overwonnen macht van de hoer. En bij de opsomming van de handelswaar, waar-

door niet de politici, maar de kooplieden heersers der aarde zijn, valt hem onmid-

dellijk de slavenhandel in het rijtje op na de paarden en wagens. De kooplieden

weeklagen niet over de verloren gegane glorie en cultuur, maar over het feit dat er

niets te verdienen valt. In één adem brengt hij de actualiteit het beeld binnen: ‘..

het geweeklaag in Londen, en Washington, en Bonn over het “investeringskli-

maat” in Zuid-Afrika is geen uiting van zorg om het verloren gaan van de rijkdom
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van ons prachtige land, en al evenmin een blijk van mededogen met ons lijdende

volk. Net als toen is het geld van de handelaars het enige waar men zich zorgen

om maakt’ (111). Ook al was er ten tijde van de Openbaring van Johannes geen

aanwijzing dat Rome’s macht zou wankelen, belangrijk is het oordeel van God (Ik

zal u!) en het herhaalde geroep dat de macht van Babylon voorbij is en dat God de

rechtszaak zal berechten. Het gejammer wordt overstemd door het gejuich.

Conclusie: Boesak las de Openbaring van Johannes niet als een voorspelling

over het verloop van de geschiedenis. Voor hem was het beeldencomplex opeens

niet duister meer met al die vreemde verwijzingen. Het was opnieuw een 

‘disclosure’, die om ‘commitment’ vroeg. Het is net alsof we ons niet meer

hermeneutisch hoeven af te vragen in hoeverre ‘iets’ van het beeld correleert met

‘iets’ van de situatie. De situatie kan zonder omwegen herkend worden in de

visioenen. Alsof de krachtige visioenen sluimerend hebben liggen wachten tot ze

gewekt moesten worden en de Verborgene door hen ging spreken. Idealer

hermeneutische situatie voor het verstaan en vertolken is bijna niet denkbaar. Als

we bedenken dat in die tijd andere christenen het anders lazen, komen de chris-

tenen voor spannende vragen en dodelijke conflicten te staan, die in de tijd van de

Openbaring van Johannes ook speelden in de zeven gemeenten: hoe is onze hou-

ding tegenover het machtssysteem? Aanpassing? Afscheiding? Conflict met die

christenen, die in onze ogen fout kiezen en die we bestempelen als ‘synagoge van

de satan’? En hoe zou na de verkiezingen in Zuid-Afrika in 1994 de Openbaring

van Johannes gelezen worden? Of heeft het boek zich nu weer ter ruste gelegd? 

8.2.4 Dieptedimensies onderkennen: de goden van nu
In de homiletiek van Dingemans (1991) is niet een apart hoofdstuk te vinden over

de rol van cultuur en samenleving bij predikanten, maar dat wil niet zeggen dat

hij daarvoor geen oog heeft. De huidige situatie typeert hij als ballingschap, 

een situatie van machteloosheid en wachten en hij doet daarbij uitspraken over 

de hoorders en over de samenleving als: ‘Gedesillusioneerde wereld’, ‘veel

christenen voelen zich “vreemdelingen en bijwoners”’, ‘“vervreemding” en 

“marginalisering” zijn kenmerkende gevoelens van veel mensen’, ‘we halen het

onheil over onszelf als gevolg van onze manier van leven; als gevolg van

bewapening, milieuvervuiling, politieke uitbuiting, economische winst,

hoogmoed, persoonlijke genotzucht, egoïsme’, ‘we hebben er deel aan en het

beangstigt ons tot diep in onze ziel’ (Dingemans 1991, 92v.). Met deze

omschrijvingen geeft hij niet zozeer de factoren van een maatschappij-analyse

aan als wel de uitwerking (zoals Lange bedoelt), die de maatschappij zijns inziens

heeft op mensen en laat hij zien hoe de ziel en het geweten worden geraakt. In

feite werkt in deze apocalyptische visie het theologische exielmodel er aan mee

dat de wereld zo gezien wordt. Doordat we zelf iets van vervreemding ervaren, en

doordat de kerk zegt: ‘we zijn in ballingschap, we kunnen niet veel kanten op’ en

doordat zo het symbool (model) Babylon als geloofstaal wordt geactiveerd, worden

dit onbehagen en deze vervreemdingsbeleving in een welvarende samenleving

(met historisch gezien meer mogelijkheden voor meer mensen dan ooit) ook nog

eens een keer aangewakkerd door de interpretatie vanuit een bijbels exielmotief.

Dat de tijd als exiel beleefd wordt, kan ook samenhangen met het feit dat de

mythe van de actieve, vrije en verantwoordelijke mens, die door de samenleving

wordt aangeprezen en gedragen, vastloopt op zijn grenzen.

Van de westerse samenleving zegt Dingemans in een theologische inter-

pretatie, die de religieuze bindingen aangeeft: ‘De goden van de economie en van

de welvaart, de goden van de veiligheid en de gezondheid, de goden van het
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egoïsme en de zelfverwerkelijking en de goden van het genot en het prestige

lijken grotere invloed te hebben dan de God van de Bijbel’ (Dingemans 1991, 92).

In zijn ‘praktijktheologie’ (Dingemans 1989, 10) Achter de schermen is deze

theologische maatschappij-analyse benut als hij het hoerige van Babylon (het

kolonialistische Rome van toen) vangt onder de term ‘vitaliteit’: ‘Alles is mee-

slepend in een welvaartsroes, in golven van vitaliteit’. Deze vitaliteit op zich wordt

niet geoordeeld in de bijbel, is ook niet het kwaad, ‘maar de zelf gekozen aanbid-

ding en verabsolutering van de vitaliteit, die ten koste gaat van de schepping, van

de medemens en van de natuur is het kwaad’ (119v.). Het oude Rome wordt door

hem zo beschreven dat mensen de maatschappij van nu er in kunnen herkennen.

Dingemans stuurt met deze hermeneutiek van de analogische identificatie aan

op een profetische interpretatie van de situatie, waardoor de afgodische macht in

de samenleving wordt onthuld, die absolute aanhankelijkheid ten koste van de

vrijheid en het leven van mensen vraagt. Hij zoekt verbinding met de wereld van

de tekst door de geestelijke impact van de maatschappij op de enkeling uit te

werken.

8.3 Aspecten van cultuur en samenleving

In deze paragraaf onderscheiden we aspecten in de wijze waarop cultuur en

samenleving aan de orde kunnen komen, gedurende het prepareren van preek of

bijbelcatechisatie. We passen deze onderscheidingen toe op de analyse van de vier

vertolkingen met het doel om orde aan te brengen, maar ook om na te gaan of de

aspecten bruikbaar zijn in de verantwoording van de vertolking. We zullen ze

vervolgens opnemen in formele en materiële voorwaarden voor een verantwoorde

overgang van verstaan naar vertolken op het interpretatieveld van cultuur en

samenleving.

We gaan uit van een blijvende spanning tussen de goede boodschap van Gods

koninkrijk in het geding met het kwaad en de cultuur en samenleving. Die

spanning spreekt uit de bijbel en uit de geloofstraditie en brengt een interactie

met zich mee, een kritisch-aansluitend gesprek tussen de wereld van God en de

cultuur en samenleving. Dat gesprek is wederkerig. We kunnen nu eenmaal, ook

binnen de geloofsgemeenschap en verstaansgemeenschap, die de kerk is, slechts

met onze culturele, maatschappelijke en individueel ingekleurde bagage de goede

boodschap verstaan en vertolken. Het is een kwestie van geloofsveronderstellin-

gen, dat de Geest dit gesprek stuwt en stuurt in de richting van Gods toekomst

van liefde en vrijheid.

We kunnen een aantal interacties onderscheiden:

• het zojuist geschetste theologische uitgangspunt impliceert, dat de wereld van

de bijbel in interactie is met deze toekomstopenende inhoud;

• het door de schriften bemiddelde getuigenis aangaande het koninkrijk van

God in strijd met het kwaad is rechtstreeks in interactie met de gemeente, de

enkeling en cultuur en samenleving;

• de kerk, als brug van het getuigenis naar cultuur, samenleving en enkeling

heeft een relatie van interactie tot cultuur, samenleving en individu;

• de interactie tussen christelijk geloof aan de ene kant en aan de andere kant

cultuur, samenleving en individu komt op een unieke manier aan het licht in

de context, met het oog waarop een preek of catechisatie wordt voorbereid.
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Voor deze uitgangspunten sluiten we ons aan bij Dingemans 1996, 140-147.

Juist omdat het, naar de visie van Dingemans om interacties gaat, ziet hij

praktische theologie eerder als een hermeneutische wetenschap dan, zoals

Heitink, als een handelingswetenschap (141, 144). Deze tegenstelling doet wat

geforceerd aan, aangezien Heitink een integratieve praktische theologie

voorstaat, die langs hermeneutische, empirische en kritische weg de

bemiddeling onderzoekt in het persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk

leven (Heitink 1993, 94).

Het nu volgende schema, waarin de interactierelaties zijn terug te lezen, is een

variant op dat van Dingemans (Dingemans 1996; 41). Het verschil bestaat hierin,

dat we voor onze studie de speciale aandacht voor bijbelteksten als getuigenis

willen inbrengen en de drieslag cultuur, samenleving en enkeling hanteren. 

figuur 8

Uit dit schema is op te maken, dat er verschillende interacties mogelijk zijn. Zo

kunnen de huidige cultuur en samenleving van invloed zijn op het ontwerp van

betekenis en getuigenis. Bovendien kunnen cultuur en samenleving een thema

zijn in interactie met de context op een bepaalde dag in een bepaalde gemeente

voor een bepaald publiek. En verder gaan cultuur en samenleving schuil in de

context. Ze treden er in aan het licht, net zo goed als aspecten van het persoonlijk

leven van hoorders of catechisanten.

Schilder hanteert cultuur en samenleving als thema en context, als hij de

Openbaring van Johannes als Gods antithese wil verkondigen in allerhande in

zijn tijd actuele sociale kwesties. Toch is de schets van de maatschappelijke

situatie van toen soms zodanig, dat er geen verschil lijkt te bestaan tussen

vroeger en nu en de tekening van de huidige context tegelijk de culturele en

maatschappelijke taal geeft voor het ontwerp van betekenis en getuigenis. Zo

noemt hij na een op zich goede historische tekening van de conflicten in

Smyrna de christenen ‘kleine zakenmensjes’, ‘kleine luyden’ (Schilder 1972,

53v.). Voor Schilder is dat geen probleem, want het gaat immers historisch

gezien om hetzelfde systeem van God. Miskotte heeft de huidige situatie voor

ogen, maar verstaat en verbeeldt de Openbaring van Johannes soms zodanig,

dat voor de deelnemers aan zijn leerhuis een directe identificatie met de
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wereld van de Openbaring van Johannes mogelijk wordt. Langs die weg komt

een cultuurkritiek op, die aan de hoorders impliciet toepassingsruimte

schenkt. Het is alsof ze af en toe een ontwerp van betekenis en getuigenis

horen, maar ze lezen voortdurend met hun eigen voorgrond (context) mee.

Evenals bij Schilder geldt ook hier, dat de hoofdsom van de historie (strijd van

God tegen de demonie) in beginsel in elke context gelijk blijft. Boesak geeft

een ontwerp van de wereld van de Openbaring van Johannes, maar de paral-

lellie tussen het slachtofferzijn en het slachtofferperspectief is zo sterk, dat

beide werelden (ontwerp en context) welhaast vereenzelvigd zijn. Een brug is

niet meer nodig. Dingemans maakt onderscheid tussen bijbelse boodschap en

context en kan met begrippen als exiel en vitaliteit en door de theologische

notie van de ontmaskering van de goden een analogische verbinding leggen

tussen toen en nu. 

Vanuit het schema (figuur 8) bezien we een aantal betrekkingen in de vier

vertolkingen nader:

• De aard van de relatie tussen ontwerp van betekenis en getuigenis enerzijds en

cultuur, samenleving en enkeling anderzijds. We bezien eerst het adres

waaraan vertolkers hun vertolking richten , vervolgens de aard van de relatie.

Als verbijzondering van die relatie tussen evangelie en cultuur en samen-

leving, gaan we na welke relaties tussen de gemeente en cultuur, samenleving

en enkeling mogelijk zijn (8.3.1). Tenslotte beschrijven we mogelijke

(principiële) houdingen, die vertolkers in de voorbereiding van een vertolking

innemen ten opzichte van de huidige cultuur en samenleving.

• Cultuur en samenleving als thema en context in de vertolking (8.3.2).

8.3.1 Aard van de relaties van en met de wereld van de bijbel
adres?
Tot wie richten de vier vertolkers zich? Het maakt verschil of de vertolking gericht

wordt op de enkeling, op de gemeente of op de cultuur en samenleving. Schilder
spreekt vooral de kerk aan, omdat ze een plaats heeft in de komst van Gods

nieuwe maatschappij en omdat ze zuiver moet blijven in de antithese tussen

hemel en hel en Christus en satan. Verder richt hij zich tot vakbonden. Miskotte
richt zich tot buitenkerkelijken en helpt hen pastoraal en beeldend aan hoop en

visie in de oorlog. Hij richt zich vooral op het goede denken en welbevinden van

de enkeling, maar hij onderstreept voor de buitenkerkelijken dat in de

Openbaring van Johannes de veronderstelling van het ontvangen van de open-

baring van Jezus Christus de cultische atmosfeer is, de eredienst, waar wordt

voorgelezen en gehoord (Miskotte 1945, 17). Boesak is profetisch voor wie horen

wil. In elk geval richt hij zich tot christenen over de hele wereld, ook tot de

onderdrukkers onder hen om vanuit het perspectief van de slachtoffers de

belangrijkste taak van de kerk op te vatten en het beest te ontmaskeren en te weer-

staan, niet alleen in Zuid-Afrika (Boesak 1986, 33). Dingemans spoort vertolkers

en gemeenteleden aan om de inspirerende kracht achter de schermen te zoeken,

de verborgen God, de Bondgenoot in de strijd tegen de tegenkrachten. 

mogelijke relaties tussen wereld van de tekst van toen en de cultuur en samenleving van nu 
In de vertolkingsvoorbeelden zijn drie vormen van de relatie tussen de wereld van

de tekst en de wereld van de moderne cultuur en samenleving te vinden:

1. Antithese. God, die spreekt door de wereld van de tekst en cultuur en samen-

leving van nu staan antithetisch tegenover elkaar. Schilder is vanuit het
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eschatologisch voorbehoud, dat behalve de absoluutheid van Gods systeem

geen absolute aanspraken duldt, op een spannende wijze bezig met vertolking,

gebruikmakend van een aansprekend hermeneutisch gezichtspunt. Hij leest

de sociale beweging uitvoerig en brengt in die wereld de tekst in. Van een echt

kritisch en wederkerig gesprek is echter geen sprake, omdat de Openbaring

van Johannes tot antithese bevoegd is en wat anderen aan wijsheid inbrengen

moet vanuit deze antithesedwang ontkend of overtroffen worden. 

2. Wederkerigheid. De tekst is in een wederkerig gesprek met een hedendaags

politiek ideaal. Miskotte brengt een politiek ideaal van een dwangvrij beraad

naar voren, maar doet niet alsof de Openbaring van Johannes dat ideaal ook

kent. Eigenlijk gebruikt hij al vertolkend, als het uitkomt, beelden van de

Openbaring van Johannes als illustratie om zijn theologische visie op de

samenleving uiteen te zetten, soms verstaat hij de wereld van de Openbaring

van Johannes door begrippen en ervaringen uit de oorlog toe te passen: een

bedekte manier van vertolken dus. Hij laat als het ware noties uit het verhaal

van de Openbaring van Johannes oplopen met zijn eigen moderne analyse van

de cultuurcrisis. 

3. Verbinding. Op fundamenteel geestelijk niveau is er een verbinding tussen de

wereld van de tekst en de huidige cultuur en samenleving. Dingemans herleidt

de beeldverhalen tot kernen en onderliggende concepten, die zijns inziens

voor vroeger en nu golden. De Openbaring van Johannes voorspelt niet de

toekomst, maar vertelt hoe mensen van vroeger en nu de tijden door de

geschiedenis ervaren en wat God met de verschrikkingen doet en hoe mensen

zich verslingeren aan de alles omvattende kracht van vruchtbaarheid (in de

tempelprostitutie van toen en de moordende expansiedrift van nu).

4. Identificatie. Cultuur en samenleving zijn gemakkelijk te vereenzelvigen met

de wereld van de tekst. Boesak is op basis van moderne exegetische studies

bezig met verstaan van de wereld van de Openbaring van Johannes. Hij

gebruikt jaartallen (Boesak 1986, 58). Omdat de situatie van apartheid voor

hem zo sterk lijkt op de tijd van de Openbaring van Johannes kan hij met een

manier van verstaan bezig zijn, die als vanzelf contextueel is, al laat hij wel

steeds zien hoe analoog de situaties van apartheid, energieverspilling,

kernwapenwedloop zijn en hoe ze uiteindelijk gericht zijn tegen het bestaan

van God zelf (Boesak 1986, 58).

relaties gemeente en samenleving
In het vorige punt ging het om mogelijke relaties tussen de wereld van de tekst

van toen en cultuur en samenleving van nu. We kunnen ons ook afvragen welke

mogelijke verhoudingen tussen de kerk van nu en de moderne samenleving

bestaan. Er zijn verschillende relaties denkbaar. Vanuit de kerk gezien: een relatie

van antithese, van assimilatie aan of van kritische aansluiting bij cultuur en

samenleving. Vanuit de samenleving gezien: negeren, vervolgen of verwachten.

De samenleving kan schouderophalend voorbij gaan aan de geloofsgemeenschap,

maar kan ook overgaan tot verzet, zich uitend in isolement of zelfs vervolging,

omdat uit de kerken staatsgevaarlijke plannen opkomen of om dat het christelijk

geloof niet verenigbaar is met de heersende godsdiensten of ideologie. Tenslotte

kan er vanuit de samenleving de verwachting zijn, dat de kerk mensen normen

en waarden bijbrengt, perspectief geeft, solidariteit organiseert of mensen aan de

grenzen van hun leven steunt. 

Weliswaar is er volgens Schilder een breuk tussen kerk en wereld, zolang de

plannen Gods nog doorgaan, maar in feite is er ook sprake van vereenzelviging
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als Gods nieuwe wereld de gezuiverde kerk blijkt te zijn. Miskotte heeft aan de ene

kant op basis van het geloof alle waardering voor de goede krachten in de wereld,

aan de andere kant moet de kerk voortdurend bedacht blijven op de demonie, die

onder cultuur en geschiedenis schuil gaan. Soms kan een breuk tussen kerk en

cultuur niet uitblijven, maar dan is het de cultuur die het geloof niet waar wil

hebben. Boesak moet wel hopen op een kerk, die de overheid terechtwijst en het

opneemt voor de verdrukten. Hun zaak is te vereenzelvigen met Gods zaak.

Dingemans sluit zich aan bij Miskotte en heeft er weet van dat de omstandigheden

een kritische stellingname kunnen vergen. 

Houdingen van vertolkers tegenover de moderne cultuur en samenleving
Vertolkers kunnen net als hun hoorders verschillende houdingen aannemen ten

opzichte van de samenleving. Grofweg kunnen we drie houdingen onder-

scheiden (Van Kessel 1989, 93).

1. Mensen, die het geloof traditioneel invullen en organiseren als dam tegen

secularisering en afbrokkeling. Bij hen is veelal ook het complete bijbelse

taalveld nog in takt en zij vinden het niet vreemd om kritiek op het culturele

domein te horen, maar ze denken er niet zo gauw aan de overheid op het punt

van de markteconomie hard te vallen, maar bijvoorbeeld wel op het punt van

vrijlaten van medisch handelen.

2. Mensen, die het geloof modern-burgerlijk invullen en waarden als autonomie

en gelijkwaardigheid in hun vaandel hebben. Deze groep is in de kerk sterk

vertegenwoordigd en voelt de invloed van de democratiseringstendensen, de

subjectivering en de rationalisering op het eigen denken en geloven. Maar het

is deze groep die steeds meer aanvechting ervaart bij het onbekommerd

spreken over het handelen van God en het eschatologisch oordeel over de

samenleving.

3. Mensen, die een kritische houding hebben tegenover de samenleving en in

kleine groepen solidariteit beleven met de armen, met de milieubeweging en

met andere geprofessionaliseerde actiegroepen. Deze groepen kunnen

Babylon als symbool voor economische overheersing, eigen roem, religieuze

legitimering en geweld tegen mensen goed herkennen, maar merken ook dat

de tijd van het elan en de grote en kritische verhalen voorbij is.

Van Boesak geldt dat hij oproept een bevrijdingsperspectief in te nemen.

Dingemans wil, om de schreeuw om recht verstaanbaar te maken, begrip wekken

voor de ruwe taal van de volkstheologie. Hij probeert (keurige) mensen in de

middenpositie met de ruigte en eenvoud van de beelden wakker te schudden en

heeft begrip voor aarzeling en vervreemding. Schilder en Miskotte kunnen nog

veel meer uitgaan van een samenleving, waarin God ter sprake komt, ook al is er

onder christenen een conflict van interpretaties gaande. Schilder richt zich op

kleine luiden en Miskotte op buitenkerkelijken (en kerkelijken), die hoogst-

waarschijnlijk tot de intellectuele bovenlaag behoren. Zijn aanpak straalt uit, dat

mensen deze dieptepeilingen kunnen doorzien, en gewend zijn te analyseren en

voorbij de moeilijke oorlogssituatie al kunnen denken aan de wederopbouw van

de politiek. Schilder gaat uit van een georganiseerde tegencultuur en richt zich op

de kerkelijke elite.

8.3.2 Cultuur en samenleving als context en thema voor de vertolking
Vertolkers moeten beseffen dat tussen cultuur en samenleving onderscheiden

kan worden en dat het thema van de samenleving drie subdomeinen kent. We
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kennen naast het culturele bereik, het economische, het politieke en het sociale

bereik (Tracy 1981, 6-14; Van der Ven 1993, 18-20). Het economische domein

geeft aan op welke wijze het geld- en handelsverkeer in de markt van vraag en

aanbod zijn geregeld, het politieke domein wijst op de deling van macht en

besluitvorming, het sociale domein omvat de manier waarop mensen samen-

leven in samenlevingsverbanden en het domein van de cultuur behelst zaken als

gewoonten, overtuigingen, houdingen, maar ook kunst en godsdienst, de sport,

de media en de reflectie daarop in wetenschappen als de filosofie, theologie,

cultuurkritiek, kunstwetenschappen of geschiedeniswetenschappen. Mensen

geven betekenis door de dingen om hen heen, zichzelf, het leven een plaats te

geven in het historisch bemiddelde patroon van betekenissen, die in symbolen

belichaamd zijn. Met behulp van dit gedachtegoed overtuigen ze anderen ook en

bouwen ze hun kennis uit.

In het licht van een veranderde samenleving kunnen we indachtig de vier

domeinen spreken van een economische modernisering (rationeel handelen,

efficiënte inzet van arbeid), politieke modernisering (gecompliceerde

beheersingsstructuren en schaalvergroting van de macht), sociale

veranderingen (verstedelijking, betekenisverlies van sociale verbanden van

gezinnen en agrarische samenleving) en culturele modernisering

(pluralisering van cultuurvormen, overvloedig informatie- en scholings-

aanbod, autonomie van culturele instituties). Deze veranderingen bepalen

mede de visie van vertolkers (Dekker 1983; Van der Ven 1993, 18vv.).

Schilder komt met beschouwingen over de economie en politiek. Hoe vreemd

deze conclusie ook klinkt, eigenlijk heeft hij geen eigen kritische bijdrage op deze

terreinen. Een illustratief citaat: ‘Geleide economie? ‘t Kan zijn, - de ‘weegschaal’

wijst ons in die richting. Maar ook deze is onderdeel der door God geleide

Verbreking - van het huis der wereld’ (Schilder 1972, 179). Hij ontleedt feitelijk

alleen de geestelijke ondergrond, zoals de hebzucht, de trots of de onderdrukking

vanuit het eschatologisch voorbehoud, dat alles vanuit God wordt gerelativeerd en

beëindigd. Daarom hoeven en mogen christenen zich niet te laten knechten en

hoeven en mogen ze ook niet halfslachtig in hun stellingname te zijn: de kerk

behoort de valse geestelijke grond uit te bannen. Miskotte noemt de domeinen: de

politiek valt het eerst, dan de cultuur en dan pas de economie, een waarneming

die hij in het Babylonverhaal van de Openbaring van Johannes herkent. De

verleidelijke krachten (van de volksziel bijvoorbeeld) gaan zich keren tegen de

kerk. Het moreel pleidooi dat hij voert betreft de (eventueel verachte en vervolgde)

kerk, die met Israël meent, dat ‘het gezonde gelukkige leven ontspruit aan de

goede inspiratie, de ingeving van het Goede’ (Miskotte 1945, 390), en betreft de

ideale politiek. De doorbraak van de eigen wetmatigheden van de economie is

minder aan de orde. Boesak ziet vanuit de slachtoffers direct dat de slaven onder

aan de lijst staan van de lijst handelswaar. Dit teken van ontkenning van

menselijke waardigheid door economie, politiek en cultuur staat centraal. De

geldcentra in de wereld ontbreekt het aan meedogen met de lijdende bevolking

van Zuid-Afrika. Dingemans ontmaskert dat in de ‘Romes’ van toen en nu de

welvaartsroes mens en cultuur kan verkrachten. De Openbaring van Johannes

ontkent niet de vitaliteit op deze terreinen, maar de ongecontroleerde, aanbeden

en verabsoluteerde vitaliteit. Overheden moeten zakelijk beoordeeld worden,

maar soms moeten ze vanuit de Openbaring van Johannes worden ‘terug-

gefloten’ (Dingemans 1989, 111). Wat het sociale domein betreft, geen van de
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auteurs doet veel met het feit, dat de Openbaring van Johannes Babylon als stad,

dus ook als sociaal verband tekent, ook al spreekt Dingemans over de mogelijke

verwording van menszijn in de stad der vitaliteit (Dingemans 1989, 119), wijst

Boesak op de uitbuiting van de slavernij als sociaal verband in een stad (Boesak

1986, 110) en ziet Miskotte de stad als cultuurdrager (Miskotte 1945, 397), evenals

Schilder, die opmerkt dat de cultuurmens door de eigen schepping van de stad zal

worden overmeesterd en dat de stad de natuurlijkheid en eenvoudigheid inruilt

voor gekunsteldheid en gecompliceerdheid (Schilder 1972, 293). 

Zoals gezegd zijn de vertolkers als theologen vooral geïnteresseerd in de

geestelijke tendensen van cultuur en samenleving. Schilder ontwikkelt aan de ene

kant een rationeel systeem, waarin alles (ook God) past, aan de andere kant speelt

hij in op het menselijk tekort en speurt hij naar de vooronderstellingen van de

zonde. Bovendien verwerpt hij samenlevingen die een eenheidswaan nastreven

of de ‘opper-mens’- gedachte huldigen (Schilder 1972, 94). Miskotte weet dat het

ware lot, het diepste bestaan van de mens niet in de cultuur ligt, maar

‘daarnaast’(!) is geborgen en profetisch is doorlicht in een eigen ruimte. De

kerken zijn tekens opgericht aan de grenzen van de menselijke cultuur (Miskotte

1945, 400). Met deze opvatting weet hij dat het geloof met het menselijk tekort en

het tekort van de cultuur van doen heeft, maar ook met het profetisch oordeel over

de cultuur. Boesak onderstreept hartstochtelijk de waardigheid van elke

onderdrukt en apartgezet individu. Dingemans kan de gang van zaken van de

cultuur waarderen, behalve wanneer de ongebreidelde vitaliteit het bloed van

martelaren drinkt. In de ambivalente geschiedenis door mensen gemaakt,

organiseert Gods verborgen geschiedenis de tegenkrachten tegen dood, geweld

en schuld. Alle vier vertolkingen richten zich vooral op het tekort. Door het

theologisch uitgangspunt hebben de analyses van de vier een normatieve inslag. 

Conclusie: er is onderscheid gemaakt –zie figuur 8 - in de relaties tussen

koninkrijk van God in geding met het kwaad, betekenis en getuigenis van de

bijbelse boodschap, gemeente, cultuur, samenleving en enkeling en context (situ-

atie) van de vertolking. Er werden ten behoeve van het voorbereidingsproces twee

aspecten met betrekking tot het interpretatieveld cultuur en samenleving

onderscheiden: ten eerste, de relaties tussen bijbelse boodschap en gemeente en

vertolkers aan de ene kant en cultuur en samenleving (en enkeling) aan de

andere. Ten tweede cultuur en samenleving als thema en context van de

vertolking. De onderscheidingen zijn toegepast op de vier vertolkingsvoorbeelden

en waren voor de analyse bruikbaar. We hanteren deze aspecten ‘relaties’ en

‘context en thema’ vervolgens om voorwaarden voor een verantwoorde overgang

van verstaan naar vertolken te structureren.

8.4 Voorwaarden met het oog op cultuur en samenleving

Vertolkers hebben een bepaalde relatie tot cultuur en samenleving en houden er,

impliciet of expliciet, een visie op de context van cultuur en samenleving op na. In

deze paragraaf formuleren we voorwaarden, die de verantwoording van de

overgang van verstaan naar vertolken op het interpretatieveld van cultuur en

samenleving kunnen dienen. De voorwaarden dragen – vanuit praktisch-

theologisch perspectief - een inhoudelijk en normerend karakter. Ze vormen

geen harde regels, maar ze scheppen ruimte door grenzen aan te geven.
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8.4.1 Voorwaarden met het oog op de ‘relaties’
Het is wenselijk, dat vertolkers zich bewust zijn van de relaties, die tussen de

bijbelse boodschap en cultuur en samenleving mogelijk zijn. Hoe verstaan ze de

functie van de kerk in de interactie met cultuur en samenleving? En welke

houding kleurt hun eigen positie in cultuur en samenleving? 

relatie bijbelse boodschap en gemeente ten opzichte van cultuur en samenleving
In de relatie tussen bijbelse boodschap of kerk aan de ene kant en cultuur en

samenleving aan de andere kant herkenden we drie relaties: antithese, assimilatie

en kritische aansluiting. Prediking en catechese richten zich op de bemiddeling

van het gekomen en komende Rijk van God in de gemeente in de samenleving.

We vatten de kerk op als een bijzondere gemeenschap, gekenmerkt door de inter-

actie tussen de Schriften en de ervaringen van cultuur en samenleving. Een

gemeente koppelt in de anamnese deze ervaringen terug naar de Schriften.

Verder is kenmerkend voor de gemeente de roeping van Godswege en de zorg

voor elkaar en de wereld. Deze gemeente-visie sluit aan bij de visie van de

Openbaring van Johannes, maar is opener dan de op afzondering aansturende

visie, die hier en daar uit de Openbaring van Johannes spreekt. De communicatie

van Gods koninkrijk kan niet op voorhand uitgaan van een scheiding tussen niet-

christenen en christenen (die heel anders zouden leven), al kunnen zich situaties

voordoen, waarin wel een diastase nodig is. De verhouding tussen gemeente en

samenleving kan echter in democratische tijden weergegeven worden met het

begrip representatie. De gemeente representeert in de samenkomsten van

liturgische of educatieve aard de wereld bij God en representeert in het leven, in

het zien, oordelen en handelen in de wereld Gods Rijk bij de mensen. De

beschikbaarheid van de kerk aan de wereldwijde plannen van de Heer uit zich

volgens Berkhof op een bijzondere wijze in verschillende gestalten: de voorbede,

het getuigenis (van de liefde van God), de hulpverlening (zonder bijbedoeling

helpen waar geen helper is) en de profetie (grenzend aan getuigenis en hulp-

verlening) gericht op personen als personificaties van instituten en situaties

(Berkhof 1990, 407vv.; zie ook Barth, KD IV, 32, 1026). Er bestaan in het

spanningsveld tussen kerk en wereld ook weerstanden en grenzen: de wereld kan

vijandig zijn of de kerk ongehoorzaam. En de kerk geeft niet alleen, maar

ontvangt ook. De wereld geeft zelf ook wijsheid. Dat kan theologisch worden

gezegd, omdat de hele wereld van God is ‘en geen tijd of plaats is verstoken van

zijn verborgen aanwezigheid’ (Berkhof 1990, 410).

Deze visie strookt met de dubbele hermeneutische analyse, die ten behoeve

van de vertolking in de gemeente plaatsvindt. De ontsluiting van ‘iets’ van de

wereld van de tekst èn van ‘iets’ van cultuur en samenleving  geeft vorm aan het

kritisch-aansluitend gesprek tussen beide werelden. En past bij het concept van

de gemeente als ‘being-saved-in-the-world-community’ (Buttrick), dat enerzijds

recht doet aan de eigen contextualiteit met eigen culturele en sociale gegeven-

heden, waarin het being-saved gestalte mag krijgen, en dat anderzijds een proces

van onderweg zijn naar heil in Christus onderstreept. Deze visie neigt eerder naar

een pittige dialoog tussen kerk en samenleving, dan naar een breuk (geloof staat

haaks op wereldervaring), eerder naar een ontmoeting dan naar een correlatie in

die zin, dat de samenleving de vragen stelt en de kerk antwoorden geeft, eerder

naar een relatief verschil tussen kerk en cultuur en samenleving dan naar een ver-

eenzelviging, volgens welke algemeen menselijke ervaringen van geluk of van

bevrijding uit onderdrukking wezenlijk ervaringen van Gods gekomen en

komende Rijk zijn. Het is afhankelijk van de druk der omstandigheden of 
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één van de relaties (gesprek, breuk, vraag-antwoord-relatie, identificatie) vanuit

Gods liefde de overhand heeft.

De noties gesprek, breuk, vraag-antwoord-relatie en identificatie lijken op de

stijlen, die McClure in ‘The Four Codes of Preaching’ (1991) beschrijft. Volgens

McClure maken vertolkers in preken onder andere gebruik van een culturele

code, die als vanzelfsprekend kan worden verstaan door de hoorders. De codes

bestaan in allerlei verwijzingen naar het dagelijks leven en staan borg voor een

bepaalde intertekst van ervaring, of ze bevorderen de alledaagse ervaring of ze

antwoorden er op. McClure kent vier, aan H. Richard Niebuhr ontleende,

stijlen voor de relatie tussen Christus en de cultuur: (1) er is een identificatiestijl

tussen de eigen cultuur van vertolkers en hoorders en de homiletische

betekenis. Als voorbeeld noemt McClure de TV-dominee, Schuller, ook in

Nederland bekend van de TV, die het evangelie identificeert met een oudere

Amerikaanse subcultuur van zichzelf helpen en een psychologische subcul-

tuur van zelfrespect. (2) De relatie tussen evangelie en cultuur kan ook een

dialectische stijl hebben. Vanuit argwaan tegen de heersende cultuur willen

predikanten negatieve, kritische kanttekeningen plaatsen bij de cultuur. Dat

kan meer synthetisch gebeuren, dat kan ook gebeuren door een oproep tot

bekering. (3) In de dualistische stijl, is er verschil tussen het evangelie en de

cultuur in die mate, dat het twee werelden zijn. Wel is de cultuur de situatie,

waarin Christus moet worden nagevolgd, maar in de cultuur zelf is geen

doorwerking van het evangelie te bespeuren. Predikanten vermijden het hun

homiletische cultuur te beschouwen als een plaats voor betekenis van de

wereld van de tekst. (4) Nog verder gaat de sektarische stijl, die de cultuur

verwerpt als een anti-evangeliewereld (McClure 1991, 136-169). Wij

prefereren op dit moment in onze cultuur en samenleving een kritisch-

aansluitende interactie tussen evangelie en cultuur en samenleving. Een

dialoog vanuit een blijvende spanning derhalve. Geen identificatie, geen

vraag-antwoord-correlatie, geen dualisme of sektarisme. Maar dualisme, of

zelfs wat McClure sektarisme noemt, mag niet worden uitgesloten. Er kunnen

zich momenten in de geschiedenis voordoen, waarin een afwijzende houding

wel geboden is. Ons verschil met McClure is, dat we niet de verschillende

mogelijkheden met hun zwakke en sterke kanten beschrijven en voor legitiem

houden, maar dat we een keuze maken voor een kritisch-aansluitend gesprek. 

Deze beschouwing brengt ons tot de volgende inhoudelijke voorwaarde: een
overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers er blijk van
geven, dat ze zich bewust zijn van de kritisch-aansluitende interactie, die in de context
van de Nederlandse cultuur en samenleving in de regel mogelijk is tussen het bijbels
getuigenis casu quo de kerk en de cultuur en samenleving, waarbij een contrast en zelfs
een breuk niet is uitgesloten.

Relatie tussen de gemeente van toen en de gemeente van nu
Vertolkers verstaan de tekst in interactie met de context van toen en verstaan

tegelijk de wereld van de gemeente (en henzelf) in interactie met de context van

nu. Hoe kan een verbinding tussen de gemeente in de situatie van toen en de

gemeente in de Nederlandse samenleving van nu worden gelegd? We bespreken

eerst de fundamentele verbondenheid tussen de gemeente van toen en van nu en

wijzen daarbij ook op een contrast. We ontlenen aan twee relaties, namelijk de

analogie en het perspectief van slachtoffers, voorwaarden om de overgang van
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verstaan naar vertolken te kunnen legitimeren. De fundamentele verbondenheid

vindt namelijk een bijzondere toespitsing in analogie en in een gedeeld

perspectief. 

fundamentele verbondenheid en contrast
Er is niet alleen verschil en overeenkomst tussen toen en nu in visie op en

beleving van de samenleving, maar ook in visie op de gemeente. In de groet in

Openbaring 1:4-8 wordt de gemeente aangesproken met drie uit de vroege

christelijke traditie stammende uitspraken over Christus, de getrouwe getuige, de

eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde (vgl.

Schüssler Fiorenza 1972; Schüssler Fiorenza 1991, 40-43, 61f.; Van Schaik 1971,

14-20; Müller 1984, 69-78; Bauckham 1993). Als eschatologische en betrouwbaar

getuigende profeet, als inaugurator en representant van een nieuwe schepping en

als degene die een onbeperkt koningschap uitoefent, heeft Christus een relatie tot

de gemeente. En deze drie titels staan in parallellie met wat Christus voor de

gemeente doet. Het is niet onmogelijk, dat we hier met een dooptraditie te maken

hebben. Deze verwijzing naar de doop geldt zowel wanneer we in 1:5 lousanti
lezen als lusanti. De eerste titel van betrouwbare getuige heeft als keerzijde voor

de gemeente liefde, de tweede titel van eerstgeborene uit de dood heeft een paral-

lel in de nieuwe schepping, die in de gemeente bevrijding van de persoonlijke

zonden bewerkstelligt, terwijl de derde titel van het koningschap weerspiegeling

vindt in de installatie van de gemeente tot een koninkrijk van priesters (hetgeen

refereert aan 1 Kon. 12:31; volgens die tekst kon elk lid van het Noordrijk tot pries-

ter worden gewijd zonder dat hij lid was van de stam van Levi). Het priesterlijke

aspect gaat voorop en is fundamenteler dan het profetische en koninklijke aspect.

In het nieuwe lied in 5:9-10 worden drie redenen gegeven, waarom het Lam

waardig is de eschatologische macht over de aarde te ontvangen. Hij is een

gewelddadige dood gestorven, hij heeft namens God een volk vrijgekocht van alle

bindingen aan goden en machten en hij heeft het volk geïnstalleerd om een

koninkrijk van priesters te zijn (Ex. 19:6). Ook in dit geval onderstreept Johannes

dat de koninklijke macht pas in de eschatologische toekomst aan de gemeente

toekomt. Met andere woorden in de gemeente van toen werd gezegd, dat de

gemeente deel heeft aan de overwinning in Christus, dat het bevrijd is en een volk

vormt, maar dat van koninklijke overmacht van de gemeente nog geen sprake kan

zijn. En wat de profetie betreft: voor de profetische geluiden moeten de oren en

ogen geopend worden en een kenmerk van profetische tijden is eerder lijden van

rechtvaardigen, dan een welhaast militaire triomf over de boze geesten. De

Openbaring van Johannes denkt daarbij niet aan een eenduidige context, maar

aan zeven gemeenten, dus aan een representatieve variëteit aan contexten

(Bauckham 1993, 16). Er bestaat een relevantie van deze profetie voor de ver-

schillende kerken in de steden van Klein-Azië. Deze zevenvoudige variëteit recht-

vaardigt, dat elke gemeente-in-context in de eigen tijd zoekt naar de relevantie

voor de eigen situatie: zeven paradigmatische situaties zijn kennelijk voldoende

om tot een herkenning in verbondenheid voor de eigen context te komen.

Het grote verschil tussen toen en nu is echter de geheel andere culturele,

sociale en politieke situatie. Daarom is het mogelijk, dat in de Nederlandse

samenleving van nu de geloofstaal, die in de Openbaring van Johannes wordt

gehanteerd om in de toenmalige situatie staande te blijven en het geding tussen

God en de machten te doorzien, niet zomaar slaat op onze werkelijkheid. Er

bestaat zoiets als vreemdheid. Maar tegelijk bestaat er een basisbetrekking tussen

toen en nu en die is weer te geven met wat Buttrick noemt het ‘being-saved-in-
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the-world’ (Buttrick 1987, 278). Basaal is ook volgens de Openbaring van

Johannes de verbondenheid hier en nu tussen Christus en de gemeente. Christus

geeft ‘ons’ (1:6) – mogelijk via de doop - deel aan de overwinning en maakt ons

minstens tot een koninkrijk van priesters en op basis daarvan ontstaan oor en oog

voor profetie. De uiteindelijke overwinning staat de facto nog uit, maar er is al

visionair aan te participeren. De maatschappij inrichten volgens eschatologische

maatstaven, was niet aan de orde in de tijd van de Openbaring van Johannes.

Daarvoor ontbrak het de gemeente aan macht. En dat is nu niet anders.

De grond van deze visie op de relatie tussen geloof, kerk, enkeling (zelf) en

cultuur en samenleving wordt door Tracy krachtig onder woorden gebracht,

als hij de relaties plaatst binnen de liefde en er op wijst, dat ‘self’ en ‘world’

‘are held in the always-already, not-yet reality of God’s redemptive love. With

that trust, the Christian attempts to live a life of faith working through love

and justice, a life of the discipleship of the imitatio Christi, a life which

promises and commands the risk of that agapic, judging, healing love, that

necessary, impossible possibility that judges and empowers every self, every

society, all history and all nature. The final power with which both self and

world must deal is none other than the harsh, demanding, healing power of

the ultimate reality affecting and affected by all, the Love, who is God’ (Tracy

1981, 438). Sterk in deze zinnen zijn onder meer: de principiële openheid van

het bestaan, de combinatie van gerechtigheid en liefde, en een leven, dat

belofte en gebod inhoudt en dat ook de samenleving oordeelt en kracht geeft.

Een dialoog tussen geloof (kerk) en samenleving is dus geen toegevend

gesprek, maar een krachtig discours op basis van de al-reeds-nog-niet-

werkelijkheid van Gods liefde in Christus.

Deze visie levert voor vertolkers de volgende theologisch bepaalde these op over de

verbondenheid met de gemeente van toen. Vertolkers van de Openbaring van

Johannes mogen beseffen, dat de context van toen en de context van nu verschil-

len, maar dat niettemin minstens een verbinding tussen toen en nu bestaat krach-

tens de liefde van Christus, de bevrijding door de doop en het priesterschap van

gelovigen. Geldt deze zo onder woorden gebrachte, fundamentele verbondenheid

met de gemeenten, waarvoor de Openbaring van Johannes was bestemd, voor

meer bijbelgedeelten? Vanuit de vermelde noties kan ook heel goed een relatie van

een basisverbondenheid tussen bijvoorbeeld de gemeente van Corinthe en de

gemeente van nu met dezelfde theologische basisgegevens worden gefundeerd. 

Dat er soms een groot, welhaast onoverbrugbaar, contrast kan zijn tussen de

wereld van de tekst en de wereld van de deelnemers, kan binnen de gemeente

leiden tot verschillende houdingen ten opzichte van de tekst: mensen kunnen

zeggen, dat ze op dit moment niets kunnen met de tekst. Ze kunnen de tekst

laten rusten. Dat is een veel voorkomende houding. Veel bijbelgedeelten, met

name kleine profeten komen weinig of nooit ter sprake. Dat wil niet zeggen, dat

ze geen betekenis kunnen krijgen. Ze liggen als het ware op opwekking te

wachten. Trouwens, niet elke bijbeltekst is geschikt voor vertolking. Dat mensen

teksten laten liggen, hoeft niet op onverschilligheid te duiden. Het kan zelfs zijn,

dat het oorspronkelijk vulkanische vuur van een bijbelgedeelte uitgewerkt lijkt.

Een andere mogelijkheid is, dat vertolkers het contrast tussen de werelden scherp

tekenen en laten staan. Ze vertolken het gedeelte, maar laten merken, dat het

geheel anders is en niet zomaar toe te passen in het heden. Ze maken de

gemeente er op attent, dat er in de schatkamers van de Schriften kritische
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onbekenden, die ooit binnen de gemeente van toen, functioneerden, aanwezig

zijn, maar die we op dit moment niet optimaal kunnen benutten. Een dergelijke

houding is eerlijker en meer ontspannen, dan een geforceerde aanpassing aan

het heden en hoeft het kritisch geluid niet af te zwakken. Ze ontkent zelfs de

fundamentele verbondenheid niet, waarover we net spraken. 

Met contrast kan ook nog iets anders worden bedoeld: een vertolking kan soms

te harmonieus worden. De kritische angel is er uit. Een contrast-methode wil dan

uitgaan van een gans ander tegenover, dat stoort en lastig valt. Een tekst over de

ondergang van Babylon staat in schril contrast met de feiten en beleving van de

samenleving in Nederland. Het contrast, zeker als het de beeldspraak van de

hyperbool gebruikt, schudt wakker en is kritisch. Juist in het contrast is er kans

dat God verschijnt als fundamentele tegenspraak. Maar wil deze kritiek echt

werken, dan moet er toch nog sprake zijn van een zekere basisverbondenheid met

de wereld van de Openbaring van Johannes.

In elk geval is het belangrijk te onderkennen hoe men zelf als vertolker volgens

de eerder gebruikte typologie van Van Kessel ten opzichte van aspecten van

cultuur en samenleving staat: traditioneel, modern-burgerlijk, kritisch of nog

anders? Daarbij kan het voorkomen, dat men ten opzichte van het ene facet

kritisch staat en ten opzichte van een ander facet traditioneel.

Twee relaties op basis van de fundamentele verbondenheid tussen de

gemeente van toen en de gemeente van nu, verdienen meer aandacht: de analogie

en het perspectief van slachtoffers.

1 analogie
De gemeenten van toen en nu hebben met elkaar te maken, want beide bevinden

zich in de effectieve geschiedenis van het Exodusgebeuren en van het

Christusgebeuren. Toch zijn hun situaties en denkwijzen zo verschillend, dat

deze verbinding niet eenvoudig te leggen is. Vertolkers moeten dan ook naar een

interactie tussen tekst, gemeente en situatie zoeken. Ze kunnen dat doen door

analogieën vast te stellen. 

Omdat de Openbaring van Johannes de situatie verstaat als strijd tussen God

en de kwade machten en goden en de werkelijke crisis ‘onder’ de werkelijkheid

aan het licht wil brengen, is de vertolking, vooral in tijden, waarin niet een acute

crisis om directe profetie vraagt, vanwege de eschatologische contrasten, niet

zonder gevaar. Dat negatieve bijeffect wordt nog versterkt, wanneer vertolkers een

set altijd geldige, contextonafhankelijke ideeën zouden willen overdragen en

doorvertalen en daarbij de toenmalige interactie tussen tekstwereld en de

feitelijke wereld niet in beschouwing nemen. Zo kan de Openbaring van

Johannes voeding geven aan vijandsbeelden, aan wraakzucht, aan paranoia

(Raguse 1993), aan een scheiding tussen mensen die de waarheid hebben en

mensen die de waarheid niet hebben. Er ligt een niet-heilzaam, gesloten

gemeentebesef op de loer (zoals bij Schilder). Om die aberraties te vermijden, is

het goed te beseffen, dat de Openbaring van Johannes als taalwereld in een

feitelijke wereld communiceerde en dat de auteur tegelijk binnen de gemeente

met christenen in heftig gesprek was en hen in feite een vraag om de ware

hegemonie en overwinning (basileia) voorlegde en hen tot probleembewustzijn

van de crisis (thlipsis) en volharding (hupomonè) in Jezus wilde brengen (1:9). In

het zoeken van analogie tussen de situatie van toen en de situatie van nu, moet

gezocht worden hoe deze drie punten in het geding zijn. 

Er bestaat een mogelijkheid om de verbondenheid tussen de gemeente van nu

in een analogisch verband te verstaan. Vertolkers van de Openbaring van
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Johannes zullen om zulk een analogie te vinden in de eigen situatie van de

gemeente moeten naspeuren in hoeverre de ware hegemonie en overwinning op

het spel staan en waarin de volharding van de gemeente moet worden gevoed. 

Dit alles leidt tot de volgende, aan een bijbels-theologische lijn uit de

Openbaring van Johannes ontleende voorwaarde met een normatieve inslag: een
overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers kunnen
laten zien, dat de gemeente in de cultuur en samenleving van nu in een analoge situatie
verkeert als de gemeente in de cultuur en samenleving van toen, een situatie, waarin de
ware hegemonie van het koninkrijk van God op het spel staat, zodat de volharding van
de gemeente moet worden gevoed.

2 perspectief van slachtoffers
De Openbaring van Johannes haalt het traditionele beeldenpatroon (Egyptische

plagen, Babylon, de eschatologische oorlog) naar voren om het verhaal van een

andere wereld te vertellen als antwoord op een centrale vraag. De vraag namelijk

van de martelaren in de hemel hoe lang het nog duurt voordat Babylons onrecht

verlaten kan worden en recht wordt gedaan (6:9-11). De gemeenteleden in 

Klein-Azië worden met het oog op die vraag uitgedaagd met een alternatieve

visionaire wereld, waarin termen als heerschappij (basileia) en de hemelse liturgie

een contrast vormen met de Romeinse heerschappij en de keizercultus. Door

deze theologische beeldspraak te gebruiken beoogt de Openbaring van Johannes

de hoorders te vervreemden van compromissen ten aanzien van onderdrukkende

en ontmenselijkende machten. Het belang van aanbidding wordt onderstreept.

Een aanbidding, die haaks staat op alle idolatrie, waarvan culturen, politieke

systemen zich bedienen om mensen in de ban te houden. Met deze met

slachtoffers solidaire taalwereld brengt de Openbaring van Johannes gemeente-

leden (uit de tijd van de auteur) zowel in spanning tot de politieke en religieuze

situatie als tot de traditionele overlevering.

Mensen, die redenen hebben om deze vraag om recht en gerechtigheid

vandaag de dag uit te roepen, kunnen de Openbaring van Johannes dus van

binnenuit direct begrijpen. Zij zijn degenen met het meeste invoelingsvermogen

en ook recht tot het verstaan van de bevrijding alsmede de benoeming en

verwensing van de boze machten, want hun roep is in de hemel geborgen (zoals

Boesak destijds). Wellicht kan de Openbaring van Johannes ook spreken tot

hedendaagse Nederlandse gemeenteleden, als ze zich met vallen en opstaan

solidair weten met deze roepstem van Abels bloed en willen delen in het

verlangen van de Openbaring van Johannes naar een wereld, die vrij is van alle

onderdrukkende, vernietigende macht. 

In de bevrijdingstheologische bijbelstudies van Mesters is te zien hoe

vermeden kan worden, dat het verstaan van teksten tot haat leidt en een alibi voor

geweld geeft. Mesters geeft een grondvoorwaarde in een verstaan- en leesproces:

er moet sprake zijn van een dynamische relatie tussen gemeenschap, tekst en

betrokkenheid op het sociale leven. Zou alleen de tekst centraal staan en de

gemeenschap zich alleen vormen rond de wereld van de tekst, er zou onlust en

verbittering kunnen ontstaan over het sociale leven, waarmee niets werd gedaan.

Zou alleen de tekst gelden, men zou verzeild raken in fundamentalisme en de

tekst zou onvrij maken. Alleen sociale actie zonder gemeenschap en tekst, zou

leiden tot verbetenheid en eenzaamheid en de bron van motivatie zou opdrogen.

Juist door sociale actie, door zich concreet in te laten met de sociale context en

juist door het gemeenschapsbesef van de gemeente te bevestigen en de tekst te

lezen in verbinding met gemeente en context is Gods woord voor vandaag te
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horen en wordt meedogenloos handelen en fundamentalisme voorkomen

(Mesters 1991; De Wit 1995)

Dit leidt tot een volgende voorwaarde: een overgang van verstaan naar vertolken is
dan te verantwoorden, als vertolkers in de dynamiek van tekst, gemeente en actie het
perspectief van slachtoffers innemen, hetzij omdat ze zelf tot een groep ontrechten
behoren, hetzij omdat ze de gemeente met dat perspectief willen solidariseren.

Bij deze voorwaarde tekenen we aan, dat niet elke vertolking het slachtoffer-

perspectief tot thema behoort te hebben. De voorwaarde geldt voor zover een slacht-

offerperspectief is aanvaard in de vertolking. Hoewel de voorwaarde is ingegeven

door de Openbaring van Johannes en ook past bij het vertolken van het fragment uit

18:17-19:4, kan ze ook slaan op de vertolking van andere bijbelgedeelten.

8.4.2 Voorwaarden met het oog op ‘thema en context’
Het scheelt al veel, als vertolkers bewust focussen op een deel van de context of op

een deel van de thematiek van cultuur en samenleving. Daarom moeten ze zich

ook bewust zijn van de domeinen, waarover ze het willen hebben: het econo-

mische, het politieke, het sociale en het culturele domein. Bovendien is het goed

dat vertolkers zich ervan bewust zijn tot wie ze richten en of ze iets willen zeggen

over de opdracht van gemeenteleden in de moderne samenleving of dat ze het

meer gaan hebben over de invloed van cultuur en samenleving op de geestelijke

gesteldheid van de gemeenteleden. Bij een verantwoordingsprocedure achteraf is

het gewenst verhelderingvragen van deze aard te stellen: op welke domeinen ging

de vertolking in? En: stond de beweging van de gemeente naar cultuur en samen-

leving voorop of de beweging van cultuur en samenleving naar de gemeente?

Vertolken in de context van de Nederlandse samenleving
Wie de Openbaring van Johannes vertolkt, moet beseffen, dat de huidige

Nederlandse samenleving wordt bepaald door het vrije politieke, economische en

culturele ruilverkeer, het principe van economisch nut en ruilen, van vraag en

aanbod. Om daar de groei in te houden moeten de prikkels toenemen, want

zonder consumptie vaart niemand wel. Van der Ven wijst er op dat deze

economische factoren ook invloed hebben in kerk en onderwijs (Van der Ven

1990, 67f.; Van Kessel 1989, 99vv.), gezien het marktdenken dat daar is door-

gedrongen. In deze samenleving verschijnt in de vertolking het beeld van ons

tekstfragment: huilende zeelieden die de ondergang betreuren en opmerken dat

de reders en de tussenhandel rijk geworden zijn aan de overdaad van Babylon en

in contrast daarmee dat profeten en vele anderen er dood aan gegaan zijn. Het

ruilprincipe als basis van de samenleving lijkt te worden beschouwd als de

hoogste waarde en norm. Het maakt mensen afhankelijk (een vorm van - in

religieuze termen - afgoderij) en schept tegelijk een mensengroep die niet volop

deel kan krijgen aan deze waren (slachtoffers). 

Laten vertolkers zich kritisch uit over het slachtoffermakende systeem (veel

uitval; psychische belasting; milieueffecten), dan moeten zij beseffen, dat ze een

uitspraak doen over een systeem dat door miljoenen mensen in stand wordt

gehouden en dat de vervulling van de basisbehoeften van velen (voedsel,

veiligheid, mobiliteit, wonen, gezondheidszorg, vrije tijd) in Nederland mogelijk

maakt. Dit gegeven mag echter in de gemeente niet in mindering komen op

solidariteit met lijdenden en achtergestelden, ook in de natuur. Een gemeente

gericht op participatie van alles en allen aan het Koninkrijk van God is tot die

solidariteit geroepen, maar ongespecificeerd over de ondergang van Babylon
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spreken kan met het oog op deze economische structuur loos en effectloos

gepraat zijn.

Vertolkers kunnen niet zomaar zeggen dat onze samenleving, zoals zo vaak in

welvarende perioden, steeds meer de trekken vertoont van een pronkend,

snoevend en profeten en anderen vermalend politiek-religieus machtssysteem.

Ze zullen moeten vertalen, omdat ze zich in de gemeente blijvend verbonden 

en ‘lastiggevallen’ weten door dit politieke kritische anti-symbool Babylon. 

Ze moeten tevens bedenken, dat de Openbaring van Johannes een anders

georganiseerd machtssysteem aanvalt en kenschetst als demonisch dan de

gecontroleerde en gedeelde macht van onze samenleving. Wie preekt of catechi-

seert, en daarbij het symbool Babylon gebruikt, veronderstelt bovendien dat de

gemeente deze term kent en dat deze term symbolen, verhalen, angsten, verlan-

gens, geloof, hoop en liefde oproept. Jammeren om ‘Babylon’ en juichen om haar

val kan alleen als gemeenteleden in staat zijn de dieptedimensies van de samen-

leving te peilen. Het oordeel (18:20) van de mensen moet worden gescherpt, wil

er iets van het eindoordeel van God begrepen kunnen worden. Dat gebeurt door

het perspectief van de gedode slachtoffers in solidariteit te accepteren. 

Het menselijk tekort en de onbestemde, onheilspellende angst maken dat

mensen ook in een verlichte samenleving onverbeterlijk religieus zijn, in die zin

dat ze verbinding zoeken met een transcendente, charismatische realiteit. Het

bewustzijn ‘van de mogelijke teloorgang van alles, het bewustzijn van de

mogelijkheid of zelfs de waarschijnlijkheid of de onvermijdelijkheid van het

absolute einde, is niet volledig en definitief uit te schakelen’ (Ter Borg 1991, 79).

Mensen projecteren hun angstgevoelens in een figuur, een ding, een waarde of

situatie, die voor hun besef bestand is tegen de angst en hen het gevoel geeft en de

zekerheid versterkt dat de figuur, ding of situatie ‘buiten de crisis staat of boven

het gewoel waarin het subject ten onder dreigt te gaan’ (88) en waarvan de figuur,

ding of situatie hem of haar kan redden en een gevoel van herstel van boven-

menselijke eeuwigheid geeft. In allerlei verschijnselen is het menselijk tekort aan

de orde en de eeuwigheid uitgewaaierd. Aan vader, moeder, popster, therapeut,

sportheld, paranormale genezer, goeroe, politicus, Tv-presentator, icoon, kruisje,

heavy-metal-symbolen, ideeën als kuisheid, vaderland, situaties als pretparken,

popconcerten, een wereldreis of de tuin kan religieus charisma worden

toegeschreven. Het gaat niet aan deze analyse christelijk te naasten. Ze wordt

aangehaald, omdat de samenleving kennelijk niet enkel door beheersing en

rationalisering wordt bepaald. Mensen zoeken in diezelfde samenleving voor hun

angsten een uitweg. Deze analyse onthult een veld, waarop mensen verlangen
naar een betere wereld en het spook van de angst voor ondergang verwerken. Niet dat

deze zingevingen in reizen of sport, in tuinieren of popmuziek vormen van ano-

niem of verkapt christelijk geloof zijn of dat het christelijk geloof ze radicaal ont-

kent, maar het visioen van het nieuwe Jeruzalem en de ondergang van Babylon

gaat niet alleen in op het voor mensen ver weg gelegen eigenmachtige terrein van

de economie of de politiek, maar ook op dergelijke angsten en reddingen, die wor-

den opgeroepen door een gedifferentieerde samenleving. Het komt er voor vertol-

kers op aan, dat ze zich bewust zijn van het verschil tussen de eigen maatschappij

(economisch nut en ruilen, gedeelde macht, vele religieuze gestalten die de angst

bevechten) en de maatschappelijke situatie van de Openbaring van Johannes. 

situatie en profetie
Vertolkers behoren voor zichzelf een duidelijk beeld te hebben van de relatie

tussen profetie en de samenleving. Die relatie is van kritische aard. Er kunnen
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situaties zijn, waarin een radicale, profetische antithese vanuit het perspectief van

de onderdrukte geboden is, zoals uit het voorbeeld van Boesak bleek of in de

prediking van Tutu (Pieterse en Van der Ven 1996). Maar wanneer we, zoals

Schilder doet, van profetie een eeuwig principe maken, is de kans groot, dat

mensen daarmee in hun alledaagse bestaan weinig anders kunnen, dan de

profetie ter zijde leggen, of zich machteloos voelen, of de kerk verwijten te grote

woorden te gebruiken. In andere situaties, bijvoorbeeld de Nederlandse 

samenleving anno 1998, kan wel gepoogd worden het perspectief van de

onderdrukte in te nemen. Men moet zich dan afvragen of de gemeente zelf het

gevoel heeft onderdrukker te zijn of tot een onderdrukkingssysteem te behoren.

In de discrepantie tussen profetisch besef en de beleving van de 

gemeenteleden ligt een probleem voor de profetische prediking van alle tijden.

Wanneer alleen dan van profetische prediking sprake is, wanneer de situatie zo

gespannen is, dat de menselijke waardigheid wordt aangetast en een repressieve

overheid onderdrukt (zo Pieterse en Van der Ven 1996), dan komt in de

Nederlandse situatie profetische prediking in deze directe zin op dit moment niet

voor. Wel kan de gemeente bepaald worden bij de herinnering aan profetisch

spreken in een onderdrukkingssituatie elders of vroeger. We moeten dus

onderscheiden tussen een profetische vertolking in een crisissituatie in engere

zin en een vertolking van een profetisch geschrift als de Openbaring van

Johannes in de pluriforme Nederlandse samenleving.

Dat onderscheid tussen acute profetie en een vertolking van eerdere profetie

gaat goed beschouwd al op voor de Openbaring van Johannes zelf. Eerder stelden

we, dat de Openbaring van Johannes een actieve respons is op politieke, sociaal-

maatschappelijke en godsdienstige omstandigheden in de zeven gemeenten

(Yabro Collins 1984, 84-107; Schüssler Fiorenza 1991, 117-139; Bauckham 1993,

66-109). De tekst van de Openbaring van Johannes is niet een spiegelbeeld van

de situatie. De zeven gemeenten zijn aan de ene kant reële steden, aan de andere

kant modellen in de alternatieve wereld van de Openbaring van Johannes.

Enerzijds heeft de tekst als taalsysteem zelf allerlei omstandigheden, problemen

en theologische inzichten geconstrueerd, anderzijds is er een actuele situatie

waarin dit retorisch systeem ontstaat en waarop het ingaat. Zo zijn crisis, 

vervolgingen en martelaarschap geijkte thema’s in profetisch-apocalyptische

geschriften. Het verwerken van deze items in de wereld van de tekst wil dus niet

zeggen dat in het Klein-Azië van de Openbaring van Johannes ook werkelijk 

sprake is van systematische vervolgingen. De auteur hoopt, dat de hoorders van

zijn brief met visioenverslag hun situatie juist als crisissituatie gaan zien. Hij wil

de hoorders laten mee-oordelen en een houding laten aannemen in de feitelijke

wereld van de gemeente in Klein-Azië, levend in een bepaald spanningsveld met

joden en joodse christenen. In die situatie bestaan interpretatie-conflicten: wat is

de ware en wat de valse profetie, hoe dienen christenen zich te verhouden ten

opzichte van de Romeinse samenleving, enzovoort? Kennelijk kon de situatie ook

toentertijd meer of minder acuut worden beleefd en geïnterpreteerd. 

Dat brengt ons bij de volgende voorwaarde: een overgang van verstaan naar
vertolken van een profetische tekst is dan te verantwoorden, als vertolkers expliciet
kunnen maken of van een acute en directe profetische hermeneuse sprake is of van een
gedachtenis aan een creatief, open verleden, waarin een profetische tekst sprak. 

Geloven in de context van de moderne cultuur en samenleving
Vertolkers leggen in hun vertolkingaanbod een relatie tussen het Rijk Gods, de

tekst en het leven. In de wereld van de gemeente van nu is dit verband tussen
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geloof en leven niet meer vanzelfsprekend. We kunnen onze tijd als tijd van

agnosme (Houtepen 1997) typeren, waarin God in de vergetelheid is geraakt. God

hoeft niet meer, of is bewust afgezworen, omdat de godsidee niet te rijmen valt

met het bittere raadsel van het lijden, omdat de godsidee een overbodige toevoe-

ging aan de werkelijkheid is, omdat in naam van God zoveel kwaad bedreven is

(Houtepen 1997, 13, 53-81). Lange meende in 1976, dat de aanvechting regel en

het geloof van de gemeente uitzondering is. Hij noemt de predikant niet alleen

getuige en tolk (Lange 1976, 43f.,112; Van der Laan 1989; Long 1989, 42-47),

maar ook ‘advocaat’ en hij plaatst vertolkers in de gewaagde positie van advocaat

van twee partijen tegelijk. ‘Anwalt der Hörergemeinde in ihrer jeweiligen Lage

und Anwalt der Überlieferung in der besonderen Gestalt des Textes’ (30). Als

advocaat moeten predikanten recht doen aan de aanvechtingen van de gemeente-

leden en recht doen aan wat de tekst wil zeggen. Lange wijst er op dat er reguliere

methoden zijn om de hoorders met hun weerstanden en aarzelingen aan het

woord te laten komen, maar daarnaast schrijft hij de mogelijkheid om zich te ver-

plaatsen in de hoorders ook toe aan de intuïtie van predikanten, waarmee ze wel-

haast vanzelfsprekend interesse in en engagement met de hoorders tonen. 

spreken vanuit Gods liefde en vrijheid
Preken en catechiseren hebben ten diepste de intentie mensen in contact te

brengen met God en Zijn rijk (Dingemans 1991, 16; Theissen 1994b, 80-107). De

vertolking wil aanmoedigen tot ontmoeting met God en tot dienst aan de naaste,

tot spiritualiteit en diaconaal gedrag. Maar bestaat juist over geloven in God in de

gemeente niet nog meer aarzeling dan over het oordeel over de samenleving? Een

soms grote onzekerheid over wie God is en wat van God verwacht mag worden?

Vertolkers hebben de taak deze aarzelingen serieus te nemen en in gesprek te

brengen met het spreken van God.

Mensen hebben de ervaring dat ze in veel zaken zelf de hand hebben en dat ze

verantwoordelijk zijn. Het geloof, dat God zich openbaart in de vrijheid en

verantwoordelijkheid van de mens om kritisch door de Geest aan te zetten tot een

menswaardige wereld, kunnen mensen vaak niet rijmen met het geloof in een

God die zich openbaart in de lotgevallen, de onvermijdelijkheden, in wetmatig-

heden, in de natuurlijke orde, bij de geboorte, ziekte of dood van de mens, een

God die ingrijpt en tussen beide komt, zoals in het bijbels getuigenis onbevangen

blijkt. Het geloof in Gods macht dat voor een deel het gebedsleven bepaalt en veel

gelovigen een diep weten van leiding bezorgt, is in de gemeente tegelijk aan-

gevochten. Ook in de theologie is het kritisch tegemoet getreden of geherinter-

preteerd, vooral door te wijzen op de verwarring die kon bestaan tussen God en

lot en op het geloof van Israël, waarvoor het nu juist kenmerkend was dat God een

verbond tegen het anonieme lot aanging.

Deze spanning tussen lot en God, tussen noodzakelijkheid en vrijheid brengt

Miskotte er toe te zeggen ‘dat de gelijkenis Gods eerder te vinden is in de

mens dan in de natuur, eerder in de spontaniteit van de geest dan in de causa-

liteit van de wereld, eerder in de geschiedenis dan in de natuurwetmatigheid’

(Miskotte 1966, 76). Dit citaat kent een spannend vervolg: ‘eerder in het

‘willekeurige’ dan in het machinale, eerder in de waanzin der overgave dan in

de regelmaat van de plicht, eerder in de schoonheid der trouw, die blijft in de

wisselende omstandigheden, dan in de koude ener rechtspleging die aan het

werkelijk gebeuren zich niet stoort’.
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Volgens Van Kessel leiden de matrixen van ‘vrijheid’ enerzijds en van ‘nood-

zakelijkheid’ anderzijds tot een dubbelzinnigheid, die in onze tijd steeds meer

‘een bron (is) geworden van verwarring, van geloofscrisis, van kerkverlating en

atheïsme, en van tegenstellingen binnen de kerken zelf’ (Van Kessel 1989, 25).

Naar zijn mening moet de kerk in elk geval kiezen voor het besef dat in onze tijd

God niet begrepen en aanbeden kan worden als ontkenning en concurrent van

mondigheid en vrijheid. Dat sluit naar onze mening een ontmoeting van ‘aan-

gezicht tot aangezicht’ niet uit, waarbij God door de woorden van een bijbel-

gedeelte heen mensen, die hun ziel geopend hebben, persoonlijk aanspreekt,

heftig raakt en hun autonomie doorbreekt. De ware vrijheid en mondigheid laten

de ander toe. Het maakt uit of mensen deze vrijheid en mondigheid opvatten

binnen een perspectief, dat zichzelf wil zijn of binnen een perspectief, dat

zichzelf betrokken weet op het koninkrijk van God tegenover het kwaad, dat men-

sen plaatst in de vrijheid van Christus. 

Voor de vertolking van ons tekstgedeelte uit Openbaring vraagt dit van vertolkers

de inspanning om duidelijk te maken, dat het handelen van God niet gelijk 

te stellen is met handelingen in de tijd, dat uit de woede in de Openbaring van

Johannes vurige liefde spreekt en dat de verantwoordelijkheid van de mens niet

wordt ontkend, integendeel. Juist een spreken van God als ‘Der Liebende in der

Freiheit’ (Barth, KD II,1,288) of als ‘Liefdevolle wil en macht van wereld en

geschiedenis overstijgende toekomst’, hoeft deze vrijheid en mondigheid niet 

te ontkennen. Opnieuw brengt dit ons bij een – negatief geformuleerde –

inhoudelijke en normatieve voorwaarde: een overgang van verstaan naar vertolken
in de huidige cultuur en samenleving is dan te verantwoorden, als vertolkers het
perspectief van het koninkrijk van God tegenover het kwaad niet begrijpen als ontken-
ning en concurrent van mondigheid en vrijheid van mensen.

sporen van de vraag naar God?
Geloven in God vindt in onze samenleving weinig bevestiging, waardoor het

noemen en aanbidden van de Naam enkel zinvol lijkt in een gemeente, die het

taalspel van het spreken over en tot God min of meer beheerst. Zeker de

Openbaring van Johannes kan gelden als insidertaal. Sociologische analyses

tonen aan dat de gemeente als geloofwaardigheidstructuur van het geloven in

God aan maatschappelijke betekenis heeft ingeboet, waardoor christenen buiten

hun geloofsgemeenschap op weinig begrip kunnen rekenen voor hun omgang

met en beroep op God. Dat is de ene kant. Het is echter de vraag of met dergelij-

ke analyses geloven in God niet te veel verbonden is met participatie aan de kerk.

Voor buitenstaanders is de kerk veelal een barrière om geloof te beleven en te

delen. De andere kant is dat met name in de sport, de popmuziek en in videoclips

de religieuze verwijzingen en het spreken over God legio zijn en dat in de

esthetische beleving van muziek en kunst religieuze ervaringen schuil gaan. Er

zijn ook sociologisch getinte essays, waarin wordt beweerd, dat het oorspronkelijk

godsdienstige, eschatologische ferment van de samenleving, uitgewaaierd is in

muziek, in reizen, in sport, in de gedachte dat ongewenste toestanden met inzet

heilzaam verbeterd moeten worden (Ter Borg 1991, 210). Al deze sluimerende en

expliciete beseffen, naast volstrekt indifferentisme, kunnen geloven in God voor

mensen die zich minder of meer bij de gemeente betrokken voelen diffuus en

aangevochten maken.

Tegelijk ligt hier een uitdaging. Een mogelijkheid om God ter sprake te

brengen is: bij gemeenteleden het verlangen naar recht en vrede te expliciteren in
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maatschappelijke verschijnselen en vervolgens in de situatie van dat verlangen

kritisch-aansluitend te spreken over zoeken naar God en Gods zoeken naar men-

sen (Schillebeeckx 1989, 65-81). Ons tekstfragment verdisconteert het oordeel

van de gemeente (18:20). Het laat de hoorders binnen, laat hen mee-oordelen en

wil hen in beweging brengen. Dat valt zeker degenen op, die de mondigheid van

veel kerkgangers willen honoreren. Men zou dit specifieke in 18:20 bedoelde oor-

deel als een contrastervaring kunnen verstaan: de heftige verontwaardiging over

onschuldige slachtoffers geschiedt vanuit een diep, geïnternaliseerd besef van

solidariteit en van een betere gerechtigheid. Een dergelijk besef kan niet alleen bij

hoorders naar een preek, maar ook bij catechisanten van nu worden ver-

ondersteld of worden aangesproken of wellicht gewekt. We zien dan dit diepe

verlangen naar uiteindelijke gerechtigheid in cultuur en samenleving als inter-

pretatieveld en als mogelijkheid om God ter sprake te brengen. Ook deze

beschouwing levert een voorwaarde op: een overgang van verstaan naar vertolken is
dan te verantwoorden, als vertolkers kritisch aansluiten bij het weten van een betere
gerechtigheid, dat zich op vele manieren uit in cultuur en samenleving.

8.5 Aanbevelingen voor vertolken in de context van 
cultuur en samenleving

In het volgende hoofdstuk brengen we deze zes voorwaarden betreffende het

kritisch aansluitende gesprek, de analogie, het slachtofferperspectief, de profetie,

de mondigheid en vrijheid van mensen van nu en de betere gerechtigheid in

samenhang met de in eerdere hoofdstukken genoemde voorwaarden. Daar laten

we ook exemplarisch zien hoe een toepassing van de voorwaarden op vier voor-

beelden van vertolking in zijn werk gaat. In deze paragraaf doen we in relatie tot

de voorwaarden enkele aanbevelingen voor vertolken van het tekstfragment. We

gaan nu na of er ook beleidsaanbevelingen te geven zijn voor een vertolking met

het oog op de context van cultuur en samenleving. We doen dat bij wijze van prak-

tisch-theologische toegift. Behalve om analyse en reflectie gaat het in de prakti-

sche theologie ook om voorstellen voor de praktijk. Juist het tekstgedeelte uit

Openbaring 18 en 19 leent zich voor deze aanbevelingen, omdat hier met het

beeld van Babylon expliciet over een cultureel-maatschappelijke thematiek wordt

gesproken. 

8.5.1 In gesprek met gemeenteleden
Gemeenteleden zullen in vergelijking met de vertolkers deels dezelfde en deels

andere problemen met het tekstfragment hebben. Door samen met gemeen-

teleden op zoek te gaan naar de mogelijke blokkades bij de tekst of door zich

tijdens de voorbereiding in te denken welke barrières bij gemeenteleden zouden

kunnen leven, kunnen vertolkers in hun vertolkingaanbod rekening houden met

de gevoelens, moeilijkheden en weerstanden van hun hoorders en catechisanten.

Om de gedachten te bepalen geven we op de wijze van Buttrick een voorbeeld van

reacties van gemeenteleden. Een van de manieren van Buttricks homiletische

methode is, dat hij verhaalscênes in korte zinnen weergeeft en vervolgens bij elke

zin plaats inruimt voor (1) theologische opmerkingen, (2) analoge ervaringen en

(3) mogelijke blokkades bij de hoorders. Hoewel zijn methodes vooral gebaseerd

zijn op het werken met verhalen en preken ‘in the mode of immediacy’ (Buttrick

1987, 333,337ff.), blijken ze ook van toepassing op niet-verhalende stof ten dienste

van preken ‘in the reflective mode’; alleen verandert Buttrick dan de volgorde en
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komt hij meteen met de ‘congregational blocks’, omdat het hermeneutisch

bewustzijn van de twintigste eeuwer in niet-narratieve teksten meteen in aanra-

king komt met het antieke denken en verschillen en weerstanden voelt (Buttrick

1987, 372). Het is goed mogelijk om als predikant of catecheet zulke korte zinnen

te formuleren en voor te leggen en dan de hoorders of catechisanten te laten reage-

ren. De reacties van gemeenteleden zijn in dit voorbeeld met een (•) aangegeven.

1. De zeelieden huilen en rouwen; alle rijkdom rook: vreselijk!

• als je in een welvaartsstaat woont, kun je meevoelen met de zeelui en voel je

geen blokkade tegen zo’n tekst.

2. Oproep aan de hemel: weest blij, er is gevonnist, een basis voor jullie oordeel!

• dat glorie vergaat, zeker als het schijnglorie is, okay, maar God steekt zo’n

stad toch niet zelf in brand of geeft daartoe aan iemand opdracht?

• we zagen en zien al zoveel steden van vrienden en vijanden branden, zo’n

oproep tot leedvermaak is ongepast en dit chauvinisme mag alleen als

Duitsland van Nederland verliest met voetballen.

3. Een engel laat Babylon als een baksteen vallen. 

• ja, zo kunnen economische grootmachten vallen, de hemel waarschuwt,

maar is het de hemel die er een einde aan maakt?

4. Een lied over de geneugten van de stad.

• zeker, zo is het leven bedoeld!

• wel wat vredig die stad, ik mis het helse verkeerskabaal.

5. De redenen voor de val: economische grootheidswaanzin, magische

praktijken, moord. 

• wij zijn ook rijk en komen ervoor uit, maar wonen we in Babylon? 

• ik heb er niet zoveel zin in te analyseren wat het fundament van onze

samenleving is en wie moet bloeden; trouwens, daar kom je toch niet uit. 

• ach, en dan heb je het geanalyseerd en dan voel je je nog machtelozer en

nog meer opgelaten.

6. Prijs God, want hij heeft de hoer geoordeeld.

• nu ja het gaat om de eer van God in het leven, maar om nu God te prijzen

omdat alles wordt vernietigd?

• nog sterker, een hoer, maar daarmee kan en wil ik onze welvaartsstaat niet

vergelijken; de staat is ook niet heilig, maar biedt toch ook onderwijs en

gezondheidszorg; dat kan alleen met welvaart.

7. De reden voor het prijzen van God is de straf voor het bloed.

• dat kunnen we meemaken: God kijkt naar ons vanuit de slachtoffers die we

maken, pijnlijk, maar terecht;

• dat willen we ons niet indenken: God die tussen beide komt, ondergang

bewerkt en zelf slachtoffers maakt; heeft Hij geen andere manieren om

recht te doen?

8. Nog eens: prijs God. Voor altijd een rokende puinhoop dat Babylon.

• het begint nu op natrappen te lijken;

• riep Jezus aan het kruis tot vuur en wraak op? 
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• nu ja, je moet toch ergens heen met je applaus voor het einde van onrecht

en van beulen.

9. Tot zover het beeld

• gelukkig het is een beeld, ik wilde dat de stad draaide zoals bedoeld, ik wilde

dat er geen slachtoffers werden gemaakt, ik wilde dat de vroegtijdig

vermoorden tot hun recht kwamen, ik wilde dat de beulen berecht werden;

• ik heb mijn woede tegen uitbuiting kunnen herkennen;

• kent de Grote Zakdoek geen andere wegen om recht te doen, dan

verwoesting? 

Uit de reacties blijkt ten eerste, dat de gemeenteleden denken en tegelijk twijfelen

aan een ultieme Dader, die de loop der gebeurtenissen stuurt. ls er van ingrijpen

sprake, zo blijkt uit andere uitspraken, dan is het handelen op mentaal niveau:

God is een zienswijze, een perspectief vanuit slachtoffers, een adres voor over-

winning op onrecht en troost, hoe dan ook. God wordt ook verstaan als een uit-

eindelijke, klemmende vraag die tot inzicht brengt en wellicht tot ander gedrag.

De vurige wens blijft: ik wilde dat de vermoorden tot hun recht kwamen. Wie

moet dat realiseren? De verantwoordelijke en vrije mensen zelf? Een symbool?

Een soort Verenigde Naties van de nieuwe verzoende mensheid? Vertolkers

hebben te rekenen met verschillende verwachtingen van het handelen van God

bij gemeenteleden en moeten daarover voor zichzelf helderheid verschaffen. 

Ten tweede komen er in enkele opmerkingen weerstanden aan het licht, die

meer over de gemeenteleden dan over het tekstfragment zeggen. Het tekstgedeel-

te zal wellicht aanleiding geven tot maatschappijkritiek, zo denkt men. Dat snijdt

in eigen vlees, maar zo’n plaatje van de Openbaring van Johannes, zo is de rede-

nering, kan toch niet doorgaan voor een serieuze analyse van de samenleving.

Misschien als de situatie apert slecht is, is zo’n beeld als een cartoon geldig: (de

vijand alvast verslagen), maar voor de situatie in Nederland geldt eerder de ambi-

guïteit, dat er goede kanten aan zitten en kwade. Het is voor vertolkers een uitda-

ging met gekruide beeldspraak de gemeente uit te nodigen de dieptedimensies

van de maatschappelijke structuren te onderkennen en te kiezen voor Gods Rijk.

Ten derde spelen bij vele opmerkingen morele oordelen mee: gemeenteleden

denken vrijwel dadelijk dat de tekst een moreel appèl op hen doet en kiezen

vervolgens of het oordeel hen past of niet. Teksten worden kennelijk snel in een

moreel vlak getrokken. Sommigen leggen hoge morele maatstaven aan. Ze willen

niet dat de hemel de hele wereld in brand steekt, ze willen geen retributie voor

aangedaan kwaad, maar ze verlangen, dat de macht van ongekende liefde

omgeven door de verrassende onbegrijpelijkheid van God iets anders verzint dan

met gelijke munt betalen. Misschien willen ze dat ook wel omdat ze weten zelf op

het spel te staan.

In een plurale gemeente moeten - ten vierde - vertolkers vaardig zijn in het

zich verplaatsen in hoorders en leerlingen, in hun blikrichtingen en achter-

gronden. Hun intensiteit in betrokkenheid en hun positiekeuze verschillen.

Pluraliteit in het verstaan en vertolken van de betekenis van teksten is vaak mede

een kwestie van voorverstaan, invalshoek, toegepaste methode, is met andere

woorden afhankelijk van de context. Vaak kan in preek of catechese een dergelijk

veelkleurig perspectief worden recht gedaan door de verschillende reacties in

personen met standpunten body te geven en vanuit de zo verkregen verschillende

perspectieven met de tekst in gesprek te gaan en vragen te stellen, een methode,

die vaak door Theissen wordt gehanteerd (Theissen 1990, 175f.).

254



8.5.2 Aanbevelingen
Vertolkers van het tekstfragment zullen vermoedelijk snel denken aan een

ontleding en peiling van de diepere krachten achter de samenleving. Meestal

verloopt de gedachte dan volgens een patroon, een standaardredenering die alleen

geldt voor wie gelooft in God en Zijn Rijk: geloof en kerk gaan over de

fundamenten van de samenleving - ‘There is something rotten in the state’ - dat

heeft binnen de Babylon-symboliek te maken met afgoderij en vertrappen van de

armen - we willen bijsturen, maar het systeem is te eigenmachtig - we zijn

schuldig, machteloos en angstig - laten we hopen.

Maar waarin en waarop hopen we? En: welke maatschappelijke implicaties

heeft die hoop? Daarbij komt nog dat de hoorders fundamenteel meedenken niet

eenvoudig vinden. In prediking en vooral in onderricht aan jongeren zullen

theologische benaderingen van de samenleving tegenwoordig niet zomaar

herkend worden. Zowel niet vanwege het aarzelend geloof in God als niet

vanwege het feit dat velen zo niet reflecteren op hun bestaan (hangt van de krant

af die je leest en hoe je TV kijkt en of je de arme kant van Nederland kent of wilt

zien en of je de oorlog hebt meegemaakt, enzovoort). Er zou eigenlijk binnen de

gemeente een vorm van maatschappelijk beraad moeten bestaan om samen met

hoorders de beleving van en de achterliggende normen en waarden in 

Tv-programma’s, reclame, bladen te onthullen en daarin in het licht van de

tegenstelling tussen Babylon en het nieuwe Jeruzalem de valse bindingen te

benoemen en op zoek te gaan naar hoopvolle gedragsverandering.

Indachtig deze context en indachtig de beperkingen van preek en catechese

geven we enkele aanbevelingen voor de vertolking van het fragment uit

Openbaring 18:17-19:4.

1. Bedenk dat de Openbaring van Johannes in beelden en beeldspraak spreekt van
ultieme volstrekt contrasterende werkelijkheden van het kwaad en van het Koninkrijk
van God, van Babylon en van Jeruzalem, van hoer en bruid.

Deze beeldtaal wil de omstandigheden doorlichten en mensen tot toewijding

aanzetten met hun mogelijkheden en in hun omstandigheden. Ze doet, dat min

of meer didactisch door tegenstellingen voor te houden. Bij de vertolking van

onze tekst is de kans aanwezig dat we hoorders en leerlingen, die niet deze

didactische kant herkennen, maar menen met feiten van doen te hebben met

scherpe tegenstellingen opzadelen, die verlammen of angstig maken. Vertolkers

moeten daarom recht doen aan het kritisch aansluitende gesprek door zowel de

functie van de beelden te verhelderen (namelijk om de keuze tussen dood en

leven in de eigen situatie) als door te laten zien hoe in de huidige culturele en

maatschappelijke context radicale keuzen tegenover elkaar worden gesteld,

bijvoorbeeld in cartoons of films.

2. Bedenk dat extreme contrasten tegelijk ruimte voor een vertolking geven.
Er is beweging mogelijk naar de meest pregnante tegenstelling tussen Babylon en

Jeruzalem. Augustinus, die vermoedelijk meer dan wij deze klassieke didactische

manier van tegenstellingen op de spits drijven verstaat, heeft de perspectieven

van de twee steden kras en eenvoudig onder woorden gebracht als een contrast

tussen de twee soorten liefde, waardoor het aardse Babylon en het hemelse

Jeruzalem geschapen worden (Fecerunt itaque civitates duas amores duo): ‘De

aardse (wordt gebouwd) door eigenliefde, die kan gaan tot verachting (usque ad

contemptum) van God; de hemelse door liefde van (tot?) God, die kan gaan tot

verachting van zichzelf. De ene roemt in zichzelf, de andere in God. Want de
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eerste zoekt de eer van mensen, de tweede vindt de grootste eer in God, de getuige

van het geweten’ (Augustinus 1960, Dl IV, 404 (De Civitate Dei, boek 14, 

XXVIII). Dit citaat wil niet elke situatie tot Babylon stigmatiseren, maar

nuanceert. Elke staat is op eigenliefde gebouwd, maar niet elke staat leidt tot

ontkenning van God. Het kan zijn dat de ‘amor Dei’ mensen in de gegeven

omstandigheden draagt tot (usque ad) de zelfverloochening (zo nuanceren we het

verachting betekenende woord ‘contemptum’ maar even). Bovendien is de

zienswijze niet een feitelijke mededeling over een stand van zaken, maar een

gewetenszaak. God getuigt in het geweten. Vanuit de volle scherpte van het

contrast en vanuit het vertrouwen op de liefde als scheppende macht van de

komende stad zijn de cultureel-maatschappelijke concepten en visies in al hun

dubbelzinnigheid nader te bezien. De gemeente leeft tussen uitersten, maar het

maakt verschil waar ze zich in de samenleving op de lijn tussen deze uitersten

bevindt. Dat hangt ook samen met de voorwaarde of de situatie om directe, acute

profetie vraagt.

3. Wees terughoudend in het gebruik van het eschatologisch oordeel.
Het eschatologisch oordeel over Babylon oordeelt in de loop der geschiedenis

alvast over alles wat zich glanzend en snoevend breed maakt. Het uiteindelijke

oordeel zendt al oordelen vooruit. De eindigheid van de mens, het protest tegen

de verabsolutering van geld en staat, de zelfzucht, het zijn vaak thema’s in preek

en wellicht ook in catechese. Het voortdurend hameren op het eschatologisch

oordeel kan mensen echter psychisch uit het veld slaan of kan elke discussie over

eerlijke inkomensverdeling of een rechtvaardige en duurzame samenleving

ontkrachten. Het kan zozeer de ultieme werkelijkheid van God op de voorgrond

plaatsen, dat de voorlaatste dingen als onbelangrijk of toch onder alle

omstandigheden als fout worden afgedaan. Dat kan weer tot gevolg hebben, dat

het laatste oordeel een ideologie wordt, met behulp waarvan vertolkers wel roepen

dat Babylon geoordeeld is, maar waarbij ze geen alternatieven bieden en verder

Babylon zijn gang laten gaan en zelf ook profiteren van deze economie. Het

eschatologisch voorbehoud wordt niet gemaakt als het gewone leven geleefd

wordt, maar als de dreigingen van verlorenheid en knechting te sterk worden.

Maar ook dan is het wenselijk vooral zakelijk en vanuit het verlangen naar een

betere gerechtigheid, dat er in cultuur en samenleving is geïnvesteerd, de

economische, politieke, sociale en culturele domeinen te bezien. De voorlaatste

dingen moeten pas ‘als het tijd is’ bestookt worden met de laatste dingen. 

4. Bedenk dat de Openbaring van Johannes het beste van binnenuit wordt begrepen als
de vertolkers en hoorders verkeren in een situatie van thlipsis, waarin volharding in
Jezus wordt gevraagd en het bevrijdend koningschap van God volstrekt op het spel
staat.

Boesak kon de Openbaring van Johannes begrijpen, omdat hij zich in deze

opzichten een broeder en deelgenoot wist van Johannes in de verdrukking, het

Koninkrijk en de volharding in Jezus (1:9). Ook Miskotte leest in de ondergang

van Babylon troost in de oorlog, want onrecht-systemen gaan hoe dan ook voorbij.

Deze handelwijze brengt iedere exegeet en interpreet, in rustiger vaarwater, tot de

bescheiden waarneming, dat de Openbaring van Johannes klaarligt om te gaan

spreken in tijden van verdrukking en volharding en dat de beelden dan pas

werkelijk diepe gevoelswaarde en kracht zullen krijgen. Een gezichtspunt dat

naar ons inzicht niet impliceert dat de Openbaring van Johannes in andere tijden

niet aan het woord kan komen, maar wel dat er groot verschil in intensiteit van
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verstaan is. Hier is opnieuw de vraag naar de acute profetie in het geding en de

voorwaarde van de analogie in hegemonie en volharding.

5. Vermeng het verhaal van de Openbaring van Johannes voor de toenmalige samenle-
ving en de analyse van de huidige samenleving niet.

Dit onderscheid tussen het verstaan van de eigen wereld en het verstaan van de

wereld van nu houdt de kritische dialoog tussen beide zuiver. De Openbaring van

Johannes schenkt verbeelding om gevoelens en dieptepeilingen te kunnen

uitdrukken en geeft armen vandaag taal. Ze trekt hoorders naar de ware God en

de ware gerechtigheid, ook als ze tot een samenleving behoren, waarin de

mogelijkheid van uiteindelijke waarheid op vele manieren wordt gerelativeerd.

Onze samenleving is niet absolutistisch. De Openbaring van Johannes echter

stimuleert tot vertrouwen in een eschatologische waarheid, waarvoor het waard is

te sterven. De liturgie, het gebed en de aanbidding, waarop de Openbaring van

Johannes de nadruk legt als alternatief voor de keizercultus, zijn en blijven in

onze tijd uitdrukkingen van niet-aanbidding van economische, politieke en

culturele machten en vormen een tegenkracht tegen alle huidige vormen van

idolatrie, zoals het absolute vertrouwen in het marktmechanisme.

6. Mijd grote woorden en breng iets van beide werelden met elkaar in gesprek.
Het is nodig om iets van de wereld van de Openbaring van Johannes en iets van

de wereld van onze samenleving te onthullen. Met andere woorden globale

uitspraken moeten worden vermeden. Aan een enkel voorbeeld uit de wereld van

nu kan de vertolker laten zien hoe daarin bijvoorbeeld de dialectische spanning

tussen aanbidding en niet-aanbidding ligt of tussen de waarheid van de komende

God en de waarheden van onze tijd.

7. Zet niet sektarisch in.
In sommige opzichten heeft de gemeente van Johannes zich sterk moeten

onderscheiden van de omgeving. Martelaarschap als uiterste consequentie van

het getuigenis en van de trouw aan Gods Rijk was toen niet uitgesloten. Het

doorzetten van Gods Rijk is niet afhankelijk van macht en invloed op de hoofd-

straten van de geschiedenis. De glamour van Babylon is vergankelijk. Maar dat

alles betekent niet in alle tijden en op alle plaatsen dat christenen de wereld apo-

calyptisch hebben waar te nemen en zich als een heilige rest moeten gedragen,

die de wereld aan haar lot overlaat en zelf droomt van utopia. Dit is in de loop van

de geschiedenis wel een optie voor groepen geweest, die leefden uit en met dit

apocalyptisch gedachtegoed (vgl. Cohn 1972). Maar bedacht moet worden, dat de

Openbaring van Johannes het gekomen en komende Rijk verwacht als een Rijk

niet voor een groepje, maar voor de hele wereld. Het eschatologisch voorbehoud

is bedoeld om de hoop levend te houden dat alle begrenzingen ongedaan worden

gemaakt. Christenen, die behoren tot een ‘being-saved-community-in-the world’

participeren niet in een deelgroep met een deelgelijk, maar in een universele

verwachting. 
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9

Een praktisch-theologische slotbeschouwing

In deze slotbeschouwing maken we praktisch-theologisch de balans op.

Praktische theologie analyseert een praktijk, geeft inhoudelijke en normatieve

reflectie op deze praktijk en doet beleidsaanbevelingen voor een mogelijke

verbetering van deze praktijk. Daarbij kan de praktische theologie gebruik maken

van empirische methoden. Ze kan, al naar gelang het thema, meer gericht zijn op

cultuur en samenleving, meer op de kerk of meer op het persoonlijke leven. Deze

studie is gericht op de kerk en daarin op een bepaalde, beperkte hermeneutische

activiteit en handeling van vertolkers. Ze beweegt zich op het grensgebied van

analyse en theologische reflectie, ook al hebben we in het vorige hoofdstuk enkele

aanbevelingen gedaan. De studie past binnen de hermeneutisch-mediale

stroming in de praktische theologie (Heitink 1993, 167-173). De opzet van dit

slothoofdstuk is aldus: we zetten de plaats en vraag van deze studie in een kader

(9.1). Vervolgens brengen we de in de verschillende hoofdstukken vermelde

voorwaarden bij elkaar in een samenhang (9.2). Daarna geven we een viertal

schetsen en gaan we na in hoeverre aan de voorwaarden is voldaan (9.3). Het

slotwoord begint met een praktisch-theologische notitie en besluit met een

antwoord op de vraag, die we ons hebben gesteld (9.4).

9.1 Plaats en vraag

hermeneutische competentie 
De tocht, die we hebben afgelegd door de verschillende hoofdstukken, maakt

duidelijk, dat preken en catechiseren van bijbelteksten goed beschouwd veel vra-

gen van de hermeneutische competentie van vertolkers. Teveel, zo lijkt het soms,

als we alle handelingen en voorwaarden overzien. En vertolkers zouden zich kun-

nen afvragen of het niet onbegonnen werk is met al die beslissingen en voorwaar-

den. Die indruk komt echter voort uit het feit, dat we hebben gepoogd een in feite

en qua theorie ingewikkeld proces in kaart te brengen, alsof we een vogel in zijn

vlucht ontleedden in factoren. Er is dan ook afstand tussen de theoretische

beschouwingen in deze studie en de feitelijke praktijk van de voorbereidings-
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handelingen van vertolkers. Zijn deze werelden dichter bij elkaar te brengen?

Vertolkers hebben tot taak het leven van mensen en de zin die mensen aan

hun leven geven te verstaan. Tegelijk hebben ze in hun taak tot vertolking de

roeping en opdracht de wereld van de Schriften te verstaan en daarin het

getuigenis aangaande het koninkrijk van God te vernemen. En vervolgens

moeten ze in een kritisch-aansluitende interactie tussen de goed ‘gelezen’ wereld

van de hoorders of leerlingen en de goed ‘gelezen’ wereld van de bijbel een

aanbod voor vertolking creëren. In de vertolking komt een nieuw woord tot stand,

dat hopelijk een aanspreken van God zal zijn. Lange dacht hierbij aan preken

(Lange 1976), maar in zekere zin kan ook in een voorbereid interactief leerproces

rond een bijbelgedeelte het Rijk van God als nieuw het woord nemen. De als een

creatieve respons te beschouwen vertolking moet recht doen aan beide polen en

niet of de wereld van de hoorders en leerlingen of de wereld van de bijbel

verabsoluteren. Het is niet enkel de menselijke ervaring die geldt, noch enkel de

wereld van de tekst. Ook is de vertolking niet een strijdperk, waarop maar één kan

winnen: of de wereld van mensen met hun levensvisie of de wereld van God. In

de vertolking als interactie ontvangen hoorders of leerlingen hopelijk een nieuwe

impuls van Godswege om hun leven in een ander licht te zien of om tot nieuw

gedrag te komen. In dit tot stand brengen van een nieuw woord, zijn vertolkers tot

in hun diepste existentiële en theologische vezels geïnvolveerd. Hun geloof in het

gevecht tussen God en het kwaad staat op het spel. 

De tocht in deze studie dwingt respect af voor wat het inhoudt, dat vertolkers

regelmatig preken en catechisaties voorbereiden. Dat respect is er ook, als

vertolkers zich lang niet van alle beslissingen op kruisingen en splitsingen van

wegen bewust zijn. Een deel van het voorbereidingsproces verloopt, gelukkig

maar, onbewust en intuïtief. Het is ook een creatief proces, boordevol invallen.

Veel beslissingen komen voort uit een welhaast vanzelfsprekende homiletische

cultuur, een netwerk van theologische posities en visies, gewoonten, affecties en

intenties, dat bij vertolkers hoort en waarmee ze zich verwant voelen en waarmee

ze de hen omringende werkelijkheid waarnemen en in samenhang brengen. Dat

systeem hoeven ze niet steeds opnieuw uit te vinden. Veelal is het als een

vertrouwde code, die gemeenteleden en vertolkers herkennen en elkaar doen

verstaan. Toch beseffen veel vertolkers hoe zwaar het is om in een pluriforme

gemeente met een aarzelend geloof in een pluriforme context een vertolking voor

te bereiden, die hout snijdt. Het betreden van de interpretatievelden doet een

beroep op de ambachtelijkheid van de vertolker.

Door de verstaansactiviteiten van vertolkers in kaart te brengen, te analyseren

en voorwaarden voor de overgang van verstaan naar vertolken te formuleren,

raakt deze studie aan de hermeneutische competentie en professionaliteit van

vertolkers en levert ze een bijdrage aan de bewustwording onder vertolkers over

handelingen, die worden voltrokken en over de vooronderstellingen, die daar

achter kunnen zitten. 

verandering in de homiletische cultuur
De zojuist genoemde min of meer vanzelfsprekende homiletische cultuur was in

het verleden een omvangrijk complex en werd door velen gedeeld. Vertolkers en

gemeenteleden ontleenden er een referentiekader, relevantie en bevestiging aan.

Veel van deze vanzelfsprekende achtergronden van de bemiddelingsrol van

vertolkers zijn verloren gegaan in de moderne cultuur en samenleving. Er zijn

nog wel kerkelijke situaties, waarin vertolkers als het ware steeds opnieuw de voor

hen en voor de geloofsgemeenschap bekende geloofscodes kunnen hanteren.
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Vertolkers passen in die situatie telkens opnieuw een min of meer vaste inhoud

toe. Maar in de jongerencatechese gaat en ging dit al lang niet meer op.

Verschillende generaties jongeren ervaren een grote discrepantie tussen de gods-

dienstige vormen van de geïnstitutionaliseerde kerken en hun eigen zoeken naar

de betekenis van geloof en levensbeschouwing. Veel volwassenen en ook

vertolkers zijn tot de zoekers gaan behoren. Het afbrokkelen van de homiletische

cultuur en van een bepaald niveau van geloofskennis dat daarbij hoorde, vormt

een grote uitdaging voor vertolkers. De hermeneutische taak van vertolkers

behelst dan ook in veel gevallen niet meer het doorgeven, doorvertalen en

toepassen van een pakket objectieve waarheden en juiste, bij de christelijke

traditie passende, gedragingen, maar bestaat in het telkens opnieuw zoeken naar

een ontmoeting met de wereld van God, opdat vertolkers en gemeenteleden zich

kunnen toevertrouwen aan God en gevoed kunnen worden in hun persoonlijk

geloof. Van die situatie gaat deze studie uit, als ze een facet van de herme-

neutische taak van vertolkers onder de loep neemt. 

intermediair 
Vertolkers gaan (ten behoeve van de gemeente en met de gemeente meekijkend

over hun schouder) gedurende de voorbereiding uiteindelijk op zoek naar het

spreken en handelen van God. Gezien binnen de theologische visie van deze

studie, zijn ze op zoek naar de ultieme, pure positiviteit van God, naar een intense

en kwetsbare goedheid, die het bestaan draagt, waarde geeft en voortstuwt naar

realisering in tijd en ruimte. Dat zoeken doen vertolkers door in de interactie van

het bijbels getuigenis met de alledaagse werkelijkheid te ontdekken, waar de ware

werkelijkheid van Gods liefde en toekomst raakt aan de cultuur en samenleving

en aan het persoonlijk leven van mensen. Geloven in God wil zeggen: bereid zijn

te geloven in de mogelijkheid van transcendentie van de situatie, waarin mensen

verkeren, van de cultuur, waarvan ze deel uitmaken, betekent ten diepste geloven

in de principiële openheid van het bestaan en geloven in verandering. Geloven in

God wil ook zeggen: bereid zijn in de kracht van de Geest, die het leven en de

geschiedenis anders in beweging brengt dan vertolkers en gemeenteleden menen

of kunnen verzinnen. Vertolkers zijn te beschouwen als intermediair tussen

enerzijds de goede boodschap van het koninkrijk van God in het geding met het

kwaad en anderzijds de gemeente als gemeenschap en de gemeenteleden.

Gemeente en gemeenteleden (en dus ook de vertolkers) staan op hun beurt weer

als intermediair in het spanningsveld van de goede boodschap en de context 

van cultuur en samenleving. Om de toekomst van de hele wereld is het God

begonnen. 

Binnen het kader van de hermeneutische competentie, de veranderde homile-

tische cultuur en de taak van vertolkers als intermediair hebben we een antwoord

gezocht op de onderzoeksvraag: onder welke voorwaarden kunnen predikanten en
catecheten als vertolkers een betekenis en getuigenis van een bijbelgedeelte op bijbels-
theologische, theologische en cultureel-maatschappelijke interpretatievelden verant-
woord omzetten in een vertolking voor kerkgangers of catechisanten?

9.2 De voorwaarden in samenhang

De aan het slot van de verschillende hoofdstukken genoemde voorwaarden,

plaatsen we nu in een samenhang. We zullen steeds de herkomst van de

voorwaarde vermelden. 
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indeling
De eerste voorwaarde halen we uit hoofdstuk 5, waar we bijbels-theologische

lijnen hebben getrokken volgens een bepaalde ordening. Deze systematiek is ook

weer gebruikt bij discussie over de rol van het theologisch paradigma in

hoofdstuk 6. De voorwaarde is van formele aard. We willen deze voorwaarde

gebruiken voor de clustering van de normerende voorwaarden. Ze luidt: 

Een overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers de
bijbels-theologische lijnen hebben geordend volgens zeven kenmerken: (1)Situatie en
tekst, (2) God en het heil van de hoorders/leerlingen tegenover onheil. (3) Christus en
het heil van de hoorders/leerlingen tegenover onheil. (4) Aard van het heil als persoon-
lijk en cultureel-maatschappelijk heil. (5) Plaats en rol van de gemeente. (6) Toekomst.
(7) Beeldspraak.

Voor de ordening van de voorwaarden passen we deze indeling in die zin aan, 

dat we enkele aspecten samenvoegen en anders benoemen en de volgorde

veranderen.

1. Tekst en situatie 4. Koninkrijk van God tegenover kwaad

2. Beeldspraak 5. Toekomst

3. Plaats en rol van de gemeente 6. Heil: persoonlijk en cultureel-maatschappelijk

1 Voorwaarden betreffende tekst en situatie
Door heel de studie heen is benadrukt, dat teksten verstaan moeten worden in

wisselwerking met de situatie, waarvoor ze geschreven zijn. Vaak is de compositie

van een bijbelgedeelte ook aangelegd op communicatie met een situatie en met

potentiële hoorders en lezers. 

1.1 Een overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers er
blijk van geven, dat ze zich bewust zijn van de kritisch-aansluitende interactie, die in
de context van de Nederlandse cultuur en samenleving in de regel mogelijk is tussen
het bijbels getuigenis casu quo de kerk en de cultuur en samenleving, waarbij een
contrast en zelfs een breuk niet is uitgesloten (kritisch aansluitende interactie). 

In deze voorwaarde (uit hoofdstuk 8) klinkt de gehanteerde theorie van de

kritisch-aansluitende interactie door in aansluiting bij de kritische correlatie-

theologie van Dingemans (Dingemans 1996, 149-183). Onder correlatie wordt

niet verstaan een correlatie tussen vraag en antwoord, in die zin, dat de tekst een

antwoord bevat, waarbij alleen nog de goede vraag moet worden gezocht. Er is

niet sprake van een spanning tussen een antwoord en een vraag, maar van een

spanning tussen de wereld van een tekst en de wereld van de vertolkers en de

gemeente. Dat gesprek komt in de voorbereiding in feite neer op een interne

dialoog in de gedachtewereld van vertolkers tussen ontwerpen, die ze zelf maken

en inkleuren: een ontwerp van het bijbels getuigenis en een ontwerp van cultuur

en samenleving.

1.2 Een overgang van verstaan naar vertolken van een profetische tekst is dan te
verantwoorden, als vertolkers expliciet kunnen maken of van een acute en directe
profetische hermeneuse sprake is of van een gedachtenis aan een creatief, open
verleden, waarin een profetische tekst sprak (directe of indirecte profetie).

Deze voorwaarde (uit hoofdstuk 8) is gekoppeld aan de profetie. Niet alle bijbel-

teksten behoren tot het genre van de profetie. En wat typerend voor dit genre is,

hangt van de definitie af. Door de Openbaring van Johannes als voorbeeld te

nemen en door dit bijbelboek als een vorm van profetie op te vatten, is deze
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specifieke voorwaarde ontstaan. Dat deze voorwaarde bij tekst en situatie wordt

vermeld, vindt zijn reden in het gegeven, dat profetie het zoeken van de diepte-

dimensies van de eigen cultuur en samenleving wil bloot leggen in naam van God

en de hoorders wil laten mee-oordelen in de situatie en tot een keuze voor dit

zicht op cultuur en samenleving wil brengen en tot een ander gedrag.

2 Voorwaarden betreffende beeldspraak
Aan dit thema is een apart hoofdstuk gewijd. Die aandacht vloeit voort uit de

beeldenrijkdom van de Apocalyps. Toch kunnen sommige voorwaarden ook slaan

op de vertolking van andere beeldrijke schriftgedeelten, zeker als het profetische

geschriften betreft. De opmerkingen over de aanschouwelijkheid van teksten en

de waarschuwingen tegen overinterpretatie gelden het vertolken van alle bijbelge-

deelten. De voorwaarden komen uit hoofdstuk 4.

2.1 Een overgang van verstaan naar vertolken van beelden en beeldspraak is dan te
verantwoorden als vertolkers er blijk van geven, dat ze in de ontwerpen van betekenis
en van getuigenis rekening hebben gehouden met het gegeven, dat het visuele aspect
in veel gevallen in de communicatie met de gemeente niet een verklaring van
beeldspraak behoefde (aanschouwelijkheid).

Vertolkers, die een preek of catechese voorbereiden over de Openbaring van

Johannes of andere teksten, moeten zich beslist afvragen, wat ze voor zich zien.

Ze hoeven niet direct naar een verklaring te zoeken als hadden ze met metaforen

van doen. Het is in dit verband nuttig te beseffen, dat de Openbaring van

Johannes om voor te lezen was, dat horende begrepen moest kunnen worden.

Ook als we bedenken, dat in de tijd van ontstaan andere memorisatiegewoonten,

bestonden dan tegenwoordig, waardoor sommigen wellicht verwijzingsteksten

paraat hadden, geldt deze nuchtere voorwaarde.

2.2 Een overgang van verstaan naar vertolken van beeldspraak is dan te verantwoorden,
als vertolkers in hun ontwerpen van betekenis en getuigenis duidelijk kunnen maken
welke beeldspraaktheorie ze hebben benut (beeldspraaktheorie).

Een voorkeur ging uit naar een interactieve beeldspraaktheorie. Gewezen is op

het belang van de decoratieve, affectieve en cognitieve functies van beeldspraak.

Het is niet alleen van belang, dat vertolkers zich bewust zijn van de door hen im-

pliciet veronderstelde beeldspraaktheorie, maar ook dat ze beseffen, dat er meer

stijlbloemen zijn dan metaforen. Beeldspraak dient om de betrokkenheid van de

hoorders bij het thema te vergroten. Ook hebben verschillende vormen van beeld-

spraak een surplus aan betekenis ten opzichte van meer abstract taalgebruik.

2.3 Een overgang van verstaan naar vertolken van metaforen is dan te verantwoorden,
als vertolkers in hun ontwerpen van betekenis en getuigenis duidelijk kunnen maken
of het gekozen punt van vergelijking (verschil en overeenstemming in de spanning
tussen ‘zijn’ en ‘niet-zijn’) verantwoord kan worden aan de hand van de tekst-
analyse (vergelijkingspunten).

Deze voorwaarde betreft enkel de metaforen. Vooral over ongrijpbare werkelijk-

heden als de wereld van God of de wereld van het kwaad of de toekomst wordt in

metaforen gesproken. Ze zeggen bijvoorbeeld iets over de toekomst, die als een

nieuwe stad is. Er is dan overeenstemming, maar ook weer niet. Vertolkers

moeten op zoek gaan naar de vergelijkingspunten tussen de tenor (het voor-

naamste subject) en het vehicle.
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2.4Een overgang van verstaan naar vertolken van beeldspraak is dan te verantwoorden,
als vertolkers met redenen kunnen aantonen op welke punten de nieuwe beeldspraak,
die ze creatief met behulp van de ontsleuteling van beelden en beeldspraak hebben
ontwikkeld, niet en wel aansluit bij een bedoeling van de beelden en beeldspraak in de
context van ontstaan (ontsleuteling).

Deze voorwaarde is een specificatie van de voorafgaande (2.3). Ze geldt, wanneer

vertolkers een bepaalde creatieve weg afleggen, door via een ontsleuteling van

beelden en beeldspraak in begripsmatige taal, nieuwe beelden en beeldspraak te

ontwikkelen. 

3 Voorwaarden betreffende de plaats en rol van de gemeente 
De gemeente van nu leeft in een fundamentele verbondenheid met de gemeente

van toen. Voor de Openbaring van Johannes bestond die verbondenheid in de liefde

van Christus, de bevrijding in de doop betuigd en het priesterschap der gelovigen.

Gesteld is, dat deze geloofsuitspraken kunnen gelden voor de verbondenheid van de

gemeenten uit de periode van het Nieuwe Testament en de latere, ook huidige

gemeenten. De liefde van Christus, de bevrijding, waaraan de doop herinnert en de

bemiddelende rol tussen God en mens en wereld, uitgedrukt door het algemeen

priesterschap van gelovigen, verbindt de gemeente over de tijden heen. Vanuit dit

fundament is zoeken naar contact met de eerste gemeenten, die nog sterk in het

krachtenveld van de verschijning van Jezus stonden, een manier om relatie te

leggen met deze fundamenten. Dat gebeurt onder andere in vertolken.

3.1 Een overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers,
gebruik makend van een ontwerp van toenmalige betekenis en getuigenis, weten
duidelijk te maken in welk model van anamnese ze handelen (anamnese).

Anamnese is kenmerkend voor de gemeente. Het hoort bij haar identiteit en rol

door de tijden heen. We hebben drie vormen van anamnese voor de gemeente en

dus ook voor de vertolkers onderscheiden. Deze vormen hebben directe invloed

op het verstaan van betekenis en getuigenis van de tekst en ook op het gebruik

van zulke ontwerpen. In de herkenningsanamnese is een direct contact met de

wereld van de tekst mogelijk. Er is sprake van onmiddellijke herkenning. In de

historische anamnese gaan vertolkers terug naar het verleden en maken ze voor

zover mogelijk binnen hun eigen referentiekader een ontwerp van zoiets als een

oorspronkelijke intentie van de tekst. Ze doen dat omdat ze het van belang achten

deel te krijgen aan een periode, waarin volgens de getuigenissen van de Schriften

fundamentele gebeurtenissen als de Exodus en de weg van Jezus Gods handelen

in de tijd openbaarden. De heuristische anamnese is een vorm van gedenken, die

vanuit de eigen vragen op zoek gaat naar betekenis en getuigenis in de wereld van

de teksten (hoofdstuk 3).

3.2 Een overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers
kunnen laten zien, dat de gemeente in de cultuur en samenleving van nu in een
analoge situatie verkeert als de gemeente in de cultuur en samenleving van toen, een
situatie, waarin de ware hegemonie van het koninkrijk van God op het spel staat,
zodat de volharding van de gemeente moet worden gevoed (analogie van

hegemonie en volharding). 

De verbinding met de gemeente van toen wordt vaak gelegd met behulp van

analogie. Vertolkers zien verschil en overeenstemming tussen vroeger en nu. De

termen ‘hegemonie’ en ‘volharding’ zijn afkomstig uit de Openbaring van

Johannes (1:9). De term ‘op het spel staan’ is een actualisatie van het begrip
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‘verdrukking’, maar is in de voorwaarde niet direct gekoppeld aan het einde der

tijden. De hier geformuleerde analogie geldt vooral de vertolking van de

Openbaring van Johannes. Maar ze kan voor de vertolking van meer, vooral pro-

fetische bijbelboeken gelden. We rubriceren deze voorwaarde onder de plaats en

rol van de gemeente, aangezien volgens deze voorwaarde het steunen van de vol-

harding van de gemeente als spits van de vertolking wordt gezien (hoofdstuk 8).

3.3 Een overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers in
de dynamiek van tekst, gemeente en actie het perspectief van slachtoffers innemen,
hetzij omdat ze zelf tot een groep ontrechten behoren, hetzij omdat ze de gemeente
met dat perspectief willen solidariseren (slachtofferperspectief). 

Ook deze voorwaarde is ingegeven door de Openbaring van Johannes en geldt

dus op zijn minst voor vertolkingen van dit laatste bijbelboek. Daarin wordt

duidelijk dat de hemel de klacht van de martelaren bewaart (Op. 6:9-11). Het

perspectief van slachtoffers is dus het perspectief van de hemel. De gemeente, die

in de communicatieketen van God naar mens en wereld een bemiddelende rol en

plaats heeft, is geroepen tot deze solidariteit. Dat hoort tot haar identiteit. De

voorwaarde is zo geformuleerd, dat het niet uitgesloten is, dat de gemeente zelf

lijdt aan de tijd, aan de onverschilligheid en aan de uitbarstingen van kwaad. De

voorwaarde kan worden geëxtrapoleerd naar de vertolking van andere 

bijbelgedeelten (hoofdstuk 8). Overigens is het niet zo, dat elke vertolking het

slachtofferperspectief tot thema heeft. 

4 Voorwaarden betreffende het koninkrijk van God tegenover kwaad
Onder dit hoofd brengen we twee ordeningen samen, die we bij de bijbels-

theologische lijnen en de theologische paradigmata nog apart moesten houden,

omdat het uitmaakt in bijbel en theologie of we over God of Christus spreken.

Ook in de vertolking maakt het verschil of we het over het handelen van God of

Christus als het Lam hebben. Dat we hier toch dit onderscheid laten vervallen,

komt omdat de voorwaarden betrekking hebben op het paradigma van het

Koninkrijk van God in het geding met het kwaad. Daarin is het handelen van de

drie-enige God met mens en wereld betrokken, dus ook de weg van Jezus als

Zoon en de weg van de Geest door de geschiedenis en in en met de gemeente. 

4.1 Een overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers
kunnen expliciteren welke accenten ze volgens de ordening in het paradigma in het
gesprek met de wereld van de tekst hebben gelegd (accenten in paradigma).

Deze formele voorwaarde uit hoofdstuk 6 heeft als intentie, dat vertolkers kunnen

aangeven welke selectie ze hebben gemaakt in de ordening van zeven punten van

het paradigma. Ze kunnen dan duidelijk laten zien, wat ze hebben laten liggen en

welke reden ze daarvoor hadden. De punten zijn aan het begin van deze paragraaf

genoemd. 

4.2Een 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 (tekst en

paradigma).

Deze voorwaarde, ook uit hoofdstuk 6, is betrekkelijk formeel. Maar in een proce-

dure van verantwoording van de interactie tussen een betekenis- en getuigenis-

ontwerp aan de ene kant en een paradigma aan de andere kant, zal niet alleen blij-
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ken hoe eerlijk de vertolker was ten opzichte van de wereld van de tekst, maar er

zal ook een gesprek ontstaan over de laatste waarheid aangaande het koninkrijk

van God in het geding met het kwaad. 

4.3 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 in de voorbereiding (handelen van God).

Bij het toewerken naar deze voorwaarde in hoofdstuk 6 zijn drie in elkaar

overlopende modellen van Gods handelen besproken: het handelen van God als

manifestatie van de hemel. Het model van het handelen als effect van woorden

verstaat God als een creatief woord in de taal. In het derde model van het

handelen als eschatologische realisering in natuur en geschiedenis wordt

eigenlijk alleen de hoop uitgedrukt, dat de dingen, die zijn beloofd aangaande het

handelen van God in natuur en geschiedenis werkelijkheid worden.

5 Voorwaarden betreffende toekomst
De voorwaarden betreffende toekomst komen voort uit het geloof in het handelen

van God. In de formuleringen wordt God vooral opgevat als macht van de

toekomst. In deze fundamentele voorwaarden is de theologische voorkeur van

deze studie te herkennen. Deze visie resulteert in normerende praktisch-

theologische voorwaarden.

5.1 Een overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers bij
het gebruik van een ontwerp van betekenis en getuigenis van een als een open tekst op
te vatten bijbeltekst kunnen laten zien, dat de met het geloof in Gods toekomst
gegeven openheid van het bestaan niet is ontkend (openheid). 

Deze voorwaarde uit hoofdstuk 3 veronderstelt, dat bijbelteksten open teksten

zijn. Die openheid kan theologisch in verband worden gebracht met het geloof in

Gods toekomst en de daaraan gekoppelde openheid van het bestaan, waarover

vertolkers niet kunnen beschikken, maar waarop ze wel mogen hopen. De

voorwaarde is negatief onder woorden gebracht en geformuleerd vanuit de

wetenschap dat het gebruik van teksten kwalijke gevolgen kan hebben. Op basis

van een bepaalde interpretatie van teksten is in de loop van de geschiedenis veel

onheil gesticht en veel toekomst voor mensen afgesneden. Het toepassen van

deze voorwaarde heeft als intentie zulke onheilstichtende tekstuitleg te

voorkomen. 

5.2 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 (pure

positiviteit).

Deze voorwaarde geldt in deze expliciete vorm hoofdzakelijk voor de vertolking

van de Openbaring van Johannes. Ze handelt over de spanning tussen het

huidige beeld van God en Christus en bepaalde kanten van het spreken over God

en Christus in de Apocalyps. Maar deze spanning kan ook optreden bij de

vertolking van andere bijbelgedeelten. De voorwaarde is vanuit een specifieke

Godsvoorstelling gedacht en heeft daardoor een normerend effect (hoofdstuk 6).

Dit is een exempel van een normatieve voorwaarde. In het discours over de

verantwoorde vertolking van de wereld, die een tekst projecteert, zullen ook ande-

re principiële uitgangspunten naar voren komen. Zoals de keerzijde van Gods
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toekomst. Daarvan hebben we in hoofdstuk zeven een voorbeeld gegeven. De

vertolking mag wat taal en inhoud betreft niet bepaald zijn door een voor Babylon

typerende handelwijze. In dat in het discours van verantwoording te gebruiken

criterium staat Babylon voor eigenliefde, het bevorderen van het eigen belang,

voor toekomst frustrerend gedrag. Een vertolking mag dus volgens dit criterium

de wereld van de tekst niet voor eigen machtsaspiraties en eigenbelang gebrui-

ken. De geschiedenis kent talloze voorbeelden van Babylonachtige toepassingen.

6 Heil in cultuur en samenleving
Onder deze rubriek laten we twee van de vermelde voorwaarden vallen met oog

voor de mogelijkheden van de moderne mens en voor wat cultuur en samen-

leving aan voorlopig heil te bieden hebben. Heil, dat mag worden geïnterpreteerd

als een teken van het koninkrijk van God in geding met het kwaad. 

6.1 Een overgang van verstaan naar vertolken in de huidige cultuur en samenleving is
dan te verantwoorden, als vertolkers God als toekomst van liefde niet begrijpen als
ontkenning en concurrent van mondigheid en vrijheid van mensen (mondigheid en

vrijheid). 

Met de moderne cultuur en samenleving zijn de mondigheid en vrijheid van men-

sen in principe gegeven. Ook al gelden ze in een gebroken bestaan en wordt

bijvoorbeeld de vrijheid van mensen steeds opnieuw bedreigd, er wordt in de

gemeente een beroep gedaan op een zelfstandige, vrije keuze met als uitgangspunt

dat mensen voor hun daden verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. Cultuur en

samenleving verschillen sterk van die van de bijbel, zeker als we denken aan

bijvoorbeeld gezagsverhoudingen of de overlegcultuur (hoofdstuk 8). De

mondigheid en vrijheid zijn exemplarisch gekozen. Er zouden meer perspectieven

op de moderne samenleving te noemen zijn, die in een dialectische spanning

staan met Gods werkelijkheid van beslissend heil. Een spanning tussen het

perspectief op het Rijk van God en het perspectief op de moderne werkelijkheid wil

zeggen, dat vertolkers met het ene perspectief het andere niet mogen uitsluiten en

omgekeerd. Dat lijkt op gespannen voet te staan met het apocalyptisch levensbesef,

dat uit de Openbaring van Johannes spreekt, maar ten diepste klinkt in alle kritiek

liefde voor mensen en voor de aarde door. Want God wil wonen onder zijn volk. In

hoofdstuk zeven kwam nog een voorwaarde naar voren, die ook het verschil tussen

vroeger en nu regardeert: de vertolking moet recht doen aan het huidige rechts-

systeem. Daarmee is gezegd, dat vertolkers in het licht van de laatste werkelijkheid

van Gods toekomst recht hebben te doen aan de voorlaatste dingen, zoals een

goede rechtsorde, die mensen recht kunnen bezorgen of sociale zekerheid, die de

kwaliteit van hun bestaan bevorderen en die als tekenen van het ultieme heil

kunnen worden opgevat. En zo kunnen er meer facetten van cultuur en samen-

leving te noemen zijn, die goed en eerlijk moeten worden verstaan door vertolkers

en waarop ze niet zonder meer vanuit Gods toekomst van liefde kritiek kunnen

uitoefenen. Kritiek geven veronderstelt betrokkenheid en goed luisteren. 

6.2Een overgang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers 
kritisch aansluiten bij het weten van een betere gerechtigheid, dat zich op vele
manieren uit in cultuur en samenleving (betere gerechtigheid).

In deze voorwaarde springt het aspect van gerechtigheid er uit. Enerzijds wordt

gedacht aan het verlangen naar gerechtigheid, dat bijvoorbeeld schuil gaat in de

verontwaardiging over onrecht. Anderzijds wordt ook aan het rechtssysteem

gedacht (zie hoofdstuk 7). 
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We brengen de voorwaarden bij wijze van samenvatting in schema en geven aan

welke het vertolken van alle bijbelgedeelten gelden en welke in elk geval de

vertolking van een profetische tekst als de Openbaring van Johannes betreffen.

De beeldspraaktheorie is geplaatst bij de Openbaring van Johannes. Ze kan echter

ook voor andere bijbelgedeelten worden toegepast, voor zover daarin beeldspraak

een belangrijke functie heeft. Het zoeken naar analogie doen vertolkers bij elk

bijbelgedeelte. Zelfs als ze een scherp contrast tussen toen en nu hebben

geconstateerd hebben ze naar analogie gezocht. Analogie betekent altijd overeen-

komst en verschil, vertrouwdheid en vreemdheid. De analogie van hegemonie en

volharding is kenmerkend voor de Openbaring van Johannes. Deze voorwaarde

hebben we in beide rubrieken opgenomen. Het slachtofferperspectief is

gerubriceerd bij de Apokalypse: als bevrijdingstheologisch perspectief kan het

elke vertolking gelden, maar dat hoeft niet. Bij preken en catechiseren over het

laatste bijbelboek dringt deze voorwaarde zich als het ware vanzelf op als sleutel.

alle bijbelgedeelten Openbaring van Johannes

1. tekst en situatie kritisch aansluitende directe/indirecte profetie

interactie

2. beeldspraak aanschouwelijkheid beeldspraaktheorie

vergelijkingspunten

ontsleuteling

3. rol en plaats gemeente anamnese analogie van

analogie hegemonie en volharding

slachtofferperspectief

4. koninkrijk van God accenten in paradigma

tegenover kwaad tekst en paradigma

handelen van God

5. toekomst openheid pure positiviteit

6. heil in cultuur mondigheid en vrijheid

samenleving betere gerechtigheid

Aan het slot van hoofdstuk 6 is nog een voorwaarde genoemd, die nog niet is

opgenomen in het schema en ook niet apart behoeft te worden vermeld: een over-
gang van verstaan naar vertolken is dan te verantwoorden, als vertolkers kunnen tonen,
dat hun vertolkingaanbod voldoet aan de principes van wederkerigheid, vrijheid, alge-
meengeldigheid en solidariteit.

In het geding zijn principes, die op vele levensterreinen van toepassing beho-

ren te zijn. We hebben ze ontleend aan Van der Ven en overgenomen met het oog

op de vertolking en gewezen op de religieuze en eschatologische dimensie, die

van der Ven er mee heeft verbonden. In de voorwaarde is sprake van het eindre-

sultaat van het voorbereidingsproces: het aanbod voor vertolking. Wil de vertol-

king met deze voorwaarde worden getoetst, dan moeten de principes al eerder

toegepast zijn gedurende het verstaan en vertolken.

• Het principe van wederkerigheid kan niet zo worden opgevat, dat het konink-

rijk van God tegenover het kwaad van hetzelfde gewicht is als de interpretatie

door de vertolker. Wel kan er mee worden uitgedrukt, dat vertolkers eerlijk

moeten zijn ten opzichte van de wereld van de tekst en van zichzelf. Dit prin-

cipe is verwerkt in de voorwaarde van de kritisch-aansluitende interactie.

• Het principe van de vrijheid behelst bijvoorbeeld, dat de vertolker zich niet

zomaar uitlevert aan gezaghebbende theologen of dat vertolkers hun hoorders
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of leerlingen niet overweldigen. Dat principe is herkenbaar in de voorwaarde

van mondigheid en vrijheid en ook in de voorwaarde van analogie van

hegemonie en volharding. Het gaat immers om de hegemonie van de liefde,

die zichzelf niet zoekt tegenover een hegemonie die tot de eigenliefde van

Babylon leidt en tot de overwinning van het kwaad. 

• De voorwaarde, dat de vertolking in principe algemeengeldig (universeel)

moet zijn, is gegeven met de voorwaarde van de openheid. Weliswaar is een

vertolking gemaakt voor een christelijke gemeente in een bepaalde plaats op

een bepaald tijdstip in een bepaalde context, maar de vertolking bedoelt deel te

geven aan het verlangen naar de toekomst van het Koninkrijk van God te-

midden van een verzoende mensheid in een verzoende wereld. Universaliteit

is geen realiteit voor vertolkers en de gemeente, maar er bestaat wel zoiets als

een deelhebben aan de hoop op universaliteit en er bestaan in proleptische zin

groeten vooruit van de universele overwinning op de gebrokenheid.

• Het principe van de solidariteit is opgenomen in de voorwaarde van het

slachtofferperspectief. 

essentiële voorwaarden
Als essentiële voorwaarden beschouwen we in de reeks onder ‘alle bijbel-

gedeelten’: de kritisch aansluitende interactie, de anamnese, tekst en paradigma,

openheid en mondigheid en vrijheid. Deze zijn fundamenteel, omdat ze het

koninkrijk van God in het geding met het kwaad in samenhang brengen met de

geloofsgemeenschap, die door de tijd heen op weg is naar de toekomst en die in

het krachtenveld van de Geest van het Rijk van God een zelfstandige respons

zoekt en geeft op het spreken, komen en troosten van God. De gemeente is

geroepen tot anamnese, tot herinnering aan beslissende gebeurtenissen van

Exodus en het komen van God in Jezus. Anamnese is een interactie tussen het

creatief open verleden, waarvan de bijbel getuigt en het bezien van de eigen situ-

atie in het perspectief van Gods betrouwbare en beslissende realiteit met het oog

op de toekomst. Wie gelooft, dat de toekomst aan God is, gelooft in de openheid

van het bestaan. Er zal een spanning zijn tussen de visie op het koninkrijk van

God tegenover het kwaad, zoals mensen van nu dat verstaan en zoals mensen van

toen het interpreteerden en er naar handelden. Vanwege die dialectische span-

ning, verkeren vertolkers in een kritisch aansluitende interactie met de tekst en

hebben zij de spannende taak om in de vertolking ten diepste mensen (gemeen-

teleden) een verband te laten zien tussen Gods ultieme werkelijkheid en hun alle-

daagse bestaan met zijn persoonlijke, culturele en maatschappelijke dimensies.

In dat kritisch-aansluitende gesprek kunnen de andere genoemde

voorwaarden dienstig zijn bij de voorbereiding en de verantwoording, doordat

vertolkers zich vragen stellen in de trant van: op welke punten bestaat een

analogie tussen toen en nu, wat zeggen cultuur en samenleving over de betere

gerechtigheid, welke accenten in het paradigma zijn gelegd en vanuit welk beeld

van handelen van God is gedacht.

Wat opvalt is, dat voor de vertolking het theologisch paradigma in de inter-

acties een hoofdrol vervult, meer nog dan de exegese, die een ontwerp van

betekenis en getuigenis biedt. Onderzoeksveld voor de praktische theologie is:

breed geformuleerd de communicatie van het Koninkrijk van God in de eigen tijd

en de rol, die de gemeente daarbij heeft. We zijn in de praktisch-theologische

analyse van facetten van de voorbereiding gestoten op de sturende rol van een

theologisch paradigma. Hoe mensen van nu het trinitarisch handelen van God

ervaren, verwoorden, verbeelden en overdenken, hoe ze denken over de vraag of
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en hoe God in de tegenwoordige tijd gemene zaak maakt met mensen, op welke

wijze ze deel krijgen aan de verzoende werkelijkheid in Jezus en hoe ze door de

gave van de Geest in hun eigen bestaan God kunnen vinden. Het lijkt er op, dat

de visie op en het visioen van Gods Rijk, verstaan in hedendaagse categorieën,

grote invloed hebben in de kritische interactie met de wereld van de bijbeltekst.

Grond blijft de vrijheid van God om van de taal en referentiekaders van vertolkers

van nu gebruik te maken. Daarom blijft er een spanning tussen het toekomst-

gericht handelen van de in vrijheid liefhebbende God en de inspanningen van

vertolkers om verantwoord en methodisch doordacht om te gaan met de aan hen

toevertrouwde opdracht tot vertolking. Die spanning bestaat ook als een spanning

tussen God, die de toekomst schept en de praktische theologie, die de hermeneu-

tische competentie van vertolkers onder de loep neemt, een competentie, die

bedoeld is om de taal van de preek of de vormen van de catechese transparant te

laten zijn voor het koninkrijk van God tegenover het kwaad. In de praktische

theologie mag deze spanning niet worden opgeheven, hetzij door uitsluitend te

denken vanuit de pool van Gods vrijheid, hetzij door uitsluitend te denken aan de

pool van methodes van onderzoek en handelen. Dan zou de spanning tussen het

geheimenis van God en de menselijke werkelijkheid uit het zicht raken. 

9.3 Een voorbeeld van toepassing van voorwaarden

In enkele voorstellen voor een vertolking over het tekstfragment uit Openbaring

18 en 19 gaan we na in hoeverre aan de voorwaarden is voldaan. Met die werk-

wijze passen we de voorwaarden evenwel niet toe op het voorbereidingsproces

zelf, maar op een schetsmatig resultaat. Vertolkers hebben creatieve ruimte.

Zonder deze creativiteit ontstaat geen enkele preek of catechese. Ze krijgen

invallen, gebruiken fragmenten van interpretaties, volgen hun associaties en

verwerken ervaringen. Lang niet alles is te systematiseren. Daarom kunnen de

voorwaarden ook niet als regels worden verstaan, die het spreken van God en de

Geest in regie nemen. Het zijn voorwaarden, die in een verantwoordings-

procedure in de gemeente, door vertolkers zelf, door een homiletisch werk-

gezelschap of in een wetenschappelijk onderzoek kunnen worden gehanteerd.

Maar als voorwaarden kunnen ze ook dienst doen als stimulansen tot contact

tussen de wereld van de tekst en de wereld van de gemeente. En als grenzen, die

ruimte scheppen voor creativiteit.

A. Achtergrond van de wereld van de tekst. De tekst uit Openbaring 18 spreekt

van een stad en schildert het stadsleven. Van kooplieden, die de machtigsten

(megistanes) van de aarde geworden zijn. Van macht die God toekomt. Wie deze

beelden en woorden gebruikt, moet bedenken waar de analogieën liggen met de

huidige grote stad. In welke situatie hij of zij spreekt (bijvoorbeeld in een anti-

stedelijk dorpsbesef). Dat het internationale bedrijfsleven, dat nu anders opereert

dan vroeger nog steeds een materiële en geestelijke macht is. Dat de machts-

vragen in de Nederlandse samenleving heel anders liggen dan in de tijd van de

Openbaring van Johannes en dat macht anders toegejuicht wordt dan toen. Onze

tekst bespreekt de context vanuit het geloof; en noemt de fouten van de samen-

leving deels feitelijk (dood van profeten en anderen) en deels theologisch

(magische praktijken, ontucht, Babylon). Door het woord Babylon te gebruiken

wordt de eigen context voor de hoorders er een van gevangenschap en het gejuich

betreft een brandende gevangenis. De term ‘hoer’ heeft in onze samenleving
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geen connotaties met de cultus. Het beeld biedt een mannelijk perspectief en de

stad met alle kwaad is een foute vrouw, al maakt het beeld van de bruiloft van het

Lam de hoorders weer tot vrouw. Wellicht zijn woorden als verkrachter of gewel-

denaar meer op hun plaats. 

B. Context van cultuur en samenleving. Predikanten en catecheten zullen

moeten kiezen welk ontwerp ze van iets van de leefwereld van de hoorders en

leerlingen willen maken, waarmee het fragment in gesprek kan komen. Er volgen

vier voorbeelden voor catechese en voor een preek. Twee voorbeelden zullen een

meer analogische relatie hebben tot het bijbelgedeelte en twee voorbeelden een

meer contrasterende. Alle voorbeelden moeten open zijn voor het tekstfragment.

We geven enkel een in een schets voor prediking of catechese te benutten

gedachtegang, die binnen hier niet nader geformuleerde doelen kunnen passen.

Buttrick houdt in zijn homiletische analyse wel apart rekening met de

‘analogical experience’ tussen tekst en situatie van nu, maar niet met een

contrasterende ervaring, al zou men de contrasten kunnen afleiden uit de

‘congregational blocks’, de mogelijke blokkades bij de hoorders tegen de

‘move’ van de tekst (Buttrick 1987, 337f.). Toch kent hij naast de analogische

taal ‘the language of amplification’ (zou ook een rubriek in de homiletische

analyse kunnen zijn: in hoeverre overtreft de tekst wat wij denken en zeggen?)

en de ‘dialectical language of denial’ (God is heilig, anders, we kunnen alleen

maar zwijgen), een taal bedoeld om de analogie te kwalificeren of om para-

doxen te produceren (Buttrick 1987, 119f.). Buttrick werkt behalve met illus-

traties (anekdotes bijvoorbeeld) ook met contrapunten (Buttrick 1987, 343).

Catechese
1a. Catechese - Analogie. Met een catechese-groep zou men kunnen kijken naar een

optreden van de Amerikaanse popgroep ‘Rage against the machine’ (vertaald: woede

tegen het systeem). De Popencyclopedie vermeldt, dat dit ‘ziedend kwartet’ een

‘vlammende mix van hardcore, metal en rap’ biedt (Popencyclopedie 1993, 292). De

lead-zanger treedt met een woedende bezetenheid op en laat als een oudtestamenti-

sche profeet een vlammend protest horen, dat vergezeld gaat van schrikbarende

oerkreten. Alsof de grens van zijn razend verzet bereikt is en aangebeukt wordt bij

de poort van het eschaton. De groep is betrokken bij organisaties tegen vivisectie en

tegen censuur, bij de ‘Rock The Vote’- campagne, die Amerikaanse jongeren

stembewust moet maken en bij een grote antifascistische demonstratie in

Engeland. Het catechesegesprek zoekt aansluiting bij de gebaren en de esthetiek

van het optreden. Het is de bedoeling dat de catechisanten nagaan wat hier gebeurt:

wellicht begrijpen ze de bedoeling van ‘Rage’. Hoe waarachtig is het protest? Delen

ze die ook? Kunnen ze dit optreden als symptoom van de samenleving zien. Het

moet mogelijk zijn om in deze context het protestvisioen van ons tekstfragment

plausibel te maken, de taalwereld van de Openbaring van Johannes protesteert emo-

tioneel en zingend tegen dodelijke kanten van de samenleving. De werkwijze kan

aldus zijn: er wordt een kort fragment uit ons tekstgedeelte voorgelezen; de cate-

chisanten worden in een ontspanning houding gebracht om te luisteren. Gevraagd

wordt per regel: wat zie je voor je? Later wordt de tekst voorgelegd en spoort de

groep verschillen en overeenkomsten met ‘Rage against the Machine’ op. De cate-

cheet probeert te ontleden met de catechisanten wat de groep drijft (verlangen naar

een rechtvaardige wereld) en wat de tekst uit de Openbaring van Johannes drijft

(God is garant van toekomst). Waarin hangen deze beide grondmotieven samen?
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In dit voorbeeld kunnen enkele voorwaarden naast de schets worden gelegd. Het

voorbeeld richt zich op de catechisant als enkeling en maakt een interactie tussen

gemeente en samenleving mogelijk (kritisch aansluitende interactie). Het is zich

bewust van de verschillen in context. Het is een voorbeeld van heuristische

anamnese, want de wereld van de tekst wordt benaderd vanuit een interpretatie

van een popsong door een popgroep (anamnese). Deze popgroep is vergelijkbaar

met een moderne profeet, maar van de catechisanten wordt verondersteld, dat ze

zelf indirect deelhebben aan de uitingen van de popgroep en aan de Openbaring

van Johannes (indirecte profetie). De popgroep geeft er getuigenis van, dat de

kwaliteit van leven op het spel staat en dat het protest moet blijven klinken

(analogie van hegemonie en volharding) Vermoedelijk is deze analogie eerder te

vinden bij de popgroep dan bij de catechisanten. Het perspectief vanuit degenen,

die lijden aan het systeem wordt gezocht: de catecheet vermoedt dat het moeite

zal kosten begrip te wekken voor dit perspectief (slachtofferperspectief). De opzet is

visueel, de catecheet zal geen ontleding van beeldspraak toepassen. Zien volstaat

(aanschouwelijkheid). De catecheet hoopt verder, dat de catechisanten zullen

inzien, dat de roep om recht van de popgroep een legitiem verlangen uitdrukt

(betere gerechtigheid). Een verband zal worden gelegd met God als garant van de

toekomst (openheid; handelen van God). Voor catechisanten zal dat verband

overigens niet vanzelfsprekend zijn. De vertolker zou kunnen aangeven welke

accenten in het paradigma niet zijn gebruikt, zoals ‘Christus en het heil van

leerlingen tegenover onheil’ (accenten in het paradigma). Ook ligt een accent op de

openheid van het bestaan (openheid). 

1b.Catechese - Contrast. De groep kijkt naar een gelukkige scène uit een soap-

serie. De catecheet vraagt naar de positieve kanten. Of laat een collage maken over

de geneugten van het leven (‘wat ik geweldig aan het leven vind’). De deelnemers

sommen zoveel mogelijk de positieve kanten van onze samenleving op: de

kansen die ze biedt en de mogelijkheden die ze geeft. We vragen even naar

schaduwzijden. Het moet mogelijk zijn de tekst in te brengen en, na er over

gesproken te hebben of een dergelijke tekst angst aanjaagt, te vragen in welk

opzicht de tekst een contrast vormt met de eigen beleving van het bestaan.

Misschien bevestigt de tekst op dieper niveau de mogelijkheden van de samen-

leving wel, maar op welke punten is de tekst fel en waarom? De groep gaat

proberen slachtoffers van de samenleving te benoemen en de magie en mogelijk

de afgoderij in het oog te vatten. De vraag komt aan bod of de tekst ook een

dialoog van en met God is? En of de groep zelf iets van deze dialoog ervaart?

In dit voorbeeld wordt het meest voldaan aan de volgende voorwaarden: kritisch-
aansluitende interactie; slachtofferperspectief; betere gerechtigheid. Er wordt een accent

gelegd bij de vraag naar God en bij de aard van het heil in cultuur, samenleving en

het persoonlijk leven (accenten in paradigma). Het is de vraag of op deze manier

het paradigma van Gods koninkrijk tegenover het kwaad niet te zeer zo verstaan

gaat worden, dat God alleen nog maar met kwaad wordt verbonden en niet met

het goede leven. Er zal in een gesprek over de verantwoording van deze vertolking

ongetwijfeld een gesprek ontstaan naar aanleiding van de discrepantie tussen de

wereld van de tekst en de Godsvoorstelling van de catechisanten (tekst en paradig-
ma). Andere voorwaarden sluimeren: omdat bijvoorbeeld de vraag naar hegemo-

nie en volharding (analogie van hegemonie en volharding) in de ervaring van de cate-

chisanten niet expliciet wordt gemaakt, is de kans dat deze opzet tot vervreemding

en afhaken zal leiden niet denkbeeldig. In hoeverre dit scherpe contrast tussen de
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opgeroepen ervaring van geluk en de wereld van de tekst uitnodigend is, hangt

sterk af van de manier waarop de catecheet zo’n ‘boze’ tekst inbrengt.

Preek
2a.Preek - Analogie. Het probleem met een samenlevings-analyse in de preek is

dat de hoorders niet meteen in kunnen gaan op wat de predikant daarover te

berde brengt. De beschrijving, de motivatie en de motieven van een groep men-

sen, die een keer per week vasten, zouden in een preek kort kunnen worden

geanalyseerd: welke zienswijze op de samenleving steekt daarachter en op welke

wijze is dit motief door het geloof bepaald? Hoe bezien wij als hoorders de samen-

leving? Machteloos, angstig, zonder geloof, geen probleem? In de preek kan taal

gegeven worden aan de motieven en angsten door de beelden van de jammeren-

de zeelui, de stadsgeluiden en het requisitoir tegen Babylon er als analogie door-

heen te vlechten. Verder kan de gemeente er op gewezen worden dat ze een

gemeenschap van roeping en zorg is. Het visioen komt als een grensgebeuren

van uiteindelijk oordeel en uiteindelijk heil op de gemeente af, als een beslissend

‘tegenover’, dat de gemeente bij de hoop wil houden. Welke roeping spreekt daar-

uit en hoe vertaalt deze roeping zich als zorg voor de aarde, de slachtoffers en de

naasten? De Openbaring van Johannes wordt eerder als vraag van God aan de

gemeente dan als antwoord ingebracht.

De schets is er op gericht het effect van de samenleving op de hoorders bespreek-

baar te maken. Bovendien richt het zich op groepen, die meer dan het gewone

doen als ze vasten. Hier is de voorwaarde van de indirecte profetie in het geding.

In deze schets worden van elkaar verschillende werelden met elkaar in een

kritische dialoog gebracht. (kritisch-aansluitende interactie). De voorwaarde van de

‘analogie van hegemonie en volharding’ speelt op de achtergrond mee, evenals de

‘mondigheid en vrijheid’ en ‘openheid’. Het slachtofferperspectief wordt geactiveerd.

De hoorders worden bepaald bij een seculier verlangen naar betere gerechtigheid

in de samenleving (betere gerechtigheid) en worden genodigd daarin de vraag van

God aan hen toe te laten (accenten in paradigma; handelen van God). Ook speelt de

aanschouwelijkheid in de taal een rol. Er is aan voldoende voorwaarden voldaan (of

liever geen van de voorwaarden is ontkend of overtreden) om van een

verantwoorde vertolking te kunnen spreken. Doordat in de schets niet expliciet

rekening is gehouden met pluraliteit is de kans, dat sommige gemeenteleden niet

worden aangesproken aanwezig. 

2b.Preek - Contrast. Een voorbeeld uit een pastoraal gesprek, uit de krant of uit

het journaal zou iets van vluchtgedrag moeten tonen. De reclame is overladen

met beloften, die dat vluchtgedrag veronderstellen (reclame voor vijfsterren

bungalowparken toont overspannen baby: hij moet er nodig eens uit). De

predikant laat met een enkel woord zien op welke wijze de ziel en zaligheid van

mensen met deze beloften verbonden zijn. De bedoeling daarvan is niet om te

moraliseren, ook niet om de gang naar bungalowparken af te kraken, maar om de

werking van de samenleving op het gemoed van de mensen ter sprake te kunnen

brengen. En dat is nodig, want geloven is het toevertrouwen aan een visie en een

visioen van beslissend oordeel en genade. De predikant kan de ambiguïteit

beschrijven van de samenleving, de mogelijkheden, maar ook de grenzen.

Wellicht is het mogelijk de kwetsbaarheid van de mens en de angst voor het

ondoorgrondelijk systeem te tekenen. In die ambivalentie klinkt van voorbij de

grens een visioen van ultieme kritiek op de stad en verdriet om de ondergang van
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de stad. Wat doet het visioen met de angst voor ondergang, met de immanent-

destructieve tendensen van de samenleving en met de angstaanjagende mogelijk-

heid om te barsten van groei? Bevestigt de tekst de angst of weerspreekt de

visionaire waarschuwing de angst juist en helpt ze een oordeel over de situatie te

vormen? Verkondigd wordt, dat de bron van kritiek God is, als macht van liefde

en toekomst.

Centraal staan mogelijke angsten en verdringingen van mensen als reactie op

dreigende tendensen in de samenleving. De preek kent eerder een beweging van

de samenleving naar de gemeente toe dan omgekeerd. De schets neigt naar een

directe vorm van profetie (directe profetie). Weliswaar is de relatie tussen tekst en

hoorders kritisch-aansluitend, maar er wordt veel ruimte gelaten aan een bood-

schap voorbij de grens en dus aan kritiek (kritisch-aansluitende interactie; tekst en
paradigma). Doordat het accent komt te liggen op de negatieve aspecten van de

huidige samenleving, is het verschil tussen de context van toen en van nu niet

groot, al worden met bungalowparken en reclames wel moderne samenlevings-

verschijnselen ingebracht (analogie). De toekomst komt als een visie en visioen

van oordeel en genade ter sprake (accent in paradigma). Hoe de vertolker zich

voorstelt te spreken over het handelen van God en of God ook tot destructief han-

delen bij het oordeel in staat wordt geacht, zegt de schets niet. In het verantwoor-

dingsgesprek zal dus gevraagd kunnen worden naar de voorwaarden ‘handelen
van God’ en ‘pure positiviteit’ De thlipsis (hegemonie, overwinning, volharding)

bestaat in het op zoek gaan naar de destructieve krachten in de samenleving, het-

geen brengt bij de vraag wie het laatste woord heeft (analogie van hegemonie en vol-
harding). Het ‘slachtofferperspectief’ wordt ingenomen, want de hoorders worden

zelf als slachtoffer gezien. Maar hier schuilt het gevaar van overtreding van deze

voorwaarde, doordat niet elke hoorder zomaar zal inzien, dat de samenleving

hem of haar tot slachtoffer maakt. Het aspect van de betere gerechtigheid is niet

werkzaam. Door het niet te benoemen, is de kans aanwezig, dat geseculariseerde

gelovigen de inbreng van de Openbaring van Johannes niet meemaken. Door de

gemeente te verenigen rond negatieve tendensen in de samenleving, kan het zijn,

dat een deel daar niet in kan komen en dus ook geen uitnodiging zal vernemen.

Vertolkers kunnen dit ondervangen door verschillende houdingen ten opzichte

van de samenleving te tekenen en op die manier verschillend denkende hoorders

mee te nemen naar het visioen van oordeel en genade uit pure positiviteit.

Deze voorbeelden van een mogelijke bespreking van catechesevoorstellen en

preekschetsen op basis van de voorwaarden, tonen welke werking de

voorwaarden in een dergelijk gesprek kunnen hebben en wat een gesprek over

verantwoording kan opleveren. Zo wordt in het laatste voorbeeld bovendien

duidelijk, dat de vertolker de context eenduidig negatief weergeeft en de

werkelijkheid van God tot een kritisch tegenover van deze contextconstructie

maakt. Het is de vraag of op die manier een kritisch-aansluitende interactie tot

stand komt, aangezien de hoorders over één kam worden geschoren. Daarbij

komt, dat de situatie eenzijdig en eenduidig wordt ingevuld, hetgeen tot gevolg

heeft, dat de ultieme werkelijkheid van Gods toekomst kritisch moet ingaan op

een context, waaraan niet eerlijk is recht gedaan.

9.4 Vertolken verantwoorden

Voor de vraag van deze studie wordt beantwoord, is nog één perspectief te

noemen, dat voor een praktisch-theologische verantwoording van een

274



voorbereidingsproces van fundamenteel belang is. Het betreft de vraag in

hoeverre vertolkers en praktische theologen ruimte laten aan de eigen kritische

kracht van het spreken en handelen van God. Die vraag is ingegeven door een

visie, die zo van God wil spreken, dat de vrijheid van God methodisch en

principieel niet in regie is genomen en die er op vertrouwt, dat de Geest het

rechte vertolken, horen en leren schept. Daartegenover lijkt te staan, dat de in

deze studie gevolgde hermeneutisch theorie van Ricoeur een grote rol toekent aan

de autonomie van degenen die verstaan. Toe-eigenen geschiedt door vertolkers,

die hun eigen selectie maken en die daarvoor hun eigen referentiekader ter

beschikking hebben en die in de taal van vandaag interpreteren. Houdt dat in, dat

verstaan en vertolken een subjectivistische activiteit is, uitgeleverd aan de

willekeur van vertolkers? Dat is in de theorie van Ricoeur niet het geval. Men kan

hem niet van subjectivisme betichten. Want Ricoeur laat tot in de finesses zien,

dat vertolkers gebonden zijn aan de verwijzingen van de tekst en dat het Zelf van

de verstaander en het anders-zijn van de wereld van de tekst in een vruchtbare

spanning met elkaar behoren te zijn. Maar hij wijst er op, dat teksten in beginsel

vreemd zijn en vervreemdend werken en dat vertolkers zichzelf en hun gemeente

in die tekst als het ware moeten invechten en henzelf in die wereld van de tekst

moeten vertalen. Ondanks alle weerbarstigheid en botsing van horizonten kan de

toe-eigening lukken op basis van de analogie in werelden. Dit gevecht om

verstaan als kritisch-aansluitende interactie neemt bij alle integriteit, die

vertolkers daarvoor aan de dag moeten leggen, niet weg, dat de autonomie van de

vertolker in het verstaan van betekenis en getuigenis en ook nog eens een keer in

het vertolken sterk is en zelfs, zo lijkt het, doorslaggevend. Men zou daartegen in

kunnen brengen, dat teksten een ander blijven en dat de teksten daarvoor zelf

zorgen. Maar deze uitspraak is ook onderhevig aan de hermeneutische cirkel. Het

zijn opnieuw eerlijke en integere verstaanders, die zulke uitspraken doen en die

door hun eigen ontwerpen beleven, dat de tekst een ander is.

Voor vertolkers binnen de christelijke gemeente staat hier veel op het spel.

Want ze geloven niet, dat ze een gewoon huis binnen trekken als ze de wereld

voor de tekst betreden en verstaan, maar een huis, dat iets weg heeft van een

synagoge of een kerk. Ze hopen er God in te ontmoeten en ze geloven, dat de vrije

en liefhebbende God niet door hun belangen in regie genomen mag worden. Nu

is het vreemde geheim van de Schriften, dat een fundamentele beweging in de

wereld van het Nieuwe Testament de autonomie wil doorbreken. De anamnese,

waaraan vertolkers deelhebben door het gedenken van Gods bevrijding uit Egypte

en van de opstanding van Jezus, heeft het in zich dit aan zichzelf genoeg hebben

van vertolkers en gemeenteleden te doorbreken. Zo kan het ter harte nemen van

Babylon als symbool voor geïnstitutionaliseerde eigenliefde een eigen doorbraak

zijn van autonomie. Hensen, aan wie we deze visie ontlenen, gaat nog een stap

verder als hij stelt, dat het verhaal van het kruis van Jezus lezers juist onteigent

van de bescherming van hun concepten. Lezen en ter harte nemen van de

Schriften is niet alleen toe-eigenen, maar ook onteigend worden. ‘Radicale

veroordeling en breuk in de continuïteit van het leven van mensen’ zijn volgens

Hensen in het geding in de herinnering aan het struikelblok van het kruis van

Jezus, ‘wiens inzet zijn eigen dood is’ (Hensen 1993, 129,119). Pas door de

ontlediging en de dood van de zelfhandhaving heen wordt het leven gewonnen.

Volgens Hensen moeten vertolkers de soms pijnlijke tegenspraak tussen auto-

nomie en heteronomie niet voortijdig verzoenen, maar aan den lijve blijven

ervaren. Dat effect beoogt de Openbaring van Johannes ook. Het profetische

beeldverhaal van het Lam wil met indringende en hyperbolische beeldspraak,
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onder meer via de bemiddeling van vertolkers, de weg van de gemeente kruisen.

En voor gemeenteleden de spanning open houden tussen autonomie en

heteronomie. Kritisch en heilzaam, pijnlijk en hoopgevend. Tot het eschaton daar

is en God alles in allen en vrije mensen in een vrije wereld met God samen-

wonen. Dat het geslachte Lam regeert, is bij wijze van spreken de doodsteek voor

alle babylonische zelfhandhaving.

Soms wekt de Openbaring van Johannes de indruk, zich zo druk te maken

over ‘regeren’ en ‘de doodsteek’, dat ze vergeten lijkt te hebben, dat het een

kwetsbaar geslacht Lam is, dat regeert. Alsof degene, die het laatste bijbelboek

componeerde en de vele teksttradities als een autonome lezer verwerkte, het

heteronome verhaal van het kruis, dat alle onderdrukkende, zichzelf hand-

havende machtsaspiraties en handelen (ook het aan God toegeschreven geweld)

onteigent, toch niet helemaal kon inpassen.

Van vertolkers en praktische theologen wordt dus een fundamentele openheid

gevraagd, een bereidheid hun autonomie, voor zover het zelfhandhaving is, open

te laten breken in spanning met de heteronomie van de tekst. Die ruimte moet

kunnen ontstaan, als vertolkers hun werk van verstaan en vertolken goed doen.

Of als praktische theologen de verantwoording van de vertolking toetsen. En

daarmee zijn we weer terug bij de blijvende en onoplosbare spanning tussen het

op toekomst gericht handelen en spreken van God en de zelfstandige

inspanningen van vertolkers en praktische theologen.

De vraag van deze studie luidt: onder welke voorwaarden kunnen predikanten 
en catecheten als vertolkers een betekenis en getuigenis van een bijbelgedeelte op 
bijbels-theologische, theologische en cultureel-maatschappelijke interpretatievelden
verantwoord omzetten in een vertolking voor kerkgangers of catechisanten?

Het antwoord op deze vraag formuleren we aldus. Wie de in deze studie

gevonden voorwaarden wil toepassen heeft als praktisch-theologisch uitgangs-

punt een besef, dat op geloof is gebaseerd, namelijk het besef, dat vertolkers het

spreken en handelen van God niet in regie kunnen nemen. Dat uitgangspunt

heeft twee consequenties. De ene is, dat vertolkingen nooit absoluut zijn, ze

hebben een betrekkelijke geldigheid. Ze wedden op waarheid. De andere is, dat

vertolkers bereid moeten zijn in hun vertolking te streven naar de dialoog met

God. Hun vertolking mag open zijn voor het verrassende van Gods stem. Hun

vertolking mag ook God als de Alfa en de Omega aanspreken, mag klagen over

wat onbegrepen blijft of de Naam prijzen in een doxologie. We hebben vijf

fundamentele voorwaarden genoemd, waaraan voldaan moet zijn, wil de omzet-

ting op bijbels-theologische, theologische en cultureel-maatschappelijke interpre-

tatievelden verantwoord kunnen worden in een gesprek over de verantwoording:

• er moet sprake zijn van een kritische aansluitende interactie;

• er moet duidelijk aangegeven worden welke vorm van anamnese is gekozen

(herkenningsanamnese, historische anamnese of heuristische anamnese);

• de tekst moet als een open tekst zijn verstaan, waarbij het gebruik van een

ontwerp van betekenis en getuigenis niet in tegenspraak mag zijn met de

openheid van het bestaan. 

• helder moet zijn waarin het eigen paradigma (bijvoorbeeld van het handelen

van God) verschilt van de wereld van de tekst;

• de vertolking mag in de kritische interactie met de wereld van de tekst de

mondigheid en vrijheid van de mens niet ontkennen.
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Tot slot: vertolken roept associaties op met het gedicht van Jellema, voorin dit

boek. Je hebt bij het zien van beelden in de Openbaring van Johannes de neiging

de koude voorjaarsnacht en de brandnetelbossen uit te vergroten en de zingende

nachtegaal niet meer te horen. En met uitleg en kritiek ‘een beeld om niet, dat in

zichzelf voldragen jou overstijgt’ in de weg te lopen. Het blijft de kunst om het

verbeelde geheimenis van Gods transcendente toekomst in de vertolking te

bewaren. 
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Summary

The aim of this practical-theological study is to give an account of the transition

from understanding to rendering. Those who prepare a sermon or catechetical

instruction on a biblical passage enter into a process by which they effectuate a

conversation, at once correlative and critical, between ‘something’ in the world of

the text and ‘something’ in the world of the church members. This preparational

process implies that interpreters not only disclose the text in the interaction with its

historical situation, but also the doubts, faith, questions, worries and joy of the

congregation in its interaction with present-day society. This task does not get

easier at the end of the twentieth century. Interpreters who understand and render

in name and on behalf of the congregation enter into the continuing process of

interpretation of the kingdom of God, hoping for and on their way towards the end

of time, when evil will be conquered and God will be all in all. Throughout this

study the starting-point is the notion of the kingdom of God in its contest with evil.

Another central notion is that the congregation in which the rendering takes place

is fundamentally to be viewed as a ‘being-saved community in the world’

(Buttrick). It is characteristic of the community that, full of expectation and in

interaction with its own situation, it is aimed at present and future salvation.

We distinguish three aspects in the process from understanding to rendering:

drafting a meaning of the world of the text, drafting a testimony of the world of the

text, and making a rendering offer. We regard understanding as the activity by

which a text from the past can be grasped and interpreted in such a way that a

meaning can be drafted. Understanding presupposes appropriation, that is,

comprehending the text’s world in terms of one’s own language and concepts. By

testimony we mean that the text is regarded by the interpreters as a witness to the

speaking, coming and comforting of the triune God. In a testimony draft a specific

element in the world of the text is comprehended, explained and appropriated, viz.

the testimony regarding the contest of God with evil for the sake of the coming of

God’s kingdom. This term has the connotations of a lawsuit: at the unique

moment of the rendering, which is being prepared for a particular moment in a

particular congregation in a particular situation, the testimony concerning the

kingdom of God will be at stake. Rendering* is an activity by which the understood

and interpreted world of the text to which meaning has been attributed and which

has been viewed as a testimony, obtains a function and an effect in a new situation,

so that participants in a worship service or in catechetical instruction receive a mea-

ning and a testimony and can appropriate the world of the text as a possible world

and fit it into their own lives. A rendering is not merely a repetition of that which

has been discovered in exegesis, but a creative response to the meaning and the

testimony of the world of the text. In the aspect of rendering, too, appropriation by

the interpreter is involved, but now in the sense that interpreters, in the present

time, in response to the world of the text, give a new testimony of and bear witness

to God’s kingdom in its contest with evil, in a new language, in new images and

figurative language. The practical-theological question this study wants to answer
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is: under what circumstances can preachers and catechizers, acting as inter-

preters, justifiably transform the meaning and testimony of a biblical passage into

a rendering for church-goers and catechumens? This question fits within

practical theology, seen as an academic enterprise which is directed towards the

communication of the kingdom of God in a society and towards the role which

the congregation (including its leadership) plays, ought to play, and actually can

play in this. The method of practical-theological analysis that we apply in this

study is that of participation. The book of Revelation is used to provide

illustrations, and steps are taken toward a rendering offer via a meaning draft and

a testimony draft. These steps are reflected upon, and part of the reflection is to

search for conditions. The meaning and testimony of the text do not only play a

role as object but also as subject in the analysis and reflection. The world of the

text influences the practical-theological reflection. This participating, heuristic

method is chosen because there is little available in terms of practical-theological

theories on the question what factors influence the transition from under-

standing to rendering. By travelling the road of the interpreters, facets and factors,

presuppositions and insights can be detected and discussed, while the tentative

theoretical insights that are gained can be applied and subjected to an initial

assessment.

Chapter 1 is dedicated to specifying and localizing the research question. The

locus of the question is sought and found in schemas for the preparation of

sermons and catechetical instruction. An important aspect of the question is the

emphasis interpreters place on the possible relations between text, author,

audience and reality. It is also important whether the concept of an open text is

being used (Theissen). Another factor influencing the research question is the

way in which the link between the past and the present is established. Is this done

via a basic structure in texts of the past and of the present (Bulckens)? Or by

means of fundamental motifs and paradigms (Theissen, Dingemans, Berg)? Or

via the congregation’s faith-consciousness (Buttrick)? Buttrick regards faith-

consciousness as a qualified ‘being-saved in the world.’ This notion is adopted

since it brings into view the congregation, the situation, and the tension between

revelation and historical mediation. The view one has of rendering in preaching

and catechetical instruction plays a role as well in the research question; we adopt

Long’s image of a witness for the interpreter. The question is regarded in the light

of a hermeneutical theory. For this we follow the insights of Gadamer and

Ricoeur. According to Gadamer, even at the most elementary level of a historical

understanding, appropriation is adding the present understanding to the event in

the past, continuing the history of effects (Wirkungsgeschichte). Then, adding the

present history to the present understanding, and finally, adding the present

understanding to the future history. This view places rendering in the tension of

present and future. Ricoeur, more than Gadamer, takes the resistance and the

unruliness of evil into account, and is aware of a possible conflict of inter-

pretations. His distinction between prefiguration (the event and reality have a

potential narrative structure, as a result of which they may become text),

configuration (the linguistic world of the text), and refiguration (the activity of the

readers, incorporating the text into their own world) presents a model which can

understand and guarantee the receptive, free, creative and critical act of rendering

as refiguration of an open text. Next, we discuss the theological side of the

question. The aim of preaching and catechetical instruction is that the

congregation hears God speak. In his hermeneutical reflection on the Word of
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God, Barth takes into account God’s surprising speech and action. Finally, with

reference to Ricoeur’s view that God’s revelation is witnessed to in five different

genres (prophetic, narrative, prescriptive, wisdom, and hymnic discourse), we

give account of why we limit ourselves to a prophetic text like the book of

Revelation for practising the practical-theological analysis.

In chapter 2 the hermeneutical and practical-theological presuppositions are

charted in order to answer the question in what areas interpreters take

hermeneutical and theological decisions when preparing a rendering. (1) First, a

scheme is presented of understanding a text which came into being in the past, in

which, following Gadamer’s hermeneutical theory, the meaning draft is regarded

as a response to the text. We assume that the interpreter is not a professional

exegete, but someone whose intention it is to give a rendering. From his or her

own experience of reality, the interpreter enters into a critical-correlative

conversation with the world of the text, to which belong the author, the audience

and the reality from the past. With Gadamer, we choose a position in between

reconstruction of the world of the text and integration through re-collection 

(Er-innerung). Ricoeur draws attention to the problem of the dialectical

relationship between ‘event’ and ‘understanding’, and between ‘sense’ and

‘reference’. In relation to understanding, we point to the problem of the text’s

reference to reality, which can be regarded not only as historical events and facts,

but also as assertions, convictions, mental intentions, concepts, or ultimate being.

With his model of communication with the text, Ricoeur gives room to the

freedom of the reader. Interpreters, who are in the process of understanding, will

have to survive in the tension between freedom and bondage, between the similar

and the dissimilar, between reference and communication, stasis and impetus.

Within these tensions a response to the meaning draft becomes possible (for

example, the image of God as it emerges from the text creates problems for me as

interpreter). (2) Next, with reference to Ricoeur’s view, a scheme is given for a

testimony draft of the triune God’s speech and action. In this connection, the

relationship between general and special hermeneutics is discussed. In terms of

critical correlation hermeneutics (Dingemans), this relationship is characterized

as critical-correlative. Symbols, metaphors, hyperboles and stories appear to be

appropriate means to witness to God’s speaking, coming and comforting in the

face of radical evil. (3) Then, on the basis of the meaning and testimony drafts, a

scheme is offered in which the fields of interpretation are placed that the inter-

preter enters. These fields of interpretation are reflected in the hermeneutical

consciousness of the hearers of a sermon or the catechumens. We distinguish the

following fields: biblical-theological lines, theological paradigms, cultural and

societal aspects, ethical and aesthetical viewpoints, personal experiences, and

experiences with the congregation. Interpreters make decisions in each of these

fields, when they prepare a rendering in the tension between the draft of the

world of the text and the draft of the world of the congregation. Within the

congregation, rendering can be regarded as a form of commemoration in the

present of an open, not fully elaborated past with a view to the future of God’s

kingdom. Central is the commemoration of two central and associated events, the

exodus from Egypt, and the life, cross and resurrection of Jesus. In a present and

in a specific situation, between creation and the end of time, the rendering is a

suit for the participation in salvation in a conflict with calamity. At the end of this

chapter the question is focussed: under what conditions can preachers and

catechizers, acting as interpreters, justifiably transform a meaning and a
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testimony of a biblical passage into a rendering for church-goers and catechu-

mens, in biblical-theological, theological and cultural-societal fields of interpreta-

tion? This main question can be subdivided into several questions, which are

dealt with in the following chapters.

Chapter 3 discusses the question under what conditions the draft of a meaning

and testimony of the time of the text can be used justifiably. From a practical-

theological perspective, it throws light upon the book of Revelation as a Christian,

prophetic-apocalyptic circular letter to seven churches in Asia Minor, probably

published in 95 AD, first of all meant to be read out. The view of the book of

Revelation as hermeneutic-communicative praxis is emphasized, as an offer of

textual interpretation intended to lead the church at that time to test the spirits

and to true worship. The epistolary character and the means of composition

which the author utilizes to communicate with his audience, are discussed. The

book of Revelation speaks with a view to a multiplex situation, characterized by

conflicts with the Jews, by the issue to what degree Christians are allowed to adapt

to society, by tensions between the poor and the rich, and by painful experiences

in the past, like the fall of Jerusalem, the tortures and persecutions under Nero,

and emperor worship. This situation was not exclusively very threatening to the

church, but can be seen as a ‘perceived crisis’ (Yabro Collins, Thompson). After

the intention of the book of Revelation has thus been presented, the question of

how to deal with an original intention of a text is discussed using the notion of

anamnesis. The book of Revelation is itself an anamnesis with a view to the

future: the recollection of Babylon made the church of that time aware that, on the

one hand, they were exiles and, on the other hand, they hoped for the power that

would carry them and lead them out. The anamnesis of that time refers to God’s

founding acts of salvation, but at the same time it freely uses an original intention

of texts from e.g. Exodus and the prophets. The anamnesis of the book of

Revelation in the present church can be done in three ways: as direct recognition,

as historical anamnesis, and as heuristic anamnesis. The last form of anamnesis

is a way of remembering which, from the present context, looks for the text’s

continued influence. Two conditions are formulated: a transition from under-

standing to rendering can be justified (1) if interpreters can make clear with which

model of anamnesis they work; and (2) if interpreters, in using a meaning and a

testimony of a biblical text which is to be viewed as an open text, can show that

existence’s openness, which is given in principle with faith in God’s future, is not

denied.

Understanding the book of Revelation is not really possible without a view on the

function, nature and meaning of images and figurative language. Chapter 4

discusses the question under what conditions the transition from understanding

to rendering of images and figurative language is justified. First, an interactive

theory of figurative language (Mooij) is considered, according to which figurative

language has an ornamental, an emotive and an informative function (Soskice).

Next, the images, and the figurative language are discussed as they can be found

in the vision of the horses in Revelation 6. The visual character as the basis of the

images is emphasized. It is shown what figurative language is used: allegory,

personification, irony, repetition, hyperbole, simile, metonymy, metaphor, and

symbol. It is pointed out that a whole passage can be viewed as a metaphor or

hyperbole. From a theological perspective, the figurative language in the

Apocalypse is situated in the history of God with humankind, in God’s struggle
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against the gods which opens the future, a struggle for freedom and hope, in

which man appears to participate, as becomes clear in the text when it is read and

heard in the community of faith. It uses figurative language for God’s kingdom

trusting that God will appear to have a surplus which surpasses all language and

all understanding. Four conditions for a justifiable understanding of images and

figurative language are mentioned: (1) Has attention been given in the meaning

and testimony drafts to the fact that often the visual aspect offers sufficient

explanation? (2) What theory of figurative language is presupposed in the

meaning and testimony drafts? (3) Can the comparison (differences and

similarities) be justified on the basis of the textual analysis? With reference to

Ricoeur’s theory of metaphor, according to which metaphors have an ‘is like’ and

an ‘is not’ character, it is essentially clear from a practical-theological point of view

that images and figurative language, especially metaphors, are fit to effectively

advance significant but hidden realities like God, evil and future. (4) Are inter-

preters able to show to what degree the new figurative language – which they have

developed creatively, deciphering the images and figurative language – is and is

not in agreement with the intention of these images and figurative language in

the context in which they came into existence?

The question in chapter 5 is: under what conditions can the transition from

understanding to rendering be justified in the field of biblical-theological lines?

First, a meaning and testimony draft of Revelation 18:17-19:4 are given. This

passage on the fall of Babylon serves as an illustration for the following chapters,

in which conditions are sought for the transformation of the meaning and

testimony drafts of that passage into a rendering. The fields of interpretation

from chapter 2 need to be entered for this. The counter-image of Babylon, the

new Jerusalem as ideal city and temple (21:9-27) and as eschatological paradise

(22:1-5), is also discussed. Then the biblical-theological lines are examined. The

models of exile (Dingemans), God’s speaking (Berg), fundamental motifs and a

secularized consciousness (Theissen), and the interpretation of manifold grace

(Schillebeeckx) are discussed in relation to the question to what degree they take

account of the plurality of the situation and with the action of the triune God. This

investigation leads towards several formal characteristics, on the basis of which

both the biblical-theological lines and the theological paradigm can be ordered

with a view to a justifiable rendering as well as to a justifiable transition from

understanding to rendering. These characteristics are: situation and text; God and

salvation for hearers/catechumens over against calamity; Christ and salvation for

hearers/catechumens over against calamity; the nature of salvation as personal

and cultural-societal salvation; the place and the role of church, future and

figurative language. The transition from understanding to rendering can be

justified in the field of biblical-theological lines, if these lines are ordered

according to these seven formal characteristics.

Chapter 6 investigates the conditions in the field of the theological paradigms.

The biblical-theological lines are connected with understanding, the theological

paradigms (like misery, deliverance and gratitude; or the kingdom of God in its

contest with evil) stem rather from the present-day praxis of faith, but because of

the effective history of the Bible they are related to biblical symbols, metaphors

and stories. In this study the paradigm of the kingdom of God in its contest with

evil has been chosen. It is described after the manner of Schillebeeckx, while, in

line with Ricoeur’s view, in the description of the symbols of evil human
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responsibility has been retained over against the tragic and Orphic myths. The

paradigm of evil is given much attention because so many images are used for it

in the last book of the Bible. It is shown that the book of Revelation can be

assumed into this paradigm and that this writing can be rendered on the basis of

this paradigm. Thus, the paradigm has a relatively autonomous position vis-à-vis

the text. Despite the objections McFague levels against monarchal symbols, we

stick to the central paradigm of the kingdom of God. For not all notions attached

to this symbol need to be adopted. Also, based on the paradigm a critical

conversation is held with Revelation’s images of God and Christ as warriors.

Interpreters need to have a view of God’s action. Over against the opinion that the

Bible speaks of the great deeds of God, and over against the opinion that God

reveals himself through symbols, we stick with Miskotte to the model of God’s

action, in which symbolic language and situation are linked. A model of God’s

action is pictured, consecutively, as a manifestation from heaven in time (1), as an

effect of words (2), and as intervention in history and nature (3). The latter model

is reluctantly regarded as hope for eschatological action in time. In the

preparation, a theological paradigm plays a role as representation, key, frame of

reference, and norm. In the rendition itself the paradigm plays explicitly and

implicitly a normative role. In the justification of the followed hermeneutical

procedure and in the testing of the end result, the paradigm plays a part, too. For

the justification of the transition from understanding to rendering in the field of

the theological paradigms, the following conditions should be met. Interpreters

should be able to indicate where they have placed the emphasis according to the

ordering characteristics which were mentioned when the biblical-theological lines

were discussed. Further, interpreters should be able to indicate which part of the

theological view of the rendering stems from the meaning and testimony drafts of

the text and which part stems from the modern paradigm of the kingdom of God

in its contest with evil. They should also be able to say which model of God’s

action they have used, and how, based on the faith in the future of God’s pure

positivity, they have transformed the rendering in comparison with the 

source-text regarding the images of God and Christ as warriors that spill blood.

Finally, it should become clear that their rendering fulfils the principles of

mutuality, freedom, general validity, and solidarity.

In chapter 7 several fields of interpretation are discussed briefly: the influence of

the interpreter’s personal experiences and the experiences with the congregation.

As an example of an aesthetic interpretation, a hymn by Barnard is analysed.

Moral implications of using this passage are also mentioned. For this field of

interpretation three conditions are formulated: (1) as for imagery and contents,

the rendering may not be determined by a way of acting typical of Babylon; 

(2) the rendering must do justice to the present legal system; (3) the rendering

may not accept the status quo from a victim’s perspective, because it should

continue to relate in a critical way to the powers that behave like gods. As an

example, these conditions are applied to a sermon of Theissen.

Chapter 8 focuses on the implications for the rendering of the context of the

church in culture and society. First, four renderings of the passage are analysed:

social life and antithesis (Schilder), the cultural crisis during the Second World

War (Miskotte), Apartheid (Boesak), and the recognition of idolatrous depth

dimensions in society (Dingemans). Then the nature of the relations between the

meaning and testimony drafts, on the one hand, and culture and society, on the
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other, is given closer attention. Thus, the attitudes towards modern society are

considered (traditional, modern-bourgeois, and critical in solidarity). And the

possible relations between the text in the situation then and society now are

described: antithesis, mutuality, linking and identification. Then also, the

relationship between church and society, as seen from within the church:

antithesis, assimilation or critical association; and as seen from society: ignoring,

persecution or expectation. Culture and society are also a theme and the context

in the rendering. The distinction between ‘relations’ and ‘context and theme’ is

used to formulate conditions. As for the relations, interpreters need to be

conscious of a critical-correlative conversation, which in Dutch society is usually

possible between the biblical testimony and culture and society, although a

contrast or even a radical breach between church and society cannot be ruled out.

A fundamental bond may exist in virtue of the love of Christ, witnessed to in

Revelation, of the liberation through baptism, and of the priesthood of believers.

There may be an analogy between the then and the now. It is possible to take the

perspective of victims, which is that of heaven. But it is also possible to leave open

an unbridgeable contrast. As for context and theme, interpreters should be able to

state explicitly whether the situation is such that an acute and direct prophetic

hermeneutic is needed, or that the situation asks rather for a commemoration of

a creative, open past in which a prophetic text spoke. Further, the temptation of

the present-day church is discussed: a rendering is justifiable if it does not

understand God as a negation or a competitor of human autonomy and freedom,

and if it is able to a critical correlation with society’s awareness of a better justice.

Finally, the chapter leads to guidelines for rendering in society.

The concluding practical-theological reflection in chapter 9 presents the

conditions in their coherence. A distinction is made between conditions

regarding text and situation (1), figurative language (2), de place and the role of

the church (3), the kingdom of God over against evil (4), the future (5), and

personal and cultural-societal salvation (6). Then the conditions are ordered with

respect to the criterion whether they are valid specifically for the rendering of the

book of Revelation, or whether they apply more generally to the rendering of

biblical passages. As an illustration, the conditions are applied to two sermon

sketches and to two sketches of catechetical instruction. Finally, an answer is

given to the research question. For the justification of the transition from

understanding to rendering, the conditions regarding the ciritical-correlative

interaction, the anamnesis, the relationship between text and paradigm, the

openness, and the autonomy and freedom, are essential.
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Stellingen

 

behorende bij het proefschrift van Evert Jonker, 

 

Van verstaan naar vertolken. Een praktisch-theo-
logische analyse van de voorbereiding van een preek of catechese over de Openbaring van Johannes, te

verdedigen op 15 oktober 1998 aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

1. Vertolken van een bijbelgedeelte in preek of catechese is niet hetzelfde als de applicatie

(toe-eigening) als onderdeel van het verstaan van een tekst in de tijd van ontstaan,

aangezien vertolken een creatieve respons op verstaan van een tekst is. 

2. Een overgang van verstaan naar vertolken is onder meer te verantwoorden als vertolkers

bij het gebruik van een ontwerp van betekenis en getuigenis van een als open tekst op te

vatten bijbeltekst kunnen laten zien dat de met het geloof in Gods toekomst gegeven

openheid van het bestaan niet is ontkend.

3. De eigen aard van de vertolking als een nieuw woord ten opzichte van de wereld van de

tekst en als een werk van de Heilige Geest impliceert voor vertolkers de vrijheid niet

alleen een analogische, maar ook een contrasterende betrekking met de wereld van de

tekst te zoeken.     

4. De Openbaring van Johannes is te beschouwen als een profetisch-apocalyptische tekst

om voor te lezen met de bedoeling, dat de horende gemeente gaat mee-oordelen in het

fundamentele geding tussen God en het kwaad.

5. Wie beseft dat de beelden in de Openbaring van Johannes visueel zijn, vervolgens dat ze

deel uitmaken van een doorlopend verhaal en tevens dat hoorders tijd nodig hebben om

zich de inhoud voor ogen te stellen, wordt weerhouden van metaforische overinter-

pretatie.

6. Het opschrift boven Maleachi 1:2-5 in de NBG-vertaling (‘De verkiezende liefde des

Heren voor Israël’) en de vertaling van vers 2 (‘Ik heb u liefgehad’) trekken het perfectum

praesens ahabti te zeer in het kader van een bepaalde dogmatische verkiezingsleer.

(Vergelijk A.S. van der Woude, Haggai en Maleachi, Nijkerk 1982, 85v.).

7. De tekst van de Gecommitteerden van de Evangelische Gezangen (1806) in Gezang 231:3

van het Liedboek van de Kerken (‘Elk zal hem juichend hulde biên of om ontferming

smeken’), moet in een nieuw Liedboek voor de Kerken plaats maken voor de eigen

woorden van Clara Feyoena van Raesfelt - van Sytzama (1729-1807): ‘Elk zal hem wenend

hulde biên. En om genade smeken’.

8. Voor het empirisch onderzoek naar Godsvoorstellingen is het niet alleen van belang de

respondenten items met is-uitspraken over God voor te leggen of te laten aanvullen, maar

hen ook te vragen naar verhalen, waarin naar hun inzicht ervaringen met God of voor-

stellingen van God een rol spelen.

(Tegen D. Hutsebaut, Een zekere onzekerheid, Amersfoort/Leuven 1995, 39-83). 



9. De door Kierkegaard onderscheiden stadia in het proces van zelfwording van de mens als

synthese van het tijdelijke en het eeuwige, namelijk het esthetische, ethische en

religieuze stadium, bieden een handzame structuur voor de inhoudelijke opzet van een

missionaire catechese.

10. Na het kyrie en voor het gloria is een stilte op zijn plaats. 

11. Iedere op de christelijke godsdienst georiënteerde theoloog moet hebben geleerd zich te

verstaan met de gedachte dat de mensheid ten diepste omgeven is door leegte, toeval en

het koude niets, zoals onder andere indringend is uitgesproken in de ‘Rede des toten

Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei’ van de hand van Jean Paul (1796).

(G. Bornkamm, Studien zu Antike und Urchristentum. Gesammelte Aufsätze Band II, München

1959, 237-259).

12. Aangezien de term ‘religioso’ niet enkel hoeft te slaan op ingetogenheid of op de

muzikale verwerking van een koraal, is het mogelijk in het derde pianoconcert van Bartok

(1945) niet alleen het ‘andante religioso’, maar ook het ‘allegro vivace’ religieus op te

vatten.

13. Vanuit een oogpunt van vorming van predikanten en kerkelijke werkers gezien ligt het

Theologisch Seminarium van de Nederlandse Hervormde Kerk gelukkig in een Engels

landschapspark en niet in een Franse formele tuin. 

Stellingen (vervolg)


