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I N L E I D E N D W O O R D 

De prediker-exegeet, die in dit boek aan het woord is, gaat 
ervan uit, dat de Openbaring van Johannes niet zozeer 
bedoeld is om voorgelezen te worden in de reguliere 
samenkomst van de gemeente en daar dus gehoord te 
worden, maar veeleer als geheime lektuur, juist.waar de 
gemeente bijna niet of zelfs helemaal niet meer kan en mag 
samenkomen. Wij hebben hier met een traktaat, met een 
pamflet te doen. Jochanan, zoals hij de naam van de schrij
ver, hem terugvertalend in het Hebreeuws, graag spelt, is 
zelf verbannen naar een strafkolonie, een eenzaam eiland, 
Patmos, voor de Klein-Aziatische kust. Hij kan daar alleen 
maar terugdenken aan de samenkomsten op de dag van de 
Heer, aan de vreugdevolle broodbrekingen van de Mes
siaanse broederschap. Wel is hij kennelijk in de gelegenheid 
of hoopt daarop, zijn medebroeders een brief te kunnen 
doen toekomen. Het is aannemelijk, dat dit langs een 
illegale weg gebeurde. 

Jochanan bedient zich dan ook van een ondergrondse 
terminologie, van taalkundige camouflages, zodat het niet 
eenvoudig is deze onthulling van het raadsel der geschiede
nis te ontraadselen. Dat is een paradoxe situatie, die zo 
voor de toenmalige lezers niet bestond, want zij begrepen 
elkaar evengoed als ouderen onder ons zich uit de bezet
tingstijd herinneren. Toen gingen poëtische uitingen van 
verzet van hand tot hand, van kreupelrijmen tot gedichten, 
die blijvend hun plaats in de literatuur zouden vinden. 
Maar om die literaire waarde bekommerden de lezers zich 
niet. Ook een kreupelrijm kan troosten, kan opbeuren en 
moed geven. De verhulde vorm van de onthullingen be
reidde deze lezers niet de geringste moeilijkheid. Wat be
doeld werd stond buiten alle twijfel. Wie zou Foetsie-
Moet-Ie anders zijn dan de gehate Berlijnse diktator? 
Zo is het ook met Jochanans pamflet. Literair is het geen 
meesterwerk, zelfs al mag het zich zacht spiegelen aan de 
andere nieuwtestamentische geschriften. De verschillende 
onthullingen komen op ons „gemaakt" over, waardoor wij 



geïrriteerd raken. Dat was toen ongetwijfeld anders. J o -
chanans boekje paste in een genre, al hoeft het daarin geen 
literair meesterstuk te zijn. Het gaat om de bemoedigende, 
de vertroostende, de opwekkende, appellerende inhoud. 
Literair zijn niet zelden de citaten de beste stukken, bij
voorbeeld de hymne en de aanhalingen uit Jesaja in de 
hoofdstukken 19-22. 

K. H. Kroon gaat er verder vanuit, dat het boekje van 
Jochanan in eerste aanleg is ontstaan tijdens de Joodse 
oorlog, vermoedelijk vlak voor de verwoesting van 
Jeruzalem in het jaar 70. Later is het boekje bewerkt en wel 
in de tijd van Keizer Domitianus, omstreeks 95; in die tijd 
zou het boekje volgens de kerkvaders Irenaeus en Eusebius 
dan ook geschreven zijn. Afgezien van de brieven aan de 
zeven steden en hun gemeenten, valt de Apokalyps volgens 
Kroon in twee delen uiteen. Tot en met hoofdstuk 11 gaat 
het over het land Israël en wordt er gezinspeeld op bepaal
de gebeurtenissen daar, vooral in de Joodse oorlog. In 
hoofdstuk 11 gaat het om de verwoesting van Jeruzalem. 
Hoofdstuk 12 vormt de overgang naar deel 2, dat met 
hoofdstuk 13 begint en dat gewijd is aan het gericht over de 
volkerenwereld. Daarom heeft de bewerker de cesuur 
tussen dit en het volgende deeltje, dat naar hij hoopt over 
niet al te lange tijd zal kunnen volgen, gelegd na hoofd
stuk 11. 

Deze uitlegging van de Apokalyps gaat terug op de preken, 
die ds. Kroon in de jaren 1972-1974 in zijn Amsterdamse 
gemeente hield. Het gesproken woord werd op de band 
vastgelegd en later uitgetypt. Uit dit overvloedige mate
riaal heeft ds. R. Crouwel een zodanige keuze gemaakt, dat 
er - naar wij hopen - een samenhangende en leesbare tekst 
uit kon komen. De exegese, die gegeven wordt, is derhalve 
praktische bijbeluitleg. De prediker legt de teksten uit met 
het oog op de gemeente en haar roeping in deze tijd. Hij 
stelt zich niet op een verheven wetenschappelijk stand
punt, zeker niet als daaronder verstaan zou worden een 
positie buiten de praxis, van waaruit over de dingen zoge
naamd objektief en bovenpartijdig zou kunnen worden 
geoordeeld. In zulk een wetenschap gelooft Kroon niet. 



Juist schriftuitleg vindt plaats in de praxis en de afkomst 
van dit boekje uit het levende woord is geen skandalon. 
Eerder wordt Kroon door vrees en beven bevangen als zijn 
bevlogen woorden door de drukpers in een onverwrikbare 
vorm worden vastgelegd. Hij zelf is inmiddels al weer heel 
ergens anders bezig. 

De uitleg van Openbaring 6 : 12-17 gaat voor een goed 
deel terug op een preek van dr. K. A. Deurloo, die de 
dienst aan die perikoop gewijd voor ds. Kroon waarnam. 
Zijn preek past zozeer in het geheel, dat de bewerker er 
dankbaar gebruik van maakte. Uiteraard is noch Deurloo, 
noch Kroon verantwoordelijk voor wat de bewerker met 
de stof gedaan heeft. 

Wat ds. R. Crouwel, die wij dankbaar zijn voor zijn 
tijdrovende werk, consciëntieus als hij is, gedaan heeft, is 
zich geheel en al dienstbaar stellen aan een goede vertolking 
van Kroons uitleggingen. Het lijkt mij, dat hij daarin goed 
geslaagd is. 

De auteur heeft mij gevraagd de heer J . H. Schoorel en 
mevrouw J . van der Zee-Goedemoed te danken voor het 
werk dat zij door de jaren heen verzet hebben om zijn 
gesproken woord voor verklinken te behoeden. 

G. H. ter Schegget 



I. H E T LEERHUIS VAN D E VERWACHTING 

1. Onthulling van Jezus Messias (1 : 1-3) 

De gebruikelijke naam van het laatste bijbelboek Openba
ring van Johannes, is strikt genomen niet juist. Het boek 
zelf begint met de woorden Apokalypsis Jèsou Christou, 
en dat wil zeggen: Openbaring of onthulling van Jezus 
Christus. De letterlijke betekenis van apokalyps is: het 
wegnemen van de sluier, dus: ontsluiering. Er is een ge
heim of raadsel, dat door een sluier wordt bedekt. Die 
sluier wordt weggenomen, zodat het geheim zichtbaar 
wordt. Op de vraag, wat dit geheim is, wordt vaak al te 
haastig geantwoord: natuurlijk is dat het mysterie van het 
Koninkrijk Gods, waarvan Jezus Christus zelf de uitdruk
king is in persoon. De genitivus wordt dan objektief opge
vat: Jezus Christus is de inhoud van de Openbaring. 
Hoewel dat niet onjuist is, willen wij toch zo niet begin
nen. Wij zijn er dan namelijk te gauw en missen belangrijke 
schakels. Er zit een verborgen „moeten" in de geschiede
nis en dat wordt onthuld. Dat dit „moeten" bepaald wordt 
door de overwinning van het bokje, het koningschap van 
de Mensenzoon, is zeker de uiteindelijke inhoud van 
Jochanans boodschap. Maar daardoor is het verschrik-^ 
kelijke, het ontzettende raadsel van de geschiedenis niet 
opgelost of opgeheven, maar integendeel des te bran-
dender, des te schrijnender geworden. 

In Jesaja 25 : 7 en 8, in een apokalyptisch gedeelte van 
deze profetieën, wordt de onthulling waarom het gaat, zo 
verwoord: „En de Heer zal op de berg - Sion - de sluier 
vernietigen, die alle natiën omsluiert en de bedekking, 
waarmee alle volkeren bedekt zijn." Een onthulling dus, 
die betrekking heeft op het redeloze woeden van volkeren 
(Ps. 2) en die een beter uitzicht geeft op de duistere ge
schiedenis, die mensen doormaken. Het grote doden en 
moorden zal ophouden. Jesaja en in zijn navolging J o 
chanan protesteren niet tegen de kwetsbaarheid of de 
sterfelijkheid, maar tegen het kwetsen, het doden, het 
kapotmaken van het menselijk leven. Het raadsel van de 



geschiedenis, het donkere geheim ervan is, dat er geen 
andere vrede is dan die met dreiging en geweld wordt 
gehandhaafd en dat er dus geen waarachtige vrede is, om
dat het geweld altijd weer de overhand krijgt op de vrede 
die het zou dienen. Zo is de geschiedenis een zee van 
tranen, van onrecht en verdrukking. Het experiment van 
de vrede schijnt voorgoed te zijn mislukt. Wel te verstaan: 
wij hebben hier niet met een fatale wetmatigheid te doen, 
maar met daden van mensen. De mensen zelf zijn het, die 
de verwarring stichten, die de dwaasheden begaan, die de 
chaos binnenlaten in de schepping en haar prijsgeven aan de 
ondergang. Daarbij liggen de verhevenste ideeën (vrede) en 
de laagste praktijken (geweld) onontwarbaar dooreen. De 
geschiedenis is een donker raadsel, dat de mens in zijn 
zelfverwarring als een fatum beleeft. 

De onthulling van Jezus Christus is in de eerste plaats 
een onthulling van dit raadsel, een ontsluiering van dit 
donker geheim door God geschonken aan de Messias Je 
zus, niet ter wille van Hemzelf, maar ter wille van zijn 
knechten, de Messiaanse gemeente. Om die onthulling 
aan de gemeente bekend te maken, heeft hij die via zijn 
engel aan Jochanan bekendgemaakt. Jochanan mag dus de 
gemeente instrueren in haar praxis. Die gemeente leeft te 
midden van de onbegrijpelijkheden van de geschiedenis, 
onder druk, vervolging en bedreiging, onder de pax roma-
na, die met geweld wordt opgelegd. Zij heeft geen enkel 
doorzicht, zij is niet in staat de gang van zaken te ont
raadselen. Wat heeft nu Jochanan te zeggen? Dat hij wel 
even uit de doeken zal doen, hoe het zit? Neen, dat weet 
deze Jochanan evenmin als wie dan ook. Maar wèl mag hij 
bekendmaken, wat door Jezus Christus, door zijn werk, 
zijn weg, zijn woord, ontsluierd is, namelijk dat het inder
daad een raadsel is! Hij, Jezus, heeft het donker onthuld, 
laten zien dat het een duister raadsel is, onzin, waaraan 
geen zin te geven is; ondergang, waaraan de mens zich niet 
ontworstelen kan. Die onthulling is dus geen zingeving aan 
onzin, maar een licht in de duisternis, dat door die duister
nis niet kan worden verslonden. In Hem is de wereldnacht 
tot een kerstnacht geworden. Dat mag de gemeente weten 
en het is haar roeping en zending om van dat licht in haar 



praxis van liefde en geloof, in navolging van de Messias, te 
getuigen en zo voorbeeldig stand te houden, overeind te 
blijven oog in oog met het „raadsel". 

Het schijnt voor de hand te liggen, dat de boodschap 
niet anders kan luiden dan dat de gemeente zich uit de 
wereldbrand moet laten redden, dat zij een veilig heenko
men moet zoeken „in de ark, in de kark", in de religieuze 
zekerheid van het innerlijk nu en het hiernamaals straks. 
Maar zo beleeft de ziener de geschiedenis niet vanuit de 
onthulling die hem vanwege de Messias is ten deel gevallen. 
De geschiedenis is wel duister, een konfusie, een verwar
ring; zij dreigt steeds meer tot een chaos te worden. De 
ziener weet echter vanuit de onthulling, dat de geschiede
nis niet aan chaos en ondergang zal worden prijsgegeven, 
.uiteindelijk, en dat de gemeente haar daaraan, ook in haar 
heimelijkste gedachten of zwartste angsten, niet mag 
overleveren. Het Messiaans geloof heft de gemeente niet 
op uit de geschiedenis, maar zet haar met opgeheven 
hoofd juist rechtop in de geschiedenis: zij kan het raadsel 
aan, omdat zij het in het rechte licht ziet. Zij kan de 
verwarring niet ontknopen, zij kan de konfusie niet op
heffen, maar zij kan wel fiducie hebben tegen de weer
stand van de feiten in, zij kan wel hoop hebben ter wille 
van de hopelozen. Kortom: de gemeente schrijft de gesla-
genen, de vermoorden, de verkrachten en geknakten, de 
voorgoed gebrokenen niet af, want: Hij zal alle tranen 
afwissen! De smaad zal worden weggedaan! Daartoe be
moedigt deze joodse ziener Jochanan de gemeente; hij is 
een ziener, dat wil zeggen, hij ziet oprijzen in het donkere 
raadsel der geschiedenis de lichtende gestalte van de 
Mensenzoon, de glorieuze verschijning van het door
wonde bokje, dat overwint en hij roept uit, wat men te 
dien dage, als het uiteindelijk zover is, zeggen zal: Zie, 
deze is onze God, van wie wij hoopten dat Hij ons zou 
verlossen; dit is de Here, op wien wij hoopten (Jesaja 
25 : 9) . Vanwege wat in de Messias onthuld is ter zake van 
het donkere geheim van de geschiedenis, staat hij in dit 
perspektief. Het zal aan de dag treden, waarom het zo 
heeft moeten wezen en wel spoedig: de tijd is nabij! In die 
houding staat deze ziener. 



Het is een oude vraag, hoe het boek Openbaring moet 
worden uitgelegd: zeitgeschichtlich, weltgeschichtlich, 
kirchengeschichtlich, religionsgeschichtlich, tradi-
tionsgeschichtlich of endgeschichtlich. Schrijver dezes 
kiest voor een zeitgeschichtliche uitlegging, maar hij be
denkt daarbij wel, dat voor de ziener zijn eigen tijd de 
Endgeschichte was - de tijd is nabij! - en dat vanuit het 
Woord Gods en het getuigenis van Jezus, zoals dat en voor 
zover dat (vers 2: hosa eiden) door Jochanan is „gezien" 
beslissende dingen tot de gemeente (overigens ook de 
huidige gemeente) in de wereldgeschiedenis gezegd wor
den. Jochanans visioenen weerspiegelen zijn eigen tijd en 
pas als wij de zin ervan in die eigen tijd hebben gevonden, 
gaan ze ons wat zeggen. Jochanan probeerde de verwarrin
gen en konflikten van zijn dagen te doorlichten vanuit de 
Messiaanse onthulling, die hij in Jezus als Christus aange
licht zag en waarop hij krachtens zijn geloof iri de Messias 
hoopte. 

Hij herkende door alle gedruis heen de stem van de 
Goede Herder en vertolkte wat hij, horende die stem, 
wezenlijk zag gebeuren in en onder alle raadselachtigheid 
van de geschiedenis in zijn dagen. 

Die eigen tijd van Jochanan is die van het Romeinse 
keizerrijk, waarvan geldt: vrede door geweld. De dichter 
Vergilius, op zijn wijze ook een „ziener", schouwt in zijn 
grote heldendicht de Aenej's, de wereldgeschiedenis, die 
uitloopt op de groei en bloei van de wereldstad Rome, die 
door Aeneas' nazaten zal worden gesticht. Die stad zal het 
centrum zijn van een imperium, dat zal worden gehand
haafd en uitgebreid, door het sparen van de onderworpen 
volkeren en het bevechten van alle opstandige volkeren, 
net zolang tot ze zich bukken en zo zal Rome de barbaren 
mores leren en hun de zede van de vrede opleggen. Dat is 
pax romana. In keizer Augustus zag Vergilius de gouden 
eeuw teruggekeerd, die eens aan het begin van de ge
schiedenis had geheerst. 

In heel het gebied van India tot de westkust van Afrika 
en van Noord-Afrika tot in Noord-Germanië heerste deze 
met geweld opgelegde vrede, deze afgedwongen veilig
heid. Dat was een geweldige militaire, politieke en bu



reaukratische prestatie! Maar wat een verwarring, wat een 
tegenstelling vormt er de kern en het wezen van. Vergilius 
is een hofdichter en zo, ondanks al zijn visioenen, geen 
„ziener" in de bijbelse zin. Hij woont in een fraai landhuis 
met stromend water en centrale verwarming. Hij draagt 
zijn heldendicht op aan zijn vereerde en bewonderde 
keizer. Het prachtige, gave kunstwerk in gedragen 
hexameters, in hooggekultiveerd Latijn geschreven, legt 
hem geen windeieren. Wezenlijk doet de dichter immers 
niet anders dan de machthebber vergoddelijken en de 
Romeinse vrede veridealiseren. De materiële werkelijk
heid ziet er anders uit. De pax romana immers werd 
gevestigd en in stand gehouden op basis van de verslaving 
van 9 5 % van de toenmalige wereldbevolking. Vrede, 
veiligheid en rijkdom was er dus alleen voor een elite van 
5 %. En dan durft de brave hofdichter te zeggen: een God 
heeft ons deze rust gegeven. Die God is zijn Heer, de 
keizer Augustus. Vergilius is geen ziener, want hij ziet de 
stromen van bloed en tranen niet, die deze vrede kost. 

Vergeleken bij Vergilius is Jochanan een prutser, zijn 
Grieks is barbaars, sterk hebraïserend. Hij woont niet in 
een landhuis met alle komfort, maar is banneling op Pat
mos. Hij schouwt geen pracht en praal, maar hem staat de 
Klein-Aziatische wereld voor ogen. Hij ziet allereerst 
bloed en tranen. Hij kijkt in het licht van de onthulling van 
Jezus Messias door het raadsel heen: de vrede is ten diepste 
geweld, het is een beestenboel, een hoerentroep, één grote 
religieuze razernij, waarin het „sakrament van de buffel" 
(Böll) gevierd wordt. Hij ziet scherp hoe vooral in Rome de 
keizercultus een politiek verslavende en verdovende uit
werking heeft op de bevolking. Rome, naar Vergilius „de 
schoonste aller steden", dat gegroeid is uit het idyllische 
vruchtbare land onder boerenhand, Rome, dat haar we
reldwijde taak heeft ontvangen in het opleggen van de 
vrede aan alle volkeren, Rome is in Jochanans ogen het 
„beest uit de zee" (13 : 1-10) en de piëteit, waarmee Ver
gilius en zijn confraters in Klein-Azië de stad en de keizer 
omringen, is voor hem de leugenprofetie van het „beest uit 
het land" (13 : 11-18). Hij protesteert tegen de vrede die 
van deze stad uitgaat en die van de keizer uitgaat, omdat hij 



de waarachtige koning kent en zijn vredesstad geschouwd 
heeft. Zo brengt hij bemoediging, onrust, opstand. Daarom is 
hij ook naar Patmos verbannen. Daar in de eenzaamheid 
komen de visioenen over hem en vindt hij woorden van 
troost voor de zeven ekklesiai, de zogenaamde gemeenten, 
die alternatieve volksvergaderingen van de zeven Klein-
Aziatische steden. Jochanan ziet de slachtoffers en hun 
tranen, het bloed dat vloeit, wél en hij ziet ze te zamen met 
het bokje, staande als geslacht, te zameirmet de vermoorde 
Jezus, die is opgestaan. 

Zijn woord van instruktie en bemoediging aan de zeven 
gemeenten is voor ons aktueel. Zalig wie de woorden van 
deze profetie leest en hoort. Dat gold toen . . . maar dat 
geldt nu nog. Want onze geschiedenis gaat óns evenzeer 
aan als zijn tijd Jochanan en de zijnen. Met dat „aangaan" 
bedoelen wij dan geen theoretische, zelfs geen existentiële 
interesse, al is die er - naar wij hopen - ook, maar deze 
geschiedenis gaat ons te lijf; wij zijn er in opgenomen en aan 
uitgeleverd op leven en dood met lichaam en ziel. En die 
geschiedenis is geen proces van voortgaande humanisering, 
van steeds hoger stijgende kulturele ontwikkeling, inte
gendeel, maar een toonbeeld van geweld, een schouw
toneel van verwarring, van geweld en onrecht, knechting 
en uitbuiting. En dat alles bij elkaar wordt vrede genoemd. 
Maar voor de massa is het geen vrede. Allerlei voorstellin
gen als persoonlijkheid en ideaal worden onbruikbaar. 
Daartegenover dan weer de voortdurende neiging van de 
kerk tot burgerlijkheid, tot gezapigheid, tot innerlijkheid: 
zij ziet de zaak van God in het geding, maar niet de daden 
van God. En de zaak heeft zijzelf in regie, in plaats van te 
beseffen dat zijzelf met geschiedenis en al onder het regime 
van God valt. De alvergeestelijking en alverinnerlijking van 
het christendom houdt een verschrikkelijk verraad aan de 
materialiteit der geschiedenis in. 

Johannes in zijn Apokalyps echter reageert op een grim
mige en grillige manier op het tijdsgebeuren, als een 
andere Jeroen Bosch. Zijn beelden moeten daarom mu
sisch worden benaderd, niet rationalistisch, niet raisone-
rend, maar musicerend en pikturaal. De grote exegeet J . A. 
Bengel (1687-1752) heeft dit ingezien, getuige zijn verkla-



ring van vers 3, waarin hij zegt: „Er zijn er, die het heiligste 
boek door een rusteloze nieuwsgierigheid mishandelen, 
met het gevolg dat anderen van de weeromstuit zelfs de 
naam van de Apokalyps, waardoor zij juist zouden moeten 
worden opgewekt, ongaarne horen en het boek gaan wan
trouwen vanwege de bijzondere veelheid van ongelukkige 
interpretaties en niet uitgekomen voorzeggingen ervan. 
Van daaruit verwerpen zij, omdat zij alles willen weten, de 
unieke kennis van de dingen, waarvan de Heer laat zien 
dat ze zullen komen; zo houden zij de poging om het 
ware te onderzoeken voor verspilde moeite, ze houden 
bekrompenheid voor nuchterheid en zwijgzaamheid 
over de Apokalyps voor wijsheid en ze richten hun aan
dacht en onderzoekingen liever op alle andere zaken dan 
op dit boek, alsof er geschreven stond: zalig die niet lezen, 
die niet horen, die niet bewaren.. .etc. Zij mogen erop 
toezien, dat zij niet, terwijl zij alle mogelijke voorwendsels 
uitdenken, met hun verwerping van het geschenk des he
mels God tot last zijn en ondankbaar bevonden worden 
jegens Jezus Christus. Daarom immers staat er: gelukkig 
hij die voorleest en zij die horen en bewaren; vooral in onze 
tijden, die, zoals wij zullen zien, niet ver verwijderd zijn 
van de grote verandering aller dingen. Het is beter in het 
navorsen van de tijden - zolang althans geloof, hoop en 
liefde in het hart de zegepalm wegdragen - zoveel mogelijk 
te beproeven en dan uitgelachen te worden (Zie, daar komt 
Meester Dromer! Gen. 37 : 19) dan met de sterke geesten 
van deze wereld de bemoedigingen te verachten, als waren 
ze onredelijk, en door het intreden der dingen overrom
peld te worden (Dan. 2 : 34, 45 en Matth. 22 : 44) of ook 
vervullingen van gisteren, op joodse wijze, nog een keer te 
verwachten." Maar dan vervalt de meester toch weer in zijn 
piëtisme en maakt van de bemoedigingen en vertroostingen 
van dit boek voorspellingen tot in het absurde toe. Zo bere
kent hij de aanvang van het millennium op 1836. Na 
duizend jaar zal de satan dan weer worden losgelaten. Op 
deze wijze wordt het boek toch weer een objekt van wan
trouwen vanwege voorzeggingen die niet uitkomen. 

Aan zulk rekenen en cijferen moeten wij niet meedoen, 
want het vervreemdt ons van de boodschap van het boek. 



Jochanan getuigt van de ontsluiering, die ons in dié ge
schiedenis te wachten staat als aan de dag zal treden, dat die 
krankzinnige, verdrietige geschiedenis van onrecht en ge
weld, vol konflikten, botsingen en strijd zo heeft moeten 
wezen, om de grote daden van God te openbaren, zodat op 
die grote dag geroepen wordt: Zie, deze is onze God, van 
wie wij hoopten dat Hij ons zou bevrijden! Dan is de dood, 
het geweld en het onrecht, de chaos vernietigd en de tranen 
zullen door Hemzelf van de ogen worden gewist. Dat 
ondenkbare wordt door de ziener geschouwd en hij laat 
zich er niet meer van afbrengen. Hij troost er de gemeente 
mee en roept haar vanuit de onthulling van Jezus Messias 
op, zijn lichaam te zijn, dat is de aards-historische be
staansvorm van deze Messias, en zo de voorlopige voor
hoede en kopgroep van de roeping der hele mensenwereld. 
Deze roeping behelst volgens de ziener, dat de gemeente 
het raadsel van de geschiedenis in het licht ziet van de 
kennis van Jezus Messias, dat wil zeggen: in Hem is het 
lotgenootschap van God met de mens bezegeld en de 
geschiedenis geopend naar de vervulling van dit bond
genootschap toe. En de tijd van die'onthulling, de tijd van 
die vervulling is nabij! 

2. De stuwkracht in de geschiedenis(l : 4-11) 

Jochanan begint met een brief aan elk van de zeven ge
meenten. In de aanhef van die brieyen staat steeds weer: 
aan de engel van de gemeente i n . . . Men denkt dan wel, dat 
zo een brief geschreven is aan de voorganger, aan de bis
schop van die gemeente. Maar het woord engel wordt in 
het nieuwtestamentische taaleigen nooit gebruikt voor een 
mens. Een menselijke boodschapper wordt een „kèryx" 
(trompetter, uitbazuiner) of een „apostolos" (afgezon-
dene) of ook een profetes (verkondiger) genoemd. Het 
woord engel (angelos) echter slaat op de godenwereld; in 
Israël zijn de goden namelijk ontmythologiseerd. Engelen 
zijn tot boodschappers en dienaren gedegradeerde goden, 
die te gehoorzamen hebben aan de enige, waarachtige 
God. Goden werden boden. Later ontstond de voorstel-



ling, dat alle volkeren zulke boodschappers hadden voor 
het aangezicht van God. 

Zo is deze hele korrespondentie niet gericht tot die 
gemeenschappen als zodanig, maar tot de representanten 
ervan voor Gods aangezicht! Op deze manier proeft men 
meteen al heel die merkwaardige sfeer van dit boek en de 
vreemde voorstellingswereld van de man, die het heeft 
geschreven. Hij zag wel de mensen voor zich en ook allerlei 
gebeurtenissen, maar hij zag er een dimensie meer in. En 
dat wordt uitgedrukt in het woord: engelmachten. De 
gemeente wordt volgens joodse, plastische denktrant, 
vertegenwoordigd door een hemelse representant, een ge
stalte van een bode, een tussenpersoon. Het waren geen 
stadsgoden meer, maar stadsboden, stadsengelen, zoals er 
ook stedemaagden zijn. De gemeenten waaraan Jochanan 
schrijft, speelden geen enkele rol in de toenmalige wereld
geschiedenis; toch hebben ze gewerkt als zaad, dat door 
stenen heenbreekt en vrucht draagt. 

Het oude christelijke geloof, waarvan de nieuwtes
tamentische geschriften getuigenis afleggen, was een gro-
testadsgeloof, een geloof van stedelingen. En dat wil wat 
zeggen. Stedelingen zijn anders dan dorpelingen, anders 
dan plattelanders. Stedelingen zijn ontworteld, nooit he
lemaal gesetteld. In de stad is het leven kaler, naakter, meer 
aan de dag gebracht dan op het land. Het christendom 
vandaag wordt hoe langer hoe meer een plattelandszaak, 
omdat het tot een taaie adat is verworden. Maar in de stad is 
het begonnen. En daarom zijn de namen van die steden ook 
zo fascinerend: Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sar-
des, Filadelfia, Laodicea. Deze zeven! Er waren natuurlijk 
wel meer gemeenten in Klein-Azië, maar zeven is een heilig 
getal. Sommigen zeggen, dat juist in deze zeven steden de 
keizerverering hoogtij vierde en dat daarom de christenen 
het er, evenals de joden, moeilijk hadden. Anderen zeggen 
dat deze zeven steden juist de gerechtsplaatsen waren in de 
administratie van de Romeinse overheid. 

Het woord gemeente (ekklesia), dat men met kerk is 
gaan vertalen, is helaas een woord geworden dat de ge
dachten aan het hele institutaire christendom oproept. 
„Kerk" is dan het officiële instituut, dat met de kuituur en 



de ekonomie mee op en neer gaat en altijd kompromissen 
en konkordaten sluit, om de macht niet te verliezen. Maar 
voor Jochanan en de zijnen is ekklesia vertaling van het 
joodse „kahal", een verzameling van mensen, een bij
eengeroepen en telkens weer bijeen te roepen schare van 
mensen, die bij elkaar komen om te horen, elkaar wat te 
leren, om met elkaar te overleggen en om gebeden te zeg
gen. Binnen deze los-vaste bij elkaar behorende en toch 
onafhankelijke gemeenschappen, die een joods karakter 
droegen, waren er ook gemeenten ontstaan die geloofden 
in Jezus Messias. De man Jezus van Nazareth was voor hen 
een visioen geworden van God en Zijn Rijk. En de tijd is nu 
toch wel vlakbij, dachten ze. 

De heidense omgeving werd door deze ekklesiai geïntri
geerd. Vooral ook de overheden hadden wel degelijk door 
dat ze hier niet met een gewone sekte, die bijeenkwam voor 
religieuze doeleinden, hadden te doen. In religieuze zaken 
waren de overheden tolerant, want de religie is eigenlijk 
altijd ongevaarlijk. Maar deze mensen waren anders. Zij 
droomden van een andere wereld, die ze niet konden be
werkstelligen, van een ander bestel, dat zij niet in aanzijn 
konden roepen, maar waar ze wel hartstochtelijk op 
hoopten: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop 
gerechtigheid zou wonen. Het was eerder subversief dan 
ordelievend. Toch waren het gewone mensen, die de zaak 
niet in brand staken of zo. Maar toch! Toch werd er over ze 
geroddeld, dat alle rampen, ziekten, branden en pestilen
tiën bij hen vandaan kwamen. 

Aan dit soort gemeenten schrijft Jochanan als begroe
ting : „Genade zij u en vrede!" Hij wenst ze toe, dat de kern 
en de kracht van hun leven zal zijn: goedgunstigheid, 
royaliteit, weldadigheid en veiligheid, goedheid en vrede. 
Het zijn visionaire woorden, die het tegendeel oproepen 
van wat deze mensen dagelijks ervoeren: de genadeloos
heid en holheid; de onechtheid, de strijd, de konkurrentie, 
de leugen van wat welvaart en vrede heet te zijn. Waar kom 
je dat tegen, werkelijke genade, royale vrijspraak, waar
door de mens weer op zijn benen wordt gezet en waardoor 
het verleden wordt uitgewist? Genade in de wereld is: de 
knie op de borst van het gevelde slachtoffer en zeggen: 



genade! Zo spelen wij dat al als jongens. Van wie komen 
die gaven? „Natuurlijk" van „God"! Maar hier in de tekst 
wordt het woord God - zoals vrijwel overal elders in dit 
boek - omschreven. Want „god", want üe „goden" waren 
in die steden bekend genoeg. En daarom moet die bijzon
dere God, waarvan Johannes spreekt, worden omschre
ven ; Hij moet beter worden aangeduid. Zo gaat de groet uit 
van de „Er-zijnde" (niet: van de eeuwig-zijnde), van die er 
eertijds reeds was en van die komen zal. Hij heeft het dus 
over een dimensie, een macht, een geest, die er is, die er 
ook al was en vooral: die komen zal. 

Vervolgens wordt de oorsprong waaruit de groet komt, 
nader omschreven, symbolisch, visionair. Zij gaat uit van 
de zeven geesten, die voor zijn troon zijn. Dat zijn de 
voornaamste boodschappers, krachtdoeners van Hem, die 
er is, die er was en die komen zal. Een zevenvoudig, geheel 
verschillend en toch samenhangend geheel van werkingen, 
van stuwing in de wereldgeschiedenis. In de naam Heilige 
Geest wordt samengevat wat eenmaal zijn zal als de Eeuwige, 
die is en die was, gekomen zal zijn en Heilige Geest is de 
kracht van waaruit we dan zeggen: Zie deze is het nu, onze 
God, onze Verlosser! 

De groet gaat ook uit van Jezus Messias, de trouwe 
getuige (d.i. de martelaar, de bloedgetuige), de eerstgebo
rene van de doden, de overste van de koningen der aarde. 
Deze Jezus hebben zij levend, hebben zij sprekend gekend 
en gezien. Maar nadat Hij gestorven was, spreekt Hij nog 
luider en indringender. Zij hebben Hem zien opvaren met 
vleugelen als van een arend. Zij hebben Hem gezien: een 
verheerlijkte mensengestalte, de eerstgeborene van de doden 
en zo (term die de keizers voor zichzelf gebruikten!): de 
overste van de koningen der aarde. Aan deze mens, aan 
deze heerlijke gestalte komt de lof en de glorie toe. Hij is 
het immers, die ons liefheeft, die ons uit onze zonden 
schoongewassen heeft in zijn bloed en die ons tot een 
koninkrijk, tot priesters van zijn God en Vader heeft 
gemaakt. 

Jochanan wordt geroepen te schrijven wat hij ziet. Wat 
hij ziet is: de met hem sprekende stem (1 :12) . Ziende die 
„stem", valt hij als dood aan de voeten van de Mensenzoon 



(1 :17). Jochanan mag ziener zijn! Hij geloofde in de liefde 
van Christus, hij had besef van de bevrijdende, schoon
makende betekenis en kracht van het lijden van deze Man. 
Hij had ook trots het besef, dat deze Man mensen opricht, 
doet opstaan, op de benen zet en tot koningen maakt, zoals 
Hij dat zijn leven lang heel letterlijk deed: „Sta op en 
wandel! Lig niet neer, je bent een mens van God!" Zo heeft 
Jochanan het ook gehoord en nagezegd en geschreven. 
Maar toen hij een ogenblik zag wat hij hoorde, wat hij de 
mensen toewenste, toen was hij zichzelf niet meer, dan valt 
hij als dood terneer, want de werkelijkheid overtreft altijd 
wat je ervan verwacht. Maar hij krijgt te horen: „Vrees 
niet!" Hij mag niet bang zijn, want God is de eerste en de 
laatste. Hem is het eerste en Hem is het laatste woord. In 
vers 7 klinkt ook dat woord: „Zie! Zie, Hij komt met de 
wolken en elk oog zal Hem zien, ook die Hem doorstoken 
hebben en alle stammen der aarde zullen over Hem wee
klagen. Ja, waarlijk!" Daar loopt het op uit, dat is punt 
omega. Zover is het nog niet. Als in vers 8 de Here God 
de alfa en de omega, die is en die was en die komt, de 
Albeheerser, de Pantokratoor wordt genoemd, dan bete
kent dit niet dat God in abstracto de Almachtige is die alles 
kan. Een abstrakte almacht, waarmee wij dan alle raadsel
achtigheid en verschrikking van de geschiedenis wegpra
ten, ook alle schofterijen. God is niet het hele alfabet, maar 
de alfa en omega, het begin en het einde. Daartussen liggen de 
vele andere letters, waarmee de geschiedenis wordt gespeld. 
Een betere vertaling van Pantokratoor is dan ook: de Albe
heerser, de Alles-omvattende. God doet niet alles. God is 
ook niet alles. Maar Hij is het begin en het einde. 

Zo waren die gemeenten in Klein-Azië, die Messiaanse 
mensen, te midden van een geslacht dat zich in de 
maalstroom van het fatum waande, de enigen die van begin 
en einde wisten, die besef hadden dat er wat aan de hand 
was in de geschiedenis, ja de enigen die wisten, dat geschie
denis werkelijk geschiedenis is! Het blijft in de geschiedenis 
niet zo als het is en altijd geweest schijnt te zijn. Het zou 
duizend jaar kunnen duren, maar blijven doet het zo niet. 
De onderste steen kan boven komen, maar ons kun je niet 
wijsmaken dat alles eeuwig eender blijft. Het wordt toch 



anders. Want de Albeheerser is van de geschiedenis de alfa 
(begin) en de omega (einde). Daartussen ligt de wereld en 
haar geschiedenis. Als deze mensen zeiden: maar die 
wereld gaat eraan, die gaat ten onder in haar eigen ge
weldenarij, die stikt in haar eigen leugens, dan was dit geen 
pessimistische levenskijk. Integendeel: de wereld moet 
eraan, zij moet naar de „verdoemenis", want anders wordt 
het nooit anders. 

Dat lijkt agressief, dat lijkt destruktief. En zo is het ook 
opgevat: zij werden vervolgd deze mensen, en waarlijk niet 
alleen omdat ze elkaar zo liefhadden (al kan dat ook een 
ergernis zijn). Zij hadden ook hoop, en hoop ziet een weg 
door barrières heen, bergen omlaag, heuvelen geslecht, 
muren omver: een weg. Toch hebben juist deze gemeenten 
gezorgd, dat de klassieke kuituur en het Romeinse rijk niet 
volledig te gronde zijn gegaan en vernietigd. Juist door hen 
is een ten dode opgeschreven kuituur weer opgeleefd. Wij 
moeten dan niet zeggen: de „kerk" heeft dit alles over
genomen. Dat is wel waar, maar dat betekent tegelijk een 
grote korruptie. Je kunt niet straffeloos een failliete boedel 
overnemen en aan het hoofd van de mensheid een ek-
klesiastische en hiërarchische organisatie bouwen. Maar 
oorspronkelijk is het wel zo, dat die kuituur door die kleine 
gemeente een injektie heeft gekregen, waardoor zij is blij
ven leven. Ernst Bloch, de in 1977 overleden marxistische 
denker heeft dan ook een waar woord gesproken, toen hij 
zei: de wereld heeft recht op gemeente! Hij bedoelt daarmee 
dat zelfs als er een maatschappij zonder tegenstellingen zou 
zijn, waar de mensen in vrijheid en waarheid kunnen leven, 
dan nog moeten er gemeenten zijn als leerhuis van het 
geweten, als vormschool van verwachting, als venster 
geopend naar het oosten, waar het licht opkomt. Anders 
zouden de mensen midden in de vervulling in slaap vallen, 
van verveling, uit dépit, maar dan weer plotseling gealar
meerd en gewekt worden, omdat de sterke man is opge
staan, de macht heeft gegrepen en met een ijzeren bu-
reaukratie orde op zaken stelt. 

Zulke gemeenten moeten er altijd weer zijn. Die zijn er 
niet vanzelf. Die tref je niet aan. Die moeten gesticht 
worden, die moeten steeds weer ontstaan rondom die Man 



van Nazareth, rondom degenen die door Hem op weg zijn 
gezet, op drift geraakt. 

3. De mens, begin en einde (1 : 12-20) 

Taal is een gegeven waar men deel aan krijgt, waar men in 
grootgebracht wordt. Er zijn echter twee soorten spreken, 
twee talen. Een taal van begrippen en formules, van exakte 
kennis en objektieve informatie. In die taal staat er wat er 
staat, zij is precies, éénduidig. Het is zo en niet zo. Het is 
de taal waarin de antwoorden afdoende moeten zijn en de 
problemen opgelost. Als de mens echter zijn hart wil luch
ten, dan is er een andere taal. Het is de taal, die gesproken 
wordt om niet helemaal te hoeven zwijgen, zoals Augus-
tinus dat noemde. De taal van de ontroering, van de ver
rukking, de taal ook van de woede. In die taal staat er niet 
wat er staat. Zij is vol beelden, gelijkenissen, flarden van 
dromen. „Namen voor Hem, dromen, signalen, diep uit 
de wereld aangewaaid, monden van aarde, horen en 
z i e n . . . " (Huub Oosterhuis). Deze taal der troubadours 
en mystieken is maar een ogenblik toereikend en dan is het 
weer weg. Het was net alsof, om te zien was het, het leek 
op---

Zo beschrijft Daniël, in het zevende hoofdstuk van het 
gelijknamige boek, wat hij zag, wat hij zag met zijn geestes
oog in het donker en wat hij hoorde, met het oor van zijn 
hart: een stem uit het zwijgen. Een leegte werd van geluid 
vol en een donkerheid werd een zee van licht, een stem als 
het water van veel watervallen. Steeds dichter komt het, als 
een menigte die door elkaar spreekt, komt het bruisend en 
druisend nader. 

„Mijn nuchterste berekeningen raakten in de war, 
Cijfers woeien van het papier, woorden verfrommel
den. 
Gedachten zwollen op en liepen sissend l e e g . . . " 

(Remco Campert) 

Zo veegt de tweede taal de eerste taal weg; de taal van de 



mythe, van de poëzie ontneemt ons de zekerheid van de 
exakte antwoorden. Het is niet de taal van kolonels en 
schrijversprocessen, het is wel vaak de taal van het protest 
en van de vrijheid, een taal van het leed, de liturgie, het 
getuigenis. Wee je gebeente, als deze taal van het getuige
nis, die je bezigt om niet tot het totale zwijgen te zijn 
veroordeeld, tot gebral wordt, zoals in het zogenaamde 
„Getuigenis" van enkele jaren terug, waarin van leer 
wordt getrokken tegen theologen, die de mens in het mid
delpunt zetten. En dan komt het gebral: waar is God in zijn 
verhevenheid, in zijn ontzagwekkende hoogte, boven het 
aards gewemel zittend? Hij wordt neergetrokken in het 
platte vlak van de mens, enzovoort, enzovoort. Maar dat is 
toch extatische beeldspraak: „verheven God". Het is niet 
de bedoeling van die woorden om de mensen met hun neus 
op de grond te drukken. Zeker, dat gebeurt in de bijbel: de 
mens valt als dood neer, bezwijmd van schrik, bevend, 
maar dan komt er een stem die zegt: Mensenkind, sta op je 
voeten, wees niet bevreesd! De vrees, de bezwijming is wel 
begrijpelijk, maar zij is niet de bedoeling. Gods verheven
heid is heel iets anders dan de grootmachtigheid van een 
diktator, die daar hoog boven het gewemel in een totalitair 
heelal troont en niemand anders heeft iets in te brengen. In 
dat heelal van steile afhankelijkheid is er geen enkele in
spraak. Wat zou bidden er nog kunnen zijn? Het zou zelfs 
zijn symbolische betekenis nog missen. Maar dat is toch 
wat de mens wil, als het goed is: inspraak in de voorzienig
heid, mééregeren, meepraten, als een rechtgeaard kind, dat 
al vroeg begint te zeggen: „luister eens, vader . . ." Zo 
wordt een mens volwassen, mondig. 

Veertien uur varens van Klein-Azië's kust ligt het eiland 
Patmos, een verbanningsoord, het Boven-Digoel der Ro
meinen. Daar bevindt zich Jochanan; hij is daar om het 
woord van God en het getuigenis van Jezus, dat is niet 
helemaal hetzelfde. Jezus zelf moest het van het woord van 
God hebben, zei Hij zelf; het is zijn spijs en drank. J o 
chanan noemt zich een broeder en lotgenoot in de ver
drukking, het koningschap en in de volharding, het uit
houdingsvermogen in Jezus. En dan komt het: ik kwam in 



geestesvervoering op de Dag van de Heer. Hij wordt 
„high" zullen wij maar zeggen, op dat eilandje waar niets 
te zien en niets te horen valt, niets bijzonders, niets ver-
voerends althans. Daar zag hij, nee, daar hóórde hij aller
eerst een stem als een bazuin, een trompet, een ramshoorn: 
schrijf op wat je ziet! Hij moet schrijven, maar eerst gaat 
h i j . . . zien, wil hij zien. Heel typisch is dat: ik wou de stem 
zien die met mij sprak! Niet de man die spreekt, maar de 
stem en - staat er - ik keerde mij om, om de stem te zien die 
met mij sprak. Daar gaat het in de hele bijbel om: die 
s tem. . . zien! Die stem die eveneens- een zwijgen is, een 
zwijgen van goud, een woord van behoud, een stem die in 
de stilte sprak, het noodlot onderbrak. Daar gaat het steeds 
weer over. De stem die net als hun eigen stem is, maar die 
hun méér nog aansprak, dan dat ze er zich in uitspraken. 
Als je het over God hebt, kun je alleen die stem bedoelen. 
Niet het woord God is belangrijk, maar Zijn woord, Zijn 
stem! God als woord is maar een behelpsel: de god, een 
god, goden. Maar zoals Hij is er maar één, niet in de zin van 
telbaarheid, maar één, een al-enige god. God is één, en al 
die stemmen zijn ook één; al zijn het er ook duizend, het is 
steeds die ene stem. Elohièm, al het goddelijke bij elkaar, is 
het geheel, de „gansheid", de eenheid van al die wezenlijke 
stemmen. Zij hoorden het uit de natuur, maar eigenlijk veel 
meer nog uit de mensen, soms woordeloos en zo zegt het 
hun wat. Zij hoorden het schreien ten hemel, in de mensen, 
die stem! 

En Jochanan hoorde een stem. Er wordt tot hem ge
sproken, heel luid, maar zonder dat een ander iets hoorde, 
geweldig luid voor zijn eigen gevoel, als vele wateren, zegt 
hij later, als de aanzwellende branding van de zee. Hij 
hoort dat hij als broeder en lotgenoot in de verdrukking, 
moet schrijven aan de zeven gemeenten. Precieser: aan hun 
engelen, hun dubbelgangers en representanten, hun 
boodschappers in die onzichtbare dimensie, waar zich 
voor ons gevoel het hele boek afspeelt. Wat moet hij schrij
ven ? Hij draait zich om, om de stem te zien. En wat ziet hij ? 
Jezus!, zeggen de mensen. Maar wacht eens: kennen wij 
die dan zo goed? Wat weten wij van Hem? Historisch is er 
niet zo heel veel zekers van Hem te vermelden. Wij kennen 



wel een gedempt, bedwongen-extatisch geheel van verha
len over Hem. Het zijn meer de gevoelens, de associaties, 
die zijn leerlingen door Hem en met Hem gekregen heb
ben. Dat blijkt vooral uit de opgetogen verhalen over de 
wonderen die Hij deed. Hij riep mensen uit het graf op, van 
tussen de doden vandaan. Jochanan zag zeker Jezus, maar 
zo zegt hij het niet, want wat hij ziet is meer dan wat wij 
identificeren als de historische Jezus. Jochanan was hele
maal geïmpregneerd door, gedrenkt en gedompeld, ge
doopt in Jezus. Jezus had hem gestempeld. Hij leeft voor 
en in hem, onvergetelijk, onuitwisbaar. Maar Jezus was er 
niet meer, gestorven, een dode geworden, niet door ver
stijving, maar geëxecuteerd als slaaf, als rebel, gekroond 
met doornen, d.w.z. met het prikkeldraad waarachter sol
daten zich tegen opstandelingen verschansen. Die gerech
telijk vermoorde, als koning bespotte Jezus ziet bij nu, 
maar niet met de prikkeldraad-kroon, niet met de riet
scepter, niet aan het kruis genageld... alle vernedering was 
weg. Hij zag een stralende gestalte, omgord als een 
priesterkoning, niet om de lendenen, maar op borsthoogte 
met een gouden gordel, in een lang wit gewaad, met witte 
haren, vlammende ogen, zijn voeten als kopererts, ge
smolten in een oven. Dat is anders dan die doornenkroon 
en die rietstaf, die doorboorde, bloedende voeten van de 
Mens op Golgotha. Hij zag Hem zó, ineens, nog weer 
anders van gedaante veranderd dan op de berg, toen de drie 
leerlingen met Jezus naar boven gingen en Hem ook ineens 
anders zagen: wit-stralend, blinkend van gewaad en naast 
Mozes en Elia. Petrus wil dan op die berg Tabor tenten 
bouwen. Onze brave moederkerk heeft er zelfs een grote 
kerk gebouwd, een visioen in steen. Maar dat kan niet: zo 
een ogenblik is niet te vereeuwigen. 

Jochanan ziet nog veel meer stralends. Hij ziet licht, 
louter licht, God-enkel-licht. Ja, hij zag God. Er was 
gezegd: Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, de 
Al-beheerser. Maar in het licht ziet hij een mens, een 
verheerlijkt mens, een stralend mensenkind, niet meer ver
acht, geknot en vertrapt, maar heersend, glanzend, zijn 
ogen vuurvlammen, die de aarde doorlopen en uit zijn 
mond een zwaard, tweesnijdend, zoals de lichtbundel uit 



een vuurtoren wiekt. Het zijn rare beelden, futuristisch 
avant la lettre, als bij Jeroen Bosch. 

Het aangrijpendste is het begin en het einde, dat wij nog 
hebben weggelaten. Hij zag niet eerst die gedaante als een 
mensenzoon. Hij zag allereerst zeven brandende kandela
bers, zeven lichtende luchters en te midden daarvan één .als 
een mensenzoon. En in vers 16: Hij had zeven sterren in 
zijn rechterhand. Dat zijn de zeven gemeenten, die zeven 
luchters en die zeven sterren. Daar op Patmos ziet J o 
chanan die zeven gemeenten niet in verdrukking op de 
Klein-Aziatische aarde, maar als zeven lichten der wereld, 
als zeven stralende hemellichamen, zeven wentelende pla
neten. Daar hebben wij weinig gevoel meer voor. Wij zijn 
er te nuchter voor met onze metende, rekenende, analyse
rende astronomie. Wij zijn er te bijgelovig voor met onze 
platvloerse, banale astrologie voor vijf stuivers. Die zeven 
sterrenplaneten zijn voor hem zeven geestesmachten, 
brandende, stralende, maar ook dreigende, in elk geval 
beheersende, beïnvloedende machten. Zij leefden toen on
der de sterren, waarin zich het eeuwige vuur openbaarde, 
dat goedgunstig lichtend en verwarmend over de mensen 
straalde, maar . . . je weet nooit: zie op! zie op tot de 
sterren! De joden spraken van de sterren als van engelen 
(van gewezen goden), van geesten: de zeven geesten voor 
Zijn troon. De mensenzoon houdt die zeven sterren in zijn 
hand. Zoals de koningen de aardbol in de hand houden, het 
teken van de macht over hun territoir, zo houdt deze Man 
zeven sterren in zijn hand. Hij heeft dat wat alles beheerst, 
de hele kosmos der machten in zijn hand, dat.wil zeggen: 
Hij beheerst het allesbeheersende. Met superieure humor 
zegt de dichter het: 

„Der kleine Finger seiner linken Hand 
Wird Pan genannt". 

Zijn pink is het al! Jochanan ziet wat alle mensen beheerst, 
waar ze aan denken, wat ze vrezen in hun hart. Hij ziet het 
allemaal in de rechterhand van deze gestalte. 

Maar beslissend is - en dat moet dus worden opgeschre
ven - dat moet worden gemeld aan de gemeenten in de 



verdrukking: de zeven sterren zijn de engelen van de ge
meenten en de kandelaars zijn de zeven gemeenten. Schrijf 
dat aan de gemeenten, want dat is beslissend en zeg hun dat 
het gezegd is door ,,de eerste en de laatste!" De mensenge
stalte legitimeert zichzelf als de eerste en de laatste Adam. 
Paulus zou zeggen: de Adam eschatos, de uiteindelijke 
mens. Hij is het begin en het einde. Hij is een mens, de 
mens, de mens als god, als vleesgeworden god; Hij is de 
Here God, menselijk onder de mensen. Hij is die wij (nog) 
niet zijn, maar die wij zullen zijn. Zo legitimeert zich deze 
gestalte. 

Wij moeten ermee oppassen te zeggen: wij zijn maar 
mensen. Misschien is er wel geen hulpelozer wezen in het 
heelal. Misschien is hij wel heel grof begonnen, zwaaiend 
met zijn knots. Misschien is hij wel vaak een dwaas. Mis
schien - maar wij vinden ook andere sporen: wonderlijk 
mooie dieren afgebeeld op de wanden van grotten. Een 
beest tekent niet. Dat is de mens met zijn dromen, zijn 
visioenen, zijn vrezende verering. „Toon heeft een paard 
getekend." Wij vinden zijn graven met tekenen van won
derbaarlijke doden-gebruiken. Wat hebben ze toch ge
loofd? Zij hebben gekonstateerd: dood is dood. Maar ze 
hebben het niet willen geloven. Zij wilden er niet aan. 
Mensen, wonderlijke mensen, hulpeloos, dwaas, maar 
t och . . . niet maar een mens. De mens rechtop, met opge
richt hoofd zijn weg gaande, zingend zijn lied, dromend 
zijn dromen! Hij laat het er niet bij zitten. Hij is groot, ook 
groot juist in zijn hulpeloosheid. 

De gestalte zegt: ,,Ik ben de eerste en de laatste en de 
levende en ik was een dode!" Jochanan was allang op zijn 
gezicht gevallen, als een dode; net als bij Daniël wordt er 
een rechterhand op hem gelegd: „Niet bang zijn, niet bang 
zijn, sta op, Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik 
was een dode geworden en Ik leef en Ik heb de sleutels van 
de hel, van de hades." Zo spreekt hij met Jochanan en deze 
vertelt: „En toen zei iemand tegen mij: Ik heb de sleutels 
van hel en hades te pakken!" Hel en hades, woorden van 
verschrikking, scheldwoorden: dood is dood, definitief. 
De mens ervaart de dood als een verschrikking, want hij 
raast als een geweldenaar en verslindt de mensen. De men-



sen doen het elkaar aan. Zij laten elkaar stikken. Zij staan 
elkaar naar het leven. Zij kunnen daardoor ook de na
tuurlijkste dood, de dood die laat komt en zacht, niet 
anders meer beleven dan als een executie, een gewelddaad. 
De mensen hebben het leven overmeesterd en de dood in 
beheer genomen. De één zijn dood is de ander zijn brood. 
Zij leven ten koste van elkaar. En zo is het een uitzondering 
geworden, ook in de psalmen, dat iemand kan zeggen:, ,Ik 
leg mijn voeten op het bed, ik ben verzadigd van dagen, nu 
is het genoeg, Heer!" en dan zijn voeten strekt en sterft. De 
meeste mensen botsen ertegen op, bedreigd als ze zijn een 
levenlang met verderf en ondergang. Zij zijn bevangen in 
doodsangst. Er is geen kruid tegen gewassen. In de 
Bondsrepubliek wordt er weer om de doodstraf geroepen. 
Wee de overheid die dat weer zou gaan doen en nog wel 
daar op die bloeddoordrenkte bodem van Duitsland. 

Nu, daar tegenover, als tegenbeeld, staat daar stralend 
op zijn voeten, rechtop, de Mensenzoon, gerechtelijk ver
moord, doorboord, maar verschijnend als een koninklijke 
gestalte in licht en luister. En Jochanan zei: ik zag hem en 
hij zei: „Niet bang zijn, niet bang zijn, ik heb de sleutels 
van hel en hades!" Wat die sterren betreft, die het al be
heersen, het zijn engelen der gemeenten en die kandelaars, 
het zijn de gemeenten. Ach, wat een boek! Wat een begin! 
Tweeduizend jaar geleden ontstond deze grote vertelling 
van wat Jochanan allemaal gehoord en gezien heeft. Wat 
een boek! Niet: wij zijn maar nietige mensen in het aardse 
gewemel en daarboven de geweldige, almachtige God in 
zijn hemel. Nee!, hij hoort een stem, Gods stem en hij kijkt 
om en ziet een mens, een lichtende mens. Een mens die 
door dood en ellende is heengegaan, door alles is heenge
gaan en die zegt: Ik ben de eerste en de laatste, met mij is het 
begonnen, met mij, de mens, en met mij zal het eindigen, 
met mij in heerlijkheid. Zo is het! Gemeente in de verdruk
king: niet bang zijn! Ik ben de eerste en de laatste. Ik het 
kind-des-mensen, de levende. In de naam van de Vader, de 
Zoon en de Geest. 



II . D E BRIEVEN AAN D E ZEVEN STEDEN 
EN H U N G E M E E N T E N 

Wie geeft daar op dat rotseiland Patmos aan Jochanan 
opdracht om dit geheel van dromen, gedachten en gezich
ten op te schrijven ? Als wij antwoorden: Jezus, dan moeten 
wij wel bedenken, dat zo een recht-toe recht-aan antwoord 
niet in overeenstemming is met de sfeer van geheimzin
nigheid en vaagheid. 

Toen Jochanan zich omdraaide om de stem te zien, zag 
hij iemand als een mensenkind. Er staat niet eens: een 
mensenkind, ook niet de „Mensenzoon",en nog minder 
de Messias, de Messias Jezus. De beschrijving, die J o 
chanan geeft blijft vaag, bijna naamloos. Het is zo, dat 
niemand het eigenlijk weet en zeggen kan, dan die het 
gezien heeft. En dan kan hij het nog niet goed zeggen. Ook 
kan niet gezegd worden, dat god de opdracht gaf. Want 
wat moeten wij precies verstaan onder God? 

Toch minstens een andere God dan wat „God" heet. 
Jochanan zag iets als een mensenkind, verheerlijkt, stra

lend, met zeven sterren in zijn hand, zeven luchters om 
hem heen en uit zijn mond een scherp zwaard. Hij zag om 
zo te zeggen, een ogenblik de droom van Jesaja: Gerech
tigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn en de waarheid, 
daarmee zal hij omkleed zijn en hij zal niet afgaan op de 
schijn der dingen. Voor hem zullen vele Farizeeën ontmas
kerd worden als arme zondaars en vele zogenaamde arme 
zondaars als schijnheilige dikhuiden. Naar recht zal hij 
oordelen (Jes. 11). 

Jochanan ziet de uiteindelijke mens, van wie Paulus ook 
gesproken heeft, de eschatos adam, die ook de eerste is. Hij 
zag die laatste adam, hij zag de adam kadmon, waarvan de 
kabbalisten later in de middeleeuwen gedroomd hebben. 
Hij zag niet alleen maar Jezus, maar de Messiasgestalte van 
de eindtijd. Hij zag hem in een flits, vlakbij. De Messias zag 
hij, die opgeroepen is door Jezus, geëvoceerd, en die er zo 
nu en dan ineens een ogenblik was. „En Hij werd voor 
hen van gedaante veranderd en zijn kleding straalde als 



de zon" (Matth. 17 : 2) . Maar een ogenblik later zagen 
de discipelen niet meer dan inderdaad „alleen maar" 
Jezus. 

Het is de stem van deze stralende gestalte, die tot J o 
chanan spreekt en zegt: Hetgeen ge ziet, schrijf dat in een 
boek en zend dat aan de zeven gemeenten, aan Efeze, aan 
Smyrna, aan Pergamum, aan Thyatira, aan Sardes, aan 
Filadelfia en aan Laodicea. Deze uiteindelijke mens, die 
spreekt en die door Jezus is opgeroepen, spreekt hiet bui
ten Jezus om. Maar het moet ook duidelijk worden, dat wij 
moeten ophouden met dat al te massieve, al te nadrukkelij
ke en triomfantelijke spreken over Jezus Christus, alsof 
daarmee de zaak is beklonken en afgedaan. Want er is nog 
steeds geen einde gekomen aan dood en rouw en moeite op 
deze oude aarde. 

Elke banaan, die een moeder voor haar kinderen prakt, 
is een „chiquita", gekweekt op aarde, doordrenkt van 
bloed en zweet. Calvijn moet al waarschuwen tegen ,Je-
sulatrie". Het al te triomfantelijke spreken over Jezus is er 
een symptoom van, dat wij liever de troon aanbidden dan 
Hem - de gekruisigde! - die erop zit. Ja zeker: Hij is 
koning, maar koning te midden van vijanden, die Hij nog 
aan zijn voeten moet leggen. De stem van de stralende 
gestalte, opgeroepen door Jezus, geeft opdracht te schrij
ven aan de engel der gemeente (2 : 1, 2 : 8, 2 : 12, 2 : 18, 
3 : 1,3 : 7, 3 : 14). Die engel is de hemelse vertegenwoor
diger, de gemeente zelf in de gestalte van een bode, die als 
tussenpersoon bemiddelt. Hij vertegenwoordigt de ge
meente in de hemelse sfeer, zoals de gemeente als ekklesia 
(= volksvergadering) de stad representeert. 

4. Efeze (2 : 1-7) 

Efeze is een grote havenstad met op zijn minst 300.000 
inwoners. Een Ionische stad uit de voor-christelijke tijd, 
de hoofdstad van het provinciale Asia. De zetel van de 
pro-consul, een soort „rijkskommissaris". Het was een rijke 
handelsstad, smeltkroes van godsdiensten en kuituren. Een 
stad ook met veel tempels, waaronder als belangrijkste de 



grote tempel van Diana, van Artemis. Het boek Han
delingen vertelt dat de inwoners van Efeze in de volks
vergadering wel twee uur achter elkaar schreeuwen: 
„Groot is de Artemis der Efeziërs" (Hand. 19 : 34). 

In deze stad wonen veel joden. Zij weigerden, in ge
hoorzaamheid aan de tora, mee te doen aan de verering der 
goden, in het bijzonder ook aan de cultus rondom Artemis 
wilden zij niet deelnemen. Die weigering leverde hun een 
bevoorrechte positie op bij de Asiarchen, de Romeinse 
ambtenaren in Klein-Azië. Deze Asiarchen moesten na
melijk toezien dat in Klein-Azië de loyaliteit tegenover 
Rome tot uitdrukking gebracht werd in de verering van de 
godin Roma Mater. Waar mogelijk werd door hen een 
beeld van de keizer opgericht, waaraan de mensen ver
wacht werdén eer te bewijzen. Zo werd door de Asiarchen 
het solidariteits- en eerbetoon aan Rome onder kontrole 
gehouden. Zij begroetten dus elke ondermijning van de 
godsdienstige populatie van de godin Artemis. De joodse 
weigering kwam hun dus religieus-politiek te pas. Daar
door wonnen de joden een zekere sympathie bij de Asiar
chen en verwierven zich ook voorrechten. Ook tegenover 
Paulus waren de Asiarchen niet onwelwillend gestemd, 
omdat hij de verering van Artemis, die voor de zil
versmeden zo lukratief was, ondermijnde. En daar in dat 
Efeze was een handjevol christenen. Later werd het een 
belangrijke christenplaats, ook in kerkelijk opzicht een 
hoofdstad. Maar dat was toen nog niet zo. Toen was het 
allemaal nog klein. 

Aan die stad is deze brief van Jochanan gericht. Jochanan 
moet schrijven aan de engel der gemeente: d.i. aan de hele 
gemeente als een eenheid gezien in de hemelse representant. 
Die bode wordt met „j i j" aangesproken; gij is te deftig „Ik 
weet je werken.. ." „Maar ik heb tegen je, dat je je eerste 
liefde verlaten heb t . . . " Je moet dus omkeren, je moet 
terugkeren naar het begin. Dat wordt niet tot deze en gene 
gezegd, maar tot de gemeente. De hele gemeente is haar 
begin kwijt. Zo is ook ons christendom zijn begin kwijt. 

In de aanspraak „engel" wordt duidelijker dat de men
sen toen veel kommunaler dachten, inklusiever, in een 
bepaalde zin: politieker. Wij moeten het individualistische 



mensbeeld van het liberalisme grondig zien kwijt te raken. 
Want dat atomiseert de gemeenschap, dat reduceert de 
maatschappij tot een aantal individuen, die vanuit hun 
zelfgenoegzaamheid relaties onderhouden met elkaar. De 
optelsom van de betrekkingen is dan de maatschappij. De 
maatschappij zelf is, om zo te zeggen, een abstraktie. De 
mensen echter van die tijd, en zeker de christenen wisten 
beter. Als de christenen Jezus zagen, dan zagen ze de 
mens, het menszijn, de menselijke natuur. In zijn lot is 
het mensenlot samengebald. De mens is een gemeen
schappelijkheid, een gezamenlijke soort, old Adam and 
his children. Zo gaat het in de gemeente om de hele stad! 
De boodschap gaat de hele stad aan, maar de uiteindelijke 
mens kan zich voorshands alleen maar richten tot die Mes
siaanse mensen, tot de christenen, die iets van de laatste 
Adam hadden gehoord en vernomen en die dus aanspreek
baar zijn. Zij zijn erin onderwezen, zoals Paulus eens zei: 
jullie hebt de Christus, de Gezalfde, leren kennen en je 
bent in Hem onderwezen, zoals die de waarheid is in Jezus 
(Ef.4 : 21). Messias is dus wijder:Hij is waarheidin Jezus. 
Dat hadden ze geleerd. En daarom waren ze aan het pole
miseren en het strijden: dat zijn leugenaars! Ja, zegt Hij, 
maar: je eerste liefde heb je verlaten. Je bent niet meer zoals 
in het begin. Zij moesten weer worden als mensen, die 
voor het eerst de liefde leren kennen. Paulus zegt ergens: 
de genade zij met u allen, die onze Heer Jezus Messias 
onverderfelijk liefhebben (Ef. 6 : 24). Daar moeten ze naar 
terug. Dat is het voornaamste wat die mensen gezegd 
wordt. 

En nu moeten die mensen gaan horen, wat de Geest zegt. 
Niet wat de Geest tot ieder persoonlijk zegt, maar wat Hij 
zegt tot de gemeenten, wat de Geest overal op de wereld 
zegt. En dat is: Hij wekt honger en dorst, Hij belooft spijs 
en drank. De „spijs en drank des eeuwigen levens" die de 
Messias voor ze geworden is (zoals het avondmaalsfor-
mulier zegt). Het paradijs is geen gouden oertijd, geen 
Wolkenkuckucksheim. Nee, het is een gedroomde toestand, 
een maaltijd van mergrijke, vette spijzen en heerlijke, bele
gen wijnen voor alle Volken (Jes. 25). Daar in het paradijs 
staat de boom, eigenlijk: het hout van het leven. Dat zijn 



we wel kwijt, zeggen de joden, maar op de dag-der-dagen, 
in de eindtijd komt dat terug. Dan zullen de volken eten 
van zijn vruchten. Wie overwint - staat er - zal ervan eten. 
Wat betekent dat overwinnen ? Wie zijn dat, de overwin
naars? Daar moeten wij op terugkomen. 

5. Smyrna (2 : 8-11) 

Smyrna had vier eeuwen in puin gelegen, toen Alexander 
de Grote kwam en de stad vier kilometer verderop weer liet 
opbouwen. Hoewel het wat kleiner was dan Efeze, was het 
eigenlijk mooier. Het was ook nog meer een stad van 
keizerverering dan Efeze. Ook hier een joodse gemeente 
en daarbinnen een kleine christen-gemeenschap. Weer 
wordt gesproken tot de „engel" der gemeente in Smyrna. 
En zo tot de hele stad, want al is de gemeente niet van 
Smyrna, zij is wel verweven met die stad en zij voelt en weet 
zich wel vertegenwoordigster ervan. Wat moet Jochanan 
nu in naam van de gestalte doorgeven aan deze gemeente? 
Maar één ding: volhouden, volhouden! Je zult het moeilijk 
krijgen. Aan deze gemeente valt niets te kapittelen, alleen 
maar aan te sporen. Zij zullen op de proef gesteld worden. 
Er zullen er een paar in de gevangenis gegooid worden en 
een verdrukking van tien dagen zal er zijn. Maar: niet bang 
zijn, al hangt dit alles in de lucht. De stem zegt niet: 
gelukgewenst dat het jullie nog niet is overkomen, maar: 
denk erom, het komt ook hier! Wees trouw! houd vol! Het 
kwam er in Smyrna nog meer op aan dan in Efeze, want 
Smyrna was nog veel meer pro-Romeins dan Efeze. Want 
zij hadden heel veel aan Rome te danken. Zij stonden ook 
helemaal onder invloed van Rome, er ging een suggestieve 
invloed van die Italische metropool op hen uit. Kijk, en als 
zich dan enkelingen aan die toverkracht onttrekken, dan 
zijn die staatsgevaarlijk en moeten worden opgesloten. Een 
goed christen behoort immers een goed staatsburger te 
zijn. Zulke vanzelfsprekendheden mogen niet wankelen. 
En als het toch gebeurt, dan, ja dan komt het ook daar: 
verdrukking! 

Zulke waarschuwingen moeten wij natuurlijk niet van 



's morgens vroeg tot 's avonds laat tot elkaar richten. Maar 
af en toe dan moet het inderdaad. Want in de politieke 
op-de-proef-stelling wordt beslist of je Messiaans leeft of 
niet. Dat wordt niet in de kerk beslist; neen, de kerk is een 
oefenplaats, een leerschool. Daar oefen je in denken, in je 
ergens op instellen en in ergens van afkomen. Beslist wordt 
er op straat, in huis, in de relaties, in de rollen die wij 
spelen. In de politiek worden wij beproefd. Zo ging het in 
Smyrna om de keuze: de keizer-cultus óf de Messias aan
hangen. Zo een keuze kan geen synode je besparen! 

Aan het slot van deze brief klinkt er weer zo een kreet: 
„Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade 
lijden." Hij zal wel sterven, maar hij zal geen onrecht lijden 
door datgene, wat het sterven tot iets demonisch maakt, de 
verdoemenis. Dat een mens werkelijk helemaal weg is, er 
aan is, dat wordt in de bijbel soms met grote schrik, met 
grote afschrik gezegd, maar soms ook met een onuitspre
kelijke verheugenis, met opluchting! Want er moet op onze 
wereld inderdaad iets voorgoed worden weggedaan, voor
goed verdoemd worden. Iets dat per se niet mag blijven 
doorspoken, hoe dan ook. 

Het boze, het slechte, het gewelddadige, de schofterij moet 
eenmaal totaal wég zijn. Daar kan men zich over verblijden, 
opgelucht verheugen. Want dat is recht! Wie overwint, lijdt 
echter van de tweede dood geen onrecht. Want het kan ook 
onrecht zijn dat iemand vergeten wordt, dat iemand dood-en-
begraven wordt, dat een leven verdwijnt, dat een hele traditie 
onder de grond gaat. Wanneer is dit onrecht? Wanneer het het 
ware menselijke, het Messiaanse heeft beleden, heeft verte
genwoordigd en een beetje zelfs belichaamd. Nu, dat zal ook 
niet gebeuren, dat onrecht. Er zullen er altijd zijn die zeggen: 
weet je nog wat hij zei en wat hij deed? De gedachtenis de/ 
rechtvaardigen zal gevierd worden. Met name die van Jezus. 
Niet-te-vergeten! 

6. Pergamum (2 : 12-17) 

Een wat kleinere stad nog weer dan Smyrna. Bij de opgra
vingen, die er gedaan werden, is een akropolis van 300 m 



hoog ontdekt en een geweldige Asklepios-tempel. Per-
gamum was een soort Lourdes van de oudheid. Er was ook 
een van de grootste bibliotheken van die tijd. In deze stad 
was verder een tempel voor Roma Mater en ook de eerste 
tempel voor Augustus, de Verhevene. 

Tegen dit Pergamum wordt in de brief wel even uitge
haald. Het is niet een erg kulturele aanspraak, al begint het 
gevoelig: Ik weet waar je woont. Je woont daar waar de 
satan troont en daar waar mijn getuige Antipas is ver
moord, maar toch heb je aan mij vastgehouden, ondanks 
die rel tijdens welke hij is doodgestoken (waarschijnlijk). 
Het ,,weg met de christenen! weg met de atheïsten!" 
weerklonk, Antipas ging eraan, maar jij hebt volgehouden. 
Maar enkele dingen heeft de uiteindelijke mens op hen 
tegen, oligo, een paar kleinigheden. Namelijk de Niko-
laïeten, die daar bij jullie zijn en die vasthouden aan de leer 
van Bileam. Waarschijnlijk mensen die zeggen: je kunt nu 
eenmaal niet buiten Rome; Rome hebben wij nodig. Zoals 
Henri IV zei: Paris vaut bien une messe! Zoals Bileam, die 
volgens de Midrasj de kinderen Israëls heeft verleid om 
afgodenvlees te eten en om te afhoereren. Zo gaat het in 
Pergamum ook, met die Nikolaïeten. Keer om! en zo 
nee, dan kom ik zelf met het zwaard van mijn mond. De 
kultuurstad Pergamum krijgt in deze gevoelige, maar 
onkulturele toespraak eigenlijk maar één naam: troon van 
de tegenstander! 

Wat moeten wij hiermee? Moeten wij de steden, als 
poelen van verderf, ontvluchten? Waarachtig niet. Wij 
staan niet voor de vraag, of wij ons wel of niet met politiek 
willen inlaten. Er valt niets te kiezen. De politiek bemoeit 
zich met ons. Er is al gekozen. De vraag is, wat wij - met 
handen en voeten gebonden - vastzittend in het netwerk 
met lijf en ziel, in pakten en verbonden verstrikt buiten 
onze wil om, de vraag is wat wij in die communale gebon
denheid aan persoonlijks verwerven, wat wij opbrengen 
aan Messiaans engagement, aan fiducie en volharding. Wie 
een oor heeft, die hore wat de geest tot de gemeenten zegt. 
Wie het wint van al zijn aarzelingen, wie zijn lot te boven 
komt, wie bevrijd van doodsangst het waagt, die zal Ik van 
het verborgen manna te eten geven. Zoals de kinderen 



Israëls in de woestijn: manna! Wat is dat? Wij leven nog, 
wij zijn er nog. Wij mogen er zijn! Wie ben ik? En die zich 
zo vernieuwen laat door het manna der verwondering, dat 
nog uw naam niet onderging - krijgt een nieuwe naam, die 
niemand kent dan die hem ontvangt. Die naam staat ge
schreven op een witte steen, een kiessteen, een keursteen. 
Zo is de beproefde, mens, waarachtig mens geworden met 
een naam in steen gegrift. En misschien past daar dan even 
dat dure woord „persoonlijkheid" een beetje op. 

7. Thyatira (2 : 18-29) 

Van de kust leidt een strategische weg van Pergamum naar 
Thyatira, Sardes en het belangrijke knooppunt Filadelfia, 
vanwaar weer een weg naar Efeze liep. Deze strategische 
weg was tevens een handelsweg, zodat er niet alleen de 
Romeinse legionairs, de grote politiemacht van die tijd - er 
was nog geen dienstplicht - maar ook handelaars en pel
grims over trokken. In het binnenland vinden wij ook hier 
joodse gemeenten met een kring van belangstellenden er 
omheen en in die gemeenten ook weer die beweging, die in 
Palestina was begonnen rond Jezus van Nazaret. Die be
weging was onder de joodse gemeenten verbreid door een 
tot omkeer gekomen zeloot, Saul van Tarsis. Deze was 
geen „zendeling onder de heidenen", maar veeleer, zoals hij 
ook zichzelf noemde, „leraar der volken". Nog minder ech
ter was hij zendeling onder de joden. Hij was een messianist, 
die in alle gemeenten de komst van het Messiaanse Rijk, zoals 
dat waarheid was in Jezus, zoals dat aangelicht was in het 
leven en de dood van deze Man van Nazareth, wilde aan
kondigen en die ze opriep om zich op die komst in te 
stellen. 

Door deze prediking waren er dus in de joodse gemeen
ten groepen, die nog feller dan de anderen waren in hun 
verwachtingen en daardoor ook des te heviger leden onder 
het bestand der dingen. Voor hen was het geloof dat zich 
oriënteert aan Jezus van Nazareth geen partikuliere aan
gelegenheid en zeker geen zaak van het innerlijk alleen. In 
het Nieuwe Testament valt de nadruk op het uithoudings-



vermogen, de volharding, de standvastigheid in de hoop op 
dat Rijk van God, dat verborgen is. Het is niet verborgen 
omdat het innerlijk is, maar omdat je nergens God achter 
kunt vermoeden. Het is geen gemakkelijk voorzienig-
heidsgeloof, dat hef gebeuren terugvoert op de wil van 
God. Integendeel! de geschiedenis is principieel ondoor
zichtig en God woont in een ontoegankelijk licht. Je kunt 
zijn wegen niet naspeuren, niet natekenen. Bij alle licht dat 
ze hadden was de wereld voor die oude christenen duister. 
Voor hen, net als voor de joden, was de wereld ongodde
lijk. 

Aan Thyatira wordt het verwijt gemaakt, dat ze de 
stadsgod Apollo aanbidden. Dit zegt de zoon van de God, 
staat er en zo wordt met opzet verband gelegd met de god 
van Thyatira. Hij heeft ogen als een vuurvlam en voeten als 
koperbrons. De gemeente is volhardend, vol fiducie, vol 
geestkracht, maar één ding heeft de Zoon Gods tegen hen: 
ze laten Izebel begaan. Of dat mens nu werkelijk Izebel 
heette, dat zal wel niet. Jochanan roept die vrouw op, die 
haar man Achab uitlachte, omdat hij eerbied voor de tora 
had en die hem aanzette tot diefstal. En zo laat die ge
meente een pseudo-profetes begaan, die de mensen tot 
prostitutie, tot afval, tot het eten van afgodenoffers ver
leidt. En zo vervreemd zijn de knechten van hun werkelijke 
Heer. In deze vrouw wordt de religieuze prostitutie aan
geklaagd, want deze vrouw, religieus „veranlagt", gaf een 
religieuze verdieping aan wat geen verdieping kan hebben. 
Zij bedreef de prostitutie als gemeenschap met de godheid. 

Marx heeft gezegd, dat de religie het zuchten is van de 
verdrukte kreatuur en het hart van een harteloze wereld. 
Religie is gefantaseerde bevrijding. Ook hier wordt religie 
ontmaskerd: dat eten van die godenoffers en die religieuze 
prostitutie is gewoon rotzooi, gehoer. Zo is het woord 
gehoer, dat de profeten hebben uitgevonden een 
scheldwoord om die gewijde prostitutie, die religieuze 
diepzinnigheden te ontmaskeren. En dan worden de reële 
aardse toestanden aan de dag gebracht. Dat was typerend 
voor de eerste christenen. Zij waren geen moderne gods
dienstcritici, geen revolutionairen, maar ze waren ook ze
ker geen religieus gezelschap. Zij golden als verdacht bij de 



overheid. Want ze hadden het maar over een Rijk dat 
komen zou - en er is toch al een Rijk! En over een zoon van 
God - maar er zit toch al een zoon van God op de troon in 
Rome! De gestalte echter die deze brieven dikteert heeft 
het steeds over „mijn God". Niet de stadsgod, niet de 
keizer-god, maar „mijn God". Voor het aangezicht van 
„mijn God" zal ik jullie dit en dat zeggen. En dat is totaal 
wat anders. 

Zo horen wij in deze brief die felle aanval op deze chris
tin in Thyatira. Verderop in de brief richt zich de aanval op 
hen die de diepten van de satan kennen: een paar mensen 
die weten hoe allemachtig diep de religie is en die menen in 
het hart van het boze te zijn doorgedrongen. Zij laten zich 
in de ban slaan van het kwaad in plaats van het superieur 
te negeren. Want „satan" betekent tegenstand tegen 
het Messiaanse Rijk. En dan zegt de brief: houdt daar
om wat je hebt totdat ik gekomen ben. Geen religieuze 
diepzinnigheden. Maar: volhouden, stand houden! Daar
om wordt er aan die gemeente gezegd: „Ik weet je liefde, je 
dienst, je uithoudingsvermogen. Ik weet alles, maar je laat dat 
wijf begaan. Ik zal haar op het ziekbed werpen en ik zal haar 
kinderen doen sterven..." Heel fel. En dan volgt het gewel
dige woord: Wie overwint, die zal Ik volmacht over de 
volkerenwereld geven. Aan een klein stelletje mensen wordt 
de volmacht gegeven en zij zullen met een ijzerharde scepter 
de goddeloosheid verbrijzelen. Het is een toonsoort, die wij 
niet meer kennen. Daarvoor moet je naar het lied van See-
rauber-Jenny (uit de Dreigroschenoper van Bertolt Brecht); 
zij is geen religieuze hoer, die verdiept wat niet kan worden 
verdiept, maar een gewone meid, die de glazen afwast en haar 
bed deelt met de gaande en komende zeeman. Maar ze 
droomt van de grote zeerover, die komt om haar te verlossen: 

, ,Und man wird mich lacheln sehn bei meinen Glasern 
Und man sagt: Was lachelt die dabei 
Und ein Schiff mit acht Segeln 
Und mit fünfzig Kanonen 
Wird legen am K a i . . . 
Wird beschiessen die Stadt . . . 
Wird entschwinden mit m i r . . . " 



Zo spreken de armen en verdrukten, als ze eindelijk uitzin
gen al hun verdrukking! Zo spreekt ook de man, die ge
stalte, als Koning van de armen en verdrukten. Ook de 
koning van de seksueel verdrukten, misbruikten; de 
diepzinnig vermooide, religieus versluierde hoererij, 
waartoe vrouwen in de oudheid en heden worden ge
doemd, daartegen protesteert deze brief. Daarom is de 
gestalte zo scherp tegen dat mooie, lieflijke, goed-geld-
verdienende stadje Thyatira. Niet belangrijk! Zeker, maar 
in de ogen van de gestalte, in de ogen van de Eind-mens 
uiterst belangrijk, want wat zich in het klein afspeelt, is 
symptomatisch. Het zit overal! 

8. Sar des (3 : 1-6) 

Sardes is een stad met een roemrucht verleden, vele malen 
veroverd, gevallen, heroverd, verwoest en weer opge
bouwd. Het is een kruispunt van handelswegen, een geld-
stad waar eens de legendarische Croesus heerste, die bulkte 
van het geld. Een stad die eigen munten schijnt geslagen te 
hebben. Een burcht, hoog en sterk, maar niet zo onneem
baar of Cyrus en later Antiochus wist hem te veroveren. 
De rijke bewoners van de stad zijn beschermheren van de 
mysterie-cultus van weer zo een orakel-dame: Sibylle Ar
temis, door wie doden levend gemaakt werden, zei men. 
Een aristokratische stad, die toch bezig was zijn glans te 
verliezen. 

In de brief klinkt het: „Je bent dood." Ze hebben de 
naam te leven, maar zijn dood! Dat raakt haast Sardes de 
stad zelf, want hoewel herbouwd door Tiberius na de 
aardbeving van 70, ging het de stad niet meer zo best. 

„Word wakker en versterk wat dreigt te sterven, want 
anders kom Ik als een dief en zal je wakker schudden. Er 
zijn er een paar die hun kleren niet besmeurd hebben." 
Waarmee, wordt niet gezegd. Er schijnt toch smerigheid te 
zitten in al die welvaart, in al die religie, in al die drift om 
Sardes hoog te houden tussen de steden. Maar een paar 
doen aan die vuiligheid niet mee. Ze zijn wel in de stad, ze 
zijn niet van Sardes. Zij zijn van de nieuwe stad. 



„Wie overwint, zal bekleed worden met witte klederen 
en Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn 
engelen!" 

9. Filadelfia (3 : 7-13) 

Filadelfia is een jonge stad, een eeuw voor onze jaartelling 
gesticht. In de omgeving wordt wijnbouw bedreven. In de 
stad wordt de god van de wijn, Dionysos, vereerd. Het is 
een strategisch goed gelegen fraai landstadje, waar ook 
enige industrie is gevestigd. Aan hen wordt geschreven: 
„Dit zegt Hij, wie de sleutel van David heeft, die opent en 
niemand sluit, die sluit en niemand opent: Ik heb u een 
open deur voor uw aangezicht gegeven." Deze mensen 
dachten dat alles dicht zat, helemaal op slot. Zij kunnen er 
nooit uit. 

Tegen zulke mensen wordt gezegd: de deur is open voor 
je gezicht! Niet - piëtistisch individualistisch - voor ieder 
een deurtje. Nee, het Rijk Gods is een Vaderhuis, met vele 
woningen. Ook hier weer: niet ieder zijn appartement of 
optrekje, maar er is veel ruimte en veel gastvrijheid. Plaats 
is er voor ieder, niemand wordt buitengesloten. 

Dan wordt de jood Jochanan fel tegen zijn medejoden: 
er zullen komen van de synagoge van de satan, de tegen
stander, die zeggen dat ze joden zijn, maar ze zijn het niet. 
Die zullen komen, voor je voeten neerknielen en zeggen: 
ja, jullie hebt gelijk gehad, jullie had Hij werkelijk lief. Wie 
overwint zal Ik tot een zuil maken, een zuil in de tempel 
van mijn God en Ik zal de naam van mijn God en de naam 
van de nieuwe stad en zijn eigen naam op hem schrijven. 

10. Laodicea (3 : 14-22) 

Dit was de rijkste stad van het zevental, de stad van de 
bankiers, die door het hele rijk handel dreven. Een god
delijke stad zei men in die dagen, zo schitterend was hij 
aangelegd. Zonder enige hulp van buiten werd de stad 
door eigen burgers in het jaar 60 na een aardbeving weer 



opgebouwd. De stad was bekend om zijn prachtige wollen 
stoffen en geborduurde gewaden. Er was een medische 
school, waar beroemde oogartsen praktijk uitoefenden en 
leerden. De hele school was gewijd aan de dienst van de god 
Mem. Alles was in die dagen religieus. Er werd een zgn. 
Frygische poeder gemaakt, die als zalf op de ogen gestre
ken, naar men geloofde, blindheid genas. 

De brief spreekt van Iemand, die buiten aan de deur staat 
te kloppen. Een aangrijpend geluid! Hij klopt en roept: je 
moet van Mij kopen: witte kleren en ogenzalf en goud! 
Maar ze roepen: ik heb niets nodig. Niets nodig? Je hebt 
wel wat nodig: je bent niet rijk, je bent arm, je bent naakt en 
blind en ellendig. Maar binnen zeggen ze: nee, nee, wij zijn 
rijk, niets beter dan een goed leven. En dan neemt de brief 
de christenen kwalijk, dat ze daar in die stad het voorzich
tige midden houden, heet noch koud, lauw, niet ervoor, 
niet ertegen, want het is allemaal zo moeilijk, zo gekom-
pliceerd. Dat is angstig, zegt deze man, deze gestalte, je 
bent zo arm als Job , zo ellendig als iets en je zegt: ik heb 
niets nodig; ik ben rijk en verrijkt en heb geenszins gebrek. 
Maar koop dan toch van Mij, dat je zien mag, dat je ogen 
mogen opengaan! En dan zegt Hij heel scherp: omdat je 
lauw bent, zal ik je uit mijn mond uitspuwen. Toch zegt 
Hij ook, die Man van de toekomst: Ik wil bij je binnen en 
met je eten. Ja, als je Mij binnen laat ga Ik met je eten en jij 
met Mij. Die eerste christenen vierden graag een maaltijd 
om het Messiaanse Rijk uit te beelden. Maar dit is de 
rijkdom van de armen. De maaltijd van de verdrukten. En 
daarom werd Paulus zo giftig, toen ze de slaven en armen 
en geringen gingen achtersteHen in Korinthe: die konden 
wel apart, op zichzelf, in een^eigen Messiaans reservaat! 

Waarom wordt er in de bijbel, ook in het Nieuwe Tes
tament, soms zo hard uitgevallen, zo gescholden? Omdat 
de leer een praktische levensleer is en omdat de gemeenten 
oefenplaatsen zijn van het Rijk. Niet van een gedroomd 
Rijk in de wolken, maar oefenplaatsen van de verwachting, 
dat de stad anders, nieuw zal worden, en het land ook en 
het hele rijk! Laat deze wereld voorbijgaan en zijn Rijk 
komen! De beslissing of Amsterdam anders wordt, valt 
niet in deze samenkomsten van ons, maar op straat, in de 



huizen en overal waar wij een ander Amsterdam, een ander 
Nederland, een ander Europa, maar nog veel meer: een 
ander Vietnam, een ander Amerika, een ander en anders -
socialistisch Rusland verwachten. Daar valt de beslissing! 

Dan zijn wij misschien even machteloos voor ons gevoel, 
als die eerste christenen. Maar er wordt ook niet gezegd: 
wie de wereld veranderd heeft, zal Ik geven te zitten op de 
troon. Maar: wie overwint, dat is: wie het aldoor weer wint 
van zijn ongeloof, wie steeds weer opstaat tot een levende, 
protesterende hoop (op hoop tegen hoop), wie het er niet 
bij laat zitten, maar volhardend is in de fiducie. Wie over
wint, zal met Hem op zijn Messiaanse troon zitten, d.w.z. 
wie toch hoopt tegen alles in, omdat er Iemand aangeklopt 
heeft, omdat er Iemand is voorbijgegaan, een voetspoor in 
de zee, een steekvlam in de nacht: Jezus van Nazareth. En 
Hij ging veel te ver, zo ver dat wij Hem niet meer konden 
volgen: veel te veel Mens was Hij. Het is ondenkbaar dat 
Hij weg zou zijn, dood, vergeten. Hij de steekvlam, het 
signaal van het komende Menszijn. Zijn oog is in ons hart, 
dat zijn ongekende naam van verre schouwt. 



I I I . G O D D E L I J K E V E R Z E G E L I N G 

11. Het ganse schepsel zingt? (4 : 1-11) 

In het Andijk van de aanvang der dertiger jaren woonde een 
merkwaardige en boeiende man. De mensen begrepen hem 
niet goed en daarom gold hij als een type. Hij piekerde vaak 
over het scheppingsverhaal en wat dat wel zou kunnen 
betekenen. Hij had boven zijn goedbevolkte kippenhok 
een bord geplaatst met de woorden: Het ganse schepsel 
zucht. Dat was zijn boodschap, zijn evangelie: de solidari
teit met de hele kreatuur. Hij voelde als een tsaddik zijn 
dieren aan en had ze werkelijk lief. Maar ook verdiepte hij 
zich in de dieren: hoe ze er waren gekomen, hoe ze elkaar 
opvreten en zo bestaan en dan te midden daarvan: de 
mensen. 

Nu ik boven dit hoofdstuk als titel gezet heb: het ganse 
schepsel zingt?, drukt het vraagteken mijn aarzeling uit, 
een aarzeling vanwege die man en zijn wonderlijke bood
schap. Toch gaat het over het schepsel dat de lof van God 
zingt, in het gedeelte dat wij hier behandelen willen. Het is 
inderdaad niet vanzelfsprekend. Om het te horen moet je 
een levend hart en een sensibel oor hebben, want het is een 
teer lied, geen donderend koor. 

Wij luisteren nu eerst verder naar die oude ziener op 
Patmos. Hij heeft net al die brieven gedikteerd en in de 
laatste brief heeft hij horen zeggen: „Zie, Ik sta aan de deur 
en Ik klop . . . En: „Als iemand de deur opendoet, kom Ik 
bij hem binnen!" En: „Wie wint, die zal met Mij in mijn 
troon zitten." Dan gaat de ziener ineens verder: „En toen 
zag ik, kijk! een deur in de hemel opengedaan. En die eerste 
stem, die ik als een bazuin tot mij had horen spreken, zei: 
klim op naar hier en Ik zal je laten zien, wat hierna moet 
gebeuren." Je verwacht dan dat de hele stroom van raad
selen en gerichten der wereldgeschiedenis zal losbreken. 
Dat gebeurt ook, maar eerst nog wat anders. 

De ziener ziet een troon in de hemel en iemand daarop 
gezeten. Zo stellen wij ons geen Allerhoogste meer voor 
hoog in de hemel. Want ons heelal is gedemokratiseerd. 



Daardoor zijn deze beelden ons vreemd geworden. Maar 
de ziener zag ze als het ware als tegenwicht tegen de beel
den van de keizer op zijn troon, de beelden waaronder de 
pax romana werd vereerd. Dat was een geweldige verzoe
king voor de eerste Messiaanse gemeente. Jochanan ziet 
dit, naarbinnen kijkend door de geopende deur. Dat is 
voor antiek besef heel wonderlijk: de hemel geopend, want 
zij dachten de hemel als een gesloten stolp, toegesloten. 
Maar deze joodse ziener ziet een deur in dit uranium en hij 
mag er naar toe gaan en kijken. Hij krijgt een plotselinge 
ingeving, een openbaring, een belevenis, die hem aangrijpt. 
Hij ziet iemand op de troon gezeten in glans en glorie, en 
ook vier levende wezens. De latere uitleggers denken daar
bij aan de vier evangelisten, zoals ze bij de 24 oudsten aan 
de twaalf profeten en twaalf apostelen denken. Maar dat is 
niet juist. De Babyloniërs kennen in hun mythologische 
voorstellingen 24 sterrengoden in de dierenriem. Als en
gelgestalten vormen zij hier de hofhouding van de tronende 
Koning der koningen. Zoals Jesaja zegt: Dan zal de 
Eeuwige stralen voor de ogen van zijn oudsten op de berg 
Sion (Jes. 24 : 23). Ook de vier wezens zijn van Babylo
nische oorsprong: zij komen ook uit astraal-religieuze 
samenhangen. Het zijn in ieder geval representanten van 
natuurkrachten. 

Deze vier wezens, de hele natuur, zingt dag en nacht: 
Heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Algebieder, die is 
en die was en die komt! En de hofhouding, de hemelse 
machten, werpen zich voor Hem neer en leggen hun kro
nen aan zijn voeten, zeggend: Gij, onze Heer en God, zijt 
waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, 
want Gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en 
werd het geschapen! 

Zulke visionaire belevenissen hebben Jesaja en Eze-
chiël ook gehad. Maar eigenlijk ook de schrijver van 
Genesis 1, als hij roept: In het begin, toen God hemel en 
aarde schiep, toen was er een grote chaos, een tohoe-wa-
bohoe en toen zei God: er zij licht en er was licht! Dat is 
geen kosmogonie; dat gaat niet over de „eerste oor
zaak". Hier wordt geen causaal samenhangende kosmos 
zonder afwijkingen geleerd. De joden zijn anders dan de 



Grieken. De Grieken willen een heldere, optimistische kijk 
op de wereld, waardoor ze de objektieve orde kunnen 
kennen en beheersen. De Grieken kennen eigenlijk geen 
geschiedenis met begin en eind. Ze hebben daar geen in
stinkt voor. De mens wordt beheerst door het noodlot, de 
bovenpersoonlijke beschikking. Hij is in wezen tragisch. 
Maar de joden hebben nooit een tragedie geschreven. Zij 
geloven anders. Hun schepper is niet de eerste beweger, 
geen horlogemaker aan het begin en het uurwerk draait 
verder vanzelf. Van de jood stond de oorspronkelijke 
schepper steeds voor hem als de som van des mensen 
toekomstige mogelijkheden. In hem horen ze en zien ze 
wat zij nog niet horen en zien. God heeft voor hem te 
maken met het uiteindelijke mens-zijn, waar alles op wacht 
en naar uitziet. Er is een openheid naar alles, naar goed en 
kwaad, licht en donker, dood en leven, een openheid naar 
de mensen, de menselijke geschiedenis, van alle veiligheid 
verstoken. Dat is precies het tegendeel van de afgeronde en 
gesloten kosmos der Grieken. De Griek kende de kosmos 
en wilde hem beheersen, maar was toch onzeker: steeds 
loerde het fatum op hem. De jood weet van ogenblik tot 
ogenblik van onveiligheid, van dreiging, van ziekte, dood, 
verderf. Daarom zoekt hij zijn toevlucht bij de Heer, de 
Eeuwige, die ver weg is en ongezien, en niemand is bij 
machte Hem te noemen. Maar hij zal Hem zien! ,,En te 
dien dage zal men zeggen: kijk, deze was nu onze God, op 
wie wij gehoopt hebben, dat Hij ons zou verlossen. Deze 
was nu de God, van wie wij geloofd hebben, dat Hij ook 
alles uit het niet, uit de duisternis tot het licht geroepen 
heeft, tot de vrijheid - en daar nog altijd mee bezig is!" 

Zo ziet de ziener hier in dit hoofdstuk alles voordat de 
mens en zijn geschiedenis er was. En als de, vier dieren 
heerlijkheid en glorie en eucharistia zullen brengen aan de 
Tronende, dan zullen die 24 oudsten, die mede-goden, die 
allerhoogsten, zich neerwerpen voor de werkelijk Aller
hoogste en zij zullen hun kronen voor de troon leggen. 
Het is een beleving van de werkelijkheid, die de meest 
aangevochten mensen in een flits een ogenblik beschoren 
kan zijn. De profeten zeiden het grimmig: dan zal bezoe
king worden gedaan over het heir in den hoge (en ook Óver 



de kerels daar beneden); de maan zal zich doodschrikken 
en de zon wordt bleek van schaamte.. Het is geen beleving 
van een leven dat weltoebereid in elkaar zit, geen wereld 
die op 18 diamanten loopt als een duur horloge. Het leven 
is een ondoorgrondelijke zaak, een gevaarlijke zaak. 
Naarmate onze kennis voortschrijdt, begrijpen wij er min
der van. De evolutie is een wreed gebeuren van ondergang 
op ondergang en overleven van de sterkste, de meest aan
gepaste. Wat een verspilling. Wat een ontzettende gang. 
En toch is er dan ineens die beleving als van Hizkia, die 
dacht: nu ben ik er geweest! God, waarom moet ik nu 
sterven! En dan plotseling: ik ben er nog, hoe is het moge
lijk! Ik leef! De levende, de levende zal U loven, zoals ik 
vandaag doe, zingt hij dan. 

Ik zag een deur geopend. Ik mocht naar binnen kijken. 
Gij zijt groot o Eeuwige, al zijt Gij ondoorgrondelijk van 
gedachten, onnaspeurlijk in uw wegen, Gij hebt alles goed 
geschapen. En als die God alles en in allen is, dan zullen wij 

x zeggen: dat was nu God. Voor die tijd is het eigenlijk 
nauwelijks mogelijk een fatsoenlijk woord over God te 
zeggen. Alleen maar hopen, geloven en liefhebben, deze 
drie; en de meeste daarvan is de liefde. 

12. De boekrol der geschiedenis (5 : 1-7) 

De ziener zag in zijn visioen de nachtelijke hemel, de 
sterren, de sterregeesten, die ogen, die oude oermachten, 
de lotsbeheersende machten en de vier levende wezens. Hij 
hoorde de zang die door alle dingen heentrekt. En dan ziet 
hij een boekrol, geen geweldige rol, maar een kleine, erg 
vol geschreven van binnen en van buiten, als bij een tes
tament, naar Romeins voorschrift met zeven zegels verze
geld. Een boekrol is een geliefd visionair beeld om uit te 
drukken wat er gebeurt in de mensengeschiedenis. Eze-
chiël moet zo'ri rol opeten om wat te kunnen zeggen. Je 
kletst maar wat over de geschiedenis als je die geschiedenis 
niet helemaal in je opneemt. Voor Jesaja is het leven, de 
geschiedenis een gesloten boek. De ziener begon zeer te 
wenen, te huilen, te snikken, te schreeuwen. Waarom? 



Omdat hij naar de geschiedenis keek als naar een gesloten 
boek. Je staat ervoor en je kan het niet open krijgen: het zit 
dicht. Je kan er niet in lezen en het heeft je niets te zeggen. 
Je snapt het niet, want het is verzegeld. Dat is geen kwestie 
van intellekt of zelfs niet van intuïtie of instinkt, maar van 
werkelijke onbegrijpelijkheid, geslotenheid. 

Een geweldige engelenstem roept: Wie is waardig de 
boekrol te openen? Er staat niet, wie is krachtig genoeg of 
verstandig genoeg. De onbegrijpelijkheid en ondoorgron
delijkheid van de geschiedenis is te diep dan dat de filosofie 
er licht op zou kunnen werpen. Wie is waardig, wie ver
dient het om het eigen leven en dat van anderen te door
zien? Het is een slechte zielzorger, die het allemaal zo goed 
weet en het allemaal doorziet en begrijpt! Het is een slecht 
pastoraat, dat uitgaat van de vraag: „Wat heeft ons dit te 
zeggen?" Alsof de dingen doorzichtig, verklaarbaar en 
zinvol zouden zijn. Ook dit ongeluk, deze ramp, die 
ziekte. De ziener, een goed zielzorger althans, begrijpt er 
niets van. Hij ziet een chaotisch door-elkaar-heen. Daar
om huilt de ziener ook zo geweldig. En dan zegt één van de 
oergeesten: niet huilen! Zie, de leeuw van Juda, de wortel 
van David heeft overwonnen om de boekrol en de zeven 
zegels te openen. Niet zomaar een leeuw, een verscheu
rend dier, een bulderbak, maar de leeuw van Juda! 

En hij keek. En zie, daar ziet de ziener een lam, beter: 
een bokje, een „arnion" staan. De ram of het bokje (de 
belhamel) is het beest dat voorop loopt en de kudde voor
gaat. Het is niet de herder zelf, maar toch wel zo iets. Het is 
de voorloper van de kudde. Dat bokje staat daar, als ge
slacht, met een keelwond in zijn hals, het bloed stroomt 
eruit. Het kijkt alle kanten uit met zijn zeven ogen, het kijkt 
door alles heen. Zeven horens heeft het op zijn kop. Dat 
zijn de zeven geesten van God, die over de wereld zijn 
uitgestuurd. En dat bokje kwam en ontving uit de hand van 
Hem, die op de troon za t . . . Er staat niet dat Hij het bokje 
ontving, maar het bokje s tond. . . kwam. . . en ontving. 
Het bokje dat geslacht is, gekeeld, maar dat juist gewonnen 
heeft toen het geslacht werd en dat ging spreken, nadat het 
geslacht was. 

Dit bokje breekt één voor één de zegels stuk van het 



boek van de mensengeschiedenis. Dan geschiedt daar in de 
geschiedenis van zonde, kwaad, dood en duivel de 
openbaring van God. Niet van zomaar een god, maar van 
de God der lijdenden en der verbijsterden en der verbrijzel
den. Het bokje heet de eerstgeborene, niet van de leven
den, maar van de doden, de vermoorden, de eerstgeborene 
van de vergasten en zo is het de „leeuw van Juda", dat is: 
overste van de koningen der aarde. Aan Hem die op de 
troon zit en aan het Lam, zij de eer! 

13. De Messiaanse lofzang (5 : 9-14) / 

De ziener hoort de vierentwintig oudsten een lied aanhef
fen. Hij zegt letterlijk: en zij zingen een nieuw gezang. 
Zingen! In de tegenwoordige tijd dus. Hij vertelt niet van 
vroeger (er was eens . . . ) , maar laat voelen wat hij hoort en 
ziet. Hoewel in vers 5 wordt gezegd dat het de leeuw van 
Juda is, die heeft gezegevierd en waardig is de boekrol te 
openen, ziet Jochanan nu een arnion staan te midden van 
de vier oerwezens en de vierentwintig engelmachten, te 
midden van die hele „kosmische kerkeraad". Het arnion, 
daarbij moeten wij niet denken aan een lief lammetje, maar 
- zoals gezegd - aan een pittig, weerbaar bokje, want arnion 
is het verkleinwoord van aren en dat betekent: ram of 
belhamel. Het is een beest dat de weg bereidt. Dat ram-
metje nu ontvangt de boekrol uit handen van de Tronende. 
En toen, zo staat er, vielen de vier oerwezens en de vieren
twintig kosmische oermachten neer voor het rammetje, voor 
dat ene kleine bokje. Elk met een citer, een harp, en een 
gouden schaal met wierook, verbeeldend de aanroepingen der 
heiligen. En dan geschiedt het: ze zingen, zegt de ziener in het 
praesens, ze zingen een nieuw gezang! 

Een nieuw gezang. Dat wil zeggen: nu kan er pas echt 
gezongen worden; er is iets nieuws aan de hand. Niet dat 
het oude nu niets meer is, maar het heeft wel nieuwe glans 
gekregen. Dit nieuwe lied is nieuw vergeleken bij het lied 
dat de ziener niet had gehoord, maar wel voorvoeld. Hij 
zag het, om zo te zeggen, aankomen (4 : 9-11). Straks 
zullen de oudsten gaan zingen, heeft hij toen gezegd, als die 



vier oerwezens glorie zullen brengen aan God, en zij zullen 
zich neerwerpen voor de Tronende en zij zullen hun eigen 
kronen afwerpen. Wat ze dan zingen is het aloude lied van 
de schepping. Maar dat is geen vanzelfsprekende zaak. Het 
is niet wat de Grieken ervan dachten: de wereld is een 
welgeordend geheel, gaaf van vorm, helder in zijn wet
matigheid en vooral maakbaar en bestuurbaar. Voor de 
joden was dat niet zo voor de hand liggend. Die waren veel 
te kwetsbaar. Als zij zeiden: Hij zegt, dat het goed is!, dan 
was dit een bewering waarin ze geloofden midden in alle 
dreiging. Het was een konklusie. Zij leefden anders dan de 
Grieken, eigenlijk menselijker. De joden hebben niet zo
veel geleerdheid, zeker niet zulke gave beeldende kunst 
nagelaten, maar ze hadden veel meer benul van het bittere 
raadsel en het goede geheim van de geschiedenis en vooral 
van het geheim van wat te komen staat. De Grieken waren 
daar vooral ook veel te bang voor. Zelfs Sokrates durfde 
niet te geloven dat de zon een gloeiende steen was, daar was 
hij te godvrezend voor. De Grieken bleven zich omringd 
weten door goddelijke krachten in de wereld die zij 
bezwerend en eufemistisch kosmos noemden. De joden 
noemden de dingen bij name, ze zagen ze onder ogen. Er 
was voor hen niets goddelijks in het al; al die goddelijk
heid is rommel, niets, öngod. De zon is een licht. Geen 
God. De joden zochten het hart. De rest is coulissen. 
Hun probleem was het onrecht en het leed in de men
sengeschiedenis. Zij zochten recht en troost en bevrijding. 
Nu, deze ziener Jochanan is er zeker van, dat eenmaal alles 
zal zeggen, dat het goed was. Als God, die dat zei bij de 
schepping, tot zijn recht zal zijn gekomen en het zal zijn 
licht geworden, licht uit licht èn duisternis (Da Costa), dan 
zal alles, de hele volheid van de dierenriem, zich buigen 
voor Hem en zeggen: Gij zijt waardig de lof te ontvangen, 
want Gij hebt alles geschapen! 

Dat zag de ziener aankomen. En nu ziet hij het. Wat ziet 
hij ? Het bokje neemt de boekrol aan van de Tronende en de 
vier oerwezens en de hele kosmische hofhouding vallen 
neer voor het bokje en beginnen te zingen, een nieuw 
gezang. Het aloude lied van de schepping, dat voor Israël 
niet vanzelfsprekend is, wordt gezongen als een nieuw 



gezang ter ere van het bokje. Dat nieuwe lied van het licht, 
waarin alles goed wordt, alles goed blijkt te zijn geweest, 
waarin ook zelfs het duister begint te lichten, dat nieuwe 
lied, waarin alles nieuw wordt, is het lied voor het arnion, 
voor het zeven-hoornige, zeven-ogige verwonde bokje, 
dat heeft gewonnen. 

Over een bokje wordt op de seideravond gezongen door 
de kinderen; chad gadja - een enkel bokje, heet dat lied in 
het Aramees. Het is dat lied, waarin in kinderlijke trant de 
goede vergelding van God wordt geprezen: het lijden zal 
overwonnen worden en de dood zal niet meer zijn. Voor 
God is het ene bokje, dat vader voor twee zoeziem kocht, 
kennelijk het centrum van alles en de Allerhoogste zet zich 
er kennelijk zonder reserve voor in. In het elfde couplet 
verschijnt Hijzelf, God, de Heilige Israëls en doorbreekt 
de keten van geweld, die schakel voor schakel in het voor
gaande is bezongen: 

Toen kwam de Heilige, gezegend is Hij, 
en Hij sloeg de doodsengel, die de slager had gehaald, 
die de os had geslacht, die het water had gedronken, 
dat het vuur had geblust, dat de stok had verbrand, 
die de hond had geslagen, die de kat had gebeten, die 
het bokje had gevreten, 
dat mijn vader had gekocht voor twee zoeziem: 
Chad gadja, chad gadja. 

Zo'n bokje ziet ook de ziener op Patmos staan. Voor hem 
is dat bokje het middelpunt van het heelal. Een bokje met 
een halswond. Dat bokje wordt bezongen door alle mach
ten des heelals, door de engelen (gesjeesde goden!), de 
dieren, de oerwezens: Gij zijt waardig het boek te nemen 
en zijn zegels te openen, zingen ze, want gij zijt vermoord, 
geslacht. Dat is een scherp woord, niet iets moois, maar 
gekeeld betekent het. En met zijn bloed heeft hij ze van 
God vrijgekocht, losgemaakt uit hun verslaving uit alle 
stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze 
God tot een koningschap en tot priesters gemaakt en zij 
heersen (of, in een ander handschrift: zij zullen heersen). Het 
gaat dus niet om het bokje alleen, niet alleen om Jezus, maar 



om allen die door het bokje worden voorgegaan en vrijge
maakt, die achter het bokje aangaan, die het Lam volgen, 
waar het ook heengaat. De lofzang gaat dus over de Mes
sias en zijn gemeente. Over die eigenlijke mens, waaraan 
alle mensen deelkrijgen, die uiteindelijke mens, die kwets
bare, allesdragende en verdragende mens, zoals die in Je 
zus op een onvergelijkelijke en onvergetelijke wijze is aan
gelicht, aangebroken. 

Er is van Jezus weinig bekend, zuiver historisch, maar 
één ding is zeker: Hij is zo geweest, dat om Hem heen vele 
verhalen zijn ontstaan, die getuigen van zijn inzet, zijn 
solidariteit, zijn liefde tot het einde. Op een gegeven moment 
is Hij omgebracht, aan het kruis gespijkerd tussen twee 
partisanen, twee terroristen, wanhopige vechters tegen de 
Romeinse bezetting. Pilatus had de kans zich niet laten 
ontgaan Hem tussen de politieke kriminelen te hangen. 
Karl Barth heeft hiervan gezegd in een preek in de Baselse 
strafgevangenis, de daar opgeslotenen met deze woorden 
troostend, bemoedigend: „Daar overal is christelijke ge
meente, waar mensen bij Jezus zijn (-), zodat ze kunnen 
horen, dat Hij alles voor ze is (-). De eerste zekere chris
telijke gemeente waren deze twee kriminelen. Een onze
kere, twijfelachtige gemeente was er al geweest: de disci
pelen (-). Die hebben geslapen toen Hij waakte en bad. En 
toen de politie kwam om Hem te halen, verlieten Hem 
alle discipelen en vluchtten. De twee kriminelen (-) kon
den niet vluchten uit zijn gevaarlijke gezelschap. Ze kon
den Hem ook moeilijk verloochenen, omdat ze immers 
publiekelijk als zijn kameraden waren tentoongesteld. 
Zo waren ze dus een feitelijke, een zekere christelijke 
gemeente. Voor Petrus en de andere discipelen ook bij die 
zekere gemeente kwamen, moest er veel gebeuren, maar 
toen ze het dan ook eindelijk deden, moesten ze wel ach
teraan aansluiten, want deze twee op Golgotha met Jezus 
gekruisigden waren de eersten." (Den Gefangenen Be-
freiung 1959, p. 80 v.v.). 

Dat tegengif, die ontgiftiging probeerde Barth daar in de 
gevangenis te brengen, om de opgeslotenen ervoor te be
hoeden, dat zij in schuldgevoel zouden ondergaan of in 
verharding tegen alle besef van schuld (wat eigenlijk het-



zelfde is). Zo zijn in het Messiaanse loflied op het bokje, 
het heilige kind Jezus, de „zijnen", dat zijn allen met wie 
Hij het lot deelt en die zijn lot met Hem delen, ingesloten 
en mee bedoeld. En dat geldt ook, misschien in het bijzon
der van hen, die als de lèistai aan het kruis moeten zeggen: 
wij krijgen wat wij verdienen, maar Hij heeft niets gedaan 
dan liefhebben. Dit Messiaanse lied is een paaslied, niet pp 
de bloembollen, die ondanks koning winter, ondanks de 
vorst, zijn uitgekomen (al zou het een beeld kunnen zijn), 
maar veel radikaler: op de verrijzenis, de verheerlijking van 
de Kruiseling, die gaat spreken met kracht en wiens ge
schonden en beschadigde bestaan, wiens geknechte en 
vernederde mensenleven gaat stralen in een zee van licht. 

De ziener zag rondom de troon en de, dieren en de 
oudsten een onafzienbare schare engelen, die hij hoort 
zingen, luider nog dan de engelen in Efratha's velden: 
„Het lam, het bokje, dat geslacht is, is waard te ontvangen 
de macht en de rijkdom en de wijsheid, de sterkte en de eer 
en de glorie en de lof! En alle schepsel in de hemel en op de 
aarde en onder de aarde en op de zee en al wat in de zee is, 
hoorde ik zeggen: Hem die op de troon zit en het bokje, zij 
de lof en de eer en de glorie en de kracht tot in de eeuwen 
der eeuwen. En toen zeiden de vier dieren: Amen, Amen! 
Het zal waar en zeker zijn. En de oermachten stortten zich 
neer en aanbaden." Daarom had die ziener gezegd, zij 
zullen zingen. Want zij zongen nog niet. Dat alles goed 
geschapen is, uiteindelijk, dat zullen ze zingen. Dat is aan 
de wereld niet af te zien. Wie durft er nog te genieten, nog 
vrolijk te zijn, in een wereld waarin de mensen in een 
handomdraai wolven worden, waarin een weerloos kind 
morgen een wilde moordenaar is? Marcion, een oude ket
ter, diaken te Rome, durfde dat ook niet: de wereld is, zei 
hij, gemaakt door een lagere god, de oude jodengod en het 
is zo een bende daarin, dat het beter is niet te trouwen, geen 
kinderen te krijgen, en jezelf zoveel mogelijk te ontzeggen. 
Dat is niet goed, maar wel begrijpelijk. Je hoort zulke 
geluiden vandaag nog! Eigenlijk kan alleen het bokje, de 
gekruisigde Messias, zingen; het nieuwe gezang is de basis 
geworden van een nieuw scheppingslied, waarin niet glo
rieus het bestaande wordt verheerlijkt, maar waarin, tegen 



de klippen op, tegen de lange duur van de dingen in, wordt 
bezongen wat het oog van het hart ziet. 

Zo was Mözart, volgens Barth: hij hoorde wat hij een
maal aan het eind der dagen zou zien: die Schickung im 
Zusammenhang, d.w.z. zoals het in de samenhang alle
maal in elkaar behoort, tot op de melkweg en een kin
derman. En wat hij hóórde, het hij horen in zijn muziek. 
Vanuit het einde heeft hij de harmonie der schepping ge
hoord. Het donker hoort erbij, maar het is geen duisternis 
meer, ook het gebrek, het gemis, maar het is geen fout, 
geen chaos meer, ook de droefheid, maar zij verwordt niet 
tot angst en vertwijfeling meer. De ogen staan dan nog wel 
vol tranen, maar ze worden door Hemzelf afgewist. 
Weemoed zal er zijn, maar geen eeuwige tragiek, geen 
noodlot meer. Het licht schijnt des te stralender omdat het 
uit de schaduwen tevoorschijn treedt. Het leven vreest het 
sterven niet meer, maar kent het wel, zeer wel. Et lux 
perpetua lucet eis, zingt de oude kerk. Dat licht zien wij 
nog niet, maar wel horen wij nu het lied op het Lam, dat 
gekeeld is, ervan zingen en in het reikhalzende zuchten van 
de kreatuur horen wij er een vermoeden van. 

Het lied wordt gezongen bij harp- of citerspel, zoals de 
oude psalmen. De lofzang stijgt op als reukwerk van 
gouden schalen. Het lied vertolkt de aanroepingen der 
heiligen, het onuitsprekelijke zuchten van hen die niet 
weten wat ze bidden moeten, want zozeer zijn ze in het 
nauw en in de druk, dat ze in noch uit weten. Daar geldt 
wat Bernanos zei: Het is veel gemakkelijker dan je denkt 
om jezelf te haten. Het is genade jezelf te kunnen verge
ten. Maar als dan alle trots in ons gedood is, dan zal toch 
wel de allergrootste genade zijn om onszelf in alle eeuwig
heid té beminnen als zomaar één van de vele lijdende leden 
van Jezus Messias, comme n'importe lesquels des membres 
souffrants de Jésus Christ. 

Halleluja! Lof zij het Lam 
die onze zonden op zich nam, 
Wiens bloed ons heeft geheiligd; 
die dood geweest is, - en Hij leeft; 
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
in eeuwigheid beveiligt! (Isaak Da Costa) 



14. De paarden en de zielen (6 : 1-11) 

Het boek dat Apokalyps heet, is niet zo onduidelijk als 
men wel zegt; het heet niet voor niets onthulling. Het 
houdt zich bezig met de dingen, waar ook de oude profeten 
van spraken. En wel op een wonderlijke wijze, die wij niet 
heilig moeten verklaren, niet boven alle kritiek stellen, 
alsof het volmaakt zou zijn. Dat is het niet. De Heilige 
Geest woont graag samen met menselijke zwakheden en 
gebreken. Die man daar op zijn verbanningseiland, Pat
mos, heeft van allerlei dingen gezien, gezichten, dromen, 
visioenen; maar het materiaal ervan komt niet uit de lucht 
vallen: de man heeft ook veel gelezen, de profeten Jesaja, 
Ezechiël, Zacharia. Die profeten waren allemaal met dat
zelfde bezig: de onthulling van de sluier waarmee alle 
volken bedekt zijn (Jesaja). Eens zal die sluier worden 
weggetrokken, dan wordt het raadsel van de geschiedenis 
doorzichtig. 

Zo is deze man bezig met de geschiedenis van zijn tijd. 
Hij geeft op zijn eigenaardige, apokalyptische manier, een 
onthulling, maar in de gedaante, in de vorm van een ver
hulling. Niet om de zaak moeilijker te maken, maar omdat 
er in gewone taal nauwelijks over deze dingen te spreken 
valt. Er is, onder de gewone taal, die zich in begrippen 
uitdrukt: dood is dood, leven is leven, mens is mens, een 
andere taal, die zich plastisch uitdrukt in dromen, in vi
sioenen. Wanneer een mens niet meer gewoon wakker is, 
maar evenmin slaapt; integendeel, wanneer hij om zo te 
zeggen anders wakker is, dan gaat hij zo spreken. Zo ziet 
deze ziener angstige beelden. Hij ziet een soort circus, 
zoals er gehouden werd bij de ambtsaanvaarding van de 
keizer. Telkens klinkt het „kom" (ergou) als een soort 
startschot. En dan komt er een paard opdraven. Maar het is 
geen feest; het zijn ook geen mooie renpaarden, slank, 
lenig, volbloedig, elegant, maar pakpaarden, rossen, kar-
repaarden. Het is bloedige, bittere ernst. 

Het begint met een overwinnaar, die met pijlen schiet. 
Hij ziet er zo blinkend wit uit, dat veel uitleggers in de 
verleiding komen er Christus zelf in te zien. Maar dat kan 
niet. De vier ruiters horen bij elkaar, het zijn geen perso-



nen, maar gepersonifieerde machten, bovenpersoonlijke 
gebeurtenissen. Geschiedenis is geen natuurlijk proces, 
waar je een ontwikkelingsidee of vooruitgangsgeloof op 
kunt toepassen. Geschiedenis is een stormachtig iets, dat 
over je heen rent als een paard. 

Hoor, daar draaft een paard in het wild; 
hoor, die doffe paardevoeten; 
hoor, de grond, die dreunt en trilt, 

zong de dichter Adama van Scheltema. De paarden van 
toen, zijn de tanks en de B 52's van nu. De profeten hadden 
het niet op paarden; het is het dier van het geweld, van de 
oorlog. De paarden gaan als vier zware gerichten door de 
wereld. 

Het bokje opent één van de zeven zegels. Het boek gaat 
open. Het boek, dat niemand mocht openen en niemand 
kon lezen. De ziener moest daar verschrikkelijk om hui
len. Dat boek gaat nu open. En het blijkt wel, dat niemand 
dat „even" lezen kan. Er breekt van alles los: de dood, de 
oorlog, de pest en de honger. Zij komen al heel vroeg voor 
in dé morgengebeden van Israël: „ O Heer, red ons, be
scherm ons tegen de vijand, uw vier grote gerichten." Die 
vier vijandige machten ziet de ziener razen over de wereld. 
En dan moeten wij maar niet zo heel veel vragen. 

Ongetwijfeld heeft de ziener aan eigentijdse gebeurtenis
sen gedacht. Er was bijvoorbeeld zo een typisch boogschie-
tend ruitervolk, de Parthen, waar de Romeinen het nooit 
helemaal van winnen konden. Ze zaten aan de oostgrens van 
het imperium. En juist in de jaren 60-62 waren ze bezig de 
onoverwinnelijke legioenen van de Romeinen te verslaan. 
Ze trokken erop los, overwinnend en om te overwinnen! 
Eigenlijk waren die Parthen (net als de Vietnamezen!) een 
vredelievend volk, maar ze waren vrijheidslievend! Hun 
verzet leidde tot een ontzettende expansie van wapengeweld 
van de kant der Romeinen. Maar het hielp evenmin als de 
Amerikaanse bombardementen op Saigon. De Parthen 
wensten zich niet onder de zegeningen van het Romeinse 
Rijk te stellen. Hun verzet werd nooit gebroken. 



Na het witte paard, ziet Jochanan een rood paard. Dat is 
de verschrikkelijke periode van de dood, de zelfmoord van 
Nero. Daarna brak er een ontzaggelijke opstand uitvan de 
eeuwenlang onderdrukten, die hun kans schoon zagen om 
de stad der machtigen te vertrappen. Maar ze werden -
zoals het gaat - zelf vertrapt. Zo zag deze man in dat rosse 
paard: de burgeroorlog en de revolutie. Het klonk: kom! 
En ook dit paard rende los en hem die erop zat, werd 
gegeven de vrede weg te nemen en dat ze elkaar zouden 
slachten. Dat ziet Jochanan met angst en beven aan, want 
zo een uitbarsting is een ontzetting. Maar hij is onvermij
delijk. Onderdrukken doet men niet straffeloos. Het 
wreekt zichzelf. Doet God dat nu, dat wreken, dat straf
fen; zit God daar achter die golf van geweld? Alles komt 
van God, zeggen ze. Maar Jochanan gelooft in de Here 
God, in de Macht der liefde en de gerechtigheid, die diep 
verborgen is. Eenmaal echter dan zullen ze zeggen: dat is 
Hem nu! Daarin geloven ze, daarop hopen ze. En dat het 
kwaad zichzelf straft, dat geweld en onderdrukking zich 
wreekt, gaat niet buiten deze God om. Dat is wel ver
schrikkelijk en niet iets om je over te verheugen, maar het 
moet toch maar zo wezen. Al zeg je: oj, oj! 

Het derde paard, een zwart paard rent los. Het is de 
honger, die onvermijdelijk komt in het kielzog van het 
geweld. Voor een dagloon kan je één maatje tarwe of drie 
maatjes gerst kopen. En dan het cynisme: afblijven van olie 
en wijn, want dat is het voedsel, maar vooral het inkomen 
van de betere standen. Toen Titus Jeruzalem belegerde en 
de stad zwart zag van de honger, zagen ze dat hij daar 
buiten wijngaarden en olijfbomen spaarde. Daar moet je 
van afblijven! 

En dan draaft het vierde paard los, een vaal paard. Erop 
zat de dood. Het hele dodenrijk erachter aan. Thanatos, 
niet als sterfgeval, niet als vredig heengaan op het bed, maar 
de dood als geweld. Want de natuurlijke dood, het vredig 
heengaan, is in deze wereld een grote uitzondering. Bij 
honderden, bij duizenden worden de mensen weggeraapt 
door honger, door rampen, door oorlogen, door pestilen
ties. Dat komt niet door de natuur, maar door liefdeloos
heid, haat, uitbuiting en geweld. Het dodenrijk, de hades, 



raast achter het vale doodspaard aan: je kunt wel ophouden 
met kondoleren! 

Na het openen van het vijfde zegel ziet Jochanan de zielen 
onder het altaar van hen die om het woord van God en het 
getuigenis geslacht zijn. Die mensen zijn dus gewoonweg 
afgemaakt om wat ze hoorden en zeiden! Hij ziet ze niet als 
tevredenen, als rustig ontslapenen, maar hoort ze 
schreeuwen! Hoelang nog? Hoelang nog; wreekt ge ons 
bloed niet? Dat is toch wraakzucht? Ja zeker, maar is dat 
niet begrijpelijk van de verdrukte, net zo een reaktie als 
honger en dorst! Want al die dingen, revolutie, burger
oorlog, honger, geweld, sterfte, pest zijn abnormaal, maar 
zij komen veel meer voor dan het normale. Ja, in een tijd 
van vrede lijkt dat anders. Maar dat is schijn. Die mensen 
hebben eraan geleden, ertegen geprotesteerd, zij hebben 
het niet genomen. Hier zitten geen engelen op een wolk, 
maar zielen schreeuwen van onder het altaar vandaan om 
wraak. Dat is een kras visioen. Zo zijn er ook nu vrome 
mensen, die vinden dat de drie van Breda maar gegratieerd 
moeten worden, want zij hebben er niet aan geleden. Maar 
de overlevenden van de vernietigingskampen zijn er niet 
overheen. Zij lijden eraan. Zij schreeuwen. 

Jochanan ziet de ,,zielen". De schimmen zou je kunnen 
vertalen, maar dat is toch niet zo een goede vertaling. Het 
lijk is er niet meer, het lichaam is vergaan, de zichtbare 
mens verdwenen, maar de „levens" zijn er, de zielen, de 
levensadem... Zij krijgen wat anders dan die kerels die op 
de paarden zitten: zij krijgen een lang wit gewaad. En hun 
wordt gezegd: Stil maar, stil maar, nog een poosje stil zijn 
totdat. . . wat? Totdat het getal vol zal zijn van hun mede
knechten en broeders, die nog geslacht gaan worden. Die 
hebben de prijs nog niet betaald voor hun getuigenis. Nog 
een poosje wachten, totdat die ook de prijs hebben betaald. 

Zo troostte nu deze ziener zijn gemeenten! Dat is waar
achtig geen verdovend middel. Het is homeopatisch! Het 
is: tegenwicht, of haast: tegengift. De gemeente is de 
broederschap van die mensen, die bereid zijn te betalen 
voor het getuigenis der waarheid. Het martelaarskarakter 
is aan de echte gemeente van de Messias altijd eigen ge-



weest. Dat hoeft geen letterlijke brandstapel te zijn, maar 
het innerlijk vuur van het lijden aan de tijd. Een lijden, waar 
men niet uitkomt, maar waarbij men wel met een wit 
kleed wordt bekleed om het nog een poosje uit te houden, 
totdat. . . volgend jaar de Messias komt? Neen - in de 
eerste plaats: totdat de Messiaanse gemeente volledig is 
geworden. 

„Wat wij zullen moeten leren", schrijft Frits Kuiper in 
zijn Leven uit de hoop, „is wachten met moeizaam inge
toomd ongeduld. Geduld moet een nauwelijks te leren les 
zijn voor Jezus' volgelingen. Gewoonlijk namelijk zijn 
degenen, die deze les wel menen te hebben geleerd, 
tegelijkertijd hun ergernis over het heersende onrecht 
kwijtgeraakt. Dan hebben ze iets van ondergeschikte 
waarde - namelijk dat geduld - verworven ten koste van 
iets volstrekt onmisbaars. Ik ben er althans zeker van, dat 
de Verborgen Bondgenoot (zo noemt Kuiper de God van 
Israël) zich over allen, die in het met onrecht voortgaan van 
de menselijke geschiedenis berusten, alleen maar kan scha
men. Hiertoe is Jezus als de Mensenzoon verschenen, opdat 
de zijnen met Hem de voleinding hunkerend zouden tege-
moetgaan. Met een trage voortgang van de geschiedenis zou
den ze zich dus heel slecht moeten kunnen verenigen" (blz. 
85 v.). 

15. De grote dag van de toorn (6 : 12-17) 

Jochanan redeneert niet, hij gebruikt wel zijn verstand, 
maar het staat in dienst van een breder ervaren. Hij regis
treert met zijn seismografische zinnen de grote schok die 
door de geschiedenis trilt: in Jezus is de Messiaanse tijd 
aangebroken. Dat is een zaak om over te juichen, maar er is 
een keerzijde„aan. De wereld krijgt ook te maken met de 
toorn van het bokje. Toen het bokje het zesde zegel open
de, daar geschiedde een grote beving. Meer mensen hebben 
hier iets van bevroed, maar Jochanan schouwt een heel 
bijzondere oorzaak: de toorn van het Lam! 

Bijna tien keer wordt bijna letterlijk tenach in dit stuk 
aangehaald; bovendien zijn er nog allerlei associaties vooral 



op de profeten. De profetieën tegen de volkeren, tegen 
Babel, Edom, Egypte, enz., worden gekoncentreerd en op 
één noemer gebracht. Het geheel van hemel en aarde wordt 
onder de uiterste kritiek gesteld, die uitgaat van het Lam. 
Het geheel is betrokken op het ene, dat zich in Israël heeft 
doen gevoelen. En die Ene van Israël blijkt universeel, 
hemel en aarde, aan te gaan. 

De beelden moeten niet te snel geplaatst worden: het is 
geen aardbeving die in de hemel begint. De beelden zijn 
omvattender, associatiever, planten zich breder voort. De 
beving begint daar waar de zekerheid is. En de zon werd 
zwart als een haren zak. Dat is niet zomaar een zons
verduistering. De maan werd geheel als bloed, de sterren 
vielen op de aarde, zoals een vijgeboom zijn late vruchten 
afwerpt, door grote wind tot beven gebracht. De hemel 
week terug als een boekrol. De zon gaat in rouw teloor, de 
maan schaamt zich dood en de sterren, die astrologische 
lotsbepalers, vallen als harde, steenachtige vruchten, neer. 
De hemel rolt weg als een boekrol, die je loslaat en die 
zichzelf opwindt. 

Zo wordt er in de eerste plaats over de hemel gesproken. 
Van de hemel kan Jesaja zeggen: Hij die de hemel gemaakt 
heeft, Hij is God! De hemel is solide, de hemel is zeker. 
Maar de aarde daarentegen moet worden vastgehouden. 
God zet haar vast, anders zou het een chaos worden. De 
aarde is onzeker, niet solide, de aarde schokt en klotst. 
God moet hem vasthouden met beide handen vanuit de 
hemel. Als de hemel verdwijnt is ook de aarde verloren. 
Alle berg en eiland, uit hun plaats worden ze gerukt. 
Eilanden zijn bergen in de zee. Bergen zijn het meest vaste 
dat er is, het sterkste, zekerste, soliedste dat op aarde zich 
verheft. Als de bergen gaan wankelen, dan is de aarde 
nergens meer. Daarbij gaat het niet om de natuur, maar om 
de geschiedenis van de mensen. In Psalm 46 - waaraan 
Luther zijn beroemde strijdlied ontleende - blijken die 
bergen koninkrijken en de wateren volkeren te zijn. Zo ook 
in ons boek: de hoge hemel eerst en dan de lage aarde, dat 
wil zeggen: de hoge omes eerst en dan de gewone man daar 
helemaal onderaan, de slaaf, de vrije. De koningen der 
aarde, de groten, de vorsten, en oversten, de rijken, de 



machtigen en iedere slaaf en vrije, ze krijgen er allemaal mee 
te maken. In zeven kategorieën wordt de wereldbevolking 
opgesomd, zevenmaal, de volheid der mensen krijgt er mee 
te maken en ze merken het ook, drommels goed zelfs. Hij 
moet ons hebben! Wij beven. En in (onlogische) ironie 
roepen ze: laat de bergen ons bedekken, zodat Hij ons niet 
ziet, zodat wij weg zijn van voor Zijn aangezicht, weg van 
de toorn van het Lam. 

Wie roepen dit? Allereerst zij die Psalm 46 niet kennen. 
Israël wéét dat alles in ongerede kan raken. De aarde in 
zichzelf is tohoe wabohoe, woest en ledig. De dood heerst 
alom, wij zijn ermidden in en toch: zie, wij leven. Vanwege 
Hem is er dit wonder van het leven. De wereld bestaat in 
God en daarom heet God bij de rabbijnen: ha-maköm, de 
plaats, het bestand. In Tenach is er een ervaring, die heel 
dicht bij het nihilisme ligt. De aarde, zelfs de hemel heeft 
geen zin, is niets, heeft geen bestand in zichzelf; daar vind 
je geen houvast, geen veiligheid, geen perspektief, geen 
geschiedenis. Het bestaande verdient geen verering. Je zult 
je er niet voor buigen. De goden, de elim zijn elilim, 
nietsen, nietsnutten. Alles kan in elkaar donderen, als het 
erop aankomt. Wie heeft ons wijsgemaakt, dat het ergens 
naartoe gaat? Wij krijgen steeds meer het gevoel dat het 
helemaal nergens op uitloopt. De aarde is een dwaalster, 
uit het niets opgedoken. Een ruimteschip dat passeert in de 
nacht. Een ruimte zonder dimensies, zonder onder en 
boven, zonder links en rechts. Er is niets in zicht. Meestal 
sluiten wij onze ogen dan maar, want wij zijn te halfzacht 
om echte nihilisten te zijn. Wij durven dat niet aan. Met de 
ogen dicht is het toch „logisch" dat er niets is. 

De hemel is dicht gerold, de lichten gedoofd, geen ster om 
poolshoogte te nemen, de zon een zwarte zak, de maan een 
bloedvlek. Geen God of maatschappij die ons bestaan be
trekt in een bezield verband. Marsman heeft gezegd: de 
Europese mens, die bij de sterren sliep en het haar der 
ruimte droeg, zal bijten in het zand als een kreperend dier. 
Bergen valt op ons! Wat moet er openbaar worden in dit 
gebeuren? Jochanan zegt: het aangezicht van de Heer 
wordt zichtbaar. En daartegenover hebben wij geen been 



om op te staan. Niets, niemand kan deze doordringende 
kritiek doorstaan. En dat moet openbaar worden in de 
geschiedenis. 

Wat is de inzet van die kritiek, van die toorn? Dat is: de 
stad, waarin de mensen bij het licht van het Lam zullen 
leven. De overmacht van zijn wil om te genezen. De stad 
waar de levensbomen groeien. De afbraak van hemel en 
aarde is het teken dat Hij nadert. De Eeuwige is niet 
statisch, de zijnde, altijd eender. Hij is de binnendringer. 
Hij manifesteert zich in het bokje, dat doorstoot. De grote 
dag van de toorn is het teken dat de bruiloft van het Lam 
nabij is. Wie kan in dat licht bestaan dan die leeft bij de 
gratie van God. Er is een Jiddisch liedje, waarin de rabbijn 
wordt ondervraagd door de kinderen: 

- Zeg me, rebbe, wat zal gebeuren als de Messias 
komen zal? 
- Dan zullen we een grote maaltijd maken. 
- En wat zullen we dan eten bij die maaltijd? 
- Wij eten de leviathan en de oeros (de incarnatie van 

al wat kwaad is, zullen we eten) 
- En wat zullen wè drinken? 
- De bewaarde wijn, 

die tevoorschijn komt op de berg, 
waar God zijn maaltijd aanricht. 

- En wie zal er voor ons spelen bij die maaltijd? 
- David, de koning, zal voor ons spelen. 
- En wie zal er wijsheden verkondigen? 
- Salomo, de koning. 
- En wie zal er tora zeggen? 
- Mozes, onze meester. 
- En wie zal er voor ons dansen? 
- Mirjam, de profetes. 

En dan, eigenlijk net als bij het chad gadja, zing je terug tot 
je weer bij de leviathan en de oeros bent, die zullen worden 
opgegeten. En dan: 

- Wanneer, rebbe, zal de Messias komen? 
- In onze dagen komt Hij! 



Zo beschrijft ook Jochanan de geschiedenis; geen volgorde 
van gebeurtenissen, maar het binnendringen van het lam, 
het doorstoten van het bokje. 

De grote dag van de toorn van het lam, wanneer is dat? 
In onze dagen. Met de toorn van het lam hebben wij in 
onze dagen, hebben wij nu te maken. De „belhamel" wil 
ons meenemen in zijn toorn, zodat wij een beetje zijn 
nadoeners worden. Onze kerkelijke strukturen storten in, 
onze oriëntatie wordt onzeker, dogmatieken en belijde
nissen brokkelen af. Wij worden teruggeworpen "op het 
elementairste: de weg van Tenach. In Psalm 46 spreekt 
Israël: 

God is ons een toevlucht en een schutse, 
een hulp in benauwdheden ten zeerste bevonden. 
Daarom vrezen wij niet, 
al wisselde de aarde van plaats, 
al wankelden de bergen in het hart der zeeën. 
Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, 
sidderen de bergen door haar vloedhoogte. 
Een rivier, haar stromen verheugen de godsstad, 
heiligste der woonoorden van de Allerhoogste; 
God is in haar midden 
geenszins zal zij wankelen. 

Is dat in het geding, dat die stad zal wankelen? Ja zeker: 

Helpen zal God haar tegen het dagen van de ochtend. 
Heidenvolken bruisen, Koninkrijken wankelen. 
Hij zet zijn stem uit: 
de aarde zinkt neer. 

Er vindt een stormstilling plaats, als Hij zijn stem uitzet. 
Zo doet ook de Messias in de evangeliën: phimothèti, zwijg 
stil! Koest! Een stormstilling, die je alleen daarvandaan 
kunt verwachten. En als er iets van oriëntatie is, van veilig
heid, van vertrouwen en zekerheid, dan is dat de keerzijde 
van die sidderende ervaring van een ontwrichting. Van 
daaruit prijst Israël het wonder: 



De Heer der heerscharen is met ons, 
een burcht is onze God van Jakob. 

16. Goddelijke verzegeling (7 : 1-8) 

De eerste christenen waren joden en dat mogen wij niet 
vergeten. Ook de ziener Johannes was een jood; daarom 
geven we er de voorkeur aan hem Jochanan te noemen. 
Dan was hij dus een christen-jood. Daaronder hebben we 
echter iets anders te verstaan dan er vandaag de dag van 
gemaakt wordt. Jochanan is niet een jood, die geacht 
wordt zijn geschiedenis, zijn verbondenheid met het jo 
dendom verloochend te hebben, althans verbroken te 
hebben, omdat hij naar een „ander geloof" is „overgegaan". 
Jochanan zit niet op twee stoelen; „hij is voluit jood". 
Zijn hele boek is gedrenkt in woorden en beelden, in 
herinneringen en gezichten van Tenach. Als zo een man 
van de stammen der kinderen Israëls spreekt, dan moeten 
wij dat uit Tenach verstaan, anders begrijpen we hem niet. 
Als zo een man het woord Roma Mater hoort, denkt hij, 
omdat het gaat om een stad waar alle rijkdom naartoe 
stroomt (een zuigende moeder dus en geen zogende), aan 
Babyion qf aan Ninevé. Zo denkt hij bij de verzegelden uit 
alle stammen van de kinderen Israëls niet aan het empiri
sche Israël van zijn tijd, nog minder aan de kerk, die pas 
later komt uit alle geslacht, taal en natie, maar aan het Israël 
uit Tenach. Eigenlijk heeft hij noch Israël, noch de kerk in 
het oog; wat hij ziet zijn een paar engelen. 

Maar hij krijgt te horen het getal van hen die verzegeld 
waren: honderdvierenveertigduizend. Uit elke stam 
twaalfduizend. Het is een visionair droomgetal. Het Israël 
der twaalf stammen bestond in zijn dagen allang niet meer. 
Hij ziet het wel voor zich in een vertrekking van zinnen. 
De tien stammen met name waren reeds eeuwen verdwe
nen. Bovendien worden de stammen op een niet-klassieke 
wijze opgesomd. Hij begint namelijk met Juda en niet met 
de oudsten: Ruben, Simeon, L e v i . . . Na Juda noemt hij 
Ruben, maar dan ineens Gad. Dan is uit de rij verdwenen. 
Jozef is tot een stam geworden. Het is een eigenzinnige, 



eigensoortige opsomming. Hij hóórt ervan spreken, hij 
hoort iets gebeuren over dat aloude Israël.Niet over het 
vroegere Israël, maar over het Israël van zijn dagen. Hij 
kon het niet aanwijzen. Niemand wees het hem ook aan. 
Hij zag ook niets. Hij zag alleen maar een dreiging. Hij 
hoorde geschreeuw in de geest. Hij hoorde de wereld 
vergaan en de mensen krijsen: „Verberg ons voor de toorn 
van de Tronende en het Lam. De grote dag van de toorn is 
gekomen!" Als je dan rondkijkt, zeg j e : waar heeft die 
man het over, zoals op het pinksterfeest in Jeruzalem 
men van Petrus en de zijnen had gezegd: zij zijn vol van 
wijn! Want ook Petrus had uitgeroepen: „Dit is, wat 
geschreven staat. De zon zal verduisterd worden, de maan 
in bloed veranderen, voordat de grote dag van de Heer 
komt." En dan beginnen ze zenuwachtig te roepen: „Wat 
moeten we doen om bevrijd te worden?" Zo droomt ook 
Jochanan van de woede, de toorn van de Messias, de woede 
van dat weerbare en toch ook zo kwetsbare bokje. Wij 
weten het nauwelijks meer, dat Jezus geklaagd heeft, dat hij 
schreeuwde en zijn God heeft aangevallen: mijn God, mijn 
God, waarom laat je mij in de steek! Dat krijst hij uit met 
grote kracht. Paulus zegt, dat wij een geest, een adem, een 
vuur-adem in ons binnenste hebben, de ruach van God, 
waardoor wij zuchten, onuitsprekelijk: je kan het niet zeg
gen, zo erg is het! En tegelijkertijd is het zo heel anders dan 
wat je hóópt. Door dat vuur, die geest in ons krijten wij het 
uit: Abba, abba! 

De droom van Jochanan gaat erover, dat er in zijn eigen 
volk, in het Israël van zijn tijd, verzegelden zijn. Een 
volmaakt getal (twaalfmaal twaalfduizend!) van onaan-
raakbaren! Hij droomt van zijn volk, onder het lot waarvan 
hij gebukt gaat. Jeruzalem is verwoest, met de grond gelijk 
gemaakt, na een lange, hopeloze strijd tegen de Romeinen. 
Van zijn volk met zijn lange, lange geschiedenis droomt 
h i j . . . dat er verzegelden zijn, honderdvierenveertig-
duizend verzegelden, dat wil zeggen: twaalfmaal twaalf
duizend onaanraakbaar gemaakten. 

Het staat te gebeuren, de grote dag van de toorn, de 
geweldige beving is er het begin van; de wereld gaat eraan. 
Maar een engel hoort hij roepen: Voordat je begint met het 



verderf, moet je wachten; de knechten van God moeten 
eerst aan het voorhoofd verzegeld worden! 

Verzegeld, dat is een oud-christelijk woord, ontleend 
aan Tenach. Ook Paulus duidt er die eigenaardige onaan
raakbaarheid en niet te doorgronden identiteit der mensen 
mee aan. In de oudheid (en nog), werd dat verzegeld, 
waarin niet iedereen maar mag lezen, niet iedereen maar 
mag binnenkomen. Een testament werd verzegeld, omdat 
het toegesloten moest blijven tot de erflater was gestor
ven. Met een zegel werd iets tot eigendom gemerkt, maar 
in de zin van: je mag er maar niet mee doen wat je wilt. 
Nee, dit is van mij. Maar niet in de exklusieve zin van ons 
privaat-eigendom, veeleer: intensief. Zoals in het hoog
lied het meisje tot haar geliefde zegt, zingt: „Zet mij als 
een zegel aan je arm, als een zegel aan je hart." Dat is een 
indringende beeldspraak voor dit niet-exklusieve, maar 
intensieve eigen-zijn. 

Zo heeft ook Paulus dat woord gebruikt: je moet de 
heilige geest, die adem, dat vuur in je niet bedroeven, niet 
verdrietig maken, want je bent erdoor verzegeld tot de dag 
van de bevrijding. Er is een zegel op je gelegd, je bent 
gemerkt, gestempeld tot de bevrijding. Je bent bestemd om 
open te gaan, om mens te worden, eindelijk vrij mens te 
zijn. Dat is geen eigenschap van je, maar een merk op je 
leven. Zo vatten de eerste christenen ook de doop op. Zij 
kregen een merkteken opgekrast, een chi (van Christus) of 
een kruis. Bij ons is dat allemaal wat op de achtergrond 
geraakt. Wij dopen al eeuwenlang onmondige kinderen. 
Alleen de ouders weten dan: dat kind is gestempeld. Goed, 
laten ze het dan ook goed onthouden. En niet vergeten, dat 
zo een kind onaanraakbaar is geworden en dat je er met je 
vingers af moet blijven. Zo een kind is onder de ouderlijke 
macht vandaan, het is eigendom van God. 

Verzegeling is iets als uitverkiezing, maar niet in de 
zin van status en recht (en de anderen zijn niets). De 
uitverkiezing is een geheim. De zesendertig verkorenen, de 
zesendertig tsaddikim, die er volgens chassidische overle
vering in elke generatie zouden zijn, houden de wereld in 
stand. Alleen God kent ze. Jochanan droomt: in elke stam 
twaalfduizend verzegelden en die houden Israël in stand. 



Even later droomt hij van een nog grotere schare, die met 
palmtakken zwaaien en roepen: Hosianna! Hosianna! 
Och, help ons toch, zoon van David. 

De wereld heeft er recht op, dat er verzegelden zijn, 
mensen die zijn gestempeld voor en door de toekomst. Die 
mensen zijn in gesprek met zichzelf, ja maar niet met hun 
Über-Ich, maar met de uiteindelijke mens, de mens van de 
toekomst, waartoe zij bestemd zijn. Of liever: zij weten 
juist heel goed, dat niet zij alleen, maar alle mensen deze 
bestemming hebben. Het is nog verborgen, hoe die mens 
zal zijn. Jochanan, dezelfde man als van de Apokalyps of 
een geestverwant, zegt ergens: „Nu zijn wij zonen, kin
deren van God, wij zijn vrije mensen, maar het is nog niet 
geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten, dat als het 
openbaar zal worden, dan zullen wij Hem gelijk zijn, want 
wij zullen Hem zien, zoals Hij is ." (1 Joh. 3 : 2). 

Het zich uitstrekken naar een ander, bevrijd menszijn, 
dat is de bestemming, waar men in de gemeente aan herin
nerd wordt. Daarom staat de gemeente ook altijd, als het 
goed is, aan de kant van die mensen, die eerst mens willen 
worden. Soms kiezen deze mensen dan in uiterste wan
hoop voor geweld. De moralisten, ook de christelijke 
moralisten, zeggen dan dat dit niet mag. Alsof de tegen
partij niet ook geweld gebruikt. Wat modieus spreken 
wij dan tegenwoordig van struktureel geweld. Hoe ge
welddadig is niet onze zogenaamde „ekonomie". Maar 
de gemeente gelooft in een God, die niet de morele 
prestaties beloont, maar die godlozen rechtvaardigt. De 
Messiaanse gemeente hoort de mensen schreeuwen, van 
schrik, van angst, hoort ze roepen: hoe lang nog wreekt 
Gij ons bloed niet? De gemeente hoort in de geest ook 
over de grimmigheid van het Lam. Iemand die verzegeld 
is, is extra-gevoelig. Hij weet niet precies waar hij aan toe 
is, hij is geen insider in de „plannen" van God. Hij is 
verzegeld en dat is een geheim, een geheim van het hart. -
Je weet niet wie, je weet niet hoe, maar ze zijn er, zulke 
verzegelden. Er is een gemeente. 

Worden de verzegelden beschermd tegen narigheid? Vaak 
integendeel, ze moeten er meestal erger van lusten dan 



anderen. In ieder geval trekken ze het zich erger aan. 
Worden ze beschermd tegen vertwijfeling? Zij zijn soms 
vertwijfelder dan anderen. Maar zoals de oude Gunning 
zei: ,,Ik ben een heel zwak gelovige en ben vaak helemaal 
wanhopig, maar toch kan ik niet geloven, dat ik eens 
volstrekt vertwijfelen zou!" Dat kon hij niet geloven, dat 
de wereld en het onrecht, dat zijn eigen wanhoop en zijn 
gramschap hem kapot zouden kunnen krijgen. Dit geloof 
was het geloof van die eerste christenen. Dit geloof deed 
die Jochanan dromen, dat Israël toch op een of andere 
manier het Israël van God bleef. Hij hoort van een volko
men getal van verzegelden. 

In het boek van André Schwarz Bart, De laatste der 
rechtvaardigen (1959), wordt verteld hoe de tsaddik Ernie 
Levy zich met de kinderen (vrijwillig) naar Auschwitz laat 
slepen en met hen vergast wordt. „ O God", zei plotseling 
de Rechtvaardige Ernie Levy, terwijl het bloed van het 
medelijden opnieuw van zijn oogleden stroomde, „ O 
Heer, zo zijn wij uitgegaan, duizenden jaren geleden. Wij 
liepen door droge woestijnen, door de zee, rood van bloed, 
in een zondvloed van zoute en bittere tranen. Wij zijn heel 
oud. Wij lopen. O! wij zouden eindelijk willen aankomen" 
(blz. 328). Dat zijn de verzegelden. Ze zijn er nog niet, 
maar zij zijn wel voortdurend in dialoog met die toekomst, 
ook, ja juist met de dood, de ondergang voor ogen. 

Als God ons thuisbrengt... uit onze ballingschap 
dat zal een droom zijn, 
dat zal een droom zijn! 

(vgl. Psalm 126 : 1) 

17. De ontelbare verdrukten (7 : 9-17) 

Na de droom van de welgetelde, volkomen en wijde ge
meente van verzegelden, van gemerkten uit alle stammen 
van Israël, krijgt de ziener het visioen van de onafzienbare 
menigte, die hij ziet pelgrimeren naar de berg Sion, 
zoals de profeten daar al van gesproken hadden. En ook 
hier, zoals gebruikelijk in de Apokalyps, eerst het ge
zicht en daarna de verklaring. 



Op de vraag, wie daar in witte gewaden zijn gekleed en 
waar ze vandaan zijn gekomen, krijgt hij ten antwoord: 
„Het zijn degenen, die gekomen zijn uit de grote verdruk
king en zij hebben hun klederen gewassen en die wit ge
maakt in het bloed van het bokje. Daarom zijn ze nu voor 
de troon van de godheid en vereren Hem dag en nacht in 
zijn tempel en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn 
tentdoek over ze uitspreiden. En zij zullen geen honger 
meer lijden en geen dorst meer en geen zomerhitte of enige 
gloed zal meer op ze neervallen, omdat het lam, dat daar 
midden in de troon is, hun tot herder zal zijn en hen zal 
brengen tot levende fonteinen der wateren (of: tot bronnen 
van levend water) en God, dè God, zal iedere traan uit hun 
ogen wegvegen." 

Hoe gauw is dit aangrijpende visioen misverstaan als 
een heerlijke, van de aarde weg-trekkende en alles-
goedmakende, alles dicht-zalvende, allerhoogste muziek. 
Zoals Lenin eens schreef aan zijn vriend Maxim Gorki: „Ik 
ken niets schoners dan de Appassionata; ik zou die elke dag 
kunnen horen; het is een verbijsterende, bovenaardse mu
ziek. Met trots en misschien wel kinderlijke naïviteit denk 
ik iedere keer weer, als ik deze klanken hoor, dat het toch 
wonderbaarlijk is wat mensen kunnen volbrengen. Maar ik 
kan muziek niet vaak horen. Zij werkt op mijn zenuwen, ik 
zou dan lieve dommigheden willen praten en deze mensen 
het hoofd strelen, die te midden van een smerige hel zulke 
schoonheden scheppen kunnen. Maar nu is het ogenblik 
niet om de mensen de hoofden te strelen; nu vallen de 
handen neer om de hoofden te splijten, terwijl toch de strijd 
tegen ieder geweld onze laatste droom is. Ook dat is een 
hels zware opdracht." Hier spreekt de vrees voor de voor
barige troost, waardoor wij de smerige hel de hel laten. 
Maar als naar zulke hemelse muziek mogen wij naar de 
woorden van Jochanan niet luisteren. 

Luther zei van de Apokalyps: dit boek druipt van haat. 
Dat is zo. De wederdopers hebben er zich op beroepen. De 
boeren van Thomas Münzer hebben er gretig in gelezen en 
zij hebben gehoopt, dat er eindelijk iets van bevrijding zou 
komen, nu Luther die grote hoer in Rome haar congé dorst 
te geven. Zo droomde ook Jochanan van bevrijding. Het 



was toen in de Grieks beïnvloede, heidense wereld een 
geliefkoosd thema: de ziel met haar herinneringen en ver
wachtingen, gekerkerd in dit aardse bestaan, hunkert naar 
boven. Maar dat is een filosofie van rijken en machtigen. 
De gewone man in de oudheid had daar geen tijd en geen 
aandacht voor, ook geen hersens, want de massa leefde als 
beesten in die oude slavenmaatschappij. Het imperium, dat 
de mooie naam van „Romeinse vrede" droeg, bestond 
voor het grootste deel uit verdrukten. Het woord, dat 
hier in het Grieks voor verdrukking wordt gebruikt, 
thlipsis, is de vertaling, die in de Septuaginta voor allerlei 
Hebreeuwse woorden staat. Allerlei vormen en soorten 
van verdrukking worden erin uitgedrukt: persoonlijke, 
gemeenschappelijke, politieke, maatschappelijke, inner
lijke, uiterlijke... Voor al die dingen is thlipsis het woord 
geworden. Thlibein dat is ergens óp zitten, iets neerdruk
ken, iets in elkaar persen. En van dat werkwoord komt 
thlipsis: verdrukking. 

De wilde dromers in Israël, die wij apokalyptici noemen, 
gebruikten dit woord met een bijvoeglijk naamwoord erbij: 
thlipsis megalè, dat is: de grote verdrukking. Die zagen ze 
aankomen. Het wordt niet beter, zeiden ze, maar veel 
erger. Voordat de grote Dag komt, zul je nog eens wat 
zien. Dan zal het nog kraken in al zijn voegen. 

Hebben die mensen zich vergist? Ach wat, vergist! Ze 
hebben helemaal niets voorspeld, maar ze hebben erdoor 
heen gekeken, erachter gekeken en geroepen vanuit de 
diepte. Ze waren er toen en ze zijn er nu, zulke mensen. 
Marsman bijvoorbeeld, diedichtte: „Geef ons één ster, één 
onaanzienlijk teken: . . . en weer geloven wij in streken 
voorbij aan het moeras van deze lage tijd." Dat is ook 
apokalyptisch, als u wilt. Maar het is geen dicht-zalven, het 
is een roepen, een manen, een protesteren. 

Waar droomt deze man eigenlijk van? De kommentato-
ren zeggen: de ekklesia triomphans, de triomferende kerk. 
Wat zouden ze daar eigenlijk mee bedoelen? Je leest dan, 
dat dat de martelaren zijn, die getrouw zijn geweest, de 
christelijke martelaren. Niet ook de joodse? Nee, de chris
telijke. En die staan dan onmiddellijk na hun dood te 
juichen voor de troon, blijkbaar. Als het zo wordt uitge-



legd, dan is alle kracht eruit. Er wordt dan een wissel op de 
eeuwigheid getrokken. Er is geen enkele stuwende kracht 
meer. Het is wat anders geworden, omdat alle honger en 
dorst naar recht op aarde verloochend is. 

De eerste christenen wisten van uithouden, van volhou
den. Zij hielden het niet uit, omdat het later allemaal beter 
zou worden, later, na de dood, hierboven. Zij hielden vol 
omdat ze in de stem geloofden, in de stem die in de bijbel 
God heet. Niet: God, die een stem heeft. Maar de stem, die 
God heet: De Stem. Daar kun je geen naam aan geven. Het 
is een woord en dat noem je God. Van daaruit gaan ze 
nogal ruw om met religieuze gevoelens en voorstellingen. 
De bijbelse godsdienst is helemaal geen godsdienst. Het is 
heel wat anders. Namelijk: het geloof, het hopen van 
mensen, van zoekende en tastende mensen, die strom
pelend uit de grote verdrukking komen. 

Het verhaal van Israël is het verhaal van de stem, die 
zegt: Ik verdraag het niet langer, ik wil de stem van jouw 
geweten worden, o mens! De aarde is niet van een hand
jevol mensen, maar van iedereen die erop woont. En 
eigendom is diefstal, armoe is diefstal, honger is diefstal, 
zegt de Stem. Niemand is God dan deze Ene. Het gaat er 
niet om God te dienen (geen godsdienst!), het gaat niet om 
Mij, maar om mijn mensen, mijn schapen. 

En zo vertelt de bijbel, dat het ergens begonnen is, toen 
er nog geen geschiedenis was, alleen maar het onbeweeg
lijke noodlot, waaronder de mensen nauwelijks mens 
waren. Toen is Hij, die Stem, dat Woord, met ons begon
nen. En toen kwamen uit alle hoeken en gaten, waar de 
klappen vallen, uit alle holen mensen aan het licht. Schoor
voetend, de meesten kropen weer gauw terug, verroerden 
geen vin, want hoe zouden ongevaarlijke, naamloze armen 
kunnen geloven dat er een andere wereld mogelijk zou zijn. 
Ach, je hoeft helemaal niet bang voor ze te zijn. „Ze 
antwoorden niet meer", zegt Brecht, „waar men ze poot, 
staan ze als stokken en als men ze wegstuurt, maken ze vlug 
plaats, niets beroert ze meer, alleen de geur van eten." 
Maar een handvol van deze verdrukten, deze ontelbare 
verdrukten strompelde de Stem tegemoet, de Stem achter
na en dat heet exodus, uittocht. „Turken en Marokkanen 



die diep in de nacht de afwas mogen doen in onze restau
rants en de gangen mogen dweilen van onze bankgebou
wen en onze snelwegen asfalteren mogen, die nemen het 
ineens niet mee r . . . die geloven niet dat het zo m o e t . . . 
en zo iets was die uittocht," zegt Huub Oosterhuis. Zo 
verlaten ze de ijzerovens, de hoogovens van Mitsraim. Zo 
voert de Stem hen naar de woestijn. 

En die woestijn is overal waar slaven en gevangenen 
proberen tot zichzelf te komen en tot elkaar te komen. 
Daar begint dan ook het klagen en het janken, het slaken 
van vloeken en zuchten; daar komen de angstdromen, 
zoals dat getergde mensen overkomt. Dan krijgen ze spijt 
van de uittocht. Want zand is zand en geen water. En steen 
is steen en geen brood. Dan komen de fata morgana's, de 
luchtspiegelingen. Dan krijgen ze visioenen. Dan breekt er 
een lied los. Anderen zeggen: waren we maar in Mitsraim 
gebleven. Dan begint het gepraat, het overleg, de verwarde 
diskussies en het nerveuze analyseren, hoe het was toen wij 
nog in de goddelijke mechanica geloofden, het mobiliseren 
van intelligentie, eindeloos experimenteren. Maar het is 
een woestijn waarin je gelouterd wordt tot echte woorden, 
tot ongeveinsde vriendschap en solidariteit. 

De ziener ziet een hele menigte uit alle volkeren, stam
men en natiën, in het wit gekleed, zwaaiend met palmtak
ken. Alles nog veel grootser, massaler, feestelijker dan toen 
Jezus Jeruzalem binnentrok. En ze zingen van de bevrij
ding van onze God. Alle engelen, diep onder de indruk, 
heffen aan: Lof en eer en dankzegging aan Hem die op de 
troon zit. Dit is een gevaarlijk, gestold visioen gewórden. 
Maar hopelijk horen wij de oerklank nog. Deze mensen 
vinden hun rechtvaardiging niet daarin, dat ze het zo goed 
gedaan hebben, maar daarin dat het Lam voor ze doodge
bloed is. In dat bloed hebben ze hun kleren wit gemaakt. 
Dat wil niet zeggen, dat de verzoening er alleen is voor 
christenen en zeker niet alleen voor mensen, die bij een 
bepaalde verzoeningstheorie zweren en dat voor het ware 
geloof verslijten. Wij moeten ons afvragen, welke mensen 
Jezus aanvaard heeft. Met wie is Hij solidair geworden? 
Voor wie is Hij eraan gegaan? Voor wie wil Hij brood zijn, 
water zijn, leven zijn? Het is geen sonata appassionata, 



waarop wij muzikaal wegdromen, wegwieken, zodat wij 
een ogenblik alles zijn vergeten, het is nog minder een 
kitssherige voorstelling van een wereld hiernamaals, waar
op ten koste van deze aarde en de mensengeschiedenis een 
wissel wordt getrokken, - het is een zeker weten en een 
vast vertrouwen, vanwege de Stem, dat het onderste boven 
zal komen, de laatsten de eersten zullen zijn en dat hon
gerenden verzadigd en machtelozen ten troon verheven 
zullen worden. 

Onze God zegt: Het zal waar zijn. Hij zegt het in en 
door het Lam, het bokje. „Want ons gebed is veel zekerder 
van God verhoord dan wij in ons hart gevoelen, dat wij 
zulks van Hem begeren." (Heid. Cat. Zd. 52, vraag en 
antw. 129). 



I V . L O F D E R G R A M S C H A P 

18. De stilte voor de storm (8 : 1-6) 

Nogmaals moet gezegd worden: het boek Apokalyps -
onthulling - is geen eschatologische inlichtingengids, die 
naast andere informatiebronnen, bijv. de krant, kan wor
den gelegd. Het is een boek uit een heel andere tijd dan de 
onze, uit de laatste jaren van de eerste eeuw. De politieke 
en sociale situatie was toen heel anders, maar ook de voor
stelling van de wereld, van de mensen en zelfs van God. 
Onze huidige visie op de kosmos is, om zo te zeggen, 
gedemokratiseerd: de feodale opvattingen erover zijn af
geschaft, de kosmos is niet langer hiërarchisch ingericht. 
Nu kan men zeggen, die hiërarchische voorstelling is er in 
de bijbel wel: God op zijn troon als koning, daarboven en 
de mensen daaronder, heel laag, zijn onderdanen. Maar die 
voorstelling is niet het laatste in de bijbel, niet waar het op 
aankomt, op uitloopt, maar het eerste, een uitgangspunt 
op zijn hoogst. Het eindigt anders: de mensen juichen niet 
maar onder of voor de troon, maar óm de troon, er-om-
heen staande roepen ze hoera voor Hem! De Apokalyps 
spreekt van bevrijding voor God (dativus). De bevrijding is 
er voor onze God (8 : 10). 

In diepere zin echter is de situatie niet veranderd, want 
dat zonderlinge, visionaire zien en dromen, die vertrek
king van zinnen, hebben aan zeggingskracht niet ingeboet. 
Nu zou het een mooi einde zijn geweest, als het was 
gebleven bij het zesde zegel: die mensen juichend op de dag 
van de bevrijding, de universele bevrijding van allen uit 
welk geslacht, welke natie, welk volk of welke taal ook. 
Maar dan komt het zevende zegel. Het wordt doodstil in 
de hemel, wel ongeveer een half uur lang. En dan het zalig 
einde? Nee. Het is de stilte voor de storm. Want de gram
schap zal nog grimmiger worden, als de zeven bazuinen 
gaan klinken. 

Gedurende de stilte, de onheilspellende stilte, ziet J o 
chanan zeven engelen voor God staan en zij ontvangen 



zeven bazuinen uit Zijn hand. Horen doet hij niets. Het is 
stil. De visioenen die hij krijgt, zijn beelden van de tem
peldienst. Hij ziet een engel met een gouden wierookvat. 
Hij ziet plotseling een altaar voor de troon. Aan de engel 
wordt veel wierook, veel reukwerk gegeven om dat bij de 
gebeden van al de heiligen te doen; samen met de gebeden 
stijgt dan de rook van de wierook op tot God. In die stilte 
hoort hij niets, hoort hij ook de gebeden niet, maar ziet ze 
opstijgen in de rook. En dan, daarna, wordt het wierook
vat met vuur en rook en al op de aarde gesmeten. 

Een stilte; stil opstijgende, onhoorbare gebeden! Daarin 
de vraag: wat is eigenlijk bidden? In ieder geval niet een 
veelheid en omhaal van woorden, publiekelijk uitgespro
ken of zelfs „voorgedragen". Bidden is geen religieuze 
oefening, zeker geen religieuze toespraak. Het is veel meer 
een aanspraak van een zichtbaar mens tot de Vader, die in 
het verborgene is. Jezus roept dan ook om in de bin
nenkamer te gaan en de deuren te sluiten. Wij kunnen, zegt 
Martin Buber, maar een ogenblik over God spreken, het 
wezenlijkste is de aanroeping „Gi j !" Daarom is er in de 
bijbel ook geen „technische term", geen religieus woord 
voor bidden. Bidden is geen religieuze ceremonie (geen 
plechtig slot aan de troonrede!), maar het is een aanroepen 
vanuit de verberging. Het is een opheffen van het leven 
zelf tot het eeuwig Aangezicht, het is het uitschreien of 
uitjubelen van het leven zelf in opperste concentratie, 
opdat het Hem zal raken. Zo is het in het psalmboek, die 
bundel gebeden van Israël: het leven zelf met zijn vloeken 
en zuchten, zijn juichen en jammeren wordt uitgeput en 
doodstil neergelegd voor het eeuwig Aangezicht. 

Zo is ook hier in dit visioen het bidden: het zich in de 
binnenkamer terugtrekken tot de gramschap voorbij is. De 
mens geeft stem aan de stemmeloze natuur, stem aan de 
mensen, die geen stemrecht hebben. Die hun stem verloren 
hebben, die de mond is gesnoerd, de keel is toegeknepen. 
De gebeden der heiligen, dat zijn geen religieuze medede
lingen aan OLH, geen vrome formules, maar hun bidden is 
geestelijk voorhoede-vechten, ze konden immers de 
vuuradem van de binnenste stem niet eens tot zwijgen 
brengen. Of, als die toch tot zwijgen werd gebracht, dan 



werd het nog beter, nog intenser: O God, o Gij, in Sion is 
stilte een lofzang; tot jou komt alle vlees, want jij hoort het 
gebed (Psalm 65 : 2,3). De dichter heeft de stilte horen 
spreken, dat wat alle vlees eigenlijk bedoelt: Gij hoort het 
gebed. 

Yannis Ritsos, een Griekse dichter, heeft het verwoord, 
hoe het is onder de laars van de kolonels. Het gedicht is te 
vinden in „Een bitter Vaderland", p. 42 en is vertaald door 
Ton van der Stap. Het luidt zo: 

Hij wilde schreeuwen. Hij kon het niet langer har
den. 
Niemand was er die luisterde. 
Niemand wilde luisteren. Hij was zelf bang van zijn 
stem, 
hij verdronk zijn stem binnen in zich. 
Zijn zwijgen moest ontploffen, stukken van zijn lijf 
losraken in de lucht. Hij zou ze verzamelen, zorg
vuldig, zwijgend, 
hij zou ze terugvoegen op hun plaats om de gaten te 
dichten. 
En als hij, bij toeval, 
een klaproos zou vinden, een gele lelie, dan die ook 
plukken, 
en schikken in zijn lichaam, alsof ze bij hem hoorden. 
Zo voelde hij zich — 
vol gaten - vreemd in bloei, 

(uit: Stenen, herhalingen, traliewerk 1972) 

Deze dichter weet, net als de psalmisten, dat het bidt, dat 
het ten hemel schreit. En dan kan een mens zover komen, 
dat hij zegt: laten wij niet hopen, dat het goed afloopt! Laat 
God er de schone schijn van de verpakking maar radikaal 
afrukken. De engel werpt het wierookvat met vuur en al op 
de aarde en er kwamen donderslagen, stemmen, blik
semstralen en beving. Alle ellende, mensen aangedaan, 
verdrukking en vervolging, uitbuiting en knechting blijven 
niet ongewroken. Het gaat niét straffeloos door. De Heer 
verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid aan de plegers 
ervan te bezoeken. De aarde brengt het vergoten bloed aan 



het licht. De aarde bedekt de verslagenen niet langer (Jesaja 
26 :21) . 

Gods volk, de kleinen en geringen, de slachtoffers, de 
vervolgden, de heiligen, worden opgeroepen zich een 
korte tijd in de binnenkamers te verbergen tot de gram
schap voorbij is. Bidden is in de binnenkamer gaan. Zelfs in 
Vietnam werden er onder het geraas van de bommen nog 
lieve woordjes gezegd, nog liefdesliederen gedicht. Totdat 
een bom alles wegslaat. Dit zag de ziener alles opstijgen tot 
voor het Aangezicht. Tot Hem komt alle vlees, „vol gaten, 
vreemd in bloei." In de stilte van de binnenkamer, in die 
stilte van een half uur, die stilte voor de storm, trekken wij 
ons terug, zéggen het uit wat ons kwetst, waarnaar wij 
hongeren en dorsten, maar fluisteren ook dankbaar van dat 
ene dat toch anders is geworden en dus is alles anders: de 
Dag zal aanbreken en de schaduwen vlieden. Wij beseffen 
het in de binnenkamer, op de zondag, stille dag tussen de 
stormdagen, in een flits. En die flits is het werk van Gods 
geest, die in ons roept: Abba! God, o God! 

19. Wee hun, die op aarde wonen (8 : 7-9 : 12) 

Dat, wat die adelaar schreeuwt (8 : 13), kies ik als motief 
voor dit hoofdstukje. Meestal wordt dat herhaalde woord: 
wee! opgevat als een dreigement. Maar een dreigement is 
het nergens, waar het in de bijbel gebruikt wordt. Als Jezus 
zegt: Wee, de bevruchte en zogende vrouwen in die dagen 
(Matth. 24 : 19), dan is dat een angstig voorgevoel. Hij 
dreigt die vrouwen niet - stel je voor! Maar Hij is angstig 
voor wat juist die vrouwen overkomt. Oeai! staat er in het 
Grieks. In het Jiddisch zegt men: oi, oi! Het is een uiting 
van ontzetting, van schrik en angst. Het is een woordje dat 
dicht is aangelegen tegen die andere uitdrukking: de 
weeën, die in de bijbel het beeld zijn van de krisissen in de 
mensengeschiedenis. Aan Jeruzalems lot denkend, spreekt 
Jezus van „het begin der weeën". Hij zegt dan: Maar 
wordt niet verschrikt, want dit is nog maar het begin 
(Matth. 24 : 6). 

Wat erg is wordt in de bijbel niet toegedekt, niet weg-



gedacht, maar in al zijn hardheid en ondoorzichtigheid 
gesteld. Dat wil niet zeggen, dat het begrepen kan worden, 
maar wel: dat het onder ogen moet worden gezien. Het 
moet worden gedragen, opgetild en verzet. Je moet je 
eronder zetten (hypomonè). Door de weeroep wordt een 
mens niet banggemaakt, maar ook niet gesust. Hij wordt 
wakkergeroepen. Wees nuchter en waakt! wordt er ge
zegd. Zie, wat er komt, in alle nuchterheid onder ogen! 

Het is een ontroerende toonsoort, waarin die vliegende 
adelaar schreeuwt: oeai, oeai! Hij is ontzet, vol angst en 
zorg over de mensen op aarde. Wee, wee, wee hun die op 
de aarde wonen! Het beest schreit, het dreigt niet. De 
moeilijkheid is, dat de adelaar in de heidense oudheid een 
makaber, een angstwekkend beest was. En daarom is het 
ook wel begrijpelijk dat heiden-christenen dachten: o dat 
beest, dat dreigt. Maar dat is niet zo! In Israëlitisch besef is 
de adelaar geen schrikwekkende vogel, geen symbool van 
een dreigende en rovende macht. Luister maar eens naar de 
tora, vertolkt door Huub Oosterhuis (Deut. 32 : 11): 

Die mij droeg 
op adelaarsvleugels 
die mij hebt geworpen 
in de ruimte 
en als ik krijsend viel 
mij ondervangen 
met uw wieken 
en weer opgegooid 
totdat ik vliegen kon 
op eigen kracht 

(Hoe ver is de nacht, p.88) 

In Jesaja 40 : 31 is de met zijn sterke vleugels opvarende 
adelaar, het beeld waarin de profeet vat, hoe de verwach
ting van de Heer, moede en afgejakkerde mensen doet 
opveren en nieuwe kracht putten. Zo is het ook met die 
vliegende, krijsende adelaar die Jochanan ziet. Het is geen 
angstdroom, geen nachtmerrie van de ziener. Natuurlijk 
was hij wel benauwd, de ziener, maar hij zegt het in vers 12 



van dit hoofdstuk zo: het eerste wee is voorbij, er komen er 
nog twee! Dus: volhouden! Nieuwe kracht putten. Het er 
niet bij laten zitten! 

Zo zegt deze ziener, wat Paulus met andere woorden, 
maar hetzelfde bedoelend, zegt in de Romeinenbrief: Het 
hele schepsel, als met opgestoken hoofd, als met uitgerekte 
hals, is in verwachting van de onthulling, de Apokalyps der 
zonen van God, want wij weten, dat de hele schepping te 
zamen in barensweeën verkeert tot vandaag toe (Rameinen 
8 : 19,22). 

In dit beeld, dat tegelijk meer dan een beeld is, ligt de 
samenhang tussen mens en natuur, die in de oudheid dieper 
werd gevoeld dan tegenwoordig. Maar voor de oudste 
christenen was die samenhang geen noodlottigheid. Zij 
namen geen geheimzinnigheden achter de natuur aan. Zij 
keerden zich af van het onderzoek naar de dubbele bodem, 
die zij de diepten van de satan noemden. Ze hadden wel 
weet van de afgrond, maar die zochten zij eerder bij zich
zelf dan in een noodlottige determinatie door de natuur. 
Voor hen was de schepping betrouwbaar. Daar ligt het niet 
aan. Het lichaam reageert trefzeker: als de geest het wil, 
strekt de hand zich uit. Maar de mens is innerlijk tegen 
zichzelf verdeeld! Eerder dan het leven zelf te wantrouwen 
of zelfs te verdoemen, zouden ze zichzelf fout hebben 
genoemd. En ook dat schreven ze dan niet aan de schepper 
toe, maar het bleef voor hen een raadsel, een mysterium 
iniquitatis. Het klopt gewoon niet! 

Dit is van een grote nuchterheid en waakzaamheid. 
Paulus was bepaald geen paniekzaaier. Integendeel. Pa
niekzaaiers waren de propagandisten van de pax romana. 
Augustus had vrede beloofd na de burgeroorlog, na de 
grote slachtpartij. Dat was een herademing, maar die moest 
kunstmatig in stand worden gehouden door chantage met 
de chaos. Augustus of chaos! Net als in het Gaullisme: De 
Gaulle of chaos! Zo wordt er op de fundamentele angst van 
de mensen geappelleerd! Daartegen komt Paulus op. Wij 
zijn niet van de nacht. Het besluipt ons niet als een dief in 
de nacht. Wij zijn niet gesteld tot toorn. Wij zijn niet 
bestemd tot vrees, opnieuw tot vrees. Een veelzeggende 
polemiek is dat. 



En daarom moet in geen geval de Apokalyps gelezen en 
gehoord worden als het pamflet van een paniekzaaier. De 
schrijver zaait geen paniek, maar hij ligt wakker over de 
wereld van toen. Hij wil standhouden in alle vrees en angst, 
maar niet panisch wegvluchten. Hij wil zijn mensen leren 
de angst en de vrees te doorstaan: het is nog maar een begin, 
er komt nog veel meer. Hij wil van fiducie getuigen 
middenin het gevaar. Hij ziet de dingen komen: hagel en 
brand, vallende bergen, zeeën van bloed, scheepsrampen, 
vallende sterren, vervuiling van het water, kreperende 
mensen, kosmische ontregeling. Maar vooral: hij ziet de 
adelaar vliegen en hoort hem krijsen: oi, oi, oi, de mensen, 
de mensen die op aarde wonen. Met hen is hij bewogen! 

Hier is heel diep gevoeld het verband tussen de heidense 
zorgeloosheid, het patserige streven en graaien en naar zich 
toe halen en allerlei rampen, die toeslaan. Dat is niet in 
causaal verband te brengen. Dat is niet te rationaliseren. 
Het is dezelfde paniekzaaier die zegt: Augustus of de 
chaos, die ook zegt: après nous le déluge en hij neemt het 
ervan. Want je moet niet het onmogelijke willen. Onrecht 
zal er altijd blijven. Wij leven in een sadistisch universum. 
Haal wat er te halen valt. Maar ook: Ordnung muss sein! 
Dat wil zeggen: de geweldenaar, de schoft wil in zijn 
handwerk niet worden gestoord. De eigendom is heilig en 
dus is diefstal gewettigd. 

Op de oude wereldzee, de levensader van het Imperium 
Romanum, varen de schepen volbeladen naar de grote 
moederstad, die alles naar zich toe haalt. Jochanan ziet een 
derde deel van die schepen met man en muis vergaan. En 
iedereen kon zeggen: Ach, dromer! pessimist! het vaart 
toch allemaal nog. Leve Augustus en zijn vrede. Leve de 
keizer en zijn orde. Maar daartegen heeft Jochanan het. Hij 
zegt: maar dit is geen vrede. Zij noemen vrede wat geen 
vrede is. Juist aan die cynische zorgeloosheid, aan dit 
halfzachte nihilisme, die de kop in het zand steekt, gaan wij 
kapot. Jochanan wil zijn mensen niet bang maken, maar 
tegen die zorgeloosheid waarschuwen. Hij wil dat ze op 
een vruchtbare wijze het gevaar onder ogen zien en vrezen! 

Als de vierde engel bazuint, wordt de zon verduisterd en de 



maan en de sterren, voor een derde deel. In andere delen 
van de wereld schijnt hij, maar hier niet. Zijn wij dat derde 
deel? Je zou het je kunnen voorstellen. Je loopt op een 
zonnige dag in IJmuiden rond, maar daar dringt de zon 
niet door, want er hangt een zware, zwarte wolk boven de 
stad, de walm van de hoogovens. En als je last van asthma 
krijgt, zegt de dokter: U moet ergens anders gaan wonen. 
Maar dat kan je niet, want je werkt daar bij die ovens voor 
de boterham van jezelf en je gezin. 

Na het klinken van de vijfde bazuin wordt de püt van de 
afgrond geopend en dan spookt het allemaal naar boven. 
Uit de afgrond stijgt een geweldige paddestoel van rook 
omhoog. Een grote Franse natuurkundige, behept met de 
naïeve bijgelovigheid die moderne geleerden vaak eigen is, 
ziet daarin de atoombom voorspeld. Dat kan natuurlijk 
niet. Het is duidelijk, dat als je beter toekijkt, de ziener op 
eigentijdse dingen doelt. Hij heeft de joodse oorlog mee
gemaakt en allerlei voorstellingen zouden daaraan ont
leend kunnen zijn; de vijf maanden, gedurende welke de 
sprinkhanen-paarden macht hadden de mensen te schaden, 
zouden op een verschrikkelijke periode uit die oorlog kun
nen duiden (al is vijf maanden ook de levenstijd van een 
sprinkhaan). Toch - wat de ziener uit eigen tijd ook voor 
ogen had - heb je het gevoel, dat het vandaag zou kunnen 
geschreven zijn. Vandaag is het niet minder beangstigend, 
maar eerder nog veel erger. Dat die apokalyptische pad
destoel die Franse geleerde als beeld van de atoombom 
voorkwam, is in zoverre weer niet zo gek. Al bedoelde de 
ziener dingen in zijn eigen tijd, de beleving waaruit hij ziet 
wat hij ziet, kunnen wij herkennen, ook in dingen van 
onze tijd. De mensen zullen, zo zegt vers 6, in die dagen 
de dood zoeken, maar hem niet vinden; zij zullen begeren 
te sterven, maar de dood vlucht voor hen weg. Dat is een 
apokalyptische verschrikking. Maar na de zesde bazuin is 
het nog erger. Dan is de dood onontkoombaar. Dan willen 
de mensen de dood ontvluchten, maar de dood haalt ze in. 
Er is geen ontkomen meer aan het verderf. Het schijnt dat 
in dit visioen de angst voor de aanstormende legers der 
Parthen bewaard is gebleven: een paniek die door het hele 
Romeinse rijk heen trilde. Maar hoe dan ook: al deze 



verschrikkingen brachten de overlevenden niet af van hun 
moorden, hoeren en stelen. 

Daaruit blijkt eens te meer, dat Jochanan niet denkt door 
paniek te zaaien de mensen tot omkeer te kunnen brengen. 
Wat hij doet is, roepen: wordt wakker! Hij dreigt niet, 
maar wil zijn mensen, de gemeenten van de Messias in de 
verdrukking, oproepen op een vruchtbare wijze angstig en 
bezorgd te zijn. Niet angstig en bezorgd - om in Paulus' 
beeld van een geboorte te blijven - als een benauwde vader, 
die buiten op de gang, buiten het gebeuren, handenwrin
gend staat te bibberen. Want dat helpt niets. Maar wel de 
benauwenis van de moeder, die er niet door kan maar er 
toch doorheen moet. 

Die in benauwdheid zuchten 
omdat hun uur gekomen is, 
zijn bij de eerste kreten 
hun pijn vergeten 
uit vreugde 
dat er een mensenkind geboren is. 

(Muus Jacobse, zie Joh. 16 : 21). 

Dat is ook angst en benauwenis, maar zij is vruchtbaar. Het 
zijn weeën en wij zullen erin moeten verkeren terwille van 
de toekomst. Wij mogen ze niet willen ontlopen. Het is de 
enige redding der mensheid, dat iedereen zich alles aan
trekt. Dat mensen in het Oosten zich betrokken voelen bij 
wat mensen in het Westen overkomt en wat dan gedacht en 
gevoeld wordt. En dat mensen in het Westen zich betrok
ken voelen bij wat mensen in het Oosten overkomt en wat 
zij hopen en vrezen. Gebeurt dat ook? Daar hebben we niet 
mee te maken. Jochanan zegt: jullie hebben zulke mensen 
te zijn. Wij hebben er dus mee te maken, of wij zulke 
mensen zijn, die niet als bibberende bangerds van buiten 
tegen de geschiedenis aankijken, maar die er bezorgd en 
angstig, en zo moedig en volhardend middenin verkeren. 
Het zijn onze, ook onze rechten die in Zuid-Afrika ge
schonden worden. Het zijn onze, ook onze kinderen die in 
Brazilië verhongeren. Het zijn onze, ook onze vrienden 
die in Chili gemarteld worden. Het zijn onze, ook onze 



broeders die uit Nederland worden uitgewezen om in 
Marokko te worden gevangengenomen. Wij kunnen dit 
alles niet doorzien, wel: onder ogen zien. Wij kunnen niet 
alles voorkomen, maar het ons wel aantrekken. Laten wij 
niet doen, alsof ons iets vreemds, iets geks overkomt, alsof 
wij voor iets beters geschapen waren, al zijn we dat onge
twijfeld. Maar als wij nuchter zijn en waakzaam, dan weten 
wij ook, dat het goed is, dat wij op ons brood krijgen, wat 
wij hebben aangehaald en gewild. De Eeuwige neemt geen 
enkel gevolg van de menselijke domheid en zonde, geen 
enkel gevaar dat daaruit voortkomt, weg. Wat Hij er wel 
uithaalt, is het gif. 
Geloofd zij Jezus Messias. 

20. Het opgegeten boek (9 : 13-10 : 11) 

De man Jochanan wordt overspoeld door angstwekkende 
visioenen, die duidelijk betrekking hebben op wat in zijn 
tijd gebeurde, al kunnen wij niet alles meer rekonstrueren. 
Het is in ieder geval belachelijk het te laten slaan op andere 
tijden, alsof wij hier met voorspellingen te doen hadden. 
Deze man leeft niet in rust en gezapigheid, leeft niet in een 
windstilte, maar voelt de storm van de tijd over zich heen 
gaan. En daar zit al een hele troost in. Een mens is niet 
helemaal gek, als hij angstig is en zich allerlei voorstellingen 
maakt van wat er allemaal gebeurt en gebeuren kan. Het is 
wezenlijk voor de Messiaanse gemeente, dat zij zich niet 
zo gemakkelijk laat tevredenstellen en troosten. Rachel 
weent over de kindermoord en weigert zich te laten 
troosten. Want er is veel schrale troost, waaraan de mensen 
zich te goed doen ten koste van elkaar en ten koste van de 
God der bevrijding, de wérkelijke bevrijding. Ten diepste 
is de schrale troost, dat alles wel goed zal komen, een 
cynische zaak. 

Wanhopig vragen wij ons af, of het ooit werkelijk anders 
zal worden. In de tekst staat dat de tweederden van de 
mensen, die waren overgebleven en niet gedood waren, 
zich toch niet van de werken hunner handen bekeerden; zij 
bleven de boze geesten aanbidden en de afgoden, die noch 



izien noch horen noch gaan kunnen, vereren. Zij bekeerden 
zich niet van hun moorden, hoeren, stelen, niet van hun 
magie. En dat is dan het overblijfsel van een generatie, die 
de verschrikking van een ontzettende oorlog over zich 
heen heeft gekregen. Er is meteen een cynisch optimisme: 
de meerderheid, tweederde heeft het toch maar weer over
leefd. De Romeinen, die de grote politieagenten van die 
wereld waren, konden tegen deze ruiterij met zijn 
tienduizenden vuur, rook en zwavel ademende paarden 
(der Parthen?) niet op. Zoals in onze tijd de grote politie
agent U.S.A. niet op kon tegen de vrijheidsstrijders in 
Vietnam. Die onverslaanbare, steeds weer oplevende, nu 
hier dan daar opduikende, taai vechtende „Vietcong" zal 
ook wel in heel wat angstdromen voortleven. Maar leren 
wij er wat van? Gaat het niet gewoon door het uitbuiten, 
het knechten, het beledigen? Hoera! tweederde is nog 
over! 

De man krijgt te horen dat hij een klein boekrolletje, dat 
opengerold in de hand van een gigantische engel ligt, moet 
opeten. Het zal zijn mond zoet maken, zoet als honing, 
maar in zijn binnenste zal het bitter worden. Hij moet zich 
dat boekje helemaal eigen maken, zoals wij ook wel zeg
gen: ik heb dat boek verslonden. Omdat zo een boek je 
fascineert. Het boek wordt verder niet beschreven. Het is 
iets innigs en definitiefs wat hij op moet eten. De engel 
schreeuwt het uit: „Er komt een eind aan! Er zal geen tijd 
meer zijn." Dat is niet de mystieke tijdloosheid, want dat is 
luxe van rijken die zich van de tijd distantiëren. Neen, deze 
man vlucht niet in de eeuwigheid, niet in het wezen der 
dingen, waar je verder niets bij denken kan, maar hij is 
nuchter en waakt, hij gaat in beroep tegen het onrecht en 
het geweld bij een toekomstige toestand die er nog hele
maal niet is. Hij wil zijn lot te boven komen, terwijl hij er 
helemaal in vast zit. Hij wil erboven uit denken, geloven, 
hopen. Die engel zegt: het komt, het komt! In de dagen van 
de zevende engel zal Gods geheim vervuld zijn. 

Blijkbaar staat daar iets van in dat boekrolletje. 
Dat boekje is dus een onderdeel van het raadselboek van 

Gods geschiedenis. Dat grotere boek, dat het bokje waar
dig was te openen, kon hij niet aan, maar dit mag hij tot zich 



nemen. Waarom moet hij dit zelfs opeten? Omdat hij moet 
profeteren! Zijn roeping moet worden bevestigd en her
haald, verdiept en verstevigd. Hij moet niet door de 
knieën gaan voor al die schrikwekkende visioenen; hij 
moet er wat tegen innemen. Dat is geen totemisme of zo, 
maar een herinnering aan Ezechiël. Deze man had de 
profetieën van Ezechiël gelezen, verslonden misschien 
wel. Hij deed wat niet iedereen zomaar mocht van de 
rabbijnen, want, zeiden ze: je kunt ervan in de war raken. 
Maar deze man had zich erin verdiept. Daar is er ook 
sprake van dat Ezechiël een boekrol moet opeten. En dan 
ziet ook hij een boekrol, die hij moet opeten. En dan moet 
hij profeteren voor vele volken en ontelbare koningen. 

Wat is dat: profeteren ? Voorspellen ? In zekere zin, ja. In 
de trant van: als het zo gaat, dan voorspel ik je, dan gaat het 
zó. De profetie doet ook een beroep op het gezonde ver
stand. Zo alleen kan het goed gaan. En op die manier zal 
het mis gaan. In die zin is de profetie er om verstandig te 
maken. Maar zij is meer en nog wat anders. Het is als iets 
dat je hebt ingedronken, waardoor je tegelijk zoet als ho
ning en bitter als gal wordt. Het is zoet in de mond, want je 
schiet vol hoop, terwijl je nog niets ziet, gaat het je dagen. 
Dat is zoet. Maar vanbinnen is het bitter, want hoe zou je 
niet verbijsterd en verbitterd raken, als je ziet dat alles 
gewoon doorgaat, na zes miljoen vergaste joden, na de 
genocide in Vietnam.. . 

Toch is deze man niet bitter. Hij moet dat boekje in zich 
opnemen, als tegengif, als tegenweer. Hij wordt vervuld 
met „woorden van het Woord". En die moet hij dan 
spreken, zo goed en zo kwaad als het gaat. In zijn mond is 
het dan zoet. Maar denk erom, vanbinnen is het bitter. Wie 
wordt meer aangevochten dan een mens die iets te hopen 
heeft gekregen? Iets te hopen zo echt en zo hoog, dat hij 
zegt: maar dat kan toch niet? Zijn lijdend hart blijft hopen, 
ondanks alles. Maar Gods geheim is nog altijd niet vervuld. 
„Het zal vervuld worden," zegt de engel. Dan is het 
geheim van God vervuld, zoals Hij het aan zijn profeten als 
evangelie verkondigd heeft, staat er. 

Neem dat nu maar in je op, man. Helemaal kun je het 



niet aan. Het is maar een klein boekje. Jij bent het Lam 
niet. Je bent de Messias niet. Maar als Messiaans mens, als 
getuige, moet je het verslinden. Je moet het je helemaal 
eigen maken. Het ganse lijden van de Messias in je omdra
gen en lijden aan de geschiedenis met Hem. Dan zal het als 
honing in je mond zijn en in je binnenste zal het bitter zijn. 
Hoe lang nog, Heer, hoe lang nog? En het antwoord is: Zie 
Ik kom met haast. Houd vol! 

Laat ons de woorden wagen, 
die voormaals zijn geschied 
in der profeten dagen, 
Gods dag in het verschiet: 
om in de mond te leggen, 
wat ons ter harte gaat; 
om aan het land te zeggen: 
wat het te wachten staat. 

21. De stad en de getuigen (11 : 1-14) 

In zijn hoofdteneur is de Apokalyps gericht tegen het 
toenmalige Rome, dat met zijn imperium de hele hellenis
tische wereld bestreek en er orde schiep. Maar in dit 
hoofdstuk gaat het niet tegen Rome, hoewel sommige 
uitleggers dat wel denken. Het gaat tegen Sodom en 
Egypte! Maar wat is daarmee bedoeld ? In de bedoelde stad 
dalen twee getuigen neer, die als boetepredikers profete
ren. Zij worden vermoord en hun lijken blijven drieënhalve 
dag op straat liggen. Iedereen ziet ze liggen. Ze mogen niet 
begraven worden. En dan ineens rijzen ze op, varen ten 
hemel en dan stort zomaar een groot deel van de stad in 
puin. Een aardbeving verwoest een tiende deel van de stad 
en zevenduizend mensen vinden de dood. De anderen 
geven vol schrik de eer aan ,,de God van de hemel". 

Dit alles gebeurt in de stad die „geestelijk" (pneumati-
koos) genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun 
Heer gekruisigd werd (vers 8). Sodom en Egypte is dus een 
goede naam voor die stad. 

Vroeg is al de gedachte ontstaan, dat het om Rome zou 



gaan. De twee getuigen zijn dan Petrus en Paulus. Je zou 
haast zeggen: dat zou Rome wel willen. Deze beide apos
telen zijn als het ware door Rome „geannexeerd" ; toen de 
stad eenmaal gekerstend was, zijn er kerken aan hen ge
wijd. Zo mogen de apostelen dienen ter meerdere glorie 
van de stad. Maar in het Evangelie, in het Nieuwe Tes
tament, namen deze twee zo een plaats nog niet in. 

Welke twee zijn het dan? Het kan haast niet anders, of 
het moeten Mozes en Elia zijn. Er wordt immers gezegd: 
zij hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen 
valt gedurende de dagen van hun profeteren en zij hebben 
de macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en 
om de aarde te slaan met allerlei klappen. Maar wat moeten 
Mozes en Elia daar in die heilige stad? Want over de heilige 
stad gaat het. De stad zoals hij vanuit de hemel eigenlijk 
bedoeld is, de hemelse stad. Maar de stad waar zich dit 
afspeelt is er de aardse afspiegeling van, de poging die 
schamel afsteekt bij de bestemming. Hij droomt van Jeru
zalem, waar plotseling Mozes en Elia verschijnen, dat het 
voor een groot deel in puin valt. En hij droomt van een 
moord op die twee getuigen, wier lijken ten aanschouwen 
van iedereen drieënhalve dag op straat blijven liggen. Een 
moord, een doodslag door . . . het beest uit de afgrond! 

Er is een moeilijkheid. Waarom droomt iemand aan het 
eind van de eerste eeuw, als Jeruzalem al tientallen jaren 
geleden verwoest is, eigenlijk helemaal weg is, dat het 
bedreigd wordt? Och, de voorhof laat die maar schieten, 
die wordt toch al vertrapt en de hele stad ook, tweeënveer
tig maanden lang. Het stuk heeft een beetje een andere stijl 
en woordkeus dan de rest van de Apokalyps. Daarom heeft 
men gedacht: dit is een ouder stuk, dit is ingelast. Het zou 
dan een oude zelotische Apokalyps zijn. Want op de be
schreven manier is het gegaan in de joodse oorlog van 70. 
Ten slotte hebben de zeloten zich teruggetrokken in de 
binnenste Tempel. De tempel hebben ze gedacht te kunnen 
houden. Voorhof en stad lieten ze schieten. Maar het is niet 
gebeurd! Ook de tempel is verwoest. 

Misschien is Jochanan ook wel, net als Paulus, „oor
spronkelijk" een zeloot geweest. Maar ja, wat wil dat 
zeggen: oorspronkelijk? „Oorspronkelijk" was het 



scheppings- en paradijsverhaal van Genesis babylonische 
stof. En dat is herverteld. De vraag is wat er in die herver
telling gedaan wordt met die oorspronkelijke stof. Het gaat 
erom wat het gewórden is. Zo ook hier. Wat heeft J o 
chanan ermee gedaan? Je kunt dat bij hem niet zo keurig 
netjes uit elkaar houden. Hij heeft ermee geworsteld, zoals 
Paulus, die dan ook zegt: de geest staat tegen het vlees, 
zodat je niet doet wat je wilt doen. Deze innerlijke strijd is 
karakteristiek voor eigenlijk al de bijbelse getuigen, zeker 
voor de apostelen. Heel bijzonder geldt dit voor deze 
heftige dromer. Hij zit niet mooi in elkaar. Hij kreeg zijn 
visioenen niet op een zomermorgen. Het zou best kunnen 
zijn, dat hij terug denkt en dat ineens de ontzetting over de 
val van Jeruzalem weer in hem opsteeg. 

Uit het belegerde Jeruzalem zijn in 70 ten slotte twee 
groepen weggetrokken, omdat ze het niet meer harden 
konden en omdat ze het er niet mee eens waren. Het 
zelotisme werd ze te krankzinnig. De mensen werden aan 
Jeruzalem opgeofferd, alsof de heilige stad er niet voor de 
mensen was, maar omgekeerd: de mensen voor de stad. 
Jezus had dit al gezegd: de tempel zal een gebedshuis voor 
alle volkeren geheten worden, maar jullie maken er een 
rovershol, een roversburcht van. Met deze woorden heeft 
Jezus zeker mede zijn doodvonnis bezegeld. In de Johan-
neïsche traditie (daar horen het Evangelie en de Apokalyps 
beide in) begint Jezus zijn weg met de tempelreiniging! En 
hij eindigt met te zeggen: breek de tempel af, in drie dagen 
bouw ik hem weer op. Dat zei hij van zijn lichaam, ja dat 
wil zeggen: van het Messiaanse lichaam, dat de tempel voor 

' God is in de geest. Jochanan denkt op Patmos terug aan 
Jeruzalem, vol als hij is van Jeruzalem, nog altijd. Maar hij 
denkt eraan in het licht van de Messias Jezus en van daaruit 
krijgt de „zelotische Apokalyps" toch een andere kleur. 

Wij moeten goed bedenken: Jezus is als zeloot ge
kruisigd, al was hij het niet. Hij is dan ook tussen de rovers 
gekruisigd, tussen de rebellen, de „geuzen". Maar Jezus 
heeft niet dóórgevochten. Hij had wel om zwaarden ge
vraagd. Petrus heeft het zwaard zelfs nog getrokken in 
Gethsemané. Maar op het beslissende moment zei Jezus 
dat hij het zwaard moest terugsteken in de schede, want Hij 



zag de Romeinen alle gewapend verzet in bloed smoren. 
Hij zag ook de tempel verwoest worden. Hij weende om 
Jeruzalem. Zo is Jezus voor de zeloot in Jochanan de 
gestalte van de echte omwenteling, de waarachtige godde
lijke revolutie. Jezus is niet tevreden met de bestaande 
orde. Maar met geweld is het Rijk niet te forceren. 

De dromende Jochanan is een leerling van deze Jezus. 
Hij droomt van de heilige stad, van Jeruzalem, en dat 
betekent voor hem: hij droomt van de Stad, ha-makóm. 
Hij droomt van Mozes en Elia, van de tora en de profeten. 
Van die twee, die ook aan Jezus en een paar discipelen 
waren verschenen op de Thabor en met Hem hadden ge
sproken over de exodus die hij zou volbrengen in Jeruza
lem. En voor die exodus heeft Hij de prijs van zijn üjden en 
vermoord worden betaald. Hij heeft die gewelddadige 
dood als konsekwentie van zijn leven op zich genomen. Hij 
bezegelde er zijn bevrijdende solidariteit mee, zijn waar
achtig herderschap, dat zich staaft in de inzet ten dode. De 
prijs voor de uittocht was, dat Zijn lichaam daar een poos 
hing aan het kruis. Zij hebben Hem toen begraven. Maar 
ook: ten hemel zien varen, zoals Jochanan in zijn droom 
Mozes en Elia ziet opvaren. Dat waren vanouds de twee 
Messiaanse getuigen. Als die verschijnen, dan vindt de 
uittocht plaats en komt het Messiaanse Rijk. En deze 
droom is het die de zelotische Apokalyps anders kleurt! 

Daarom noemt hij Jeruzalem, dat bestemd is tot Gods
stad en tot vredesstad voor alle volken, pneumatikoos So
dom en Egypte. Uittocht uit Egypte? Het beloofde land is 
zelf Egypte geworden. De Heer is er gekruisigd. Men 
zendt elkaar geschenken, want de pijnigende, kwetsende 
getuigen zijn vermoord! Maar voor Jochanan is de ge
dachtenis van Jezus een reden om van een ander Jeruzalem 
te blijven dromen. Jeruzalem nieuw, stad van vrede, waar 
tora en profeten in de harten zijn geschreven, waar het Lam 
regeert en God zal zijn alles in allen. 

22. Lof der gramschap (11 : 13-19) 

Lofzang op de gramschap is een thema, dat vaker in de 



bijbel voorkomt en dat altijd weer mensen heeft geërgerd. 
Met name Luther had een afkeer van deze toonsoort van 
het boek Openbaring. Hij zag er een joods(!)-haatdragend 
boek in. De reaktie van Luther op dit boek is niet toevallig. 
Hij werd onaangenaam verrast door en gekonfronteerd 
met de boerenopstanden. Zij waren vroege slachtoffers van 
de geweldige geldhandel, die ontstaan was en waarin het 
bankiershuis van Fugger een grote rol speelde. Plotseling 
brak hun opgekropte woede door de dijken en overspoelde 
Duitsland met gewelddadige aktie. Luther schrok hevig, 
vooral van zijn mede-theoloog Thomas Münzer, die als 
geestelijk leider van deze opstandelingen, zich in zijn vuri
ge opzwepende preken met name op dit boek Openbaring 
beriep. Dit bepaalde mede zijn afweer tegen ons boek. 

Miskotte heeft eens een belangrijk onderscheid gemaakt 
tussen wat hij noemde „de witte gramschap der eenvoudi-
gen" en de „gebefte en deftige woede van prelaten en 
hooggezetenen". Die onderscheiding maakt Miskotte naar 
aanleiding van de Afscheiding, maar zij kan ons hier goed 
van dienst zijn. Zij lijkt overigens op Ernst Blochs uit
spraak: haat is een geel affekt, maar toorn een rood affekt, 
want toorn komt voort uit hoop. Het was te wensen geweest, 
als Luther in zijn tijd beter had onderscheiden tussen het rode 
affekt, de witte gramschap van de boeren en de gele, de 
koude, gebefte woede van de vorsten en andere hooggeze
tenen. Hij heeft - helaas - juist de woede der vorsten tegen 
de boeren mee opgeroepen en versterkt! Hij zei: Münzer 
en de zijnen beroepen zich op de geest, maar ik zal er heen 
gaan en ze met de geest op hun bek slaan. Is het zijn 
kloosterlijke verleden, dat Luther feeling deed missen voor 
sociale en politieke vragen? Luther schrok zo, dat hij 
dacht dat de hele wereld verging. Hij wist wel: geloof is 
een soort van desperatio fiducialis, een soort van gelovige 
wanhopigheid. Dat wist hij wel, maar hij heeft juist de 
woede op de verkeerde plaats gerechtvaardigd. De boeren
opstand is in bloed gesmoord. Zij zijn niet met de geest op 
de bek geslagen, maar met het zwaard, het musket der 
verdrukkers. Dat gebeuren heeft de reformatie in Duits
land ontkracht en misvormd. Luther is in zekere zin een 
instrument geworden van de valse gramschap. Het is ge-



vaarlijk de reformatie te verheerlijken. De reformatie moet 
worden beoordeeld naar wat zij wezenlijk is: een bewe
ging, waarin de wanhopigen, die in opstand kwamen tegen 
het kerkelijk gezag en die vasthielden aan de woorden van 
Paulus over een God, die godlozen rechtvaardigt, inder
daad recht wordt gedaan. 

Er zijn mensen, die uit de bijbel alles willen schrappen 
dat maar op toorn lijkt, wat maar iets heeft van woede of 
ook haat. Zij houden van de natuurpsalmen, niet van de 
haatpsalmen. De Tros geeft ook liever natuurfilms dan 
reportages. Het is goedkoop, toorn tot iets ongoddelijks te 
verklaren. 

Het is juist een, laten wij maar zeggen: boven-menselijke 
kracht, die als hij mis gaat, volkomen destruktief is, maar 
die kreatief kan zijn. Het is psychologisch ook zeer riskant 
om de kracht van de wanhopigheid en de onmacht en de 
rechtmatigheid daarin te ontkennen. Een man als Erich 
Fromm wil de rechtmatigheid van de woede, die wil ka
potmaken wat haar kapotmaakt, opzij duwen wat haar in 
de weg staat, erkennen. Wat is er eigenlijk gewelddadig? 
De stroom die door alles heenbreekt, of de rivierbedding 
die alles indamt, vroeg Bert Brecht eens. „Der reissende 
Strom wird gewalttatig genannt, aber das Flussbett das ihn 
einengt nennt keiner gewalttatig." En daarom moeten wij 
opnieuw oog en oor krijgen voor die klanken in de bijbelse 
traditie, waarin men zich niet alleen God grimmig kon 
voorstellen, maar wel zo moest voorstellen. 

Niet uit primitiviteit (oordeel van hooggezetenen!), 
maar uit rechtsgevoel, zo u wilt inderdaad -.primair rechts
gevoel. 

Zo is ook Jezus tot een veel te lieve, te zoetig lieve 
Heiland gemaakt. Een van de aangrijpendste stukken is een 
verhaal in de Johanneïsche traditie (Joh. 1 1 : 1 -44). Als hij 
in het huis van Maria en Martha komt en Maria en de daar 
aanwezige mensen ziet wenen, toen - zo staat er - begon hij 
in de geest verbolgen te worden, van binnen te briesen. 
Niet vanwege dat wenen als joods ritueel, niet vanwege het 
lawaai, niet omdat hij eerbied wil in het sterfhuis, alsof hij 
tot stilte wilde manen. Want even later wordt verteld dat hij 
verbolgen bij het graf staat, zelf ook huilend (en wie zegt 



dat dit een ingehouden wenen was?). Het is Jezus' gram
schap over die doodstoestand, waarover het hier in het 
evangelie gaat. 

Juist in het elfde hoofdstuk van Openbaring vindt de 
wending plaats van Jeruzalem naar Rome. Het boek heeft 
ons de visioenen van Jeruzalems ondergang verhaald en 
gaat nu een wending nemen naar het gericht over Rome. 
Zoals ook het boek Handelingen van Jeruzalem naar Rome 
gaat. Op deze overgang hoort nu Jochanan de lofzang op 
de gramschap. 

„Het koningschap over de wereld is gekomen aan 
onze Heer en aan zijn gezalfde, en Hij zal als koning 
heersen tot in alle eeuwigheden." 

Dat wordt niet gezegd in de slappe toonaard van „Rust 
mijn ziel, uw God is koning!", dat burgerlijke lied vol 
infatsoenlijke afkeer tegen alle revolutie. De joodse ge
loofshouding is altijd: God is koning, ja de jure, maar nog 
niet de facto. De overste dezer wereld, ook in het Nieuwe 
Testament, is de diabolos, de door-mekaar-gooier, de 
chaotiseur, die als aap van God optreedt. De overste dezer 
wereld komt er aan, zegt Jezus met zijn weerbare stem, 
maar hij heeft niets aan mij. Ja, in deze aion zul je angst 
hebben, maar houd moed, Ik heb deze aion overwonnen, 
begrijp je dat? Houd moed! Deze toon is typisch voor de 
bijbel en is ook typisch voor de Apokalyps. 

Deze visionaire man hoort de lofzang zingen als hij in de 
geest alles weer meegemaakt heeft met zijn eigen volk: ook 
die verschrikkelijke oorlog om de Heilige Stad. Hij hoort 
hem zingen, nadat hij nog eens weer die verscheurende 
worsteling had doorgemaakt, wie daar dan wel het ware 
Israël hebben vertegenwoordigd. En dan zegt hij: Sodom 
en Egypte is een betere naam voor de stad waar de Heer is 
gekruisigd. 

Hij ziet de twee getuigen, die worden vermoord en die 
dan opvaren. Een groot deel van de stad stort in. Nadat hij 
dat alles weer heeft doorgemaakt, hoort hij bazuingeblaas, 
de zevende engel, het derde wee komt. 

„Nu is het koningschap over de wereld 
aan onze Heer (met nadruk) en zijn gezalfde 



(zijn vertegenwoordiger op aarde) gekomen. Hij 
zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden." 

En dan daarop een tweede hymne: 

„Wij danken U Here God, Albeheerser, die is en die 
was, 
dat Gij uw grote macht opgenomen hebt, 
en het koningschap aangenomen hebt (geaccepteerd), 
om over de wereld te regeren, 
en de volkeren waren toornig geworden, 
maar uw toorn is gekomen. . ." 

Dat wil zeggen: nu is üw toorn gekomen, tegen die toorn 
in! En de tijd is gekomen voor de doden, om geoordeeld te 
worden, hetzij goed, hetzij kwaad, om te horen: Ga in, in 
de vreugde van je Heer, of te horen: Ga weg, verdoemden, 
vervloekten, want Ik was hongerig en je hebt Mij niet te 
eten gegeven. De tijd is gekomen om het loon te geven aan 
uw knechten, de profeten, en de heiligen en aan hen die uw 
Naam vrezen. Dat zijn dus zij, die niet bij het volk Israël 
behoren, de godvrezende heidenen, de rechtvaardigen uit 
de volkeren. Het is tijd om te verderven, die de aarde 
verderven. Vooral dat laatste! Dat is de kern van deze 
lofzang. 

Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen, dat woede 
scheppend en herscheppend zou kunnen zijn. Wij kunnen 
ons blijkbaar helemaal niet een beheerste, een gerichte, een 
tot het goede gerichte woede voorstellen. En dat onvermo
gen is minstens zo blind als blinde woede! Blinde woede is 
alleen maar onmacht. Wij zijn echter niet tot onmacht 
bestemd. Wij hebben onszelf van macht beroofd, wij heb
ben onszelf tot onmacht gedoemd. Dat is de erfzonde. Dat 
is een gevaarlijke leer, maar goed verstaan is erfzonde geen 
klacht maar aanklacht, geen verontschuldiging, geen uit
weg, maar inderdaad: aanklacht. 

Het is een kritisch woord. Het betekent, dat het allang 
zo gesteld is met die zelfberoving van de mens, maar het 
neemt het geloof in de goedheid en de rechtheid van de 
schepping en van de mensen niet weg. Nog eens: soms kan 



het goede in de mens, zijn honger en dorst naar recht, niet 
anders reageren dan in woede, in toorn. Dat is gevaarlijk 
voor de orde. Maar daarom gaat het nog niet aan die toorn 
te onderdrukken met geweld of met smoesjes! Het komt 
erop aan dat die woede wordt gericht op de gerechtigheid, 
gericht op het recht. 

Als wij elke toorn, zelfs elke gedachte aan toorn wegdu
wen en als een lage eigenschap beschouwen, dan weten wij 
niet wat we doen. In de bijbel is het anders. Daar hebben de 
mensen God lief met zowel de linker als de rechter helft van 
het hart. En ze zeggen: verenig mijn hart, voeg het te 
zamen, verenig mijn haat en mijn liefde tot de vrees van uw 
naam. Want haat en liefde horen bij elkaar. Wie niet haat 
het allergemeenste, hoe zou hij liefhebben? Liefde is toch 
niet zonder onderscheiding? 

En daarom hoort Jochanan, voordat hij zijn visioenen 
gaat verhalen over de verwoesting van Rome, het ontzag
lijke gericht over die stad, voordat hij gaat verhalen wat 
voor verschrikkelijks hij allemaal zag, - daarom hoort J o 
chanan eerst deze lofzang op de gramschap. 

Ik hoorde zingen, zegt hij: nu is uw toorn gekomen, om 
te verderven die de aarde verderven. Het was de manier van 
deze man en anderen in zijn tijd, om hun onmacht en 
woede een beetje richting te geven en van blind een beetje 
ziende te worden. De profeten hebben niet alles goed 
geduid, zeker niet voorspeld, maar hun interpretatie van 
gebeurtenissen was ook geen automatisme. Zij konden het 
niet laten. Ineens roepen zij uit (zoals in Psalm zeven staat): 
de Heer is een sjofeet tsaddik... en dat betekent: een 
rechtvaardige rechtzetter, rechtverschaffer. Geen rechter, 
deftig en gebeft, die hoog op zijn stoel zit en koud en 
ongevoelig de weegschaal hanteert. Maar een bevrijder, 
zoals de sjofetiem, de richters waren. 

Hij is een God, die de hele dag woedend wordt, toornt. 
Geen oude mopperpot die niets goed vindt. Nee, God lijkt 
dan meer op een angry old man, die naarmate hij ouder 
wordt, feller wordt en het er niet bij laat zitten. Zo een man 
was de Vader van de „tribunalen": Lord Bertrand Russell. 
Hij was zo een Oude-van-dagen. Hij wilde wel mild wor
den en stil, maar hij kon niet. Want hij werd steeds weer 



door allerlei gebeuren naar beneden getrokken en dan ging 
hij er weer onderdoor. Zijn rust werd steeds weer ver
stoord. Hij kon dan niet anders en daar liep hij weer met 
zijn wapperende grijze haren in een demonstratie. 

Aan die Oude-van-dagen moest ik denken, toen ik deze 
Psalm zeven las. Een God die elke dag toornt, elke dag 
opnieuw kwaad wordt. Die Oude-van-dagen waarvan 
Daniël droomde, die Mensenzoon waarvan Jochanan op 
Patmos droomde: en een zwaard ging uit zijn mond en hij 
zal met de adem van zijn lippen de schenner doden! 

Haat, die geen uitzicht heeft, is blind. Haat, die niet 
gericht is, die niet opgevangen wordt, die niet gerechtvaar
digd wordt, die geen recht krijgt, terwijl, zij toch rechten 
heeft. En uit onrecht geboren is. Uit onderdrukking. Zul
ke haat zal altijd blind zijn. Maar zelfs dan toch nog minder 
blind en minder gewelddadig dan de woede en de haat van 
de onderdrukker, die ook de woede met geweld onder
drukt, omdat hij er bang voor is, bang. . . als voor een 
oordeel! 

God is een god, die verderven wil die de aarde verder
ven. Dat wist Johannes. Dat voelde hij vagelijk aan toen hij 
over Rome ging denken en dromen: de bloedstad van zijn 
dagen. De volkerenwereld was in gramschap geraakt, maar 
nu is üw gramschap gekomen, o Heer. Wij moeten niet 
denken dit als primitiviteiten te kunnen afdoen. Dat wil 
niet zeggen, dat wij aan de duivel moeten geloven. Nee, dat 
kunnen wij terecht niet meer. De duivel - is niet om ,,aan" 
of ,,in" te geloven; het is een scheldwoord. Hij is een 
personifikatie van de valse god, de chaotiseur, de dwars
drijver, de kapotmaker. Zo gingen die oude mensen met 
het kwaad om, ook het kwaad in hun eigen ziel. Hun 
woede en haat is gericht geworden, heeft richting gekre
gen, uitzicht. 

Loof de Heer, mijn ziel: de goddelozen zullen van de 
aarde verdaan worden. Ook als ik zelf zo een goddeloze 
ben, ook dan! In de taal van de Apokalyps: buiten zijn de 
honden, zoals Gerrit Achterberg altijd weer herhaalde: 
buiten zijn de honden, buiten zijn de honden. 

Loof de Heer, mijn ziel! 





K.H. Kroon 

Openbaring 
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V. D E V O L H A R D I N G T O T D E O O G S T 

23. De vrouw en de draak (12 : 1-18) 

Ouderen onder ons herinneren zich zeker nog de merk
waardige strijd over de slang in het paradijs en haar spre
ken. De Gereformeerde Synode stelde toen, in de twintiger 
jaren, nog vast: dat was een echte vrouw en een echte slang 
en hun spreken was, evenals de boom waaronder het ge
beuren plaatsvond ,,zintuigelijk waarneembaar". Zoiets is 
weinig moedgevend: hebben wij nog wel de fantasie om de 
beeldende taal van visionaire mensen te herkennen en te 
verstaan? Hier is in ieder geval de vrouw niet wat men 
noemt: zintuigelijk waarneembaar, als men daarmee be
doelt: echt, „wirklich da gewesen", maar zij is wel ge
schouwd in de geest, met een ander zintuig dan het blote 
oog. De ziener ziet een vrouw, die in barensweeën verkeert 
en schreeuwt, tegelijk is zij bekleed met de zon, de maan 
ligt onder haar voeten en zij heeft een kroon van twaalf 
sterren op het hoofd. Een hemelkoningin... een koningin 
der aarde is zij, maar zij zit niet op een troon. Zij is in 
barensweeën en - het staat er in dé tegenwoordige tijd: zij 
schreeuwt! Dit beeld komt meermalen voor in de Schrift. 
Profeten zien op het beslissende ogenblik het volk als een 
maagd, zelfs als een onvruchtbare, die niets voortbrengt, 
die niet schreeuwt vanwege haar verwachting, maar schreit 
van eenzaamheid, door storm voortgejaagd (Jesaja 
54 : 11). Ook hebben die profeten geroepen: Wees vrolijk, 
jubel, gij onvruchtbare, want de kinderen van de eenzame 
zijn meer dan de kinderen der gehuwde (Jesaja 54 : 1). En 
in het evangelie is er dan één vrouw, die Israël represen
teert, één moeder-in-Israël: zij is een verdacht meisje; haar 
nette jongeman wil haar tenminste verlaten. Maar een engel 
zegt: nee, dat moet je niet doen, want wat ze verwacht is 
van de Heilige Geest, vanwege die Geest is zij in verwach
ting (Mattheüs 1 : 19, 20)! 

Al deze beelden nemen wij met onze merkwaardige 
rationaliserende denkerigheid letterlijk en wij stellen het 
ons biologisch voor. Want anders zou het toch niets zijn? 



Wie is deze Maria, deze jonkvrouw Sion? Is zij Israël of 
misschien zelfs de hele mensheid, die in barensnood ver
keert, zoals Paulus het eens visionair zag? De eerste chris
tenen - dat moeten wij goed weten - hebben aan deze 
dromen, gezichten, zogenaamde fantasieën zich opgericht, 
zij zijn erdoor gesticht. Het werd hun voorgedragen en zij 
zagen het. Zij zagen meer dan wij op plaatjes zien. Zij zagen 
het in de diepere zin van het woord „zien", zoals Paulus 
ergens zegt: moge de Eeuwige je geven verlichte ogen van 
het hart. Daarmee zagen ze, met die ogen van het hart. 

Dan is daar ook die andere figuur, als zinnebeeld, per
sonificatie van alles wat niet alleen verschrikkelijk en laag 
en gemeen is, maar ook listig, bedriegelijk: een combinatie 
van „glibberigheid" en een „grote bek", dubbelzinnigheid 
èn macht. Op zijn tijd woedend en tierend. Ook: gevaar
lijk. Waarom? Omdat het een soort „godsmacht" is. De 
ziener legt dit teken uit op het moment dat die draak geveld 
wordt, uit de hemel gesmakt op de aarde, die ophis ar-
chaios, die archaïsche, oeroude slang, die ook genoemd 
wordt: diabolos (duivel), dat is: dooreenwerper, chaosma-
ker, en satanas (satan), dat is: tegenstander, aanklager. 
Juist zij, die geloven, dat deze „slang" een „zelfstandige, 
geestelijke macht" is die „echt bestaat", komen terecht in 
die gevaarlijke zone, die de bijbel wil vermijden. Over de 
duivel wordt in de Schrift niet gesproken op de wijze van 
een zelfstandige tegen-god, een tegenmacht tegenover 
God, aan wie dan alles kan worden toegeschreven, zodat 
wij ervan af zijn: dat heeft de duivel gedaan, niet wij! Wat 
hier van de vrouw en de draak wordt verteld, gaat juist wel 
over onszelf. Bedoeld wordt iets dat wel degelijk in en bij 
onszelf is. Tweeërlei! Enerzijds die vrouw; zij vertegen
woordigt de verwachting, in de pregnante zin van het 
woord: zwanger. En anderzijds: terwijl het kind er nog niet 
is, staat de draak al klaar om het te verslinden, zodra het er 
is. Een aangrijpende beeldspraak: het kind komt in een 
situatie, in een wereld, waarin het onmiddellijk wèg zal 
zijn. Zodra het er is, wordt het weggerukt... naar God en 
naar Zijn troon. Het is merkwaardig, dat die eerste christe
nen nauwelijks behoefte hadden aan een volledige schilde
ring van het leven en sterven van Jezus. Zij legden het volle 



accent op zijn hemelvaart, dat wil zeggen: op zijn geboorte 
en zijn opstanding, die voor hen ongeveer hetzelfde waren. 
Zij hadden niet de moderne biografische belangstelling 
voor het leven van Jezus (dat stamt uit de negentiende 
eeuw). Wel hebben zij eindeloos veel verteld over die Je
zus, maar dat was allemaal vanwege die vleesgeworden 
verwachting. In Hem werd die verwachting vlees, maar zij 
was ook meteen weer weg. Zo zeiden zij ook.tegen elkaar: 
ons leven is met de Messias verborgen bij God, bij God 
weggeborgen! En als de Messias verschijnt, die ons leven is, 
zullen ook wij met Hem verschijnen in glorie. Dat was de 
oude christelijke verwachting. 

Sindsdien is het heel anders geworden. Men verwachtte 
niet meer iets uit de hemel, niet meer iets van de hemel, 
maar men wilde zelf later in de hemel kómen. Maar daar
van zegt de Schrift: je bent daar allang! Het wezenlijkste 
van jou mens, de verborgen kern van de mensen, het 
menszijn is met de Messias in God verborgen, is daar 
weggeborgen in veiligheid. Wanneer die homo abscon-
ditus, die verborgen Mens, aan de dag treedt, wanneer die 
mens die naar Gods beeld is geschapen in waarachtige 
gerechtigheid en heiligheid, in het licht treedt - ja, dan 
zullen ook wij verschijnen zoals wij zijn. Maar dat wordt 
voortdurend bedreigd, zoals dit kind wordt bedreigd en 
zelfs die vrouw die het kind verwacht bedreigd en vervolgd 
wordt door de draak en zijn engelen. De draak en zijn 
engelen worden dan weer door Michaël - dit is: Wie is als 
God! - met zijn engelen, door de opperbode met zijn 
boden, beoorloogd, neergesmakt op de aarde. 

Zoals gezegd: de draak is geen zelfstandige macht. 
Draak, duivel, satan, het zijn woorden om uitdrukking te 
geven aan iets dat niet in het leven behóórt en dat er toch is. 
Het is de uitdrukking voor die kant van het leven, ja van 
God, die men eigenlijk niet plaatsen kan. Het is niet een 
zelfstandige tegen-god zoals de germanen hadden: de god 
Loki. Luther zei in zijn rondborstige taal: de duivel is de 
aap van God. Geen andere god dus, geen eeuwige macht, 
maar een karikatuur. Het is dat wat op je afkomt en waar je 
alleen maar een scheldwoord voor bedenken kan: diabo-
los, dwarsdrijver, hinderaar. Dat is een affektief woord, 



dat pas in de latere tijd van Israël een lidwoord krijgt: „de" 
satan, dat wat je bij uitstek dwars zit, „de" tegenstander! 
In het verhaal van Bileam stelt zich de mal'ach Adonai 
(boodschapper van de Heer) de profeet in de weg als satan, 
als tegenstander. De ezelin ziet het, maar de profeet niet. 
De profeet slaat er op, want die had de satan niet opge
merkt. Het gaat hier over levenservaringen die niet in de 
helderheid liggen, maar in het grensgebied van goed en 
kwaad, waar men niet goed kan. onderscheiden. Daar ont
dek je, tot je schrik, dat het allerbeste het allerslechtste 
wordt. Dat is beangstigend. Alleen een scheldwoord kan er 
enigszins uitdrukking aan geven. De bijbelse mensen we
ten van dit gevaarlijke in hun leven, dat plotseling bezit van 
hen neemt. Zij weten er op hun eentje niet tegen op te 
kunnen, tegen die dingen die bovenmachtig en bovenper
soonlijk zijn. Het woord „duivel" is het verzamelwoord 
voor wat het lot der mensen vergiftigt, maar wat hen ook 
schuldig maakt en aanklaagt: die hele angstwekkende ver
vlechting van onmacht en schuldgevoel: ik kan niets, het 
wordt niets, het gaat mis, ik zal altijd verkeerd blijven doen 
en het wordt nooit anders! De „verklager der broederen" 
heet hij dan bij tijden in het Nieuwe Testament. En in de 
terminologie der eerste christenen spreekt men wel van 
mensen, die „door de duivel bezeten" zijn. In die uitdruk
king ligt zowel angst en schrik als mededogen en medelij
den: die mensen zijn helemaal in de war geraakt. Van Jezus 
wordt verteld, dat hij zo maar op zulke mensen af liep, 
mensen die vloekten en tierden en zichzelf met stenen 
sloegen. Met dat woord bezeten wilde men het niet grieze
lig maken of zelfs een eeuwige achtergrond geven, nee, 
men wilde het in een eenvoudige afweer, in alle onmach-
tigheid benoemen. Benoemen is al vast iets; het is, om zo te 
zeggen, het minste wat je althans doen kan. 

Inmiddels menen wij dit alles overwonnen te hebben. 
Wij noemen het primitief en achten ons er boven verheven. 
In zekere zin is het goed, dat wij de dingen niet meer willen 
afschuiven op zo'n zwarte majesteit. Maar dóen wij dat niet 
meer? Is bijvoorbeeld voor velen „revolutie" niet nog een 
soort „duivel"? Revolutie immers is hoogmoed; dan 
overschrijdt de mens zijn grens! Maar wannéér overschrijdt 



de mens zijn grens? Ook als hij werkelijk helemaal mens wil 
zijn? Nee toch! De kerk heeft de mens vaak maar al te zeer 
er onder gehouden, naar beneden gedrukt. Daar zijn 
Nietzsche en Marx in de vorige eeuw tegen op gekomen. 
Nietzsche werd doodziek van de halfzachtheid, de zwete
rige nederigheid. Hij wilde de mens anders hebben, recht 
op zijn voeten, strijdbaar en menselijk tegelijk. Natuurlijk, 
hij heeft overdreven, als hij de mens een ,,blonde Bertie" 
noemt en het woord Übermensch klinkt ons, na Hitier, 
afschuwelijk in de oren. Toch was het nazisme een verval
sing van Nietzsches bedoeling. En Marx heeft nooit ge
zegd: „godsdienst is opium voor het volk" (en dat werd 
dus toegediend door „pastoors, dominees en rabbi's" van 
wie dan gezegd werd: het zijn „volksverdommers"). Marx 
zei: godsdienst is het opiumschuiven van het volk. Dat 
doet het volk zelf. Het stelt zich een andere wereld voor, 
het droomt van hogere en betere dingen. Dat is een kreet 
uit de diepte! De religie is volgens hem „de zucht van de 
benarde kreatuur, het gemoed van een harteloze wereld, 
zoals ze de geest van geestloze toestanden is". Marx be
doelde het dus veel positiever. Hij zag wel dat de mens geen 
vernederd, verlaten, geknecht wezen wilde zijn. Maar hij 
zag ook dat je er met dromen niet komt. De mens moet zijn 
ketenen afwerpen en dat lukt nooit zolang hij opium 
schuift. Als wij nu menen boven het bijgeloof uit te zijn, 
dan moet het ook uit zijn met het „verteufeln" van mensen 
als Marx en - in mindere mate - als Nietzsche. Mens willen 
zijn in vrijheid is niet van de duivel. Die diabolos-draak wil 
het mensenkind dat geboren wil worden juist verslinden! 
Als de kerk de mensen neerdrukt met haar „Pas op, hij is 
van de duivel", dan geeft zij juist voet aan de draak! Dan 
laat zij juist, om met Harvey Cox te spreken „de beslissing 
aan de slang". En juist dat moeten wij niet langer doen! 

De beslissing niet aan de slang laten wil zeggen: jezelf 
willen zijn, verantwoordelijkheid op je willen nemen, nee 
durven zeggen, opkomen voor de vrijheid, het niet-nemen 
als de mens tekort wordt gedaan. Die eerste christenen 
wisten het: de draak is het inbegrip van alles wat de vrouw, 
de mensen bedreigt... , en die draak is er, maar is er 
zometeen niet meer, neergesmakt. Dat visioen heeft ook 



Jezus gehad, toen zijn leerlingen verheugd terugkwamen 
en vertelden dat zij mensen rechtop hadden gezet en uit 
bezetenheid bevrijd: ja, ik zag de Satan als een bliksem uit 
de hemel vallen. Het is niet bijbels in de Satan te geloven 
maar te geloven en met de ogen van het hart al te zien, dat 
hij is neergestort, omlaag gebliksemd. Paulus wil niet, dat 
de mensen „een geest van slavernij weer tot vreze" hebben, 
maar hij montert ze op en zegt: „jullie hebt de geest van het 
zoonschap ontvangen". En dan ziet hij de hele men
senwereld in verwachting, barend net als de vrouw. Zo 
heeft ook Jochanan gedroomd. Hij heeft de dreiging ge
zien. Maar hij heeft ook de draak zien vallen, hij heeft hem 
zien neersmakken uit de hemel op aarde. 

Het boek Openbaring begint nu naar zijn klimax te 
groeien. Jochanan ziet de grote strijd op aarde aankomen. 
Een nieuwe aarde heeft hij nog niet gezien. De ouverture 
hebben wij gehoord, nu is de voorbereiding ten einde. De 
reeks visioenen, die wij gehad hebben, is gegroeid, waar
schijnlijk in de tijd van de joodse oorlog tegen Rome. Het 
ging over de onmogelijkheid van die oorlog, de onaan
vaardbaarheid van het beleg en vooral van de verdediging 
van Jeruzalem. Dat heeft hij gezien, zich herinnerd en 
opnieuw in de geest gezien: de ineenstorting van een groot 
deel van Jeruzalem. Maar nu, nu ziet hij een nog geweldi
ger strijd aankomen, de strijd van Rome tegen de mes-
siaanse gemeente en daarin tegen het wezenlijkste van de 
mensen, tegen de menselijkheid! Hij ziet de tirannie aan
komen. En daarom zegt hij: de draak is uit het wézenlijke 
bestand van alle dingen, uit „de hemel" weg. Maar hij is 
nog wel „op de aarde". Ook daar zal een einde aan hem 
komen. Hij weet het en daarom begint hij opnieuw te razen 
en te tieren. Omdat het nog maar kort zal duren, is zijn 
verzet des te verschrikkelijker. Dat is een wonderlijke 
voorstelling, maar ook een poging tot realisme. Niemand 
behoort meer te geloven, dat het kwaad tot het wezenlijke 
van de wereld, tot de kroon van de schepping behoort. Het 
mysterium iniquitatis, het raadsel van de onbillijkheid, de 
onbegrijpelijkheid van het radikaal boze behoort niet tot 
God en Zijn Rijk. Het is er alleen nog „op de aarde". En 
daarom die allerwonderlijkste lofzangen: Verheug u, he-



melen, en wie erin woont, wee u, aarde en zee, want de 
duivel is tot u neergedaald met grote woede. 

Dat is een poging geweest om twee dingen tegelijk te 
zeggen. Met Paulus zeggen die eerste messiaanse mensen: 
als God vóór ons is, wie zal dan eigenlijk tegen ons zijn? 
Wat die vrouw baart, dat is bij God. En ook zijzelf wordt 
bewaard: in de woestijn. Zij wordt vervolgd en bedreigd, 
maar de aarde komt haar te hulp. De aarde verslindt steeds 
weer alles wat de vrouw verslinden wil. Dat is, zoals ge
zegd, een poging tot realisme. Deze ziener wil het geloof 
zuiver houden en sterk en wil toch niet zeggen, dat het ,,zo 
mooi op aarde" is. Integendeel. Hij roept: wee u aarde en 
zee. Dat is geen dreigement. Oeai is in het Grieks een 
angstkreet, een klacht, een kreet van mededogen met alles 
wat op aarde gebeurt. Die twee dingen zijn niet te rijmen, 
niet in elkaar te vlechten. Ziende op de Messias kan er niets 
meer tegen de mens worden ingebracht, behalve... dat er 
wel gezegd kan worden: oeai, wee, wee. Als waarschu
wing! Als angstkreet! Want de mensheid kan zichzelf nog 
heel veel aandoen. En daarom moeten wij op onze hoede 
zijn. Het geloof in de Messias mag er ons niet blind voor 
maken dat er geweldige diabolische verwarringen gaande 
zijn, dat er dodelijke vergiftigingen bezig zijn. Het is niet 
allemaal mooi en goed. Het geloof is geen verguld-op-snee 
en christen-zijn is geen keep-smiling. Het geloof in de 
Messias maakt integendeel nuchter en helderziende: oeai, 
oi, oi. Wat staat ons alles nog te wachten! In die verschrik
kingen echter horen wij bij tijden die stem, die ons op de 
been houdt: Ji j , verdrukte, door onweder voortgedreven 
mens, jij ongetrooste, ik zal je op saffieren grondvesten en 
al je kinderen zullen van den Here geleerd zijn. Dat is het 
enige wat het ons doet uithouden, doet doorstaan... tot
dat de schaduwen vlieden en de morgenster opgaat. 

24. Het beest uit de zee (13 : 1-10) 

Er bestaan van vers 10 in de handschriften twee lezingen. 
„Als iemand voor de gevangenis bestemd is, dan gaat hij in 
de gevangenis. Als iemand voor het zwaard bestemd is, dan 



valt hij door het zwaard," zo vertaal ik dat slot. De verta
ling van het N B G , die ongeveer de Statenvertaling volgt, 
kiest daarvan de lezing die mij te optimistisch voorkomt. Is 
het een zinnige vermaning te zeggen: indien iemand door 
het zwaard zal doden, die moet zelf gedood worden? Men 
kan nog verwachten, dat er zou staan: dan zal hij zelf 
gedood worden, in de trant van leer om leer. Zo wordt ook 
het woord van Jezus: „wie het zwaard neemt, zal door het 
zwaard vergaan," wel opgevat. Alsof dat een algemene, 
öjdloze stelling zou zijn en niet een woord tot Petrus in een 
heel bepaalde situatie. Het lijkt wel of hier een latere tradi
tie aan het woord is, die de christenen tot weerloosheid 
wilde vermanen. Maar weerloosheid is geen ideaal in de 
Schrift, trouwens ook niet in het werkelijke leven. Weer
loosheid komt wel voor als een feit en dat is erg genoeg. 
Het gaat niet aan dat het mooiste te noemen wat er is. Wij 
kunnen toch de vlieg in het web niet verheerlijken? Zolang 
hij vliegt, kan de spin hem niets maken, maar o wee, als hij 
in het web gevangen zit, dan wordt hij leeggezogen, uitge
zogen. Zo wordt ook de mens die zich niet verweren kan, 
uitgezogen omdat hij - als de vlieg - weerloos is gemaakt. 

In de Schrift wordt de weerloosheid niet geïdealiseerd, 
evenmin als een ziekbed of een sterfbed een ideaal van 
weerloosheid is. Daar lijkt het in een bepaalde zielzorg wel 
op. Maar ware zielzorg is: weerloos zijn met de weerlozen, 
hopeloos met de hopelozen, samen in het donker zijn! De 
echte zielzorger vraagt zich af, in hoeverre in zijn zielzorg 
Golgotha en de verlatenheid door God een realiteit is die 
erkend wordt, en die de zielzorger op zich neemt samen 
met degene die eronder doorgaat. 

Ook in de politieke ethiek wordt gedweept met de 
weerloosheid. In zijn waardevolle dissertatie „Macht der 
gehoorzaamheid" (daar staat een boeiende exegese van 
Romeinen 13 in, die in menig opzicht een broodnodige 
correctie biedt van de gangbare uitleg!) heeft Dr. E. Ed. 
Stern zich m.i. daar ook schuldig aan gemaakt. In een der 
stellingen zegt hij: „het achterwege blijven van georgani
seerd optreden van joodse zijde in de lange periode van 
135-1942 vertegenwoordigt tegenover het optreden van 
christenen in dezelfde periode een alternatieve traditie die 



nog onvoldoende ernstig is genomen." Zo wordt een 
feitelijke weerloosheid geïdealiseerd tegenover eeri feitelij
ke weerbaarheid. Dat is net iets te goedkoop en te sug
gestief alsof de opstand in het ghetto van Warschau een 
afwijking is van een schone joodse traditie. Uit dagboek
aantekeningen blijkt dat de opstand in Warschau's ghetto 
begonnen is ten gevolge van berichten van joden, die uit 
een concentratiekamp hadden weten te ontvluchten en in 
het ghetto vertelden wat hun te wachten stond. Toen zei 
men: liever vechten dan vergast worden. En wie kan wat 
uitbrengen tegen dit wanhopige „niet-willen-behandeld-
worden-als-motten-en-muizen", tegen deze vertwijfelde 
poging om mens te blijven? 

Het laatste woord van ons gedeelte mag dus m.i. niet 
opgevat worden als vermaning tegen geweld en als een 
oproep tot weerloosheid. Daarom geef ik de voorkeur aan 
de lezing, die ik hierboven aldus vertaalde: als iemand voor 
de gevangenis bestemd is, dan gaat hij in de gevangenis; als 
iemand voor het zwaard bestemd is, dan valt hij door het 
zwaard. De ziener spreekt deze woorden uit, nadat hem 
een schrikwekkend visioen is overkomen. 

Nadat de draak tevergeefs de vrouw achtervolgd had, 
bleef hij staan op het zand van de zee. Toen kwam er een 
verschrikkelijk beest, een soort combinatie van de voor
naamste trekken van de vier beesten die Daniël had zien 
opkomen uit de volkerenzee: luipaard, beer, leeuw. Zulke 
monsters zijn personifikaties van machten, symbolisering 
van staats- en volkerenmachten. Jesaja gebruikte ook deze 
beelden toen hij hoopte, dat eens de luipaard zal neerliggen 
bij het geitebokje en de leeuw stro zal eten als het rund. Dat 
is geen dierentemmersideaal, alsof Jesaja het meest geleden 
zou hebben aan de „gemeenheden" in de natuur, want in 
de natuur gebeurt er lang niet zo veel verschrikkelijks als in 
de mensenwereld. Het is toch een beetje al te gek zich op te 
winden over het gedrag van leeuwen en onderwijl de leeuw 
rustig in het nederlandse wapen te handhaven. Het is niet 
voor niets dat in de wapens van veel volkeren zulke weer
bare dieren voorkomen. De Schrift spreekt ook van de 
Leeuw van Juda! Dat is niet corrupt gedacht, zelfs niet als 
het Nederland betreft. Het komt omdat men leergeld be-



taald heeft met die weerloosheid. Met de vlieg mag niet 
gedweept worden. Met de spin echter evenmin of nog 
minder! De spin weet niet beter -- maar de mens wel. De 
mens is in de war geraakt, hij weet beter, maar hij liegt 
zichzelf en anderen voor, dat hij het uit hogere motieven 
doet. Des te erger! En dat alles zag Johannes tot zijn grote 
ontsteltenis. 

Johannes kon niet zeggen, zoals Paulus in Romeinen 13, 
dat alle macht vanwege God of beter vertaald: onder God is. 
Hij kon niet anders zeggen dan: Hoor! wie voor de gevan
genis bestemd is, die zal niet ontsnappen en wie gedood 
moet worden, die zal gedood worden. Dat zul je zien! Het is 
niet anders! Het is even bitter en even hard als wat Jezus 
tegen zijn leerlingen zegt: de mensenzoon „moet" veel lij
den en overgeleverd worden. Wat is dat voor een soort 
„moeten"? Een lijdensplan? Een heilshistorisch pro
gramma? Wel nee! Jezus schreeuwde op een bepaald mo
ment alleen nog maar: Mijn God, mijn God, waarom heb je 
mij in de steek gelaten? Op dat punt is ook de ziener aange
komen. Hij kan er niet aan voorbij. Hij kan ook niet verder. 
Hij kan alleen maar zeggen: Blijf geloven! Verlies de pistis 
niet en pistis is: vertrouwen en zo eronder blijven, het 
doorstaan, het uithouden. Hij zei dat tegen martelaren, die 
leefden in een tijd waarin tot hun ontzetting werd rondgefa-
beld dat Nero was opgestaan en teruggekomen. Wat was er 
met die Nero aan de hand? Hij was als keizer niet slecht 
begonnen en had aanvankelijk goede maatregelen genomen. 
Hij had ook een goede opvoeding genoten bij Seneca en 
Burrus. Toch ging het allengs de verkeerde kant op. Hij ging 
zich een artiest voelen, werd door angst bevangen. Er werd 
tegen hem geïntrigeerd. Hij zette contra-intriges op. Werd 
nerveuzer en nerveuzer. En voerde al meer een schrik
bewind. Hij werd afgezet door de senaat. Hij moest maken 
dat hij wegkwam, anders had hem een proces gewacht en een 
terechtstelling. Het verhaal gaat - maar niemand weet het 
zeker - dat hij tenslotte zelfmoord heeft gepleegd, door zich 
door een slaaf te laten kelen. Hij is gevonden met een doek in 
zijn strottehoofd, geslacht door het afsnijden van zijn hals-, 
gekeeld! En dan gaat het gerucht, ongetwijfeld door angst 
ingegeven: Nero is terug, genezen. 



Zo wordt in vers 3 met dit zelfde woord „slachten", 
„kelen" beschreven, dat één van de koppen van het mon
ster weer geneest van zijn dodelijke keelwond. De koppen 
van het beest verwijzen naar romeinse keizers. Johannes 
droomt op Patmos dat hij het romeinse keizerrijk uit de zee 
ziet oprijzen. 

Na Nero regeert Domitianus. Ook die is gekeeld. Aan
vankelijk deed hij het niet slecht. Maar naarmate hij zijn 
keizerschap steviger probeerde te vestigen, rook hij meer 
en meer intriges, kreeg het benauwder. Hij had het vooral 
op de christenen gemunt, want die zeiden dat de wereld 
anders moest worden en dat de waarachtige God een heel 
andere god was dan de goden van de Romeinen. De staats
macht verkeerde in een griezelige staat van angstigheid en 
toonde zich nerveus en geprikkeld en met name willekeu
rig en wreed jegens de messiaanse mensen. 

Dat alles zag Johannes weer oprijzen uit de zee. En hij 
kon onmogelijk positief, hij kon onmogelijk vriendelijk 
over het imperium spreken, zoals het latere gevestigde 
christendom vanuit haar veilige positie, zich beroepend op 
Romeinen 13 (slechts zeer ten dele terecht!), meende te 
kunnen doen. Paulus had daar geen staatsleer gegeven, 
maar een concreet woord geschreven aan een gemeente in 
een concrete situatie toen en daar in Rome. Nergens in het 
Nieuwe Testament, nergens trouwens in heel de Schrift, 
wordt macht op zichzelf verguisd. Dat doet Johannes ook 
niet. Maar evenmin wordt de macht verheerlijkt! De macht 
wordt wel met vrees en beven begeleid. Men weet hoe 
gevaarlijk het is als een mens met macht is bekleed en vooral 
als deze mens gaat menen, dat hij tot heil van allen zijn 
eigen macht moet handhaven. Het gemenebest is hij en 
geen ander, zo denkt hij. Zoals de Zonnekoning zei: 1'etat 
c'est moi! Dan beginnen de gangsterpraktijken, de 
dievenmethoden, de omkoopschandalen - want de macht 
geeft deze machtige niet meer uit handen. En zo gaat het 
maar door. Johannes ziet tot zijn ontzetting de keelwond 
weer genezen. Dat is een karikatuur van het geslachte Lam, 
het gekeelde Bokje, dat zal komen om te oordelen en het 
lééft! Zo ziet hij tot zijn schrik, dat de romeinse staat weer 
opleeft, herrijst uit de doden om te oordelen... 



Over heel de wereld breidt zich, zo ziet hij, een verba
zing, een begoocheling uit, zodat ze dit beest allemaal 
beginnen te aanbidden. Niemand kan er meer tegen op, 
tegen deze imponerende, oncontroleerbare supermacht. 
En dan weet de ziener maar één ding te zeggen: opletten! 
Nu komt het op het geloof en het uithoudingsvermogen 
van de heiligen aan. De hele wereld zal het beest aanbid
den, zij zullen zich allemaal laten begoochelen, ieder wiens 
naam niet geschreven is in het levensboek van het gekeelde 
Bokje, het levensboek, waarin vanaf de grondlegging der 
wereld de namen geschreven worden. Zij zullen het beest 
verheerlijken, maar daartegenover staat, dat er van de 
grondlegging van de wereld af steeds weer mensen zijn 
geweest, die wel in dat andere register waren ingeschreven, 
omdat zij bij het gekeelde Bokje hoorden en niet bij het 
monster. Die zeggen: maar dat is geen macht, dat is ge
weld, dat is onrecht . . . ! Die kijken van onder af tegen de 
dingen aan, die leven tussen de schare van vermoeiden en 
beladenen, tussen de massa van het verderf, tussen de 
zwoegers, de onmachtigen, de geknechten en beledigden, 
want zij zijn ingeschreven bij het Bokje. En vanuit dat 
gezichtspunt ziet de wereld er heel anders uit. Zulk soort 
mensen gaat er meestal het eerst aan. Het zijn de getuigen 
van de waarheid, het zijn de martelaars. Maar op hun 
geloof komt het aan. Op hun uithoudingsvermogen. Zij 
geven het niet op te hopen op een macht, waarvan geschre
ven is: niet door kracht en geweld, maar door Mijn Geest 
zal het geschieden. Door de Geest van die God die de 
vermoorde Jezus gelegitimeerd heeft als degene aan wie 
alle macht toekomt. Alle macht die, gemeten aan die exou-
sia, onrecht en geweld blijkt, zal in het eind vergaan. 
Wanneer? Wij weten het niet. Het komt aan op pistis en op 
hypomene, op uithoudingsvermogen en op trouw. Steeds 
zien wij de Nimrods, de Farao's, de Nero's, de Hitiers 
weer genezen, oprijzen, woeden. En toch! 

Johannes roept niet op tot berusting, tot resignatie, ook 
niet tot idealisering, ook niet tot excuus. Wij kunnen er wel 
degelijk iets aan doen: geloven! volhouden! In het oude 
Nederlands betekende vroom nog dapper. Daarom zingen 
wij nog: 



Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven, 
die mij mijn hart doorwondt. 

25. Het beest uit de aarde (13 : 11-18) 

Dit andere beest komt op uit de aarde, de aarde waarop de 
ziener staat allereerst, het eiland Patmos, konkreet dat stuk 
land. Daar op de aarde, die goed is, willen de mensen 
wonen, daar willen zij hun huis vinden, daar willen zij 
thuisraken en daarom hebben zij de aarde lief. Staande op 
zijn eiland, denkt de ziener dan zeker aan de steden in 
Klein-Azië, zoals hij bij het beest uit de zee gedacht had aan 
het oppermachtige Rome, de uitzuigende moeder, waar 
alle schuim der samenleving zich ophoopt, waar alle rijk
dom naar toe gaat en verdwijnt, waar alle macht is samen
gebundeld. Rome, de stad, die als een beest uit de zee is 
opgerezen. Nu echter schijnt hij het over een minder 
grimmig beest te hebben; het ziet er uit als het Lam, het 
Bokje met twee horens. Het werkt niet schrikwekkend, 
zoals het beest van de bulkende oppermacht, die inderdaad 
afstotend is al fascineert ze ook. Dit beest-als-het-Bokje 
ziet er aardiger uit en ze heeft iets aantrekkelijks, iets 
verlokkends. Het zou best een messiaanse pionier kunnen 
zijn. Het spreekt evenwel als de draak. Het is kennelijk de 
antichrist, de anti-messias, de valse profeet die het vrede
rijk verkondigt met zoet geluid. Maar bedoeld is: de ver
heerlijking van Rome en haar macht. 

De vraag is, of dat onmiddellijk te onderkennen was? De 
schrijver zegt ervan: het maakt al de macht van het eerste 
beest, het maakt dat ze het beest aanbidden, het maakt 
grote tekenen, het gééft geest aan het beeld van het beest 
zodat het gaat spreken, het maakt dat allen een merkteken 
krijgen (dat ze geregistreerd worden), het maakt allen on
derdanig en gebonden, uiterlijk, maar ook innerlijk! Het 
maakt dus de macht acceptabel, het maakt de macht mooi, 
onvermijdelijk en fascinerend, kortom: aanbiddelijk. Dit 
lieve beest heeft het helemaal gemaakt. Het is uit op een 
religieus reveil, een geestelijke herleving, een morele her-



bewapening. Het is — modern gezegd - een ideologisch 
beest, dat in de huid van de christelijke verkondiging is 
gekropen en onder die dekmantel een nieuwe poging 
waagt. Het is toch de Voorzienigheid die de sterke man in 
deze noodlotsuren heeft geroepen, nietwaar? Zo roept dit 
beest. Maar het beestje kan ook zacht fluisteren: de wereld 
is goed, want God regeert en dat betekent: alles wat is en 
geschiedt komt uit zijn Vaderhand. En: al is de wereld nu 
nog vol van ellende en onrecht, hiernamaals zal het anders 
zijn. Dit beestje leert berusting. Waarachtig, het anti-ka
rakter van deze messias, die inhoudelijk spreekt als de 
draak maar met een zoete, zachte stem, is niet onmiddellijk 
te onderkennen. De mimicry is niet voor niets! 

Jochanan is een ziener, een er-doorheen-ziener. Hij 
zegt: dat tweede beest is gewoon in dienst van het eerste 
beest, het maakt de macht ervan. Het zijn heel nederige 
figuren, die valse profeten, zij zijn deemoedig. Zij kijken op 
tegen de macht, tegen het wondere verschijnsel, dat er nog 
een beetje orde in deze wereld is en een beetje vrede. En zij 
vinden dat wij daar dankbaar voor moeten zijn. Zij vinden 
ook dat die orde verdedigd moet worden, al was het ten 
koste van alles. Immers ook dan zorgt God. De ziener kijkt 
door zulke vrome praat heen. Hij zegt: nee! het is hope
loos! De ziener is glashelder en dan ook glashard, wij lazen 
het: wie voor het zwaard bestemd is, zal door het zwaard 
gedood worden. Daar kunnen wij niet tegen, wij zeggen 
liever: maar het valt toch wel een beetje mee? er zit toch 
nog wel wat goeds in de macht? Want die zorgt dan toch 
maar voor een beetje orde. Er zit toch vooral veel goeds in 
de religie, want die schenkt ons het gevoel van afhankelijk
heid: het kan toch eigenlijk niet anders. En zo hebben wij er 
dan tenslotte ook nog vrede mee. Hiertegen komt Johan
nes in verzet en zegt: dat lieve lammetje spreekt zoals de 
oude slang sprak: je mag zeker nergens aankomen! Denk 
erom, je bent te klein en te min, je bent maar een mensje! 
Eigenlijk zou je als God moeten zijn. Dan zou je onkwets
baar zijn en je kunnen neerstorten zonder gekwetst te 
worden. Maar je bent geen god, want dat mag niet. Zulke 
hoge dromen houden de mens klein. Laat de mens maar 
dromen, dan is hij mak, redeneert de slang. 



Hij doet ook God na: hij laat vuur van de hemel regenen. 
Hij zorgt ook, dat de mensen op aarde niet thuisraken, dat 
zij blijven dwalen en nooit vinden. Zij blijven al maar 
zoeken en tasten. Maar zij denken dat zij het hebben. Zij 
verheerlijken hun eigen vervreemding. Dat tweede beest, 
dat lieve lam, is de onheilige geest van de religieuze ver
vreemding. In zijn geest spreken de mensen, die zeggen: ja 
het is zo moeilijk hè, de zaken zijn zo complex, goed-en-
kwaad-en-goed liggen onontwarbaar dooreen. Johannes 
zegt: zo laat dat anti-christ-beest de mensen een beeld 
oprichten voor het beest uit de zee, het eerste beest, dat 
mede daardoor van elke dodelijke slag weer geneest! Boven
dien laat dit lammetje met drakestem het beeld, dat de 
mensen hebben opgericht, nog spreken ook. En wat zegt het 
aanbiddelijke beeld van de macht: denk erom, als je naar mij 
niet luistert, ga je eraan! Denk erom, als je mij niet aanbidt, 
word je gedood, geëxecuteerd! Ach, en wie durft te zéggen 
dat hij bang is, wie waagt het zijn vrees toe te geven... ? En 
daarom roepen wij allemaal steeds weer: amen, amen. 

Misschien begrijpen wij hieruit iets van de vrees voor 
beeldvorming, waarvan de hele Schrift vervuld is. Wie in 
de samenleving om zich heenkijkt, weet het: wij vormen 
denkbeelden, wij maken godsbeelden, wij ontwerpen mo
dellen en zeggen: zó is het, dus zo moet het. Dat ontslaat 
ons van het rusteloze zoeken naar wijsheid, naar wat men
selijk is, naar wat wenselijk is, naar wat ons te doen staat. 
Al gauw staan de beelden en modellen niet meer ter discus
sie en worden voorwerp van aanbidding, in die zin: dat zij 
gaan gelden als de eigenlijke werkelijkheid. Een voorbeeld: 
het harmoniemodel! Dat is toch een charmant, een aller
aardigst beeld! Wij moeten samenwerken, dat kan toch 
wel, nietwaar? Konflikten mogen er nauwelijks zijn. Ze 
moeten worden uitgepraat aan een ronde tafel. Dat beeld 
wordt dan aanbeden. Er wordt niet meer kritisch achter 
teruggevraagd: wie heeft daar belang bij? Wie is de mach
tigste aan die ronde tafel? Wie trekt daar aan de touwtjes? 
Wie wordt daar slachtoffer? Om alle kritiek te doen ver
stommen komt er dan de stem van een „lammetje" dat 
zegt: mensen, mensen, verzoen je toch met elkaar. En dan 
durft niemand meer iets te zeggen! 



Ja, zegt de ziener op zijn eilandje, dat tweede beestje maakt 
dat de anderen, die het merk van het beest niet op hun 
voorhoofd hebben of aan hun handen (die dus niet in hun 
denken of in hun daden geconfronteerd en geregistreerd 
z i jn ) . . . , er buiten staan. Zij staan buiten de hele handel. 
Zij kunnen niet meer kopen of verkopen. En als buiten
staanders, als uitgeworpenen horen zij er mentaal ook niet 
meer bij. Zij denken: moet er dan zo gekocht en verkocht 
worden? Johannes kijkt er als ziener doorheen, omdat hij 
daar op zijn eiland zo een banneling-buitenstaander is, 
zonder opdruk van het beest, sprekend uit naam van alle 
buitenstaanders: maar dit is geen orde, dit is geen vrederijk, 
dit is geen samenwerken, dit is geen harmonie, dit is geen 
produceren! Dit zijn ondernemers en ondernomenen 
(Brecht), dit is één grote verdrukking. En het is een wolf in 
schaapskleren, een draak in lammetjesvel, die de passie 
preekt! 

Johannes wil ons de stem van de Goede Herder doen 
horen. Hij leert ons, dat je dan heel goed moet luisteren, 
want schijn bedriegt. De schijn is, dat kleinen en groten, 
rijken en armen, vrijen en slaven, allemaal één zijn. Dat 
klinkt messiaans. Toch moet je erdoorheen luisteren als je 
de echte Stem wilt horen. De zijnen kennen de stem van de 
Messias. Maar wie zijn dat? Wie kennen de Herder? Wie 
kennen de „belhamel"? De schapen! Zijn dat de mensen, 
die zeggen: wij, christenen? Zijn die het? Of zijn het de 
monddood gemaakten, de door de wolf bedreigden, de 
weide zoekenden, de armen en geringen die nog geen deel 
van leven hebben? Als er ooit van eenheid sprake zal zijn, 
zal die daar, bij de buitenstaanders tot wie de Messias 
kwam, zijn begonnen. Dat is voor Johannes zeker. 

Vers 18 is het meest raadselachtig en tegelijk het meest 
duidelijk! Dat getal 666 bevat geen mysterieuze voorspel
ling, die met kunst- en vliegwerk moet worden uitgere
kend. Wij kunnen tamelijk veilig aannemen, dat het getal 
voor Jochanans lezers wel duidelijk was. Eigenlijk is er 
exegetisch ook nauwelijks nog twijfel over. Vast staat toch 
wel, dat óf keizer Nero bedoeld is, van wie de letterwaarde 
in het hebreeuwse schrift 666 is, öf - minder waarschijnlijk 
- M. Nerva, wiens griekse letterwaarde 666 oplevert. 



(Overigens kun je met die zogenaamde „gematrie" bijna 
elke keizer uitrekenen, als je dat wil!) Sommige hand
schriften lezen 616. Er is dus al vroeg aan het getal ge
sleuteld, helaas, want daar gaat de suggestie van ge
heimzinnige, esoterische rekenarij van uit. En dat is juist 
niet de bedoeling van Johannes. Wat hij wil zeggen, is dit: 
al die mensen zonder merkteken mogen niet meedoen. Zij 
zijn uitgestoten. Zij lopen gevaar op een gegeven moment 
gedood te worden. Geëxecuteerd te worden! Door dit 
beest? Nee! Want dit tweede beest vergiet geen bloed. 
Valse profeten plegen geen moorden. Maar zelfs de ro
meinse macht doet dat niet: „moorden". Op z'n hoogst 
spreekt die een „doodvonnis" uit. Nee, de mensen zijn zélf 
schuldig! Als zij zich maar aanpasten. Als zij hun best maar 
deden. Als zij maar gehoorzaam waren. 

En daartegenover zegt Jochanan: Wees wijs! Gebruik je 
verstand! Bereken het naamsgetal van het beest! Het is 
gewoon het getal van een... méns! Zo brengt hij ons terug 
op de vraag wat wij onder mens, onder mens-zijn, onder 
menselijkheid verstaan. Hij laat ons niet sectarisch-ge-
heimzinnig cijferen en koffiedikkijken, maar zegt: gebruik 
je hersens en wees verstandig! Het is een mens, het zijn 
mensen, die het doen, mensen die de macht hebben en die 
de macht willen houden, mensen, die aan zichzelf worden 
overgelaten terwijl zij hun macht vormen en uitbreiden en 
die dan op niets anders stuiten dan op vleierij, pluimstrij
ken, serviliteit of op tegen-intriges, tegen-kuiperij en sa
menzwering van mensen, die de macht willen overnemen. 
En dan komen er ook nog priesters, dichters en profeten, 
die zeggen: dat is mooi, zo moet het, dat kan niet anders, 
dat is Gods wil. Jochanan zegt: Wat beest? het is een méns. 
Gebruik je verstand. Hij zegt het niet om ons somber te 
stemmen. Hij zegt het om de kleinen te troosten. Daarom 
gaat hij verder en zegt: ik zag het Bokje op de berg Sion 
staan en de schare van allen die zijn naam op het voorhoofd 
hebben, die zag ik in triomf. De wereldgeschiedenis is wel 
niet het wereldgericht, maar de wereldgeschiedenis staat 
wel onder het gericht van de Zoon des Mensen. 



26. De vrijgekochten van de aarde (14 : 1-5) 

Wat blijft er nog over, als de hele wereld zich vergaapt aan 
de macht van het beest uit de zee en aan de verkondiging 
van het beest uit de aarde? Wat blijft er nog over, als 
iedereen meegezogen wordt door de zuigkracht van de 
macht en van de ideologie, de religie? Zullen er dan nog 
ergens messiaanse mensen zijn? Het zijn van die Eliage-
voelens, die je bekruipen, als je je angstig afvraagt, hoeve-
len er bestand zijn tegen de suggestieve werking die van zo 
een massale beweging uitgaat. 

Het is onder ons Dr. C. J . Dippel geweest, die dit 
ambivalente gevoel heeft uitgedrukt met betrekking tot de 
natuurwetenschap, in de praktische ontwikkeling waarvan 
hij zelf met beide benen stond. Enerzijds is er de trots van 
de mens op zijn self-made wereld met ontwijfelbare zeker
heden, een wereld die wij streng-methodisch en avontuur-
lijk-experimenteel door trial and error heen ons veroverd 
hebben, een wereld waarin alles telbaar, weegbaar, meet
baar is. Anderzijds echter is er de twijfel of deze wereld nu 
de echte werkelijkheid is, want zij heeft het leven in veel 
opzichten onleefbaar gemaakt, het gaat in haar onper
soonlijk of bovenpersoonlijk toe, de taal is uitgehold, ver
schraald tot een semiwezen, waarin niemand meer bij naam 
wordt geroepen. Al met al zitten we met al onze trots dan 
toch in een baaierd, als waarvan in Psalm 46 sprake is. 

Het lijkt of de hele schepping in die psalm in elkaar 
stuikt. Het soliedste op aarde: de bergen, verdwijnt in het 
onzekerste, het dreigendste dat denkbaar is: de zeeën, de 
chaos. Alles wordt tohoe wabohoe als in Genesis 1, een 
terugval zonder weerga. Een grote storm en een geweldige 
vloedgolf komt opzetten, die alles overspoelt vanuit de zee 
op aarde. Het beest uit de zee en het beest uit de aarde 
sleuren alles mee. En dan valt er in deze psalm een pauze en 
nu gaat het ineens over een rivier, een stroom die met haar 
aftakkingen de Godsstad verheugt. God is in het midden 
der stad. En zij zal niet wankelen. Naties bruisen, ko
ninkrijken wankelen, maar Sion niet. Dat staat. Het gaat 
dus niet over de natuur, die in elkaar stort, maar over de 
geschiedenis die als een bruisende zee alles overspoelt: een 



zee van volkeren, een zee van chaos. En wat er nog aan 
vastigheid is aan koninkrijken gaat ten einde. 

Zo verschijnt ook in dit gedeelte van het boek van J o 
chanan: de berg Sion, vast staand in het woelige gerij. Te 
midden van de verwoesting van het beest, verschijnt er 
plotseling een midden, waardoor begin en einde van de 
chaos bepaald wordt, naar het besef van de ziener. 
Middenin de baaierd staat het Lam, staat het Bokje. Het 
Bokje is beslissend, het markeert het centrum. Waar het 
Bokje is, daar is ook de berg Sion. Een Sion dat niet 
wankelt, terwijl toch alle bergen verder omgevallen zijn en 
in de baaierd meegesleurd. Waar is dat Sion? Daar waar dat 
Lam triomfantelijk staat, daar wordt die onwankelbare 
berg gevonden. Wij moeten ons, zei Luther al, niet blind
staren op die ene jeruzalemse berg, om zó zionist te wor
den, maar omgekeerd (met een variant op Blochs onaan
vaardbare uitspraak: waar Lenin is, daar is Jeruzalem): ubi 
agnus ibi Sion, dat is waar het Lam is, daar is Sion. 

Het Bokje op zijn beurt heeft ook zijn plaats gemar
keerd: temidden van de 144.000,12 maal 12 duizend en dat 
betekent op joodse wijze, vanuit de 12 stammen van het 
volk: de voleindigde volheid aller volkeren en mensen. 
Ook Johannes, de eenzame op Patmos, had zijn Eliage-
voelens: blijf ik alleen over? Nee, er zijn er nog 7.000, nog 
veel meer, wel 12 x 12 duizend. Wie zijn dat dan? De kerk, 
de christenheid? Zijn zij het, die zeggen, wij zijn het en wij 
alleen? Nee, juist zij die niets meer zeggen kunnen, die zijn 
het. Het zijn de gevangenen, de gedoden, zij die weten dat 
er geen ontkomen meer aan is. Maar het zijn ook zij die in 
zichzelf bemerken, dat de tijd óm is: het is voorbij wat zich 
hier heeft baangebroken. En zij weten dat juist omdat zij in 
gevangenschap zijn gegooid, juist omdat zij met het zwaard 
zijn bedreigd. Hun triomf is als de triomf van dat Lam, dat 
daar staat als geslacht, bloedend uit een gapende keelwond. 
Als martelaren zijn zij overwinnaars. Het is als met een 
bevrijdingsbeweging. Wie zit, is bang voor ze. En tracht de 
beweging te verlammen. Zo wordt het Lam getroffen, 
want het brengt onheil voor de machtige, juist omdat het 
vrede brengt. En zo is het ook met die 144.000. 



Is nu de werking, de macht, de invloed van de beesten om? 
Nee, hun tijd is om. De 144.000 staan rondom het Bokje. 
Zij „stehen bei Gott in seinem Leiden" (Bonhoeffer). De 
voleinding is nabij. Het uur van de beesten heeft geslagen. 
Vanuit het Midden in Sion, waar het triomfantelijke Bokje 
staat, wankelend, met gapende wond, is het einde bepaald! 
En nu kan dan eindelijk gezegd worden: God regeert! Dat 
is nu geen zoethouder meer, maar: deze regering zal uit
gaan van de 144.000. Want deze 144.000 dragen een merk
teken, maar niet dat van het beest. Zij zijn ergens anders 
door getekend. Zij dragen op voorhoofden en handen, in 
hun denken en in hun doen, de tekens van de tijd. Het is 
aan hun lichamen, aan hun lidtekens te zien, dat zij ver
volgd, gemarteld en geslacht zijn. En dat zij zo bij het Lam 
horen, voorgoed, onuitwisbaar. Het zijn zij die de hele 
ellende van Mitsraim hebben meegemaakt. Zij zijn het die 
zijn vrijgekocht uit deze binding, uit deze slavendienst. Zij 
zijn de vrijgekochten uit deze binding, uit deze slaven
dienst. Zij zijn de vrijgekochten der aarde. Het beest met 
alles en het Lam met de 144.000 staan tegenover elkaar. Dat 
is geen vergelijking! Er wordt niets vergeleken! Het Bokje 
konkurreert niet met de machten. Die 144.000 tellen na
tuurlijk ten aanzien van de machten niet mee. Maar juist 
omdat zij niet mee-tellen, zijn zij méér! 

Hoe houd je het uit om dit visioen vast te houden? Och, 
vasthouden... Je ogen moeten er steeds weer voor 
opengaan vanuit het geloof en dat is: uit het gehoor. Het is 
een visioen dat je om zo te zeggen mag horen. Midden in 
het tumult hóórt Jochanan een stem uit de hemel. De 
hemel is dat deel van de schepping, dat ons boven het 
verstand gaat, dat ons principieel verborgen blijft. Het is 
dat stuk van de schepping dat toekomst garandeert aan de 
aarde. Vanuit de hemel, vanuit het toekomende, komt er 
een stem als van een waterval, die donderend ruist. Het 
blijkt een lied te zijn bestemd voor die 144.000, een lied uit 
de toekomst, dat hun lied zal zijn en van niemand anders. 
Geen hemels lied, maar een heel aards lied, dat alleen de 
gekwelden, de gefolterden, de vernederden en vertrapten 
kunnen zingen, want zij alleen kunnen het leren. Zij zingen, 
dat de rijd om is, gekenterd, omgeslagen... voorgoed. 



Deze zangers tegen de klippen op, zegt Jochanan, zijn 
„maagdelijk": zij hebben zich niet met vrouwen afgege
ven. Wat is dat nu? Is dit een heel vroeg spoor van een 
ascetische beweging? Dat zeker niet. Als Johannes het over 
„hoererij" heeft, dan denkt hij aan Babel, dan denkt hij aan 
de allesverslindende binding van mensen aan de groot
machten, dan denkt hij aan Izebel, aan het wurgende vast
zitten aan de woelingen van geweld en onrecht. Maagdelijk 
zijn deze vrijen, omdat ze niet zijn meegezogen door de 
grote trend. Het zijn trouwens niet alleen mannen, waaruit 
die gemeente bestaat, het zijn mannen en vrouwen, die 
bruidelijk zijn omdat zij, gevlekt en geschonden als zij zijn, 
zich voor de Bruidegom hebben gereed gemaakt. Zij ken
nen geen bindingen, zij zijn gericht op die Ene. Van de 
grote prostitutie houden zij zich verre. Zij zijn bereid voor 
de toekomst, bereid voor de Toekomende. En daarin zijn 
zij onberispelijk, dat zij zich niet uit de koers laten slaan. Zij 
zijn georiënteerd op die ene Eenvoudigheid, die in het 
sjema Jisrael wordt genoemd: Adonai èchad. Dat zij niet 
liegen, dat zij onberispelijk zijn, is geen morele kwalifika-
tie, maar is het directe gevolg van hun eersteling zijn: zij 
zijn vrijgekocht uit-het-verkocht-zijn, ontvreemd uit-de-
vervreemding en staan nu eenvoudig, onberispelijk, met 
witte waarheid aangedaan, maagdelijk bereid voor de 
Bruidegom. Eerstelingen zijn zij. Dat doet denken aan het 
Wekenfeest, als de eerste schoof van de oogst wordt bin
nengehaald. Daar is het begonnen, voorgoed begonnen. 
De 144.000 vormen de eerste vrucht van de geschiedenis. 
De gemeente is het bruggehoofd van het Rijk dat komt. 

27. De volharding van de heiligen (14 : 6-13) 

Wie houdt het uit? Waar blijkt het uithoudingsvermogen? 
Wat er te zien is, voor ogen, dat is het wegvluchten der 
vervolgden in de katakomben, het onderduiken van de 
opgejaagden. Maar Jochanan schouwt met de ogen van zijn 
hart 144.000 vrijgekochten, die zingen: de rijd is óm, en zij 
doen niet meer mee. Zij zingen dat omdat het niet langer 
kan. En zo staat dan die kleine schare van 12 maal 12 maal 



duizend tegenover allen die het beest nalopen, zij staan 
tegenover elkaar als David en Goliath. Dan komt er, om zo 
te zeggen, in deze slag een luchtmacht te hulp. 

Jochanan ziet een andere bode naar het zenith vliegen, in 
zijn hand een eeuwig evangelie, dat hij niet uitspreekt of 
uitroept maar zwijgend opheft, niet een tijdloos maar een 
eeuwig evangelie, d.w.z. een vreugdeboodschap die de tijd 
trotseert. Een konkreet evangelie, omdat de boodschap in 
elk tijdsgewricht aktueel is, toegespitst op de situatie. Van
uit het midden Van de hemel geeft dit evangelie uitzicht aan 
de hulptroepen op aarde. Wie is die engel, die bode? Bengel 
zag er Spener in. Dat is onzin natuurlijk, maar wel kon-
kreet. Juist eraan is dat het evangelie telkens weer opnieuw 
gaat werken in de geschiedenis en dan van Godswege in het 
zenith staat, voor aller ogen zichtbaar en bepalend. Zo 
staat de zon in het zenith van de hemelen - ,,en hun geluid 
gaat uit over de ganse aarde en tot de einden der wereld hun 
woorden". Dat staat in Psalm 19 over de zon, maar het 
gaat eigenlijk over de Tora. Paulus citeert het in Romei-
nenlO : 18, waar het op het evangelie slaat, op het woord 
waaruit het geloof leeft. Zo, zegt Miskotte, bejubelt Paulus 
het eeuwig evangelie, dat ook geldig is als je denkt dat je het 
niet gehoord hebt, dat je het niet horen kunt. Het evangelie 
uit de hoogte, zo objektief! Het evangelie, dat het rechts
bestel van de Messias proklameert en dat rechtsbestel zal 
het oi-oi-oi van de adelaar 8 : 13, het oi-oi-oi over het 
romeinse, over ons zogenaamde rechtsbestel overstem
men. Uit die fiducie mogen die 12 maal 12 maal duizend 
mensen leven en die zon schijnt tot de einden der aarde. 

De bode roept ook, met luider stemme zelfs: vreest God, 
geeft hem de heerlijkheid, want het uur van zijn oordeel is 
gekomen! Alweer dus: de tijd is om, het is zover. Het gaat 
hier niet om een ongevuld woord „God", maar om de 
Naam, die op zijn wijze God wil zijn, namelijk: als God
vóór-de-mens, als God die vastbesloten is tot solidariteit, 
in de volstrekte eenheid van wat Hij is en doet. Zo is God 
van begin tot einde in Johannes' boek gekarakteriseerd 
door het geslachte Bokje! Als de hulptroepen dan op aarde 
vragen: waar heb je nu tenslotte fiducie in, dan is dat hierin! 



En wel juist ook daarin, dat deze Naam een grote crisis 
teweeg gaat brengen, waarin alle weerstand zal worden 
verzwolgen. Als Hij vóór is, wie zal tegen ons zijn? Wij zijn 
overwinnaars! Dat is de inhoud van het evangelie, dat werd 
uitgeroepen door die bode in het zenith. 

En dan is er meteen een tweede bode die hem volgt en 
zegt: gevallen, gevallen is het grote Babyion! Daar heb je de 
crisis. Nota bene in het perfectum, alsof Rome al verdwe
nen was. Zo een perfectum propheticum stelt als reeds 
voltooid voor wat in de toekomst gebeuren gaat. En omdat-
deze god God is en geen ander, is het al gebeurd! Gevallen, 
gevallen is Babyion, dat met de wijn van haar toorn, de 
hartstocht van haar hoererij alle volkeren heeft gedrenkt. 
Het heeft de volkeren dronken gemaakt met haar hang naar 
macht, haar machtswellust en het najagen en vasthouden 
van die macht, het achter geweld en rijkdom aanzitten, het 
hartstochtelijkste hoereren dat er is! De volkeren hebben er 
in gezwelgd, zij hebben wellustig meegedaan in het toor
nen van Rome, dat vol agressie overal haar vrede, haar 
zogenaamde vrede, haar rechtsbestel vestigde... met ge
weld! De tekenen van ontbinding zijn al duidelijk. Er is al 
de ontnuchtering en de kater. De machtswellustelingen 
staan met hun loodgieters voor het debacle van Watergate. 
Gevallen! Gevallen! 

Een derde bode wiekt omhoog en begint te roepen in de 
tegenwoordige tijd: als iemand het beest aanbidt en het 
merkteken op zijn voorhoofd en op zijn hand ontvangt, 
ook die zal drinken, maar dan van de wijn van de toorn 
Góds, die onvermengd is ingeschonken. Dat is directe 
aanspraak. Het is gericht op wending, op omkeer. Wie 
blijft aanbidden, die zal in zichzelf scheuren, zal in zijn 
eigen rottigheid ondergaan. Een krisis die zich doorvreet 
door alle macht heen. Een ondergang als van Sodom en 
Gomorra, dat moet zwavel en rook worden! Macht om de 
macht is in zichzelf rot, zij moet wel ondergaan. De ziener 
voegt er aan toe: dit zal gebeuren ten aanschouwen van het 
Lam en zijn heilige boden. Bedoelt hij dat zij zich zullen 
verlustigen in de ondergang? Nee, het gaat om de tegen
stelling. Het is verbazingwekkend, maar de reus Goliath 
zakt in elkaar en David zegeviert, het Bokje wint. De vraag 



is: heiligen, hoe kunnen jullie volharden, waar hebben 
jullie fiducie in? Je ziet de generaals Allende vermoorden, 
maar waar heb je vertrouwen in? Dit is het eeuwige evan
gelie, dat in het zenith staat als de zon der gerechtigheid: 
het Lam, dat geslacht is, overwint. Dat trotseert de tijd. Je 
moet het eerst horen: gevallen, gevallen. En dan zul je het 
nog zien ook. Alleen dan. Eerst horen! 

Dan opnieuw in het presens: zij hebben geen rust, die het 
beest aanbidden en volgen; zij hebben geen rust, dag noch 
nacht. En dan volgt: hier (precies: hier) blijkt de volharding 
van de geheiligden! In die krisis-situatie tussen de harts
tocht van de hoer en de hartstocht van God, tussen de 
machtswellust van Rome en de solidariteit van God in het 
Lam. Hier blijkt of de heiligen het doorstaan door te 
blijven geloven in de zege van het Bokje. De krisis is: öf dit 
öf dat. Van twee wallen kan er niet worden gegeten. Goed, 
en dan zijn er die 144.000 man hulptroepen, die niet mee
doen aan de hoererij, die het uithouden op hun post, die het 
vertrouwen in Jezus bewaren. Wat moeten zij doen? De 
geboden van God, de Tien Woorden bewaren. Daar komt 
het op aan in de krisis. In de krisis zijn de gewoon-mense-
lijke zaken, die helemaal niet hoog zijn, van het uiterst 
gewicht. Geen andere goden dan Deze! Niet moorden, 
niet stelen, niet vals getuigen, niet begeren. Dat moet je 
doen, dat moet je laten in het Chili van Pinochet! Dat 
moest je doen, dat moest je laten in het Duitsland van 
Hitier! Dat kun je alleen als je gelooft in de beweging van 
de God van het Bokje - dat die beweging op gang is en zich 
doorzet. Je geeft je eraan prijs. Dat is volharding. 

Nu komt er een pointe, want er wordt weer geroepen: 
Schrijf! Daar is het hele boek voor geschreven om zo te 
zeggen! Schrijf! Wat? Zal ig . . . , de doden, die in de Heer 
sterven. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, 
want hun werken volgen hen na. Er staan zeven van deze 
zaligsprekingen in Jochanans boek. De eerste was: Zalig 
hij, die leest deze tekst en gelooft (1 : 3). De tweede is hier: 
Zalig de doden die in de Heer sterven. Dat ,,in" betekent 
natuurlijk ,,in gemeenschap met". Zalig wie het met Hem, 
in zijn geloof, volhouden ten dode. Dat is meer nog dan het 
martelaarschap. Waar leef je nou eigenüjk van, waar leef je 



voor? Zo, dat je er ook voor zou willen sterven? Als je voor 
deze zaak wilt leven en sterven, dan zul je rust vinden. Dat 
staat in contrast tot die aanbidders van het beest, die dag 
noch nacht rust vinden. Zij bouwen aan de macht, maar 
zijn al in ontbinding. Zij rotten weg, terwijl zij zich sterk 
proberen te maken. Rust vinden, werkelijk rust, doen 
alleen zij, die volharden in het geloof. Zij hébben nog geen 
rust. Die anderen, die machtswellustelingen lijken het rus
tiger te hebben. Maar dat is schijn. Zalig de doden, die 
volhardend in de fiducie sterven, want die zullen rust 
vinden. Zij sterven de Sabbat tegemoet, want hun werk, 
hun moeite is niet tevergeefs. In zijn Canto General zegt 
Pablo Neruda ergens (en dat is heel na verwant aan wat 
Jochanan hier de Stem hoort zeggen): 

Duizend nachten zullen neerdalen 
met donkere wiekslagen 
zonder de dag te vernietigen 
die deze doden verwachten. 
De dag, die wij verwachten 
wereldwijd 
met zovele mensen, 
de laatste dag van het lijden. 
De dag van het gericht 
verworven in de strijd. 
En jullie, gevallen broeders, 
in de stilte, 
jullie zullen met ons zijn, 
op die onmetelijke dag 
van de laatste strijd 
op deze oneindige dag. 

28. De oogst der wereld (14 : 13-20) 

Er zijn mensen die erdoor komen! En dat moet de ziener 
opschrijven, want het is heel bizonder: Zalig de doden die 
in de Heer sterven. Bizonder? Het lijkt tegenwoordig heel 
normaal te zijn als wij een bepaald christelijk jargon horen. 
Maar het is niet gewoon. Het is ongehoord. Vooral in die 



dagen, toen met Kohelet gezegd kon worden: ik prees de 
doden meer dan die geboren waren. Ja maar van nu aan 
geldt iets anders en schrijf dat op! Gelukkig, er zijn ook 
doden die sterven in de Heer en hun werken komen achter 
hen aan. Die lopen niet voor ze uit met vaandels en trom, 
maar volgen in stilte. Die mensen weten dat zelf niet eens. 
Als zij om zouden kunnen kijken, zouden zij zich verba
zen. Hebben wij dat echt gedaan, de hongerige gevoed, de 
naakte gekleed, de gevangene bezocht? Die mensen rusten 
van hun moeiten, zegt de Geest. Zij hebben de Sabbat vóór 
zich. 

Dan volgt het visioen van de sikkels. Er zijn twee oog
sten; er wordt twee maal gemaaid. Het is zover. De tijd is 
rijp. Het is net of die ,,iemand-als-eens-mensen-zoon" 
daar op die wolk nog niet zover is, al zit hij gereed. Hij 
moet luid worden geroepen door een bode: Nou moet het! 
Zend je sikkel uit! Nu is echt het eind! Er kan niet meer 
gewacht worden. De twee oogsten zijn eigenlijk een, maar 
vallen toch uiteen. De eerste betreft waarschijnlijk graan, 
de tweede: druiven. Maar dan wel de druiven van de 
gramschap. Trossen van mensen worden geoogst, die 
worden geworpen in de perskuip van Gods gramschap. En 
als de perskuip wordt getreden, begint het bloed te stro
men en te stijgen, het stijgt tot de tomen der paarden, het 
stroomt 1600 stadiën ver. Men denkt wel, gezien de aan
duidingen en afstanden: die man heeft geleefd tijdens de 
joodse opstand en het neerslaan daarvan: de vreselijke 
slachting tijdens de belegering en verwoesting van Jeruza
lem. Toen hebben zelfs de Farizeeën gezegd: dit is te 
krankzinnig, wij vechten ons dood, de stad kan niet langer 
verdedigd worden en zij trokken weg. Ook de messiaanse 
mensen zijn toen weggetrokken, waarschijnlijk zelfs iets 
eerder. Maar de zeloten gingen door tot het bittere einde. 
Men at elkaar op van de honger. De stad ging onder in 
bloed en vuur. Daaraan moet volgens sommigen de ziener 
wel gedacht hebben. 

Zo heeft Jezus ook zijn angstdromen, zijn visioenen van 
ondergang gekend en hij heeft erover gesproken, waar
schuwend: oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersno
den, pestilentiën. Dat is geen zwartkijkerij van Jezus: hij 



ziet het aankomen, onvermijdelijk; het zelotisch drijven 
tegen de overmacht van Rome moet tot een ineenstorting 
leiden. Dat kan niet anders. Geen steen zal op de andere 
büjven. Je kunt de knoop van de geschiedenis zo niet 
ontwarren, nog minder doorhakken. Er is onkruid tussen 
de tarwe, dolle kervel, die de oogst dreigt te overwoekeren. 
Toch, zegt Jezus, kun je niet wieden: want alles is ver
strengeld. Met het kwade zou je het goede ook uittrekken. 
Het moet allemaal maar opgroeien tot de oogst, samen, in 
alle verstrengeling. Pas als alles rijp is dan is er de vo
leinding der wereld. De oogst dat is de voleinding der 
wereld. En messiaanse mensen kunnen de rijd verdragen 
alleen maar door dat visioen, waarin zij zien wat niet, wat 
nog niet is. 

Die droom van de oogst is vermengd met en gekleurd 
door de angst vóór en de verontwaardiging over al wafer 
op aarde groeit aan „druiven der gramschap", aan „Gra-
pes of wrath". John Steinbeck ontleende die titel aan de 
amerikaanse Battle hymn of the Republic: 

Mine eyes have seen the glory of the 
coming of the Lord. 

He is trampling out the vintage, where the 
grapes of wrath are stored. 

Zo een lied is kennelijk geïnspireerd door het visioen van 
Jochanan, waarover wij het hier hebben, dat overigens op 
zijn beurt weer is geïnspireerd door Joel 3 : 9-13 en nog 
meer door Jesaja 63 : 2-6. De dichteres, Julia Ward-
Howe, heeft in de verschrikkingen van de vrijheidsoorlog 
(die een burgeroorlog was, dat mogen wij niet vergeten) 
toch iets gezien van het aanlichten van Gods komen; zij 
heeft er „het treden van de perskuip", het goddelijk ge
richt in gezien. Niet in een triomfantelijke, optimistische 
stemming, maar in angstige verbazing. Men zegt dat toen 
iemand eens tegen Lincoln zei: Do you think, is the Lord 
on our side or is the Lord on their side? Lincoln moet 
geantwoord hebben: My friend, let us hope and pray, that 
we are on His side! In die omkering zit ook de vrees, de 
verwondering, de wijze terughouding waarover we het 



hebben. Jochanans visioen is niet triomfantelijk. Hij heeft 
God niet „aan zijn kant", alsof dat vanzelf spreekt. Hij 
zegt niet: zie je wel, ik krijg gelijk. Hij is een mens vol angst 
en zorgen, die helaas maar al te zeer gelijk krijgt, hoewel hij 
zelf hoopt, dat hij het niet krijgt. Zo schrijft ook Paulus 
ergens: in jullie arrogantie en in jullie on-omkeerbaarheid, 
onbekeerlijkheid, verzamel je je een schat van toorn tegen 
de dag van de toorn (Rom. 2 : 5). Dat zegt hij niet 
triomfantelijk tegen zijn mede-joden, maar eigenlijk 
doodsbenauwd om wat zij in hun „kauchèsis" (eigen 
roem: Rom. 3 : 27) zeiden: ach, het is een grote rotzooi in 
de wereld en Gods toorn openbaart zich over alle onrecht! 
Zeker, zeker, zegt Paulus, maar wie zijn jullie wel, dat 
jullie zo oordelen terwijl je dezelfde dingen doet en met 
dezelfde wapens vecht?! Paulus had geleerd niet zomaar 
aan één kant te staan en dan te zeggen: hier is God! God is 
een god niet alleen van Joden maar ook van Grieken (niet 
vaag een Vader van allemaal, maar heel konkreet van Joden 
en van Grieken!) God is veel ondoorgrondelijker in zijn 
wegen, veel verborgener, veel vrijer ook, maar vooral ook 
veel en veel menselijker dan wij denken. Trouwens: Hij is 
niet heel massief God, maar Zijn Sein ist im Werden, Hij is 
God aan het worden, steeds meer . . . tot de dag .van de 
oogst! Dan zal Hij zijn: alles in allen. Zo een God kun je 
niet claimen voor je partij. 

Er komt een laatste rechtzetting, een gericht, een oogst. 
Dat is geen hiernamaals-geloof zoals veel religies dat ken
nen. Een hiernamaals dat dan gemakkelijk ontaardt in een 
soort reünie van oudgedienden. Gericht is rechtzetten. 
Het is geen kapotmaken. Zolang die laatste en definitieve 
rechtzetting niet heeft plaatsgevonden, moeten koren en 
onkruid tezamen opgroeien. Want het boze ligt niet in de 
wereld, zoals er een worm zit in de peer. Die worm, daar 
kun je omheen eten, of je kunt hem eruit snijden, of je doet 
of je het niet erg vindt en eet hem mee op. Het is andersom: 
de wereld ligt in het boze: de hele wereld moet uit het boze 
gehaald worden. De hele wereld moet gered en thuisge
bracht worden. Als Jochanan over de oogst spreekt, be
doelt hij niet minder dan dit, hetgeen uit het verdere van 
zijn boekje ook duidelijk zal blijken. 



VI. H E T G E R I C H T O V E R H E T 
G R O T E B A B Y L O N 

29. De zeven slagen (15 : 1-16 : 21) 

De toorn, de gramschap, grimmigheid, verontwaardiging 
van God, waarvan in de Apokalyps steeds weer sprake is, 
wordt licht misverstaan. Die kan gemakkelijk opgevat 
worden als ordinaire wraakzucht, die als iets vanzelfspre
kends aan God wordt toegeschreven. Zo hebben inderdaad 
de mensen sinds onheugelijke tijden woede en wraakzucht 
aan de godheid toegeschreven, grillige grimmigheid waar
door men het heilige dat men vereerde en vierde tegelijk 
vreesde, erom sidderde en beefde. Watervloeden, storm
rampen, aardbevingen, hongersnoden, pestziekten, hor
den wilde dieren, nog erger: oorlogen, wraaknemingen, 
rooftochten, ze hadden alle te maken met de goddelijke 
wraakzucht. Het zijn „gerichten", maar gerichten in een 
heel andere zin dan waarin de Schrift daarover spreekt. 

Ook Israël heeft geweten, dat de geschiedenis één lange 
reeks van dergelijke rampen is, sinds mensengeheugenis, 
zolang de aarde bestaat. De meeste dieren zijn roofdieren. 
Dood en ondergang heersen in de natuur, spelen zelfs een 
belangrijke rol in de natuurlijke ontwikkeling, de selectie 
van de soorten die bestand blijken. En het is er niet beter op 
geworden toen de mens verscheen. Die heeft er het sociale 
kwaad aan toegevoegd. Niet eens zozeer uit nijdigheid, uit 
slechtheid, maar uit vreesachtigheid en zwakte, en met 
verschrikkelijke gevolgen. Israël heeft dit geweten, zelfs 
maar al te goed. Toch heeft men juist daartegen een tegen
gif willen geven: tegen de vrezende verering van macht en 
geweld, tegen het bukken voor deze dingen als fatale, 
onvermijdelijke gegevens. Men heeft de geschiedenis (de 
toledot, de baringen, zeiden zij) trachten te bezweren - in 
de goede zin van: weg te halen uit de bijgelovige sfeer, uit 
de sfeer van verering en siddering, uit de verschrikkelijke 
religieuze ambivalentie. Men deed dat heel nuchter, door 
te zeggen: de schepping? O, die was in een week voor 
elkaar! En al die krachten, die de mensen voor goden 



aanzien: zon, maan, sterren, enz. zijn allemaal schepsels 
van onze Al-Ene. Punt. 

Toch zouden wij kunnen denken, dat ze in Israël soms 
toch weer terugvielen in die oude vrees. Dat gevaar is er 
natuurlijk altijd. Die machten, watervloeden en na
tuurrampen, de botsingen tussen volkeren, oorlogen, 
hongersnoden spelen ook in de Schrift een rol, uiteraard: 
het gaat over onze wereld en onze geschiedenis. Maar het is 
van het hoogste gewicht vooral goed te luisteren naar de 
toon waarop óver deze dingen gesproken wordt en te letten 
op de aanleiding tot dit spreken. De mentaliteit en de 
stemming waarin ze slagen aan hun god toeschreven was 
kinderlijk en geschrokken. Zij schreven ze niet aan god-in-
het-algemeen, maar aan hun god toe. Die god draagt wel de 
trekken van de goden rondom, maar is toch anders God. 
Zo worden de egyptische slagen aan hun god toegeschre
ven, aan de God van de exodus, de God die Israël uit het 
diensthuis Egypte heeft uitgeleid. 

Bij het ontzagwekkende, liturgische verhaal van deze 
bevrijding, de slagen, de doortocht door de Rietzee, moe
ten wij goed bedenken, dat het teruggaat op een schim van 
een gebeurtenis, die historisch nauwelijks of niet is te ach
terhalen. Er is ooit wel een groep slaven via de droogge-
waaide moerassige wateren van de zg. Rietzee aan de 
grenswachten van Egypte ontsnapt. Zij werden achter
volgd, maar ontglipten. Zoiets zal wel meer dan eenmaal 
zijn gebeurd, dat kan haast niet anders. Het verhaal, waar
mee deze hebreeën echter deze exodus vieren, het litur
gisch verhaal* is dramatisch en groots, zoals zo een halacha 
ook zijn moet. Immers de afmetingen van het verhaal zijn 
de innerlijke afmetingen van de gevoelens der mensen, die 
ontkomen zijn aan de slavendienst, de foltering, de 
doodsmacht. Het is het verhaal van hun God - de God van 
de slaven, de God van de „hebreeën" (wat zoiets is als bijv. 
zigeuners), die in gevecht is met de goden van Mitsraim. 

De toon van het verhaal vertolkt deze stemming van 
opluchting en bevrijding. De aanleiding om het te vertellen 
is de viering van de exodus: slaaf geweest, vergeet dat 
nooit! maar tegelijk: nooit meer slaaf! Daarom moet er ook 
gewaakt worden tegen goedkope wraakzucht. L. Fuks 



(Phoenix Bijbelpockets deel 5, p. 90) vertelt een verhaal uit 
de Jiddische stichtelijke literatuur van de zestiende eeuw, 
waarschijnlijk van Jacob ben Jitschak Segal (maar het zal 
zeker veel ouder zijn!), dat in ons verband veelzeggend is. 
Het lied aan de glazen zee in 15 : 1-4 herinnert natuurlijk 
direkt aan het lied van Mozes en Mirjam in Ex. 15 : 1-3. Is 
dat een wraakzuchtig lied? Fuks vertelt: „Het lied steeg op 
naar de hemel, de engelen luisterden verheugd en begon
nen mee te zingen. Maar God legde hun het zwijgen op en 
zei: „Mijn schepselen zijn ten onder gegaan en jullie zingen 
een loflied voor mij?" Maar op aarde zong heel Israël, 
groot en klein, en hun kudden begeleidden hen. Het lied 
was zo sterk, dat de bergen op de maat dansten en zelfs de 
wolken heen en weer wiegden." Tot zover Fuks. Zo pro
beert de joodse traditie de billijkheid vast te houden en niet 
terug te vallen in wraakzucht. Het verhaal is er niet om er in 
te zwelgen. Zoals in onze geschiedenisboekjes gezwelgd 
wordt als de onoverwinnelijke vloot verslagen is en gezegd 
wordt: Deus afflavit! Tegen dat gevaar moet worden ge
waakt. . 

Ook als wij de Apocalyps lezen. Wat heeft die eerste 
christenen bewogen om zo te spreken als zij doen? Jo 
chanan ziet in de geest een glazen zee, een verstarde, gesti
leerde Rietzee. (Trouwens: in het oude joodse verhaal, dat 
Fuks vertelt, stolt de zee tot zij zo hard is als steen, maar zij 
blijft doorzichtig als glas.) Hij ziet de mensen, die hebben 
overwonnen over het Beest, daar staan aan, ja óp de zee, 
omringd door zeven engelenmachten, die zeven schalen 
leeggieten op de aarde, d.w.z. op het Rijk van het Beest: op 
de zon, op de rivieren, op alles gieten zij de wijn van Gods 
gramschap. Die mensen zingen daar het lied van Mozes, de 
knecht van God, en het lied van het arnion, het Lam, het 
Belhameltje met de zeven horens op zijn kopje, dat daar 
stond als gekeeld. Het was er bovenuit gekomen. Het had 
dan toch maar overwonnen, dat Bokje! 

Wij moeten goed bedenken, dat die eerste christenen 
geen macht hadden. Het betreft hier het zingen van mach
telozen. Zo was het ook met het oorspronkelijke lied van 
Mozes en Mirjam. In beide gevallen zingen de ter-nauwer-
nood-ontkomenen. De vraag is : wie mogen er zingen en 



wie niet? De vertrapten mogen zingen, maar de engelen 
niet (althans dit lied niet). De ontkomenen mogen zingen 
van de gerichtsdaden van de God die staat voor het recht 
der armen en verdrukten, de God, die dat recht geldend 
maakt in de toledot der geschiedenis. Ernst Bloch zegt: 
haat is een geel affect, toorn is een rood affect, want toorn, 
echte toorn is altijd: Zorn der Hoffnung. Uit die hartstocht 
wordt hier gezongen. Zingen is hier helemaal een daad 
van . . . opluchting, heel letterlijk. Dat is heel wat anders 
dan grillige, goedkope woede, drift, agressie. Hebben wij 
daar nog gevoel voor, voor gerechtvaardigde woede, voor 
toorn-der-hoop? Moeten wij niet oppassen om uit recht
matige) verzet tegen geweldheerschappij alle gramschap 
weg te idealiseren uit de handen der verdrukten? Nota bene 
de duitse kerk zegt dan: wij kunnen niet meedoen als de 
Wereldraad der kerken bevrijdingsbewegingen steunt, 
want dat geld wordt zeker gebruikt voor wapenen! Maar 
lagen er dan in de bezettingstijd niet terecht wapens van de 
illegaliteit verborgen in de Keizersgrachtkerk te Am
sterdam? 

Zo moeten wij ook ruimte laten voor dat visioen van die 
zeven slagen. Plaag is namelijk het goede woord niet. Het 
moet dienen als vertaling van het griekse plègè en het heeft 
daar aardig de klank mee gemeen, dat is waar. Maar net als 
het hebreeuwse „nèga" is plègè veeleer klap, slag. Huub 
Oosterhuis vertaalde eens speels maar ter zake: lel. Nog 
één nèga, nog één plègè, nog één klap, nog één lel zal ik die 
Farao toebrengen. Dat is niet de trap van een meerdere naar 
de mindere, niet het ranselen door de machtige van de 
onmachtige, maar de gramschap van hem, die het voor de 
onmachtige opneemt en het gevecht tegen de machtige 
aangaat. En daarover wordt niet gesproken in een uitda
gende toon, want zo tarten de reuzen. David tart niet! Ook 
Israëls God gaat er niet met triomfantelijk geweld tegen 
aan. Hij deelt klappen uit, één en nog één, en nog één, zelfs 
tot tien (of zeven) toe. Hij moet wel, want steeds weer 
blijkt de Farao onvermurwbaar, want zijn hart is zwaar en 
daardoor niet te veranderen (Ex. 8 : 15, 8 : 19, 32; 
9 : 7, 35). Pas na de zesde klap zegt de verteller: Adonai 
versterkte het hart van de Farao (9 : 12, 10 : 20, 27). De 



nieuwe vertaling zegt: verhardde, de Statenvertaling: ver
stokte. Het is beter elke diskwalificerende klank (in morele 
zin) eruit te laten. Het gevolg van de klappen die vallen is, 
dat dê machtige er zich weinig of niets van aantrekt. Hij 
kan ertegen. Hij blijkt sterk en gewichtig en dus onaan
raakbaar en onverzettelijk. De verteller wil zeggen: en 
Adonai weet daarvan. Hij, de God der armen, zal uit
eindelijk blijken de God van alle geschiedenis te zijn. Hij 
versterkt oók het hart van Farao, zodat duidelijk wordt: de 
macht en kracht van hem, die het opneemt voor de geringe, 
is gering, de uitoefening ervan leidt vaak - zeker in de 
aanvang - tot verergering van het lot der slaven, dat geweld 
is bepaald niet triomfantelijk en zegeviert niet gemakkelijk. 
Daarom moet er steeds weer een klap volgen, gericht en 
raak. En als de slaven dan ontsnappen staan ze in de vrij
heid van de woestijn, heel wijd, maar heel onherbergzaam. 
Uitdagend en triomfantelijk kan hierover niet worden ver
haald. 

Jochanan heeft daarvan ook weet, dat het hart van de 
caesaren dezer wereld loodzwaar en keihard is, niet te 
verzetten en alles ketst er op af; hij weet ook, dat het zo 
toegaat in de geschiedenis (waarvan toch deze wonderbare 
God van het Bokje begin en einde, alpha en omega is) dat 
ook het hart der machtigen wordt gesterkt. Maar waar het 
hém om gaat is, in het aangezicht daarvan het kart van de 
kleinen te sterken. Zo doet ook Jesaja, als hij de knecht des 
Heren hoort zeggen: Adonai helpt mij, daarom werd ik 
niet te schande; daarom heb ik mijn aangezicht als een 
keisteen gemaakt, want ik wist dat ik niet beschaamd zou 
worden (Jes. 50 : 7). Het hart van deze knecht is door God 
gesterkt en daarom is zijn incasseringsvermogen zo groot. 
Daar heeft Jezus het ook over, als hij zegt: wie u een slag 
geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe 
(Matt. 5 : 39). Denk erom, je gaat niet door de knieën. Blijf 
staande. Sla niet door. Houd vol. Het is niet de bedoeling 
in het algemeen te stellen, dat je de minste moet willen 
wezen: zalig, zalig, niets te wezen. . . ! Maar om mensen te 
bemoedigen die gesmaad, vervolgd en belogen worden, in 
de gevangenis geworpen, gebracht voor de rechters en de 
overheden en machthebbers. Zoals Jezus dat alles zelf heeft 



doorstaan en hij is staande gebleven. Er is geen sprake van, 
dat hier mensen klein worden gemaakt. Slaven die bevrijd 
worden zijn geen ideale wezens, zij zijn bang als wezels en 
zij willen vaak terug naar de knechtschap, omdat zij de 
vrijheid niet aan kunnen. Zij hebben een hart onder de riem 
nodig, een hartversterking. Dat geeft Jochanan hun. Hij 
verhaalt van het zingen dat zij gedaan hebben en zullen 
doen. In dat oude lied wordt de Here een krijgsman ge
noemd. Dat is een beetje een oudmodisch woord, waarmee 
- zoals eens een dichter zei - niet een kolonel maar eerder 
een guerrillero bedoeld is. Voor die slaven waren paarden, 
ruiters en strijdwagens iets ontzettends: zij stonden er te
genover met blote handen, zoals de Tsjechen in 1968 te
genover de russische tanks in Praag, zoals de Chilenen 
tegenover het geweld van Pinochet. Is het geen gods
wonder dat die zwervende hebreeën in de woestijn één en 
andermaal hebben overleefd tegen de kamelen en de ka
meelvechters, terwijl zij tegenover dit grote geweld niet 
veel meer konden stellen dan wat hulpeloze wapentjes 
e n . . . hun versterkte hart! 

Het is een vreemde, grimmige droom van Jochanan, 
waarop wij niet in details zijn ingegaan, omdat ons andere 
zaken van meer gewicht leken. Jochanan heeft gehoopt, 
dat de klappen uitwerking zouden hebben. Hebben ze dat 
ook? Zelden of nooit, hebben wij gezien. Dat is ook de 
ervaring der geschiedenis. Ach nee, de slagen, de klappen 
doen het hem niet. Wat doet het dan? Het besef dat er een 
gericht is, dat er gericht wordt en moet worden. Ter 
Schegget schreef, in zijn dissertatie, over zijn verblijf in 
Venezuela en Curacao (ik zeg het met mijn eigen woor
den): toen ik daar die onvoorstelbare armoede heb gezien 
en ik de uitwerking heb gezien van ons systeem op die 
wereld, toen heb ik gedacht en geweten: als ze mij hier 
neersteken als een hondsvot, dan heb ik het verdiend, niet 
ik persoonlijk, maar ik als deel van het systeem. Histori
sche gerechtigheid heet dat. Het is eigenlijk onbegrijpelijk 
dat het niet gebeurt. Wat is de arme mild! Als het ooit 
geschiedt, en het zal geschieden, dan kunnen wij alleen 
maar zeggen: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, o 
God. Dan bedoelen wij niet de God van de macht, maar die 



wonderbare almacht van het recht der armen. Wij bedoelen 
de god die nog helemaal eigenlijk God moet worden. Die 
het dan heel even is, als gevangenen bevrijd worden. Die 
God wordt, naar mate hij mens wordt. Met Jochanan op 
Patmos verwachten wij hem. Wij willen op hem lijken. Hij 
is bezig, nog steeds, ons meer en meer te boetseren, te 
kneden naar zijn beeld. De verborgen mens-van-het-hart 
die naar God is geschapen in waarachtige gerechtigheid en 
heiligheid, noemt Paulus dat. De uiteindelijke Mens, de 
eschatos Adam, zal aan die God gelijk zijn, want die God 
heeft zich in de geschiedenis steeds meer met de mens 
geïdentificeerd en gezegd: Laat mijn mensenvolk trekken! 

30. De grote boer op het beest (17 : 1-18) 

Allen, die de gerechtigheid verachtten 
worden als as, vertreden door de voet, 
dit is de dag, waarvoor wij overnachten, 
de dag die Hij, de Heer, verrijzen doet. 

(Willem Barnard) 

Deze woorden uit Gezang 43 (dat een herdichting is van 
Maleachi4 : 1-3,) geven precies de stemming weer van die 
eerste christenen, die in de voornaamste steden van Asia 
Minor woonden, steden, waarin de keizercultus, de cultus 
van het goddelijke Rome, van de Moeder-Rome-godin 
welig tierde. De christenen in die steden „overnachten", 
zij zitten in het donker terwille van de grote dag, waarop 
Rome te gronde zal zijn, niet door een of ander tovermid
del, een bovennatuurlijk ingrijpen, maar doordat het aan 
zijn eigen onrecht, aan zijn eigen onmogelijkheid en zijn 
bondgenootschappen zou zijn bezweken. Dat wordt uit
gedrukt in dit wonderlijke visioen, dat een soort herhaling 
is (maar met andere trekken en in zekere zin markanter) 
van het visioen van het beest in hoofdstuk 13 v Ook hier 
weer een visie op de staat en wat daar allemaal in omgaat en 
gebeurt. Al lezend word je je te meer bewust, wat een ramp 
het is geweest, dat wel (een overigens verkeerd gelezen) 
Romeinen 13, maar nauwelijks Apocalyps 13 invloed ge-



had heeft op de christelijke visie ter zake van de staat. 
De staat is een eigenaardig dubbelwezen, ook onze staat 

nu. Daarin heerst een merkwaardige mengeling: enerzijds 
wordt het initiatief, het ondernemerschap vrijgelaten (en 
daarmee de machtsontplooiing der sterkeren!), anderzijds 
wordt er geloofd in de tolerantie als nastrevenswaardig 
ideaal. Men zegt dan, dat het zo heerlijk is dat je mag 
denken en zeggen wat je wil. Alsof je niet moet willen 
denken wat noodzakelijk is, wat móet! En: „tolerantie" is 
geen ideaal, maar - als het goed is - iets tillen, verzetten, 
verdragen. Het duidt op een last die met uithoudingsver
mogen moet worden versjouwd. Zo denk ik daarover en 
naar ik meen op goede, op bijbelse gronden. Toch zijn wij 
met zijn allen op genade en ongenade verbonden met het 
Westen en zijn ideologie. Wij zullen ook als het zover 
komen gaat met dat Westen ten onder gaan! Wij zijn op 
leven en dood aan het lot van dit werelddeel geklonken. 
Toch zijn er ook hier, onder ons, ook mensen - zijn wij het 
niet zelf? - die overnachten voor de dag als dit Westen zijn 
macht verliest. Zo waren die eerste christenen ook op leven 
en dood verbonden met de kuituur, waarin zij ademden. 
Zij moesten dat tolereren. Ook zij wisten: zo kan het niet 
langer. Het waren bepaald geen mensen, die in het be
staande geloven konden en dus de harmonie prediken 
konden, het waren geen rustige burgers en allerminst zelf
voldane burgers. Zij zagen zelfs geen harmonie groeien. 
Integendeel. 

Zij geloofden en verwachtten, dat er een groot en ver
schrikkelijk konflikt aan de dag zou treden, dat er een 
wezenlijk onoverbrugbare kloof aan het licht zou komen. 
Die eerste christelijke gemeenten waren ongetwijfeld 
kiemcellen van verzoening, maar dat wil niet zeggen dat er 
harmonie heerste. Verzoening is een uitgesproken, aan het 
licht gebracht en dan ook doorstaan en uitgepraat konflikt. 
Daarom kóst verzoening iets, ér moet iets voor opgeofferd 
worden. In deze gemeenten voltrok zich de verzoening
met-God aan elkaar in de menselijke levensverhoudingen. 
En zo een verzoening van tegenstellingen in een verscheur
de maatschappij kost heel veel. Zij namen het op zich 
omdat zij in de leer waren bij de man van Golgotha, die zich 



terwille van de verzoening had laten vermalen tussen de 
vijandige machten, tussen romeinen en joden. 

Maar niet alleen Jeruzalem, ook en nog veel erger was 
Rome een bloedstad: daar was moord en doodslag een 
wellust, een openbaar vermaak. Ook dat is lang verdwe
nen, zeggen wij, geen sterveling wordt meer voor zijn 
geloof in een stadion opgesloten en afgemaakt. Inderdaad: 
toen was het een wellust, een openbaar vermaak, nu ge
beurt het in het duister - maar nog steeds in een stadion, dat 
wel! Zo werden toen en worden nu mensen omgebracht, 
die overnachten voor de dag, waarop de stad in as valt, de 
macht wordt vertreden. Want dit mag je als slachtoffer niet 
eens: machteloos hopen (al ben je er ook bang voor), zó 
benauwd, zo nerveus is de kolos. Toch is hij sterk, voor 
geen kleintje vervaard, hij is niet zo gauw stuk en, ook als 
hij dodelijk gewond is, geneest hij weer, rijst weer op. 
Toch, zegt Jochanan, toch gaat het Beest zijn ondergang 
tegemoet. 

Openbaring 17 is geen voorspelling, evenmin als de 
profetie van Nahum. Nahum is een mens, die juicht, wild, 
grimmig, verbolgen, maar ook verheugd, dat eindelijk de 
stad Ninevé eraan gaat, de hoofdstad van het rijk van 
Assyrië. Assur, hun godheid, moest te vuur en te zwaard 
de god van de hele wereld worden. De Assyriërs gingen 
daarbij niets uit de weg: verschroeide aarde, genocide, 
deportaties van hele volkeren. Over de val van dit Ninevé 
heeft hij het, niet als voorspelling, maar als verkondiging. 
Een profeet spreekt in een geest van wijsheid. Zo ook 
Johannes op Patmos. Johannes geeft geestelijke leiding aan 
al die verkommerden in Klein-Azië, die proberen zich los 
te maken uit de begoocheling door Rome. De échte goden 
waren eigenlijk de keizers, die dan ook - net als Hitier -
vonden, dat „dem Volke die Religion erhalten bleiben 
muss". Het was goed naar boven gericht te zijn, want daar 
moest het vandaan komen: het heil en het bevel. De ro
meinse keizers waren dan ook erg scherp op de handhaving 
van de officiële eredienst. Het verkrijgen van een licentie 
voor een nieuwe eredienst was moeilijk. De joden hadden 
er een, maar de christenen niet. Zij werden wel als een soort 
joden beschouwd, maar werden zoals trouwens de joden 



ook - zwaar gewantrouwd. Als in Rome de messiaanse 
gemeente als verschijnsel enigermate zichtbaar wordt, dan 
is het meteen „brandstichters"! Nero was ervan be
schuldigd, maar hij greep dit alibi gretig aan. Het volk wou 
een zondebok, want het waren natuurlijk de miserabele 
huisjes der armen die het eerst en vooral in vlammen waren 
opgegaan. Nero gaf ze schouwspelen in de arena tot zij 
ervan walgden. Het volk begon zelfs langzaamaan een 
zekere sympathie te krijgen voor de martelaren en mar
telaressen, die daar op stieren werden gebonden, naakt als 
Kirkè, die ze moesten voorstellen. Zo was dat toen. 
„Christen" zijn was: gewantrouwd worden, verdacht zijn 
(brand? natuurlijk, dat hebben zij gedaan!) en vervolgd 
worden. 

Het is nu een onschuldige vrijetijdsbesteding geworden: 
naar de kerk gaan. Wat betekent nu eigenlijk „profetie" in 
onze tijd? Dat wil toch ieder weten, die de oerklanken van 
de Apocalyps hoort en beseft: daar kwam toen waarheid 
aan de dag. Betekent dat nu: het boek Openbaring lezen en 
dan in de krant kijken of het uitkomt? Nee. Maar wat dan? 
Er is nog zoiets als een anti-christus, een anti-messiaanse 
macht, schijnbaar bevrijdend, welvaart brengend, maar in 
wezen tiranniek. En profetie in deze tijd moet iets derge
lijks zijn als wat Johannes in zijn tijd beproefde. Hij zei: ik 
heb gedroomd, een engel bracht mij naar de woestijn. Daar 
zag ik een vrouw, een hoer, zitten aan veel wateren op 
zeven heuvels. Zij zat op een beest, een rood beest, 
scharlakenrood. Zij was behangen met goud en zilver, 
parels vol godslasterlijke namen. Ik stond verbaasd. De 
engel zei: weet je wat dat is? Kijk maar, het grote Babel, de 
moeder van alle hoeren, van alle schoftigheden op aarde. 
En die zeven koppen zijn zeven heuvelen, maar dat zijn 
ook zeven koningen. Volgens J . de Zwaan heeft Johannes 
het over de zeven keizers uit het Julische en Flavische huis. 
Omtrent Nero bestond het bijgeloof: hij zal herleven en 
wraak nemen. Domitianus maakte daar gebruik van en liet 
zich god noemen. Het beest, zegt Johannes, was en is niet, 
maar komt weer en gaat ten verderve. Het was, is niet en 
zal er toch zijn. Daarmee duidt hij de keizerlijke, maar 
vooral de neroïsche macht aan, die men weer terug ver-



wachtte, en die zich dan met tien parthische satrapen zou 
verbinden om zó toch weer macht te hebben. 

Maar dan, heel merkwaardig: dan gaat dat beest die hoer 
haten en dan zullen ze haar, het beest en zijn horens, die 
hoer uitkleden en haar vlees eten, haar met vuur verbran
den. Waar zij op rijdt, zal haar ondergang worden. Wat zij 
beheerst, zal haar beheersen. Dat is de dag waarvoor deze 
profeet wou overnachten. 

Het klinkt allemaal niet erg harmonisch, het klinkt hard 
en schril, inhumaan, zo helemaal niet wat wij van de Schrift 
verwachten: verzoenend! Ja maar, verzoening veronder
stelt een konflikt!, een konflikt waarin alleen „het lichaam 
van de Messias" het uithoudt, waar alleen verwachtende, 
hopende, liefhebbende, vertrouwende mensen doorheen 
komen. Zij roepen eigenlijk zelf het konflikt op, voorzover 
zij namelijk beschuldigd worden, voorzover zij het zijn die 
onder verdenking worden gesteld en het wantrouwen naar 
zich toe trekken. Waarom? Omdat zulke mensen de rijd 
niet vermooien. Zij helen de wonden niet op 't lichtst. Zij 
brengen de konflikten aan het licht. Ook nu is dat de 
profetische opgave van de gemeente: met de derde wereld 
raken wij in konflikt als het zo doorgaat. Want in de Schrift 
worden konflikten opengelegd, zoals een chirurgische re
gel luidt: ubi pus ibi evacua. 

Mensen met hun verschillen worden met elkaar gekon-
fronteerd. De Messias kiest dan de zijde van de verdrukten. 
Hij blijft niet neutraal. Hij neemt het op tegen hen die de 
gerechtigheid verachten, neemt het op voor de ontrechten. 
In de messiaanse gemeenten heeft Paulus er altijd weer voor 
moeten strijden, dat het daar niet zo zou gaan als in de grote 
wereld: wie het eerst komt, die het eerst maalt. De rijke met 
vrije tijd (zijn slaven immers verzorgen hem) komt het 
eerst: hij eet en drinkt, hij eet zich vol, drinkt zich dronken. 
En de arme komt te laat. Zo dreigde het steeds weer ook te 
gaan in de gemeente. Zelfs bij de eucharistie! Je kunt het in 
een brief aan de Korinthiërs lezen. Je kunt zeggen: wat 
betekent dat nu in zo'n klein gemeentetje. Ja, dat was het 
nu juist. Paulus werd er uiterst grimmig over: heb je het 
lichaam van de Messias niet onderkend, dat je de armen 
beschaamd maakt? Broeders wacht op elkaar! Hij wilde, 



dat een romeinse of griekse meneer nu eindelijk eens 
wachtte totdat ook zijn slaaf aanwezig was. Zelfs dat hij 
hem liet voorgaan. Maar daar juist mocht je niet aan mor
relen, want orde moet er zijn. Waar blijven wij dan! De hele 
maatschappij draaide op de slavernij; die was dus even 
heilig als ook bij ons: ,,de ekonomie"! De ekonomie gaat 
achteruit. De ekonomie vraagt offers. De ekonomie is een 
god. Zij beheerst het menselijk leven. Er moet een reserve 
werkelozen zijn, dat is goed. Dat bevordert de ijver en 
vermindert het ziekteverzuim! Tegen zulke dingen stei
gert een messiaans mens. Tot dat een keer spaak loopt. 
Tot dat ekonomische beest zijn berijdsters van zijn rug 
afgooit. Op die dag hoopt zo'n mens. Voor die dag over
nacht hij. 

Het messiaans geloof is een hartstochtelijke passie tot
dat de beelden, de stollingen, de struktureringen, de 
realisaties van het lot, totdat dit keiharde, onverzettelijke, 
ijskoude en vervreemdende een keer wordt verbrijzeld... 
Het gelooft, dat God een God is die bedreigt wat ons 
bedreigt. Dat God de goden verslaat. Want de goden 
dezer wereld zijn brute dieren, machten, overmachten, 
die zich voeden met mensenbloed en mensenziel. ,,De 
ekonomie" eist onze totale inzet. Zij eist offers. O God, 
red ons van deze „stieren". 

Sla, Heer, de beelden van het lot, 
bedreig wat ons bedreigt o God: 
goden als brute dieren. 
De mensen hebben hen gevoed 
met mensenziel en mensenbloed, 
red ons van deze stieren. 
Wie dorst naar zilver en naar goud 
en wie het met de oorlog houdt 
zult Gij terneder dwingen. 
Gij die de hemelen doorkruist, 
versla de oermacht met Uw vuist, 
dan zal de aarde zingen. 

(Psalm 68 : 10, ber. Willem Barnard) 



31. Jammeren en juichen (18 : 1-19 : 5) 

Wij zijn als protestantse én katholieke christenen aan deze 
tonen niet meer gewend. Wij durven niet in rekening te 
brengen, dat de Schrift niet heilig is in de zin van Toorop-
na-zijn-bekering: wel visionair, althans naar bedoeling, 
maar strak en gestileerd, bovenaards. De Schrift is aards en 
schokkend, direkt en niet móói. En voorts hebben wij ons 
nog een individualistische en meditatieve vorm van gods
dienst aangeleerd, waarin het alleen maar gaat om een 
innerlijke verhouding met God en waarbij je je z.g. onbe
smet van de wereld moet bewaren. Die bijbelse mensen, in 
het Oude én het Nieuwe Testament, liepen met huid en 
haar in de geschiedenis. Zij erkenden dat zij alleen maar in 
de collectiviteit een individualiteit zijn. Nu ging het in dit 
gedeelte om het gericht, de val van Babyion. En dan wordt 
er gezegd: „Vergeldt haar" en even verderop; „Wees vro
lijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en 
profeten, omdat God jullie gericht tegen haar heeft ge
richt." Hier blijkt dat het gericht, en dat geldt ook voor het 
eindgericht, het gericht is van de hier aangesprokenen. Dat 
is dus het oordeel: het gericht van mensen over de stad. En 
wie is God, die dit oordeel heeft uitgesproken van welke 
mensen? De mensen, die onder de stad geleden, gezucht en 
geschreeuwd hebben, die door die stad afgeslacht zijn. Zij 
waren machteloos, hebben niet meer kunnen zeggen dan: 
dit bestaat niet, dit moet ten onder gaan, je zult het zien. 
Maar dat zeiden ze niet uit de hoogte, terwijl zij de midde
len al hadden klaarstaan. Ze zeiden het ook niet uit platte 
wraakzucht, maar ze zeiden het met kreatieve woede, ge
mengd met tranen en verdriet. Met dezelfde mengeling van 
inzicht en angst, waarmee Jezus zegt: oi, oi, oi, jullie 
rijken, daar komt niets van terecht, dit loopt verkeerd! 
Geen bedreiging uit de hoogte is dat, maar kreatieve woe
de, en ook waarschuwing. Jezus heeft met hen te doen, hij 
weet hoe erg het is wat hun te wachten staat. 

Een „religieus" mens probeert zulke gevoelens te over
winnen: die zijn toch immers laag, althans lager. Een reli
gieus mens zoekt het hogere. Maar als het hogere nu eens 
dat is, waar de allerlaagste mens naar hunkert en waar hij 



thuishoort? In de tijd van Jochanan heeft men het onder
scheid tussen de arme bliksems en de christianoi helemaal 
niet gezien, zozeer kwamen de christianoi uit deze groep 
voort, maar ook voor deze groep op. Dat heet: plaatsbe
kleding! Zij zuchtten en schreeuwden en vertolkten zo ook 
het stille, naamloze, onopgemerkte lijden. Zo wordt ook in 
het boek Exodus van de kinderen Israëls in Mitsraim ver
teld: „En de kinderen Israëls zuchtten en schreeuwden 
over de dienst, de slavendienst, en hun gezucht steeg op tot 
God. En God hoorde hun gekerm en God gedacht zijn 
verbond met Abraham, met Izaak, met Jakob. En God zag de 
kinderen van Jakob". Dan staat er maar één woord: en God 
kende, zonder lijdend voorwerp (dus niet: hen): God wist 
ervan, Hij voelde het aan, Hij was er in gemengd, het ging 
Hem aan. En van de kinderen Israëls staat ook niet dat zij tot 
Hem riepen (bidden, of zo), neen: zij jankten en huilden, zo 
maar, omdat zij pijn hadden en getergd werden. Het gaat hier 
om een heel bijzondere, een eigenaardige God, die niet op 
religiositeit zat te wachten van de kant der mensen, niet 
,, godsdienst" verwacht, maar die gemengd is in, geëngageerd 
in het menselijke zuchten. Een God wiens hart daar in de 
diepte is. Dit bedoelt de schrijver ook, als hij zegt: „ik hoorde 
een stem zeggen: Hij heeft jullie gericht over de stad gericht, 
jullie oordeel over haar geoordeeld." De krisis van de slacht
offers is door God over de stad voltrokken! 

Wel te verstaan: toen Jochanan dit opschreef, was er van 
de val van Rome geen sprake. Maar hij hóórde het al 
gebeuren! Hij hoort een rouwlied zingen, in een oude 
israëlitische (aziatische) toonsoort, een litanie, zangerig, 
droef: „gevallen, gevallen! is de dochter van . . . ze is neer
geworpen . . . staat niet meer op," zo rouwde je bij een 
dode: gevallen, gevallen, gevallen. Dit roept die engel. Hij 
rouwt en weent over het grote Babel, dat daar nog in al zijn 
heerlijkheid overeind staat. Dat wil zeggen: staat? Het 
romeinse imperium begon al te kraken in zijn voegen, het 
was in verval en was daarom des te zenuwachtiger. Men 
kan zich om de Apokalyps te verstaan niet genoeg inden
ken, hoe het daar was, en hoe het was in de wereld waarmee 
Jochanan bezig was. Van daaruit klinkt het rouwlied, zoals 
bij Amos: gevallen, gevallen is zij, zij zal niet meer opstaan, 



de jonkvrouw van Israël (Am. 5 : 2). Gevallen, gevallen is 
Rome. Alles wat er woelde en uitschiftte in de harten der 
eenvoudigen, dat is over Rome heengegaan als een krisis. 
Jullie krisis heeft Hij over haar voltrokken. Maar dat wordt 
alleen nog gezongen door een engel. Het is nog geen reali
teit. Voor Jochanan is het reeds werkelijkheid „in God", 
in die God namelijk die dit alles aangaat, die erin is ge
mengd. Rome met zijn onafzienbare miljoenen-proleta-
riaat, dat brood en spelen organiseert. Rome dat als Mater 
zijn kinderen niet voedt, maar uitzuigt. Rome met zijn 
handel, waarvan Mercurius beschermer is, maar hij is dat 
ook van d e . . . dieven! Gods toorn gaat daarover, zegt 
Jochanan, en hij bedoelt: iets dat zich in de geschiedenis 
ophoopt en dat eens, vroeg of laat, töt uitbarsting moet 
komen. Paulus noemde dat (Rom. 2 : 5): jullie stapelen 
met je ongevoeligheid en onbekeerlijkheid toorn op tegen 
de dag van de toorn. De engel vertolkt de gevoelens van de 
mensen en zo hoorde Jochanan het. Hij was een visionair, 
omdat hij een fijn gehoor had voor deze stem van anderen, 
die voor hem een stem van boven wérd, was. 

Nu kunnen wij wel doorgaan met te zeggen: maar dit is 
allemaal onheilig. Jazeker, het is onheilig. Maar het is wel: 
orde op zaken stellen. En orde op zaken stellen, échte 
orde, een rechtsorde oprichten, is een beetje kanaliseren, 
een beetje vruchtbaar maken van deze zich ophopende 
verontwaardiging en gramschap. Dat is gerichthouden! 
Vrede kan alleen voortkomen uit een recht doen aan de 
geringen. Maar dan moet er in de geschiedenis iets ontzag
lijk kroms worden rechtgetrokken, zodat alles kraakt in 
zijn voegen. Dat kan niet anders! Nu, als dat niet gebeurt, 
als er geen orde-op-zaken werd gesteld, geen recht gedaan, 
dan gaat het verkeerd - en dat is het, wat Jochanan ziet 
aankomen. Want de mensen hunkeren terecht naar een 
andere wereld. Religion ist das Gemüt einer herzlosen 
Welt (Marx). Heeft Rome dan niet een beetje kanaliserend 
gewerkt. Jawel, maar onvoldoende en op de verkeerde 
wijze en waarschijnlijk ook steeds minder. Het stelde zich 
aan het hoofd der verdrukten zoals Napoleon III deed in 
1848 die op de ruggen van het lompenproletariaat keizer 
werd om hen daarna voorgoed te vergeten. 



De eerste christenen wisten zich geroepen steun te geven 
aan de stillen in den lande, richting te geven aan hun 
ongericht verlangen, geroepen hun partij-gangers te zijn. 
En dan gaat het er niet om de ondergang, de kladeradatsch 
te bewerken, maar om die te voorkomen, want och, och, 
och als die komt. Vandaar die mengeling van „het kan niet 
anders" en „wat is dat verschrikkelijk", die mengeling van 
o wee en hallelujah, die mengeling van jammeren en jui
chen. Die christenen hoopten dat het uit de duisternis licht 
zou worden, zij hoopten op hoop tegen hoop. Dat was hun 
„godsdienst": stem en richting te geven aan het opium van 
het volk, opdat het niet zou wegdromen. Met alle gevaren, 
dat dit nu juist wel zou gebeuren. Wat zij wilden, wat zij 
vóórstonden was: vanuit de droom der nieuwe wereld op 
te staan en stand te houden en, als het moet, het gericht te 
verwachten, de krisis, waar het doorheen moet gaan. Dat 
gericht is Gods gericht. Het is Gód, die zich in het gericht 
opricht. God richt zich op om te richten. Niet boven in de 
hemel, straks, hiernamaals, maar in de geschiedenis op 
aarde. 

God richt zich op, de vijand vlucht; 
zijn haters voor zijn aangezicht 
als rook zijn zij verdreven. 
God gaf zijn woord, roert nu de trom 
reidanst, gij vrouwen, roept alom: 
dit is de blijde mare. 

(Psalm 68 : 1, 4 ber.) 

32. De messiaanse bruiloft (19 : 5-21) 

Over wie gaat het als in de Schrift en ook in de Apocalyps 
over „God" wordt gesproken? God is de vertaling van een 
hebreeuwse meervoudsvorm: „elohim". Bij dat woord 
elohim moet ter nadere karakterisering altijd iets staan, 
bijvoorbeeld onze God, of de God van Abraham, van 
Isaak, van Jakob, of de God en Vader van Jezus Messias. 
Het gaat er kennelijk om wie of wat de naam van God 
verdient, een woord dat op zichzelf even gemakkelijk 



wordt uitgesproken als welk woord dan ook, misschien 
soms zelfs gemakkelijker, want het is een stopwoord. Het 
is de geestesmacht, die zich in de geschiedenis opricht om 
uiteindelijk God te zijn. Pas als de vertrapte mensen èn de 
geminachte dieren verzadigd zullen zijn, zal Hij uiteinde
lijk God zijn, niet eerder. Pas als God is alles in allen, zullen 
wij terecht van God spreken, de naam voor die nieuwe en 
uiteindelijke mensenwereld en regeermacht. Voordien is 
Hij wel God de facto, maar onerkend, onherkend, Hij is 
het de facto, maar niet de jure. Allerlei machten en krach
ten betwisten Hem zijn rechten. Maar Hij zal, zo geloof
den de bijbelse mensen, zich oprichten glorieus uit de 
mensengeschiedenis, waarin het verschrikkelijk toegaat en 
zal blijken te zijn, wie Hij is: de God der armen en geringen. 

Inmiddels gaat het in de mensengeschiedenis helemaal 
niet fraai en schoon toe. De mensen bestrijden elkaar op 
leven en dood. Het lijkt oppervlakkig misschien niet zo. 
Maar als een bioscoop in brand staat, dan worden die 
keurige bezoekers vechtende hyena's. Vandaar dat de 
Heidelberger Catechismus grimmig, maar tegelijk toch 
omzichtig zeggen kon-niet : de mens, m a a r : b e n van 
nature geneigd God en mijn naaste te haten" (Antw. 5). 
IK! Die neiging blijkt steeds weer als het om leven of dood 
gaat, d.w.z. als de uiterlijke schijn er afvalt, als de sluier van 
de ideologische ethiek wordt weggerukt. In die men
senwereld, waarin niet alleen mensen maar ook dieren ten 
offer vallen, zal God zich oprichten om uiteindelijk God te 
zijn, ook van die dierenwereld. 

Ten behoeve van het mensdom zijn van het begin af aan 
waarschijnlijk dieren geofferd. En daar was een mooie 
religieuze motivering voor: om het leven in stand te hou
den, om de goden te bezweren, om „God" te verzoenen. 
Zo werden de hekatomben aan slachtvee gerechtvaardigd. 
De tempels waren de abattoirs van de oudheid. Bij ons is 
dat gesekulariseerd. Of dat een verbetering is? In zekere 
zin, maar een aktiegroep als „Lekker Dier" weet ons heel 
wat schandalen te melden (kistkalveren, hormoneninjec
ties, legbatterijen). Hoeveel duizenden dieren lijden en 
gaan ten onder ter wille van de maaltijden der mensen? En 
als proefdieren voor hun gezondheid! 



Misschien begrijpen wij van hieruit iets van die rare, 
wilde oproep van de visionaire profeet Ezechiël 
(39 : 17 v.v.). Die wijst de dieren er op, zich maar eens 
lekker te goed te doen aan het vlees en bloed van helden en 
vorsten, tot zij dronken zijn van het bloed, zat van het 
vlees. De dieren worden opgeroepen tot een bacchanaal, 
waarbij zij op hun beurt het vette der mensen mogen ver
slinden. Geen fijn, geen beschaafd beeld. Maar het wordt 
nog erger, want vervolgens worden de mensen die aan de 
geschiedenis kapot zijn gegaan, de armen, de verdrukten, 
uitgenodigd aan dit bacchanaal deel te nemen, waarbij dan 
paarden en ruiters, helden en militairen óp het menu staan. 
Dit alles is niet mis te verstaan in zijn ontzagwekkende 
emotie. 

In het eerste deel van deze uitleg (p. 60) vertelden wij van 
een oud Jiddisch liedje, dat van de grote messiaanse maal
tijd zingt, waar Leviathan en Oeros, die gruwelijke ver
slindende bakbeesten, op de spijskaart staan. Wij hebben 
hier met een woedende versie, een wat wraakzuchtig alter
natief te doen van wat Jesaja (25 : 6-8) in liefelijker woor
den en beelden beschrijft: 

De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, 
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen, 
van heind' en ver zal men aan tafel gaan, 
de Heer is gul en goed voor al de zijnen. 

(Gez. 27, ber. Barnard) 

Pas dan is God de jure wat Hij de facto reeds is: alles in 
allen. Daarom kan ook dan de sluier, d.i. de zweetdoek 
zoals hij in oude tijden over de doden werd gelegd, worden 
weggenomen. Dan is God eindelijk God! Het is onbegrij
pelijk, dat wij op zo een droevige, zo een lijzige manier 
avondmaal, n.b. eucharistie (dank!), vieren! 

Jochanan hoort een stem, die bruist als vele wateren: nu 
is de bruiloft van het Lam gekomen en zijn vrouw, zijn 
bruid, heeft zich al versierd. En dan ziet hij ze staan in een 
heel ander kleed dan die hoer Babyion (Roma Mater, het 
goud en zilver, rood van bloed) in blinkend, smetteloos 
linnen! Die bruid is wit van de gerechtigheden der ge-



heiligden. (De daden, zegt de nieuwe vertaling, nu ja: wat 
die mensen recht vonden, en hoopten.. . dat kan het alle
maal betekenen: dikaiomata.) Dat is in ieder geval de enige 
versiering: recht en gerechtigheid. Zoals Marnix Gijsen 
zong van zijn vader: „Mijn vadertje, hij was rechtvaardig
heid. Hij had de zware last op zich genomen: een eerlijk 
man te zijn. Dat is het grote zoete kwaad, waar, na ons 
Heer Jezus, de sterkste mens aan onder gaat." Gijsens 
vader, een gewone man in Vlaanderen, strekte bij zijn dood 
„zijn bange, rode handen Christus tegemoet". Kijk, dat is 
nu het witte, blinkende linnen van de bruid van het Lam, 
van dat Belhameltje dat met zijn zeven horens de machten 
der duisternis neerstoot. 

Schrijf op! zegt de engel, dit is belangrijk, het opschrij
ven waard en dan volgt weer een „zaligspreking": geluk
kig, wie genodigd zijn tot die bruiloft, tot die maaltijd. De 
ziener valt neer voor de voeten van de bode, want dit is zo 
ontzaggelijk, zo aanbiddelijk: de hereniging van bruid en 
bruidegom, van deze mensen met hun God en Heer, zodat 
ze voorgoed tezamen zijn, geen scheiding meer, zelfs 
nauwelijks nog een onderscheid tussen mens en God. Hij 
valt neer. Maar de engel zegt: laat dat, niet mij aanbidden, 
ik ben maar een mededienstknecht net als jij en je broeders. 
Dat getuigenis van Jezus, dat de profeten inspireert, dat 
jou inspireert, inspireert ook mij. 

Dan gaat de hemel open en ziet de ziener de Messias 
komen op een wit paard en achter hem aan al de geheilig-
den, alleen maar gehuld in dat witte linnen, in die recht
vaardigheid. En dan hoort hij de stem van de zon-engel, die 
tot de vogelen des hemels en de andere dieren zegt: En nu 
jullie eten! het vlees van koningen, van oversten, van paar
den en berijders, het vlees van allen, vrijen en slaven, 
kleinen en groten! Wat wraakzuchtig! roepen wij dan. 
Kijk, het avondmaal van het Lam, dat is mooi. Maar waar
om moeten al die geslachte lammeren en al die afgeschoten 
vogels zich als gieren voeden met het vlees van hun voor
malige verslinders? De tegenvraag echter luidt: Waarom 
moeten uiteindelijk alleen maar een paar arme mensen tot 
hun recht komen, waarom mogen niet ook de vogels en de 
dieren tot hun recht komen? Hoe komt het toch dat die 



toonhoogte van de Schrift niet meer door ons wordt ge
hoord, dat wij doof zijn voor hoge en schrille tonen? Wel, 
omdat wij de geschiedenis altijd netjes en netto willen, 
uitgepakt, ontdaan van gevoelens, niet bruut en bruto. Wij 
kunnen zelf toch ook onze gevoelens niet netto tot uit
drukking brengen? 

Het zijn de mensen die aan het langste eind trekken, die 
altijd weer zeggen: de mensen moeten eens leren zich een 
beetje te beheersen. De mensen aan het kortste eind, wel te 
verstaan, die moeten hun gevoelens onderdrukken, die 
moeten zich inhouden, van geen woede of wraak blijk 
geven. Maar in de Schrift gaat het onbeheerst toe, de onbe
heerstheid van die rechtmatige woede die altijd weer on
derdrukt en gesmoord wordt, want de woede van de 
machteloze wordt op hemzelf gewroken, die slaat altijd op 
hemzelf terug. De verwachting van die gevoelens uit, de 
hoop van de toorn', het woedend verlangen naar een om
kering van zaken krijgt hier stem. Mooi of lelijk, - het 
wordt gezegd, uitgeschreeuwd. Deze ziener zit niet in de 
Berend Boudewijn-stoel om zijn zegje te doen: kijk eens 
aan, het zou goed zijn als de arbeiders hun looneisen ma
tigden. Nee! Laat mijnheer Shell zijn winsteisen matigen! 

,,De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan". Dat is het 
vreemde verwachtingsfeest, dat wij „avondmaal" noemen. 
Het is daarvan, ja waarachtig daarvan, dat de eucharistie 
een teken en zegel is in deze donkere, ondoorzichtige, 
krankzinnige wereld, waar zoveel hoop de bodem wordt 
ingeslagen en zoveel vergeefs geschreid wordt. Dat te vie
ren is geen goedkope zaak, geen grapje, het is een vreemde 
poging om op hoop tegen hoop te leren geloven. Zo 
schuldig als iets, schuldig met de schuldigen, schuldig aan 
de onschuldigen, in het geheel geen toeschouwer of 
buitenstaander, maar restloos geïnvolveerd, zit men aan 
tafel en zingt voor een Koning die nog helemaal niet be
staat. Hij is er wel, maar je ziet Hem niet. En die Jezus, 
waarvan verhaald wordt, die er even was, maar toen was hij 
al opgehangen, die Jezus heeft Hem gestalte gegeven. Die 
Jezus zei: ja maar, de vermoeiden en beladenen moeten 
rust krijgen; kom maar bij mij, ik zal het geven. En Hij zei 
ook: Tempel? Dat is geen tempel, weg ermee, de tempel is 



mijn lichaam. Toen werd het te erg. Dat gaat niet. Dat is 
„het schone kwaad, waar, na ons Heer Jezus, de sterkste 
man aan ondergaat". Efi van die man gaan wij altijd weer 
zingen, toch weer. Wij zingen gaandeweg Hem tegemoet. 
Hij verkwikt mijn ziel, zingen wij, Hij, de Herder, de 
Helpman, Reisgenoot en Broeder . . . van de allerminsten. 
Hij is de verwachting van ons hart geworden. Vanwege 
Hem zien wij die Koning, die er nog helemaal niet is, maar 
die werkelijker is voor het geloof der geringen dan de 
hardste realiteit. Dat alles héb je niet, maar je droomt 
ervan. 

Als Koning opgetreden 
en heerser van 't heelal, 
Wees dan, o Heer, aanbeden ( 

met lied'ren overal. 

De lichten zijn ontstoken, 
de liefde wordt gevierd, 
het leven is ontloken, 
de bruid heeft zich versierd. 

Zo blakende van minne 
in alle waardigheid: 
het smetteloze linnen 
van de rechtvaardigheid. 

(Gez. 112 : 1, 2, 3; ber. Willem Barnard) 

33. Een duizendjarig vrederijk (20 : 1-10) 

Zowel Augustinus als Luther en Calvijn hebben getracht 
het zg. chiliasme van de ziener op Patmos ongevaarlijk te 
maken. Zij waren banger voor de wanorde dan voor de 
orde. Dat klinkt misschien gek; waarom ook eigenlijk bang 
te zijn voor de orde? Omdat orde stichten en orde handha
ven soms veel erger geweld en gewelddadigheid betekenen 
dan alle geweld dat ordestichters zeggen te vrezen. De 
orde-handhavers zijn altijd bevreesd voor de gramschap en 
de grimmigheid van hen die niets te verliezen hebben dan 



hun gebrek: hun tekort aan eten, drinken en een beetje 
levensvreugde. Die hongeren en dorsten wel naar meer, 
maar ze komen er niet aan toe. Ze hebben eigenlijk de 
kracht niet meer om verontwaardigd te worden, laat staan 
die verontwaardiging vorm, kracht, richting te geven en zo 
komen ze in gevaar te geloven dat er een eeuwige, van God 
gegeven orde is, waarin rijk en arm tegenover elkaar staan 
als dag en nacht. 

De reformatoren waren doodsbang voor de chiliastische 
verwachting, waarin zij een joodse droom zagen, die in het 
Nieuwe Testament was achterhaald. Zij hebben het wel 
niet uitdrukkelijk verboden, maar wel kan men merken, 
dat zij hebben geloofd dat de vervulling van die droom bij 
het begin van onze jaartelling „in Christus" was begon
nen. Zo dacht ook Augustinus in tegenstelling tot velen 
voor hem, b.v. Tertullianus, Irenaeus, Justinus. Stellig 
niet, omdat hij het romeinse imperium vereerde, waarvan 
hij toegaf dat het een latrocinium grandium, een rovers
bende in het groot, was. Ook niet omdat hij de civitas dei 
met de kerk zou hebben gelijkgesteld - voor hem was 
trouwens het regnum dei nog meer dan de civitas dei! - , 
maar wel vereenzelvigde hij het duizendjarig rijk met de 
kerk. Zo kwam er een gevaarlijke ontwikkeling op gang, 
die kulmineerde in de bekering van keizer Constantijn, die 
aarzelend tussen Mithras en Christus tenslotte meer in 
Christus als teken van zijn zegepraal zag. Als dan de ro
meinse overheid na hem het christendom tot staatsgods
dienst maakt, wordt de chiliastische droom als gerealiseerd 
beschouwd: de Kerk heerst nu! Deze inkapseling van de 
droom betekent haar feitelijke afschaffing. 

Er is zeker alle aanleiding zich te verweren tegen allerlei 
goedkoop chiliasme, dat bovendien aan mode onderhevig 
blijkt. Iedereen zal dan esperanto spreken. De drughandel 
zal ophouden. De gehele wereld zal drooggelegd zijn. 
Weer anderen: Jezus zal letterlijk op aarde terugkomen en 
wel in Jeruzalem. Die stad zal het middelpunt van de aarde 
zijn. Er zal een wereldregering zijn van christenen met 
Hem. Enzovoort. Aan zulke simplifikaties moeten wij niet 
meedoen. En zo biblicistisch mogen wij Jochanans boek 
niet lezen! 



Als er één ding duidelijk is, dan wel dat de reformatoren 
daarin althans gelijk hadden: die droom is een echte joodse 
droom met allerlei woorden en begrippen uit het Oude 
Testament. Het gaat over de geliefde stad, over de oude 
slang die duivel of satan wordt genoemd. Stuk voor stuk 
joodse begrippen, al zijn zij van elders afkomstig en door 
de joden geleend. Ze kregen in Tenach een eigen inhoud en 
kleur. En zo klinken ze ook hier. Een antieke kerkdeur is 
ook van verschillende bomen uit het bos gemaakt, maar ze 
vormen nu deze deur. In het woord duivel of satan drukt 
Israël - veel meer dan andere volkeren, ook die waaraan de 
term is ontleend - de weerstand uit, maar niet als gelaten te 
constateren feit (het „feit der zonde", waar wij altijd reke
ning mee zouden moeten houden!), maar de weerstand als 
iets waarover zij klagen, ja, waartegen zij een aanklacht 
verheffen. De satan is tegenstander van God en van 'de 
gelovigen, hij leidt de mensen om de tuin, maar hij is geen 
tegengod op gelijke voet, nee, veeleer uitdrukking van de 
ervaring van duisternis, van griezelige ambivalentie, van de 
schrikbarende ontdekking dat het beste in eens kan mee
werken tot aller onheil. Bijv.: wat grondig mis is, con
currentie, moordende competitie, afschuwelijk egoïsme, 
schenkt. . . welvaart. Zulke dingen. Het goede schijnt al
tijd weer tegen de stroom op te moeten roeien, terwijl het 
boze een natuurlijke zwaartekracht heeft, het zet zich van
zelfsprekend door. Israël klaagde daarover, het maakte 
zich daar kwaad over, het schold het „satan": dwarsligger, 
chaotiseur. Maar ook: aanklager, officier van justitie. 
Want zij gaven de satan niet de schuld. Veeleer hadden zij 
er een kwaad geweten bij. Zij werden er door aangeklaagd. 
Het ging niet buiten ze om. Satan was geen alibi. Het 
woord duivel, van diabolos, is grieks en diende als verta
ling van satan. De door elkaar gooier gooide in die zin de 
dingen door elkaar, dat in de geschiedenis steeds weer -
Paulus heeft daar weet van (Rom. 7 : 13-26) - het goede 
het kwade werkt en voortbrengt. Zo een diabolische hel
hond zou een mens in de zelfmoord kunnen drijven, want 
er is geen uitweg uit dit kwade geweten. -

De slang is een dubbelzinnig dier: een doodsdier èn een 
levensdier, een verderf wezen èn een levenswezen, be-



drieglijk-en-wijs, een beest dat lispelend over de grond 
kruipt, maar dat toch snel en in volstrekte zin kennis van 
goed-en-kwaad belooft. Dit probleem van iets wat er wel is 
maar niet zou moeten zijn, maar dat gelukkig toch ook niet 
tot het bestand van de schepping behoort - het is er als iets 
dat van meet af onder afwijzing valt - , is karakteristiek 
voor Israël. In Israël vinden wij ook niet dat wegplamuren 
van de scheuren, dat sussen van de verontwaardiging, dat 
voorbarig en goedkoop troosten van het verdriet, dat on
vermogen om lijden te aanvaarden, op zich te nemen. Niet 
dat ze het ook niet probeerden. Daarom mogen de blinden 
niet om erbarmen roepen: jij, Zoon van David! Daarom 
moeten ze stil zijn, want o wee de openbare orde. 

Maar hoe het ook zij: daar in Israël is die wonderlijke 
hoop op een dichtbijzijnde Godsregering op aarde en een 
binding van die oude slang, die draak, nooit opgegeven. 
Daar is men altijd weer uitgetild boven de angst voor de 
angst, uitgetild boven de blindheid en doofheid voor de 
hongerigen en dorstigen. Verlangen naar vrede in het hier
namaals, naar een verre gouden toekomst, het is allemaal te 
laat, te ver, een schandaal in het aangezicht van de misère 
van de schare. Eens een keer, op aarde, binnenkort, zal die 
oude rot-slang wel duizend jaar, ja duizend jaar, gebonden 
zijn, machteloos zijn. Zo droomde als een echte man uit 
Israël ook Jochanan en geen hoog geestelijk christendom 
heeft het recht (in spiritualistische hoogmoed, dwz. in 
verblinding voor de materiële ellende) deze droom, die 
wezenlijk is in de Schrift, te verdonkeremanen. 

Zalig die geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam! 
Jochanan had die spreuk moeten opschrijven. En dan 
overkomt hem alweer een visioen. Hij ziet een nog grim
miger, nog aandoenlijker droom: daar komt een engel naar 
beneden met een sleutel en een ketting en die grijpt de oude 
slang en bindt hem vast, sluit hem op voor wel duizend 
lange jaren. Wel duizend, zoals een kind dat zegt als het 
onafzienbaar lang bedoelt. Maar toch: een begrensde tijd. 
Daarna zal hij weer loskomen en zal weer volkeren opja
gen, maar echt lukken zal het hem niet meer. En dan wordt 
hij voorgoed weggesmeten. Dan is het afgelopen. Dan 
komt: de hemel nieuw en de aarde nieuw! Maar het karak-



teristiek joodse is, dat de ziener niet genoeg heeft aan dat 
einddoel, verheven en ver. Vóór die tijd moet eerst de aarde 
duizend jaar zonder satan zijn. 

Als er één gemeenschap is, die alleen al door haar bestaan 
voortdurend er op aandringt en er ons aan herinnert, dat de 
aarde des Heren is en haar volheid en dat die aarde gegeven 
is aan de mensenkinderen, dan is dat het joodse volk. 
Natuurlijk heeft ieder mens een eerlijke behoefte te geloven 
dat hij ook partikulier eenmaal voor eeuwig tot zijn zin zal 
geraken, maar de joden hebben altijd weer gezegd: dat is 
niet het enige, niet het eigenlijke. De volkeren, de aarde, de 
mensheid moet tot haar recht komen! De schepping! 

Jochanan droomt zo van een niet-definitieve, relatieve, 
voorlopige, vóór-eschatologische vervulling, niet eeuwig, 
maar duizend jaar, een droomgetal van volheid. Dat is geen 
voorspelling. Veeleer ligt er in besloten, dat de mensenge
schiedenis niet een zo volstrekte warwinkel is als sommi
gen waar willen hebben. En ook dat de geschiedenis, hoe 
verward ook, tot op zekere hoogte door mensen, ondanks 
het duistere raadsel van het kwaad, gemaakt en veranderd 
kan worden. Althans dat zij hopen mogen, zich te kunnen 
inzetten voor meer verlichting. Zo staat daar een mens die 
niet maar wegdroomt, maar die in die spanning van wach
ten èn haasten uitziet naar die dag. 

Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 

Dat alle tyrannie 
eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 

Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 

(Gez. 294 : 4, 5 en 6, Willem Barnard) 



P ; mens kan daarbij niet vergeten hoe onberekenbaar hij 
zelf is: een griezelig fenomeen. Er kan zo maar ineens een 
bom ontploffen. En wat ontploft er dan? De mens zelf! Dat 
gebeurt er als de mens plotseling in volstrekte zin meent te 
moeten, zelotisch, jacobijns. Maar, bijna zou ik zeggen: 
nóg minder geldt, dat het een zaak is van „stil maar, wacht 
maar, alles wordt nieuw", alsof het vanzelf gaat van het 
leien dakje der voorzienigheid. Nee, het is een tocht van 
kou en vreugd, een vuur dat vonkt en kwijnt, een wond die 
heelt en schrijnt (Huub Oosterhuis). 

Zal ooit een dag bestaan? Dat wordt niet sceptisch, maar 
hongerig, dorstig en verdrietig gezegd. O, sabbath Gods, o 
sabbath Gods! Het hoort wezenlijk tot het messiaans ge
loof dat je binnen de grenzen van deze wereld, in deze 
wereldtijd, een andere wereld en samenleving verwacht. 
Niet dat die maakbaar is, of berekenbaar, maar je mag, je 
moet leven en handelen met die hoop en verwachting voor 
ogen. Het is een valse en giftige satanische „wijsheid", die 
zegt: ja maar, het feit der zonde. Zonde is geen feit, heeft 
geen bestand, is geen grond, - zonde, dat woord is een 
klacht en een aanklacht. Zoals een mens zegt als hij iets 
kostbaars breekt: zonde! Zonde is geen stompzinnig feit, 
waarmee je rekening hebt te houden. En zonde is zeker 
geen motor van ontwikkeling en vooruitgang, zoals som
migen ons willen wijs maken. Het oorspronkelijke mes
siaanse geloof is heel kwetsbaar. Wie gelooft lijdt met de 
Messias mee, lijdt aan de vergeefsheid, is in barensnood... 
Stel dat het voor niets zou zijn? Dat de weeën wind zouden 
baren? Dat kan een gelovige niet verdragen: Wij bidden, 
Heer, sta op! De gelovige let scherp op of hij de voetstap
pen van de ware Herder in de wereldgeschiedenis hoort. 
Kom van de hemel af! Blijf daar niet staan, Morgenster! En 
ga op in onze harten! 



VII. H E T B E R O E P O P D E S T A D D E R 
T O E K O M S T 

34. Voor de hoge witte troon (20 : 11-21 : 2) 

In het boek „De laatste der rechtvaardigen" van André 
Schwarz Bart (p. 154) komt een wonderlijk gesprek voor 
van de kleine Erni, de laatste tsaddik, met zijn voorvader 
Mordechai. Erni ligt in bed, zijn over-over-over-grootva-
der Mordechai zit met zijn hand op Erni's nog onder de 
dekens verborgen hoofd, met een roofdierachtig gebaar dat 
in tegenspraak was met de zachte dromerigheid van zijn 
ogen. De grootvader zegt dan zacht: 
„Toen ik je gisteren heb uitgelegd, dat de dood van een 
rechtvaardige niets verandert aan de loop der dingen, heb je 
toen begrepen, wat ik daarmee bedoelde?" 
„Nee, dat heb ik niet begrepen." 
„En toen ik je zei, dat niemand, zelfs geen rechtvaardige 
achter, het lijden aan hoeft te lopen, want dat dat vanzelf 
wel komt, zonder dat je het roept . . . " 
„Dat ook niet," zei Erni verlegen. 
„En dat een rechtvaardige het hart van de wereld i s . . . " 
„ O nee, o nee," herhaalde het kind. 
„Wat heb je dan wél begrepen?" 
„ D a t . . . da t . . . dat als ik sterf, dan . . . " 
„Oh, is dat alles?", vraagt dan die oude Mordechai. 
Erni klaagde nu vol-uit: „ O , ik geloof het wel." 
„Nou, luister dan es goed naar me," zei Mordechai, toen 
hij weer een tijdje had nagedacht. „Zet allebei je oren 
open. . . Als een man alleen lijdt, dan is het wel duidelijk, 
dat zijn smart op hem blijft. Gesnapt?" 
„Gesnapt," zei Erni. 
„Maar als nou een ander naar hem kijkt en zegt: O, wat heb 
jij een pijn, joodse broeder. Wat gebeurt er dan?" 
De dekens bewogen en Erni's smalle neuspuntje kwam 
tevoorschijn. 
„Dat begrijp ik ook," zei hij onderdanig, „dan neemt hij 
de pijn van zijn vriend in zijn ogen öp." 
Mordechai zuchtte, glimlachte, zuchtte wéér. „En als hij 



nou blind is, denk je dat hij het dan ook op zich kan 
nemen. . . " 
„Natuurlijk, met zijn oren." 
„En als hij dan doof i s . . . " 
„Nou, dan met zijn handen," zei Erni ernstig. 
„En als die ander dan heel ver weg is, als hij hem niet kan 
horen, niet kan zien en zelfs niet kan aanraken... Denk je, 
dat hij dan zijn lijden op zich kan nemen?" 
„Eh, misschien kan hij het dan raden," zei Erni voorzich-

Mordechai raakte opgetogen. „Ja, zo is het, mijn lieve 
jongen. Dat is het nou precies, wat een gerechte moet zijn! 
Hij raadt al het lijden dat er op de wereld is; hij neemt het op 
in zijn hart." 

Erni dacht diep na, met de vinger tegen zijn onderlipje. 
Eindelijk zei hij droevig: „maar wat heeft dat voor nut: te 
raden, als er niets mee verandert?" 
„Maar het verandert toch voor Gód," zei Mordechai. En 
toen het kind sceptisch zijn wenkbrauwen fronste, werd 
Mordechai opeens weer verschrikkelijk dromerig: „Wat 
vér i s . . . , " mompelde hij in zichzelf, „wat diep i s . . . 
d iep . . . wie kan dat bereiken?" 

Maar Erni borduurde voort op zijn gedachten, gefas
cineerd door zijn eigen ontdekking: 
„Maar als het alleen voor God is, dan begrijp ik er niets 
meer van! Dan zou Hij dus de Duitsers vragen ons te 
vervolgen? Grootvader, dan zijn we dus niet als andere 
mensen, alle andere mensen. Dan moeten wij God dus iets 
gedaan hebben, anders zou Hij toch niet zo'n hekel aan ons 
hebben, aan ons joden, hè?" 
En in zijn opwinding was hij rechtop gaan zitten en hief zijn 
hand, die zwaar in het verband zat, op en opeens 
schreeuwde hij met een schelle stem: 
„Grootvader, zeg me de waarheid! Zijn wij anders dan 
andere mensen?" 
„Zijn wij ménsen. . .?" vroeg Mordechai. 
Mordechai torende hoog boven het bed uit, en liet zijn 
ogen, die nu heel droefgeestig waren, op het kind rusten. 
Zijn schouders zakten omlaag, zijn muts gleed opzij en 
toen deed een wonderlijke glimlach zijn snor trillen, zijn 



ogen nog dieper in hun kassen zakken, een glimlach van 
een ontzettende droefheid: 
, ,Ja, zo is het," zei de voorvader eindelijk. Hij boog zich 
over het kind heen, omhelsde het krachtig, duwde het weer 
met een ruw gebaar terug, omhelsde het opnieuw en nam 
toen met een onbegrijpelijk gebaar van ontsteltenis de 
vlucht. 
„Arme grootvader," dacht Erni, „oi, oi, oi, arme groot
vader . . . " 

Dit verhaal is hier weergegeven als tegenwicht tegen die 
voorstelling die in hart en merg tegen de essentie van dit 
stuk ingaat: de voorstelling betreffende wat ons te wachten 
staat na de dood en wat er met ons zal gebeuren. Er zijn 
namelijk mensen die hierover een eigenaardig soort zeker
heid hebben. Ik had eens een gesprek met zo iemand, dat 
als volgt verliep. De man zei tegen mij: 
„Ik hoor dat u gelooft dat alle mensen er komen?" 
„Hoezo? Dat geloof ik niet." 
„Niet?" 
„Ik heb zo'n idee, dat er mensen zijn die er komen en die er 
niet komen." 
„Wie dan wel en wie dan niet?" 
„Nou, die niet bij alle mensen willen horen, die komen er 
niet." 
i) • • 

„Kijk maar uit. Er zijn er meer dan u denkt, die niet bij alle 
vlees willen behoren dat het heil van God zal zien. Die zijn 
daar te apart voor!" 
„Ik begrijp u niet." 
„Laten wij het daar maar op houden, dat u mij niet be
grijpt." 
Zo verloopt zo'n gesprek. Het was natuurlijk niet waar dat 
de man mij niet begreep. Hij begreep het heel goed. Maar 
zijn voorstelling, zijn concept raakte in de war. Hij kon 
daar mijn antwoorden niet in plaatsen. 

Wat is de bedoeling van het verhaal over Erni, die merk
waardigerwijs ineens kontakt heeft met één van zijn oerva
ders? Om ons van die godvergeten opvatting af te helpen, 
dat ons vóórgeslacht achter ons zou liggen! Zij zijn ons 
voorgegaan, zij hebben de spits afgebeten. Wat zij hebben 



gedaan en doorgemaakt, behoeft door ons niet te worden 
overgedaan. Wij komen achter hen aan. Het is niet nodig 
alles weer van de grond af aan opnieuw te leren. Als het 
andersom zou zijn en wij waren de pioniers, dan zou elk 
geslacht op een nulpunt beginnen. 

Zo geeft die oude Mordechai een wonderlijk onderricht, 
een onderricht, waarin duidelijk blijkt wat Jezus moet 
bedoeld hebben toen Hij zei: Gelukkig die hongeren en 
dorsten naar gerechtigheid. Bedoeld zijn niet diegenen die 
precies weten wat recht en onrecht is en die exact aanwij
zen: die wel en die niet. Jezus bedoelt: gelukkig de ont
rechten die, tegenover degenen die wel de macht hebben 
maar niet het recht, het niet opgeven toch naar recht te 
verlangen. Gelukkig de mensen met een brandend hart en 
de kwetsbaren met een sensitief gemoed, want zij zullen 
het aardrijk beërven. Daarin onderricht die oude man Erni. 
Lijden is niet meer alleen lijden, niet meer heel alleen lijden, 
als er iemand is die het ziet, hoort, voelt, raakt en zo in 
zich opneemt. Job, stinkend, zittend op de vaalt, wordt door 
zijn vrienden, die hem wel opzoeken, toch heel alleen 
gelaten, want zij zijn niet tot in het diepst mede ontsteld 
over dat aperte onrecht, dat ondoorzichtige wat Job over
kwam. Zij hadden er geen vermoeden van. Maar er zijn 
mensen, zegt Mordechai, die zijn misschien doof en blind, 
maar die vermoeden het wel, die raden het. En dan is het 
toch anders, anders voor God. 

Dit is een vreemd soort denken, een extatisch denken, 
toegegeven. Wie om een antwoord vraagt, wordt er niet 
door bevredigd. Wat wordt daarmee bedoeld: niet hele
maal alleen lijden? Een voor allen en allen voor een. Maar 
wat betekent dat? Verandert dat wat? Of gaat het toch 
allemaal gewoon door? De angst bekruipt je dat de hele 
wereld één groot Auschwitz wordt. En het geloof-in-de-
hel, dat ons wordt opgedrongen, is dat inderdaad niet: 
geloven in een eeuwig concentratiekamp?? Wat voor te
genwicht hebben wij tegenover deze vertwijfeling? 

Heer, herinner U de namen 
van hen, die gestorven zijn, 
en vergeet niet, dat zij kwamen 



langs de straten van de pijn, 
langs de wegen van het lijden, 
door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide 
Vaderhuis, hun toebereid. 

Waarheen zal de mens zich keren, 
die, staand voor uw aangezicht, 
uwe liefde moet ontberen 
bij het eindelijk gericht? 
Heer, zo Gij niet wordt bewogen 
door het breken van zijn stem, 
door de droefheid in zijn ogen, 
is bij niemand heil voor hem. 

(Gez. 273 : 1, 4; M. Verdaasdonk) 

In dit gedeelte van de Apocalyps spreekt de ziener als 
extaticus: hij zag tot zijn vreugde de Bloedstad, het Berlijn 
van zijn dagen, in vlammen staan. Hij zag de satan gebon
den. En dan ziet hij niet zomaar een nieuwe hemel en aarde, 
of zo, maar eerst ziet hij een onmetelijk dodenveld. Hij ziet 
ze staan, de doden, de groten en de kleinen, voor de hoge, 
witte troon. En voor de daarop Tronende vluchtten hemel 
en aarde weg. Jesaja zei van de doden: zij zijn gestorven als 
muggen, weggeworpen als gras. En dan worden die doden 
geoordeeld naar wat in de boeken staat. De Statenvertalers 
en ook Calvijn hebben het uitwendig massieve van deze 
beeldende voorstelling wat getracht te spiritualiseren. Het 
zouden de boeken der consciëntiën zijn. Dat zijn het ook 
wel. De boeken gaan open, waar de geschiedenis in staat. 
Waar het om gaat is echter, dat hier eindelijk en ten lange 
leste recht wordt gedaan op grond van de wérken die in die 
boeken staan, op grond van de geschiedenis der praxis. 
Maar er is kennelijk nog een ander boek: het boek des 
levens. En wie daar niet in staat wordt in de poel van het 
vuur geworpen. Dat zijn de mensen die niet bij.alle vlees 
hebben willen horen. Zij waren apart. En die apartheid 
wreekt zich hier voor goed, zoals in de gelijkenis van 
Lazarus en de rijke. Het levensboek is het boek van het 
leven van het Lam. Het is het boek van het Bokje, van de 



Messias, de Tsaddik, die allerlaatste van de gerechten des
tijds, die het leven en het boek van het leven had gelezen, ja 
gegeten, zich eigen gemaakt. Nu, in dat boek van die 
ene-voor-allen, daarin staat het uiteindelijk, nog meer dan 
in de boeken. En dat heeft met die wonderlijke maatstaf te 
maken, waarover wij het hadden: die bereidheid, die wil
ligheid en openheid, die gevoeligheid en hartelijkheid om 
het lijden te zien, te voelen, te raden en op je te nemen, 
zoals ook de Messias dat deed. Kortom: de vraag of je 
werkelijk" bij alle vlees hebt willen horen, bij de zuchtende 
schepping of niet! Het is daarom, dat wij bij het avondmaal 
ons, door het eten van het brood en het drinken van de 
wijn, lijf en bloed van de Messias toeëigenen, want het is 
dat van Hem dat wij in ons hebben op te nemen. Die liefde 
is het leven. 

Op die hoge, witte troon zit niet maar een willekeurige 
rechter, maar één bij wie vergeleken hemel en aarde in het 
niet vallen. Zoals een harmonium wegvalt als het grote 
orgel begint te spelen. Het is niet een of andere brute 
almacht, die aarde en hemel vernietigt. Maar het is de 
almacht van die liefde, die zich in Christus geopenbaard 
heeft en die ons gezocht heeft hoe wij haar griefden en die 
wij zoeken mogen en zoeken zullen, schoon gans on
waard . . . waarvoor hemel en aarde op de vlucht slaan. Zó 
is die Rechter, voor wie de doden staan. Hier wordt ons 
geen informatie verschaft, geen mededeling gedaan over de 
eschatologische eindafwikkeling, hier spreekt een visio
naire extaticus, een arme bliksem die roept in zijn hart: Ik 
geloof, Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp! Het 
eindgericht is de hunkering naar verheldering van al het 
onontwarbare en duistere. Deze man geeft het niet op, hij 
zegt: aan het kwaad komt een eind, ik geloof in de verrijze
nis der doden, de vergiffenis van de zonden, het leven der 
toekomende eeuw. Het is de droom van die kleine ziener, 
die ook ons nog op de been houdt: 

't Uur van het scheiden is 't bitterst der tijden, zo 
laten wij waken; 
want onverwacht, als een dief in de nacht, zal de 
rechter genaken. 



Zie Hij verschijnt: aan het kwaad komt een eind en 
het recht zal het winnen. 
Heil, Hij bevrijdt ons van angst en Hij leidt ons het 
hemelrijk binnen. 

Alle gebogenen zal Hij verhogen en slaken hun 
kluister. 
Waarheid zal blinken, de leugen verzinken in 't 
eeuwige duister. 

Leed wordt gewroken en hoogmoed gebroken. Gods 
toorn en genade 
komen aan 't licht bij het laatste gericht over goeden 
en kwaden. 

Liefelijk Lam, ongenaakbare vlam, wij zijn schuldig 
bevonden. 
God in het vlees, maak ons vrij van de vrees en bedek 
onze zonden. 

(Hora novissima, Bernard van Morlas van Clu-
ny, vertaling Jan Wit, Ministeriale, p. 53) 

35. Dromen van een nieuwe wereld (21 : 1-8) 

Als wij over de doop horen, denken wij aan de waterdoop. 
In de Schrift echter gaat het altijd primair over de doop met 
de Heilige Geest. Er is een heel boek, dat in later tijd 
Handelingen der Apostelen werd genoemd, maar eigenlijk 
het vervolg van het evangelie van Lukas is, gewijd aan die 
onderdompeling in (het) pneuma hagion. Het evangelie gaat 
over Hem, van wie Johannes de Doper (die met water 
doopte!) zei: die na mij komt zal jullie onderdompelen in 
vuur en geest. Daarover gaat eigenlijk dat tweede boek ook. 
Het vertelt het verhaal van Jezus, nu niet meer rondwande
lend in Galilea en gaande naar Jeruzalem om daar vermoord 
te worden, maar van Jezus die van Jeruzalem uit naar de 
uiteinden van de wereld, naar Rome toe ging in de gestalte 
van de in zijn geest gedrenkte leerlingen, zijn afgezondenen. 



Begonnen is het op het joodse Pinksterfeest. Daar vindt 
een aanstekelijk gebeuren plaats, een revival-beweging zou 
je het kunnen noemen, een joodse opwekkingsbeweging. 
Maar het is toch ook meer geworden dan een binnen-
joodse herleving. Wat gebeurt er? De leerlingen, eigenlijk 
nog jongens, krijgen het te pakken of - misschien beter -
het krijgt hen te pakken. Zo, dat de mensen vragen: wat 
hebben die? Waarop Petrus geestig antwoordt: wij zijn niet 
op die manier waarop jullie het denken dronken! Dronken 
zijn ze wel, maar niet omdat zij om negen uur 's morgens al 
te veel wijn hebben gedronken. Zij zijn nuchter-dronken, 
heel helder, maar ook laaiend, geestdriftig. Wat zij in die 
geestdrift de mensen willen duidelijk maken is: de kennis 
van God, die ze in ongerechtigheid ten onder houden en 
die naar boven wil. Het bleef niet steken in een revival 
binnen het jodendom. Het werd een steekvlam, die de hele 
samenkomst in vlam zette! 

Wat het is, zei Petrus, dat is wat de profeet Joel zegt: Ik 
zal van mijn geest uitstorten op alle vlees, zegt God. En: 
wie Adonai aanroept zal behouden worden. Het was een 
verschrikkelijke tijd waarvan Joel spreekt. Een sprink
hanenplaag, erger dan een vijandelijke overval, heeft alle 
velden kaal, leeg, woest achtergelaten. Joel roept dan: het 
is hier een hel geweest, omkeren! Dan zal de geest worden 
uitgestort! Nu zal niet alles bij het oude blijven! Nieuw 
begin van dit nulpunt uit! Zo was het ook in mei 1945 . . . 
Ook in Joëls tijd is het toch weer bij het oude gebleven. Net 
als toen de Duitsers bij ons alles kaal hadden gevreten. 
Achteraf veranderde er toch weer veel minder dan wij 
gehoopt hadden. Er zijn dan ook altijd weer spotters, die 
zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn toekomst? Want 
sedert onze vaderen ontslapen zijn, sedert de verzetsmen
sen er aan gegaan zijn, is het allemaal bij het oude gebleven. 
Maar Joel heeft gehoopt en verwacht dat de mensen dan 
juist de geest zouden krijgen. Nu, dat is het, zegt Petrus, 
dat is het wat jullie hier ziet en niet dronkenschap; al lijken 
wij dronken, wij zijn nuchter, helder, en zien ver! 

Zo ook die Jochanan. De Romeinen waren betrekkelijk 
goede en verstandige kolonisatoren. Zij probeerden het 
niet te gek te maken, want dan is er gauw een eind aan. Een 



goed kolonisator mergelt zijn koloniën niet uit en voert een 
verstandige kultuurpolitiek. Hij laat zijn onderworpenen 
enigszins vrij zichzelf te blijven, ook religieus. Dat deden 
de Romeinen. Toch was het een verschrikkelijke rijd, want 
al die humane schijn kon de werkelijkheid niet verborgen 
houden: alle schatten gingen naar Rome. Daarom was die 
stad gehaat. En zo droomt Jochanan van een brandende 
stad, van een gericht en van een totale vernieuwing van 
hemel en aarde. Niet omdat hij dat „ziet zitten", zoals dat 
tegenwoordig heet. O nee, die oude man is zich bewust van 
de grenzen, zeker ook van zijn eigen grenzen. Hij lijdt niet 
aan grootheidswaan. En hij is ook geen man die aan illusies 
lijdt. Dat is het niet. Het is ook geen nachtmerrie, die hem 
overvalt, geen droom waarin allerlei teleurstellingen, ver
geefse driften, onvervulde verwachtingen zich op je wre
ken in onherkenbare, gekke vormen. Hij droomt overdag. 
Hij is bij zinnen. Hij kijkt over de zee. Hij denkt aan 
Jeruzalem, dat verwoest is. En Jezus had het nog gezegd: 
Jeruzalem, doe niet zo stom, zo koppig met je politiek. 
Jeruzalem ligt in puin. Dan op de dag van de Heer krijgt 't 
hem te pakken, van boven. De Geest bezielt hem. Geen 
verdrongen teleurstellingen, maar angst én verwachting 
slepen hem mee. Verlangens, hoop en smart staan in hem 
op. En dan ziet hij hemel en aarde vernieuwd, helemaal 
nieuw. De oude hemel en de oude aarde waren niet meer, 
wég, weggevlucht voor de witte troon. 

Dat is het wat ook Petrus bedoelt. Dat heeft Hij beloofd. 
Er zullen oude mannen zijn, die zullen niet bezwijken voor 
de verleiding dat het allemaal tevergeefs zou zijn geweest. 
Zij zullen dromen, dromen van een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde en van een nieuw geslacht. En zij zullen niet 
meedoen met het geleuter over de jongeen van tegenwoor
dig, want die willen terecht in een andere, een betere 
wereld wonen dan hun is nagelaten. Zij zien gezichten van 
wat komt. Er wordt niet gezegd dat ze het zoveel beter 
zullen doen, maar wel: ze zullen de droom niet opgeven. 
Zo gaat het door: die eerste revival is een steekvlam gewor
den, die als een brand om zich heen sloeg. De vuuradem 
van de Geest heeft alle vlees gepakt. De volkeren zullen 
Zijn volkeren zijn. 



Met de Geest gedoopt, gedrenkt in het pneuma hagion, 
hongeren en dorsten wij naar het nieuwe Jeruzalem. Wij 
zullen zien dat het helemaal niet meer op het oude Jeruza
lem lijkt, want het is Utopia, Nergenshuizen, niet op de 
kaart aan te wijzen. Maar het kan, het mag daarom juist 
overal verwacht worden. Overal wordt er gehongerd en 
gedorst naar gerechtigheid, overal. . . vooral waar de 
sprinkhanen het land geteisterd hebben. 

Zoals Henriëtte Roland Holst zong: 

„Want er is altijd iets, waarvoor wij vrezen. 
Wij zijn als vrouwen van vissers op zee, 
Die dag aan dag water en winden lezen: 
Hun hele bezit deint op de golven mee! 
Ons hart is ingescheept op het wereldwoelen; 
Haar stormen en haar stilte doen ons aan, 
Haar branding breekt op ons en wij gevoelen 
Haar rillingen door onze diepten gaan." 

Maar dan geldt ook dat andere, wat zij gezongen heeft: 

„Het weten verloor ik nimmer, 
Dat Gij mensheid komt maken 
Zuiver, zacht en blij, 
En nimmer willigheid verloor ik, 
Als het moet zijn daarvoor te lijden, 
Alles, ook deze p i jn . . . 
Kunt Ge alleen worden doordat wij vergaan, 
Dan komt het op geen verbruikte harten aan. 
Kunt Ge alleen bloeien zo ons hart verdort, 
En groeien wanneer het verbrijzeld wordt? 
Dan weet Ge immers, dat ik mijn hart gaf 
En niets bedong, want dat ware klein en laf. 
Zo bid ik nimmer, dat Ge mijn hart spaart, 
Want op de andere schaal zweeft het geluk der aard. 
Hoeveel duizend harten daarvoor ook nodig zijn 
Gij moogt ze nemen en de prijs blijft klein. 
De prijs blijft klein voor het mensengeluk, 
Al gaan duizend maal duizend harten stuk." 



36. Een nieuw Jeruzalem als een nieuw-Babylon (21 : 9-
22 : 2) 

Jochanan heeft stellig de profeet Ezechiël goed gelezen en 
verstaan. Ezechiël droomde van een stad die helemaal tem
pel was geworden of een tempel die helemaal stad was 
geworden: een tempelstad, hoog tegen een berg gebouwd. 
En nu is het net of je in Johannes' Apocalyps, vooral ook 
hier, Ezechiël weer hoort, maar het is toch anders gewor
den. Dit andere is vooral de oriëntatie op de stad Babyion. 
De vroege Israëlieten leefden in een wereld, waarin Babel 
hèt stadsmodel was geworden. Israël heeft dan ook, dit 
vergeten wij te vaak, veel meer te maken gehad met Babel 
en veel meer ondergrondse verbanden gevoeld met de ba-
bylonische kuituur dan wij denken. Niet alles uit de bijbel 
is Babel, zoals wel gezegd is, maar in Tenach is er een 
geheimzinnige relatie: Babel is intrigerend, al wordt Babel 
ook gescholden. Jeremia kan zeggen: zoekt de vrede van de 
stad - Babel - waarheen Ik u in ballingschap heb doen 
wegvoeren en bidt voor hen tot Adonai, want in haar vrede 
zal uw vrede gelegen zijn (Jer. 29 : 7). 

De Babyloniërs uit Ezechiëls en Jeremia's tijd waren zelf 
tot onderdrukte slaven gemaakt, geknecht, mishandeld, 
neergeslagen door de Assyriërs. Maar eindelijk waren ze 
tegen hun machthebbers opgestaan. Een van hun leiders, 
Nebukadnezar, had een droom voor ogen: een nieuwe 
wetgeving zoals die van zijn vroegere grote voorganger 
Hammoerabi. Bij Nebukadnezar moeten wij niet aan een 
soort Hitier denken, dat is goedkoop. Het ligt ingewik
kelder. Hij liep zeker het gevaar, zoals iedere politicus, 
door het beloop der dingen gecorrumpeerd te raken en is 
daaraan ook niet ontkomen. Maar een droom had hij, een 
voorbeeld had hij ook: Hammoerabi. Hij stichtte een mu
seum. Hij heeft een nieuwe wetgeving beproefd. Hij heeft 
een nieuwe stad gebouwd. Uit de as 'en het puin van de 
door de Assyriërs verwoeste en gebrandschatte stad heeft 
hij een nieuw-Babylon doen herrijzen. Zo ontstond de 
grote droomstad van de oudheid: Babyion. Daarin stond 
die wereldberoemde tempeltoren, die zikkurrat, waardoor 
de hele stad omhoogstak naar de hemel, niet als een gebalde 



vuist, maar als een uitgestrekte hand. Babyion - de droom 
van een stad, de droom van het omhoogwillen. Ge
heimzinnig is die droom. Ja, wat is die eigenlijk? 

Zo droomt ook Jochanan van een stad. Hij zegt het eerst 
zo: Ik zag een nieuw Jeruzalem (of: Jeruzalem nieuw) naar 
beneden komen vanuit de hemel. Die stad was dus eerst 
verborgen. In de bijbel betekent namelijk hemel niet een 
plaats, maar juist: geen plaats, nergens, nog verborgen, 
utopia. Ineens ziet de ziener het omlaag komen zoals het in 
Gods dromen van oudsher moet zijn geweest. Hij ziet het, 
helemaal nieuw: ik zag de heilige stad Jeruzalem nieuw 
naar beneden komen uit de hemel van God. Dan komt 
diezelfde bode (één van de zeven die hem geroepen heeft bij 
het gericht over de grote hoer) en die zegt: kom eens hier, 
ik zal je dat nieuwe Jeruzalem laten zien. Wat hij ziet is een 
Nieuw-Babylon! Want dat model is gebleven, dat utopi
sche model van het vroegere nieuwe Babyion, dat allang 
niet meer bestond, maar toch in de geesten nog leefde. De 
engel sluit zich daarbij aan. 

De stad uit Openbaring 21 en 22 heeft uiterlijk niets van 
Jeruzalem; het is geen „vernieuwd Jeruzalem". Want dat 
had geen straat in het midden. Het had ook geen bomen ter 
weerszijden van die straat. Het had ook geen grote rivier 
die er door stroomde. Dit Jeruzalem-nieuw ziet eruit als 
die droomstad van toen, Babel, met haar grote processie
straat, waarlangs bomen groeiden en waardoorheen de 
grote rivier de Eufraat stroomde. Jochanan droomt van 
„de stad met de fundamenten" (Hebr. 11 : 10) en die ziet 
merkwaardigerwijs eruit als een Nieuw-Babylon. Want 
Jeruzalem is in de Schrift niet het geografische, geopoli
tieke of geotypologische middelpunt, zodat gezegd kan 
worden: daar en daar in het Midden-Oosten zal die nieuwe 
heilige stad liggen. Jeruzalem is in de bijbel de stad, waar
aan de kinderen Israëls geleerd hebben wat stad-zijn wel en 
wat het niet moet zijn. Telkens weer ging het mis en te 
heftiger gingen zij dromen: daar zal Tora van uitgaan. Dan 
zullen de mensen zeggen: er gaat van Jeruzalem sprake uit. 
Jeruzalem was het oefenmateriaal. En Israël ook. 

Daarom is het niet juist om Israël wit-zwart tegenover 
Babel te zetten, wit-zwart tegenover de volkeren, de 



„heidenen". Israël was er en is er juist vóór de volkeren! 
Het gaat in Israël om de volkeren. Het gaat in Israël om de 
mensheid. Jochanan droomt van een wereWhoofdstad, 
waar alle volkeren thuishoren, waar alle kultuurschatten 
binnenkomen en waarvan de poorten naar alle windstreken 
wijd open staan. God houdt er open hof (Ps. 87 nieuwe 
berijming). 

Dit Jeruzalem-nieuw is nog nergens. Het is zeker niet de 
kerk, zoals sommige kerkvorsten en hun exegeten wel 
zouden willen. Nee, het is nog nergens, maar wel overal te 
verwachten. In Amsterdam moet ervan gedroomd worden 
en in New York, maar vooral ook in Jeruzalem, ja tot in 
het onaanzienlijkste plaatsje toe. Ook het kleinste dorp 
ontwikkelt zich immers onontkoombaar in de richting van 
de verstedelijking. De hele wereldsamenleving tendeert 
van landeüjke naar stedelijke leefpatronen. Zelfs in de 
meest agrarische gebieden begint onvermijdelijk de ur
banisatie. Een pijnlijk proces, een verschrikkelijk proces 
ook, maar onomkeerbaar. Produktiemiddelen van steeds 
groter omvang, fabrieken met duizenden arbeiders, steeds 
ingewikkelder technieken. En dat alles nog steeds het 
stempel draagt van het oude Babel, van spraakverwarring 
en vervreemding, ligt niet aan die techniek op zichzelf, ligt 
ook niet aan de verstedelijking. Het zit hem hierin, dat de 
produktiemiddelen en daarmee de wezenlijkste macht, de 
macht over het materiële leven van de mensen, in handen is 
van enkelingen die er privé over beschikken. Het is 
goedkoop om dit geheel als ellende te bestempelen en dan 
te roepen: terug naar de natuur! (Dat heeft Rousseau dan 
ook niet gedaan. Dat zeggen ze maar.) 

Die wereldstad, die overal bezig is te ontstaan en waar
binnen de natuur een levengevende en ontspannende factor 
is, is een geheel van menselijke, maatschappelijke verhou
dingen, is een geheel dat door mensenhanden is gesticht, 
gemaakt. Jochanan dróómt, ja, maar droomt niet weg van 
deze werkelijkheid, niet voorbij aan deze werkelijkheid en 
zegt niet: God moet het maar anders maken! God maakt 
wel iets anders, maar dóór en met mensen, nooit zonder 
hen, nooit over hun hoofden heen. Van deze droomstad 
Jeruzalem-nieuw moeten wij niet zeggen: die zal God in de 



toekomst wel bouwen. Nog minder: dat zal Jezus wel 
doen. God is geen concurrent van de mens. En Jezus ook 
niet. God zal het doen? ja, op de wijze van: „Lely heeft de 
Zuiderzee drooggelegd". Dat deed Lely niet zelf, maar dat 
deden arbeiders in de geest van Lely, volgens zijn plan. Zo 
ook zegt God: ik geef het en jullie moeten het doen in mijn 
geest. Jezus is de inspirator. Hij is het hele inbegrip van 
alles wat mensen dromen en waarom zij bidden. En tot die 
Geest, die in ons woelt en zucht en werkt, bidden wij: klief 
het duister met Uw zwaard, laat de vrede eind'lijk komen, 
die Uw hart voor ons bewaart. Wee ons gebeente, als wij 
die Geest belasteren of beledigen. 

Messiaanse mensen verwachten niet een nieuwe kerk, 
maar een nieuwe oekumene, dit wil zeggen: een nieuw-
bewoonde, een nieuw-bewoonbare wereld. Want God 
heeft de oekumene, de bewoonde wereld die komt, niet 
aan engelen onderworpen, maar - iemand heeft dat eens in 
verbazing gezegd - : wat is de mens, dat Gij, God, aan hem 
denkt en dat Gij hem maar een beetje minder dan de 
engelen hebt gemaakt (vgl. Hebr. 2 : 5, 6a; Ps. 8)? God 
heeft de wereld aan de mens onderworpen. Dat zien wij 
nog niet. De mens de maat aller dingen? De Grieken zeiden 
het en meenden het te zien. Zij hadden wel gelijk, maar 
zien, zien doe je het niet. Nog niet. Toch is het wel zo. De 
mens is hoofdzaak, geen bijzaak. Hij is centraal en niet 
marginaal. Hij is het hart van de schepping. Hem is alles 
toevertrouwd. Wij zien dit nog niet, zegt de He
breeënbrief, maar wij zien wel Jezus vanwege het doodslij
den met glans en glorie bekleed. En daarom zeggen wij: de 
eerste mens was aards uit de aarde, de mens zoals hij 
uiteindelijk zal zijn, die is kyrios (heer), vanuit de hemel. 
Als alles is volbracht zal Hij, de uiteindelijke mens, een 
stad-van-brood-en-spelen zijn. 

37. Geen tempelstad, maar een tuinstad (21 : 22-22 : 5) 

„Uit lange en ontzettende ervaring kent de bijbel de 
werkelijkheid van mensen-met-elkaar: blinden die 
blinden leiden, mensen die elkaar de oorlog leren. 



Maar tegen alle vertwijfeling in droomt dat volk van 
drenkelingen en vermisten en vervolgden het onbe
staanbare visioen, en heeft het doorgezongen tot 
hiertoe: dat hij toekomst heeft, wie? ik? ja jij. Recht 
op mij toe zingen de liedjes van de bijbel: jij bent die 
mens." 

(Huub Oosterhuis, Zien, soms even, p. 143) 

Er is gezegd dat de bijbel ons zou zetten tussen een ideale 
tuin en een ideale stad. Maar dat is te oppervlakkig: de 
bijbel zet ons niet ergens tussen, maar verhaalt van een 
begin en een einde. Beter gezegd: van een aanloop tot 
menszijn, een eerste poging en van dromen van vervulling, 
als alles is volbracht. En op die weg wordt het mensenkind, 
het kind van ha-adam, telkens weer aangesproken. Het 
mensenkind is geen exemplaar van de soort mens, geen 
adamiet, maar het is altijd weer: de ben of bat, zoon of 
dochter van Adam die geroepen is op zijn (haar) wijze het 
mensenleven waar te maken. Temidden van al die men
senkinderen staat dat éne mensenkind, dat naar de herin
nering van zijn leerlingen de uitdagende moed had op de 
vraag: toon ons de Vader (de verborgen, de toekomstige 
Vader) te zeggen: hebben jullie mij dan niet gezien? Als 
jullie mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Ik en de 
Vader zijn één (Joh. 14 : 8, 9; 10 : 30). Hij bedoelde daar 
geen ingewikkelde metafysische dingen mee. Hij sprak 
geen diepzinnigheden uit. Hij zei uitdagende dingen. De 
leerlingen herinnerden zich dat hij altijd weer over het 
mensenkind sprak. „Meester, ik wil u volgen!" „Weet je, 
dat de vossen holen en de vogels nesten hebben, maar het 
mensenkind geen plaats heeft om zijn hoofd neer te leggen" 
(Matth. 8 : 19 v.v.)? „Maar als de mensenzoon komt, dan 
zal hij zitten op de troon van zijn lichtglans en dan zet hij 
alle volken voor zich links en rechts. En dan zegt hij tot die 
rechts staan: Wel gezegenden van mijn Vader, nu moeten 
jullie het koningschap beërven, dat altijd voor jullie be
reid was, want ik was hongerig en jullie hebt mij gespijsd. 
Ik had dorst en jullie hebt mij te drinken gegeven. Ik zat in 
de gevangenis en jullie kwamen bij mij. Ik was naakt en 
jullie hebt mij gekleed. En dan zullen zij zeggen: wanneer 



hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gespijsd of 
dorstig en hebben u te drinken gegeven? Wanneer hebben 
wij u als vreemdeling gezien en hebben u opgenomen? Of 
naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek 
gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen . Dan 
zal hij zeggen: toen je dat één van mijn minste broeders 
deed, deed je het mij! (Matth. 25 : 31 v.v.). Zo sprak Jezus 
over het mensenkind, de mensenzoon, de uiteindelijke 
mens. 

Door zijn leven, en door zijn sterven als konsekwentie 
ervan, heeft Jezus twee dingen laten zién, die onlosmake
lijk zijn: hoe onmenselijk onze samenleving is, zodat er 
voor de waarachtige mens meestal alleen een zwervend 
bestaan, een zoeken en tasten, een bestaan zonder rust
plaats en zonder verworvenheden weggelegd is. Maar te
gelijkertijd : laat je hart niet in de war raken en word niet laf; 
als je in God gelooft, moet je ook in mij geloven, hoor je 
dat, dus je moet ook in het mensenkind geloven! En dan 
zul je nog veel meer doen dan ik, nog grotere dingen doen 
dan ik (Joh. 14 : 1, 12, 16 v.). Want ik zal mijn Vader 
bidden en die zal je een advokaat sturen, een zaakwaarne
mer, een inspirator, een helper: de geest der waarheid. Die 
zal in jullie midden wonen en je zult met elkaar een taal 
spreken van hoop en vrede. Petrus herinnert ons aan Joëls 
droom. Die jongelingen, die dienstknechten en 
dienstmaagden, die ouden ook, zij zullen allen opstaan, 
vervuld van de Geest, en zeggen: het kan anders en het 
moet anders. De bijbel zet ons niet tussen twee dingen, 
maar zet ons op weg, zet ons in gang, van een verloren en 
verlaten natuurtuin uit naar de gouden stad aan het eind der 
tijden. De eenzame weg der menselijke geschiedenis met 
een droom van een stad, voor iedereen gebouwd, waar 
geen leugen meer zal binnenkomen, waar geen „ver
vloekt" meer zijn zal. Een tempel zal daar niet zijn, want -
zegt Jochanan - een tempel zag ik in haar niet. 

Ezechiël droomde nog van een tempel, een nieuwe tem
pel, een tempel die tot een stad was geworden. Hij droom
de van recht, van een land, eerlijk verdeeld onder de men
sen, en van een stroom van levend water, die overal leven 
bracht. En bomen en nogeens bomen! Jochanan heeft deze 



woorden gekend, heeft deze visioenen zich eigen gemaakt, 
heeft ze ingedronken. Toch zegt hij, anders dan Ezechiël: 
een tempel zag ik in haar niet. Er is geen godsdienst meer, 
want er is geen harteloze wereld meer; er zijn geen geestlo
ze toestanden meer en dus is er ook geen godsdienst meer 
nodig. De Here God, alles in allen, gekend van aangezicht 
tot aangezicht, zonder enige vervreemding, in alle direkt-
heid, is met het Lam tezamen de tempel van die stad. De 
Here God zegt Jochanan; hij noemt de Naam, de onuit
sprekelijke naam, die tegelijk het allervreselijkste en aller
diepste en allerintiemste en allerwijdste wil uitdrukken: die 
Bondgenoot, die zich met hen tegen het lot verbonden 
heeft, die Andere, tegen wie ze aanpraatten en tegen wie ze 
aandachten en die toch nergens te grijpen, nergens vast te 
leggen was en die nergens mee samenviel. Die Here God, 
die gans Andere, te zamen met dat Bokje, die Belhamel, is 
hun tempel. 

Hij droomt niet van een zegevierende kerk. Ook niet van 
het onderscheid (de antithese!): hier de gelovigen, daar de 
ongelovigen. Dat is geen dromen, dat is geen dromen 
waard. Hij droomt van een stad waar het geboomte van het 
leven bloeit. Van dat geboomte van het leven had het oude 
verhaal ook al gesproken en gezegd: dat hebben wij niet 
meer, dat is onbereikbaar. Maar het oude verhaal ziet dat 
als méér dan tragiek, zoals de babylonische mythe. Het 
ziet de onbereikbaarheid van de levensboom als iets ge
zonds, want de tuinman en zijn vrouw hebben het er lelijk 
bij laten zitten. Zij hebben acht gegeven op de oude slang, 
de satan, verdraaier, aanklager en beduvelaar. Zij hebben 
gehoor gegeven aan de geest-der-onwaarheid, die de mens 
klein wil maken en in zijn kleinheid dan natuurlijk weer vol 
ressentiment: zeg, is dat waar, je mag zeker niets, je moet 
overal afblijven hè? En toen waren die twee als halfgoden 
op stelten gaan lopen, vernederd en dus vol grootheids
waan. Zij werden weggezonden uit de tuin, bij de levens
boom vandaan. Een engel bewaakte met vlammend zwaard 
het geboomte des levens. Om het leven niet te laten ver
pesten door zulke hele en halve goden, die om de grond, nu 
levensruimte, gaan vechten. Geen tragiek dus, maar een 
uitzending, bijna zou je zeggen een uittocht. In de geschie-



denis mogen zij door schade en schande wijs worden, zij 
mogen in het kwetsbare vlees, bedreigd en op zwerftocht 
de liefde leren. 

Zo heeft de ziener op Patmos dit verhaal gekend. En zó 
heeft hij ook het leven onvergankelijk liefgehad. Zo heeft 
hij gedroomd van een echt leven, niet voor zichzelf alleen, 
maar voor anderen allereerst, niet voor zijn eigen volk 
alleen, maar voor alle volkeren allereerst. Hij droomt van 
een stad, goud zijn de straten en erlangs groeit het levens-
geboomte en dat draagt alle maanden vrucht en de bladeren 
zijn een geneesmiddel voor de volkeren. 

Kinderlijke taal! Roerend naïef zo'n droom! zijn wij 
geneigd te zeggen. Maar laten wij voorzichtig zijn. Jo 
chanan zag geweldige konflikten aankomen. Wij hebben 
dat allemaal gelezen. Dat mogen wij nu niet vergeten. Het 
is een wonder, zeg maar: genade, dat hij nu niet zegt: het 
wordt nooit iets, het is en blijft een goddeloze bende. Hij 
zag de heilige, nu écht: heilige stad, Jeruzalem-nieuw, een 
tuinstad, Babylon-nieuw. God woont er bij de mensen, 
van aangezicht tot aangezicht, wang aan wang; geen gods
dienst meer, zoals in de tijd der vreemdelingschap, want 
allen zijn vervuld van zijn geest. Elke vervreemding is 
opgeheven, elke geestloosheid, elke harteloosheid ook en 
dan is aparte godsdienst overbodig: God is alles in allen. Zij 
hoeven de Tora niet meer te leren. Die is in de harten 
geschreven en zij zijn zo vrij als vogels. 

Dit is geen religieuze futurologie. Het is Nergenshui-
zen, in de meest letterlijke zin: u-topie, maar dat betekent 
tegelijkertijd: het kan overal gebeuren. „Elke seconde is 
een poort waardoor de messias kan binnenkomen" (Walter 
Benjamin). Overal kan de droom gedroomd worden van 
een andere stad, een ander leven. Wie niet kan dromen kan 
eigenlijk ook geen politiek voeren. Niet een politiek van 
het haalbare, maar messiaanse politiek (wat iets anders is 
dan wat gewoonlijk christelijke politiek heet), een waar
achtige poging om de stad van de toekomst dichterbij te 
brengen. Een politiek, die in haar spits messiaans is, een 
politiek die iets van de droom in vervulling tracht te bren
gen. Dat gaat niet langs het mogelijke heen, het gaat nog 
minder in het mogelijke op, maar wel boven het mogelijke 



uit. Als iets een ietsje anders is geworden, is alles anders 
geworden (Henriette Roland Holst). Zulke dromers zoe
ken elkaar op, ze worden bondgenoten, omdat ze beseffen 
dat dit visioen samen gedeeld moet worden en ook samen 
gedragen. Ze vechten niet om individuele bevrijding, maar 
weten: één alleen kan zich niet redden (B. Brecht). 

Deze dromers beginnen bij het begin: zij beginnen hun 
verstand te gebruiken. Zij onderscheiden de geesten of ze 
uit God zijn of niet. Zij ontwarren de feiten. Zo'n dromer 
zegt bijvoorbeeld: „Wat ze in het stiekeme uitspoken is te 
miserabel om over te spreken" en roept: „Wakker wor
den, slaper, dan zal de Messias over je aanlichten!" Zij 
trachten halve waarheden en drogredenen te ontmaskeren 
en hun eigen slaafsheid en gemakzucht te onderkennen. Zij 
worden niet bang van de lange, lange duur van dat beke
ringsproces. Zij weten, waarin hun keuze verschilt van de 
goedkope rebellie tegen het bestaande of van de kort
zichtigheid waarmee sommigen proberen in een hand
omdraai het absolute alternatief door te drukken. Zij weten 
uit ervaring van eeuwen, dat enkel rijping en de zuivering 
van individuele gevoelens en inzichten dit proces van re
volutie en maatschappijverandering dragen kan. 

Als alles is volbracht 
zal hij voor ons een stad 
van brood en spelen zijn. 
De stok die ons regeert 
de bek die ons kleineert 
de dood zal niet meer zijn. 
Doorschenen van zijn licht 
doorschijnend ons gezicht 
voltooid is ons verleden. 
Wensdromen worden waar 
Wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede 

(Huub Oosterhuis, Zien, soms even, p. 144 v., 
vgl. ook p. 173-175) 



VIII. D E „ H E L L E M O R G E N S T E R R E " 

38. Messiaanse polarisatie (22 : 6-15) 

Waarom eindigt het boek Openbaring niet met dat visioen 
van de toekomende stad? Waarom vertelt Jochanan nu nog 
meer? Omdat er juist ter wille van die droom tot hem 
gezegd wordt, dat de tijd nabij is en dat dit niet verborgen 
mag blijven: Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht en 
wie vuil is, laat hij nog vuiler worden; wie een gerechte is, 
laat hij nog meer gerechtigheid doen en wie geheiligd is, 
laat hij nog meer geheiligd worden. Is deze verbolgen, 
heftige taal een verstoring van die droom? Wordt die 
droom weggevaagd? Nee, het gaat hier om messiaanse 
polarisatie. De morgenster oriënteert, ja, maar polariseert 
ook! Veel mensen houden, begrijpelijkerwijs, niet van dat 
woord. Het is ook geen woord om er plezier aan te bele
ven. Maar iets anders is, dat in de Schrift de dingen geschift 
worden, van begin tot einde worden ze onderscheiden, uit 
elkaar gehaald, ontward. De wereldgeschiedenis moet 
door krisissen heen, gerecht en ongerecht moet uitgeschift 
worden, licht en duisternis gescheiden, dat is een onder
toon, ja zelfs een grondtoon in de Schrift. 

Over die schifting wordt vaak heftig en geëmotioneerd 
gesproken in de Schrift, want de mensen hebben er niet een 
zodanige positie buiten de geschiedenis, dat ze be
schouwelijk een theorie over licht en duisternis en een 
antwoord op goed en kwaad konden hebben: zij zaten zelf 
midden in de wirwar. Zij hadden geen positie, geen tijd en 
geen macht om gedistantieerd over goed en kwaad te dis-
kussiëren en standpunten te formuleren. Zij waren te aan
gevochten om beschouwingen ten beste te geven als: elke 
medaille heeft zijn keerzij, er is licht en donker, ieder ding 
heeft zijn licht- en schaduwzijde. Zij hadden de tijd niet om 
gelaten af te wachten onder het wijze motto: laat ons hopen 
en bidden, dat het goede eens zal overwinnen. Zij konden 
niet stil-zijn en afwachten. Zij hadden daar geen mogelijk
heden toe, omdat zij „meer op de vlieg in het web lijken 
dan op de spin" (Abel Herzberg). 



Onder invloed van de profeten hebben ze niet kunnen en 
willen geloven, dat het kwaad een ding-in-zichzelf is, dat 
het iets wézenlijks is. Het is er wel, het is er zelfs penetrant, 
het is er als een loden last; het slaat om zich heen, het duikt 
overal op, zelfs waar je het niet verwacht. En toch is het iets 
dat geen bestand in zichzelf heeft, het is om zo te zeggen 
parasitair. Later drukte men dat zo uit: malum est privatio 
boni, het kwaad is het ontbreken van het goede. Een gat, 
een lek of zoiets. Zo gauw aan het kwaad een eigen existen
tie wordt toegeschreven, een contra-principe dat in zich
zelf bestaat, is de wereld, is het leven opgesplitst. En die 
gespleten wereld is overzichtelijk. Maar die mensen zaten 
juist midden in de onoverzichtelijkheid, in de wirwar van 
de historische verwikkeling, waar niet is uit te komen. Zij 
konden niet theoretisch fraai onderscheiden, opsplitsen-en 
zo een beschouwing mogelijk maken. Zij keken er tegen
aan, van onder af. Niet van boven. 

Dat heeft in Israël de dingen niet gemakkelijk gemaakt. Ze 
werden uitgedaagd, gehoond (en die stem kwam ook van 
binnen, natuurlijk): waar is dan jullie God, die alleen goed 
is, die licht is en gans geen duisternis? Waar is hij dan? 
Daarop hadden zij geen antwoord, behalve: wij zullen Hem 
zien, wij zullen Zijn gelaat zien. En dan zullen wij zeggen: 
Kijk, dit is Hem nou! In vrees en beven hoopten zij op de 
grote schifting, maar zelf konden zij het kwaad niet weg
redeneren. Wanneer zullen wij Hem zien? Als alle volkeren 
een grote maaltijd vieren en als het afgelopen is met het 
moorden. Zo scholden zij de dood uit, zoals Paulus ook nog 
zegt: De laatste vijand, die vernietigd wordt is de dood! Dat 
is dat merkwaardig tegenstrijdige: in het donker zitten en 
dan over het licht spreken (zoals wij in de bezetting over de 
bevrijding spraken!). Dat is heel wat anders dan luxueus de 
dingen van twee kanten te bekijken, genuanceerd en gedis
tantieerd. Een man als Job kwam tegen zulk getheoretiseer 
in verzet. Hij zegt tegen zijn vrienden: je bent nog misselij
ker dan het wit van een ei. Het kwaad, het leed, het mys-
terium iniquitatis is niet te plaatsen. Het lijden is onzinnig. 
Het kan niet worden weggepraat; het kan niet in een polaire 
tegenstelling worden opgenomen en zo gerelativeerd tot iets 
dat er ook bijhoort als noodzakelijke achterkant of zoiets. 



Polariseren is dan ook iets anders dan polaire tegenstel
lingen beschermen. Polarisatie is een gebeuren dat zich in 
het leven voltrekt. Het is iets waar je nauwelijks op hopen 
kunt of hopen durft, want die schifting is een verscheurend 
proces. Toch: in de Schrift hebben de mensen er grimmig 
op gehoopt, dat het ooit aan het licht zou komen wat goed, 
wat recht is én wat slecht, wat schofterig is. Dat is geen 
fatalisme, al kan het erop lijken.-Dat moeten is geen fatum, 
geen noodlot waar een mens zich bij heeft neer te leggen, 
maar het is dat onontkoombare „het kan niet anders" waar 
Jezus van spreekt, als Hij zegt: de mensenzoon moet veel 
lijden. En hij bedoelt: ik ga eraan, je ziet het toch. Jezus 
leest dan de Schrift en vertelt de verhalen: kijk, daar staat 
het. Vanuit zijn eigen levenservaring viel er dan licht op het 
bijbelwoord en vanuit het woord viel licht op zijn leven. 
Heen en weer. 

Zo doet het er ook niet toe, waar het begint bij een mens 
in deze tijd. Hij kan onrecht zien, hij kan onrecht onder
vinden in onze maatschappij en hij zegt: dat kan toch niet. 
Van daaruit begint hij kijk op bepaalde woorden in de 
Schrift te krijgen. Zo ging het ons in de bezettingstijd met 
de psalmen. Zo ging het Ernesto Cardenal en de zijnen ook 
in Nicaragua. Maar het kan ook andersom. Iemand wordt 
opgestoten, opgestuwd door de Schrift en gaat daardoor de 
werkelijkheid scherper zien. De Schrift en het leven, het 
leven en de Schrift horen bij elkaar. 

In dat leven worden wij neergezet. Wij worden er niet 
uitgehaald met een mooie verre droom tot slot: een stad, 
een tuinstad. Nee! Het lijkt een ver slot. Jochanan hoort de 
woorden: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig - -. 
Dat is, begrijpen wij: de handtekening eronder. Klaar! 
Jochanan valt hier voor de engel. Hij was zo aanbiddelijk, 
dat Jochanan voor de voeten van de boodschapper neer
viel. Maar dan zegt de boodschapper: Niet doen! Opstaan! 
Aanbid God! Verzegel de woorden van dit boek niet! Aan 
het eind van Daniël staat, dat de woorden wel verzegeld 
moeten worden. Dat was een boek, dat ver voor de tijd, 
waarvoor het bestemd was, heette geschreven te zijn. 
Daarom moest het verzegeld worden voor die tijd. Als de 
mensen het nodig hebben mogen zij het openen. Het zegel 



is dus het teken van waarachtigheid, van echtheid. Het 
boek ligt verzegeld op zijn tijd te wachten. Zo werd het 
destijds voorgesteld. Zo niet hier! Hier staat: niet verzege
len, want de tijd is nabij. Het is al aan de gang. Dé uit-
schifting is al bezig. De krisis al begonnen. Wie een vuilak 
is, laat hij nog vuiler worden. Wie een schoft is, nog 
schoftiger. Maar wie gerecht is, laat hij doorgaan met ge
recht zijn. Wie geheiligd is, apart ̂ ezet, wie zijn identiteit 
heeft gekregen, toegewijd is aan de zaak van God en de 
mensen, laat die doorgaan op die weg, laat die nog meer 
worden gestempeld, nog meer worden uitgehakt (zoals een 
beeld wordt uitgehakt). Het gaat erom, dat men hoe langer 
hoe meer hoopt en ook wil, dat alles tot schifting zal 
komen. Zoals de psalm zegt: Hij zal verbrijzelen wie ver
drukt (Ps. 72 :2 oude berijming). Dat is geen kapotmaken, 
maar een rechtzetten. De verdervers worden verdorven. 
Het gaat om de aarde, de goede aarde. Zelf blijf je niet 
buiten dit schiftingsproces. Ook bij jezelf moet het gebeu
ren. Het moet aan de dag komen, want dat het halfduister 
zou blijven - , dat kan niet! 

Doe voor ons oog de volkeren ervaren 
dat Gij het bloed hoort roepen van de aarde. 
Die zijn gekerkerd, Heer, verneem hun klachten, 
strek uit uw arm naar wie hun vonnis wachten. 
God Israëls, zie aan 
de hoon U aangedaan 
door wat wij lijden moeten. 
Zij hebben u gesmaad; 
Vergeld het hun en laat 
hen zevenvoudig boeten. 

(Psalm 79 : 4 ber.) 

39. Jezus en zijn komst (22 : 16-21) 

Met alle nadruk staat er nu, aan het einde van de Apoca
lyps: Ik, Jezus, en: Ik ben de wortelstok en het geslacht 
van David, de blinkende Morgenster. Dat herinnert aan die 
opvallende Ik-ben-zinnen in het messiasverhaal van J o -



hannes, geschreven aan het einde van de eerste eeuw. Ik 
ben de ware wijnstok, Ik ben het licht van de wereld. De 
nadruk ligt daarbij heel sterk op het Ik ben. Zover wij Jezus 
kennen uit de andere evangeliën is dit uit zijn mond een 
vreemd geluid. Want daar wordt juist verteld dat Jezus 
altijd afzag van elke zelfbetiteling. Wel heeft Jezus de vraag 
gesteld: wie zeggen de mensen, dat ik ben? Maar als dan 
iemand, als Petrus, tenslotte zijn eigen antwoord geeft: gij 
zijt de Messias, de zoon van de levende God, dan zegt 
Jezus: vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar 
mijn Vader. Petrus mocht eens denken dat het messias-
schap een door de mensen te koristateren kwaliteit is. 
Trouwens: Jezus verbood ook ten scherpste dat tegen 
iemand te zeggen tijdens zijn leven (Matt. 16 :13-20). Ook 
in Johannes' verhaal trekt Jezus zich terug als men hem met 
geweld wil meevoeren om hem koning te maken (Joh. 
6 : 15). De w o o r d e n b e n . . . willen dus geen proklama-
tie tot koning inluiden. Steeds weer zegt Jezus, dat ze 
moeten wachten totdat hij er niet meer is. Ja, als hij uit de 
doden zou zijn opgestaan, dan! Ja, als hij voor hun ogen in 
heerlijkheid zou verschijnen, als hij verborgen in zijn God 
zou verschijnen, dan! Als alles achter de rug is, en zie Hij 
leeft, dan kan hij zeggen: Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven. Ik ben het brood des levens. Maar zolang hij leefde 
tussen geboorte en dood, zolang hij „een mens te veel was" 
(om met Huub Oosterhuis te spreken, Gez. 491 : 2), en 
hongerig en dorstig rondzwierf, heeft hij nooit dat Ik ben 
gezegd; de „historische" Jezus heeft dat nooit gezegd. 

Ik ben, dat zegt de Christus van de romaanse tympanen 
hoog boven de ingang der kathedralen, waar hij zittende 
troont. Dat was een echte, kinderlijke, wel aanvechtbare, 
maar ook treffende beeldvorming van de vroege Middel
eeuwen. Toch zit Jezus daar altijd tussen de anderen, links 
en rechts van hem staande. Hij zit wel hoger, hij tróónt, 
maar hij is niet alleen: de anderen horen bij hem. Want het 
ging hem nooit en te nimmer om zichzelf, het draaide nooit 
om zijn geïsoleerde ik. Hij was geen ik-zegger. Het ging 
juist altijd om het verwijzende, het inkluderende: de zoon 
des mensen moet lijden, de zoon des mensen zal komen. 
Het ging hem altijd om God en de mensen. Zoals ook 



gezongen wordt in het oud-nederlandse Kerstlied: O Heer 
Jesu, God en mense. . . (Gez. 139 : 3). Dat „mense" is een 
enkelvoud, maar moet meervoudig verstaan worden. De 
Kapadocische kerkvaders hebben dat wijsgerig - misschien 
wat stuntelig - getracht te zeggen: Jezus had geen per
soonlijkheid in zichzelf, zijn mens-zijn was onpersoonlijk 
en dus inklusief. Hij droeg ons aller natuur. Zij wilden 
zeggen (volgens Calvijns opvatting; of hij de Kapadociërs 
goed interpreteerde laten wij rusten): het gaat in Jezus om 
de mensheid. Het was de bedoeling om aan te geven, dat 
God en mens één zijn, dat wil zeggen: samen één, zonder 
met elkaar geïdentificeerd te worden. Zij wilden zeggen: 
God is nooit mensloos en dus is de mens, als het er op 
aankomt, nooit godloos, uiteindelijk niet zonder God en 
niet zonder hoop. 

Maar aan het einde van het boek valt dus toch die naam 
Jezus, met nadruk: Ik, Jezus. Dat is opmerkelijk, want 
afgezien van het begin komt deze naam praktisch niet voor 
in het .boek bij alles wat Jochanan zich ziet afspelen: die 
stroom der geschiedenis van miljoenen mensen. Maar ook 
aan het begin staat die naam er niet zo, dat helemaal duide
lijk is over wie Johannes het heeft: over God, over Jezus, 
over de engel, over de dienstknecht Jochanan? Wij herin
neren ons dat daar staat: Openbaring van Jezus Christus, 
die God aan hem gegeven heeft om aan zijn dienstknechten 
te tonen wat weldra gebeuren moet en die hij door de 
zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes te 
kennen heeft gegeven ( 1 : 1 , 2). Zie, hij komt met de wol
ken, en: Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God 
(1 : 7, 8). En als Johannes zich dan omdraait om die 
stem(!) te zien(!), dan ziet hij iemand als een mensenzoon, 
een mensenkind, helemaal verheerlijkt (1 : 12 v.v.). Een 
mensenkind, dat alles achter de rug heeft, niet meer ge
schonden door hartstochten, niet meer gestempeld door de 
lange geschiedenis. En nu aan het einde van het boek neemt 
dit mensenkind het woord en zegt: Ik, Jezus. Nu spreekt 
hij, achteraf, door alles heengegaan zijnde: Ik ben de wor
tel en het geslacht van David, de helle morgenster. Tot hem 
zeggen ze: Kom, Here Jezus! Kyrios, dat is de hoogste 
hoogheidstitel. Zij doen dat niet om van Jezus een god te 



maken, zoals zo vaak is gebeurd. Hij was en is juist geen 
god, ook geen half-god. Hij is vlees, stof en as. Hij heeft 
gezegd: Wat noemt gij mij goed, één is goed: God! 

Die mensvergoding inzake Jezus is het grote verwijt van 
onze joodse broeders en zusters aan ons. Inderdaad, het 
christendom vertoont steeds weer de neiging Jezus te ver
goddelijken, die mens te vergoddelijken. En dus ook: god 
te vermenselijken. Dat verwijt moeten wij ter harte nemen. 
Maar tegelijk moet gezegd worden: God mag niet mens
loos en de mens niet godloos gemaakt worden. De mensen 
uit de Schrift hebben aan Jezus alle namen gegeven, die 
maar denkbaar waren, om duidelijk te maken, dat in Jezus 
het waarachtige God-zijn van God èn het waarachtige 
mens-zijn van de mens is aangelicht. En: waarachtig God is 
de God van Jezus omdat Hij altijd met, bij en voor de 
mensen is. Waarachtig mens is de mens van Jezus omdat hij 
altijd mens-van-God is. Het waarachtige mens-zijn licht in 
Jezus op voor Gods aangezicht. Daar alleen kan het ook 
aanlichten. 

Zó is Jezus het kriterium van wat werkelijk mens-zijn is 
en ook van wat menselijke geschiedenis is. Maar ach, wij 
hebben van hem een „welthistorisches Spektakel" (K. 
Barth) gemaakt, iemand die op de wolken „wederkomt". 
Zo werd het een onpoëtische, massieve wijze van spreken, 
waar alle visionaire klank en toon aan ontbreken. Net 
zomin als de slang in het paradijs „zintuigelijk waarneem
baar" is, maar een figuur uit een teruggewend visioen, gaat 
het hier om een letterlijk terugkomen van Jezus. Jezus 
heeft zelf zo over zijn komst gesproken, dat zijn volgelin
gen gingen roepen: kom, Here Jezus! Dat staat hier ook: 
ergoe kyrie jèsoe, kom, Here Jezus! Er staat niet dat hij zelf 
zegt: Ik kom. Maar, hij die deze dingen getuigt zegt: Ja, ik 
kom gauw. Jezus zelf heeft in de laatste ogenblikken van 
het gevecht niet gezegd: Ik k o m . . . , maar: Je zult de 
mensenzoon zien komen met de wolken des hemels aan de 
rechterhand van de kracht. Dat was de proklamatie, het 
geloof in de overwinning van, in de rechtvaardiging van het 
mensenkind. In het visioen van Daniël 7, wordt iemand
als-een-mensenkind tot de Eeuwige gebracht en hem 
wordt alle glorie en macht gegeven. Zo zegt Jezus het ook: 



'als het mensenkind komt in zijn lichtglans... (Lk. 1 8 : 8 , 
Matth. 25 : 31). Als hij alles heeft doorstaan is dit men
senkind het kriterium. En dan geldt: ik was hongerig en jij 
gaf mij te e ten . . . 

Wie zal dat zeggen? Jezus, zeggen wij dan heel onpoë
tisch, onvisionair. Nee: ,,de Here" Jezus. Dat staat hier! 
Die Here die ons door Jezus is bekend geworden, dat 
Mensenkind, die Zoon van God, aan wie al die titels wor
den gegeven om niet gans en al te hoeven zwijgen. 

Kom, Here Jezus! Dat woord ergoe heeft al eerder ge
klonken in dit boek. Toen het geroepen werd, braken de 
paarden los, wit, rood, zwart, vaal, in het dolle circus van 
de wereldhistorie. Maar dwars daar doorheen klinkt dat 
andere kom! Zij, die het de geest en de bruid horen zeggen, 
laten die ook zeggen: kom! En wie dorst heeft, laat die 
komen. Kom, Here Jezus. Zeg mij wie Jezus is? Zeg mij 
wat mens-zijn is! Wie dat zegt, wie dat vraagt, wie dat 
hoopt, geeft stem aan iets, dat heimelijk en onherkend in 
alle windstreken ruist door alle mensenharten. Het ganse 
schepsel, de ganse mensheid zucht en is in barensnood en 
verwacht met opgestoken hoofde, reikhalzend, het ont-
huld-worden van de zonen en dochters van God (Rom. 
8 : 19). Daarom, aan het einde van deze uitlegging horen 
wij het nog eenmaal: Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, 
ik kom haastig. Amen. Kom Here Jezus. 

Int oosten claer laet blosen 
De dageraet 
De liefelijcke rosen 
Van haer gelaet. 

O helle morgensterre 
Gods eeuwich soon 
Schiet op ons hert van verre 
U stralen schoon. 

Vermeert tot uwen love 
Het crancke licht 
Van onse cleyn gelove 
En toeversicht. 



Maeckt wacker al ons leden 
En traech gemoet 
Om vlytich in te treden 
U paden goet. 

Tot dat wy eens in waerheyt 
Verheven hooch 
Aenschouwen uwe claerheyt 
Van ooch tot ooch. 

(Jacobus Revius, 1586-1658) 

De genade van de Here Jezus, God-en-mensen, zij met 
allen. Amen. 



N A W O O R D 

Het verheugt mij zeer dat, zij het wat vertraagd, het tweede 
deel van Kroons uitlegging van de Apokalyps de lezer in 
handen kan worden gegeven. Het eerste deel kreeg een 
goede ontvangst, zodat er al vrij spoedig een tweede druk 
moest worden opgelegd. Ik denk, dat dit tweede deel even 
voorspoedig zijn weg zal vinden. 

Ds. R. Crouwel, inmiddels predikant in Haarlem-
Schoten, heeft weer de keuze gemaakt uit het overvloedige 
materiaal. Hem komt grote dank toe. Ook de heer J . H. 
Schoorel wil ik nogmaals noemen: hij maakte de band
opnamen. Eveneens mevrouw J . van derZee-Goedemoed. 
Zij heeft alle preken van de band af uitgetypt, een heel 
karwei. Zonder het werk van deze beiden was de uitgave 
onmogelijk geweest. 

Ook professor Deurloo heeft weer zijn bijdrage gele
verd. Twee paragrafen gaan terug op preken van hem. Ze 
passen zo goed in het geheel, dat ik ditmaal maar in het 
midden laat welke het zijn. De opmerkzame lezer (recen
sent!) kan er wellicht toch achterkomen. 

Aan dit deel is een inhoudsopgave toegevoegd, ook van 
het eerste deel, die indertijd uit onbekende oorzaak is 
weggevallen. De bladzijden der beide delen tellen door, 
want beide boekjes vormen een eenheid. Het is ook ge
riefelijker bij het opzoeken. 

Zoals ik in het inleidend woord in het eerste deel al zei: 
Kroon gelooft niet in een theologische wetenschap, die 
zich distantieert van de praktijk van de pastor en prediker. 
De eenheid van de diverse theologische vakken ligt in de 
behartiging van die praktijk. Men kan zeggen: deze uitleg is 
zozeer kanselwerk, dat bijbelgebruik er een goede naam 
voor is maar wetenschappelijke exegese niet. Het is moge
lijk deze onderscheiding te maken, als men maar bedenkt 
dat er geen tegenstelling tussen beide geschapen kan wor
den. Ook het praktische gebruik kan, al wordj dat niet 
expliciet wetenschappelijk verantwoord, heel wel weten
schappelijk verantwoord zijn. Kroon meent aan die maat
staf te voldoen! Het zou kwalijk zijn, indien men „een 



dorsende os zou muilbanden" (Paulus trekt in 1 Cor. 9 : 9 
deze vergelijking tussen een evangelieverkondiger en een 
os) door de wetenschap, die hem ten dienste heeft te staan, 
tegen hem uit te spelen, zodat hij er inderdaad door ge
muilkorfd wordt. Het zou wel eens kunnen zijn, dat zich 
hierin openbaart, dat sommige wetenschappelijke exegese 
de vraag ontlopen wil die op de kansel acuut wordt: wat 
moet er in Gods naam hier en nu gezegd worden? Het zou 
onwetenschappelijk zijn, in Kroons visie, die vraag aan 
Johannes «iet te stellen! Immers: Johannes gunt ons met 
zijn boek geen nieuwsgierige blik in zijn fantasieleven dat 
godsdiensthistorische en joods-apokalyptische archetypen 
herbergt, maar heeft een zaak op het oog, die wij alleen dan 
enigermate verstaan kunnen als wij dezelfde zaak ook in 
het oog vatten. Die zaak is: profetisch te getuigen van de 
alfa en omega, en van zijn voetsporen in de geschiedenis. 

G. H. ter Schegget 



L I J S T V A N S C H R I F T L E Z I N G E N 

Bij de exegese van de Apokalyps heeft Kroon, gedachtig aan een herme
neutische regel van de reformatie, bij elke pericoop (behalve bij de brieven 
in cap. 2 en 3) een schriftlezing uit tenach (het O.T.) en/of uit de 
evangeliën en de brieven (het N.T.) gekozen, die soms met zoveel woor
den, soms ook meer verborgen de uitleg mede bepalen. 

Hier volgt een lijst, die het de lezer vergemakkelijkt de uitlegger hierbij 
te volgen. 

DEEL I 

1. Onthullingen van Jezus Messias (1,1-3) 8 
Jes. 24, 1-6.21.22; 25,6.7; 26,8.9 

2. De stuwkracht in de geschiedenis (1,4-11) 15 
Jes. 24,14-20; 25,6-9;26,l-6; 
Zach. 12,10.11; 14,6-9 

3. De mens, begin en einde (1,12-20) 21 

Dan. 7, 1-3.7.9.10.13; 10,1.4-12.15-19 

4. Efeze (2,1-7) 29 

5. Smyrna (2,8-11) 32 

6. Pergamum (2,12-17) 33 

7. Thyatira (2,18-29) 35 

8. Sardes (3,1-6) 38 

9. Filadelfia (3,7-13) 39 

10. Laodicea (3,14-22) 39 

11. Het ganse schepsel zingt? (4,1-11) 42 
Jes. 6,1-7; 24,14-23; 40,9-31 
Ez. 1-2,2; Ap. Daniël: het lied uit de 
brandende oven; 
Ps. 147; 148 

12. De boekrol der geschiedenis (5,1-7) 45 
Ez. 1,28-2,2; 2,9-15 

13. De Messiaanse lofzang (5,9-14) 47 
Jes. 52,13-53,12 
Rom. 8,1,2,14-39 



14. De paarden en de zielen (6,1-11) 
Zach. 1,7-13; 
Ez. 14,12-23; 
Jes. 25,4-9; 26,1-9 

15. De grote dag van de toorn (6,12-17) 
Jes. 13,1-13; 
Mal. 4,1-3 

16. Goddelijke verzegeling (7,1-8) 
Ez. 8 en 9 

17. De ontelbare verdrukten (7,9-17) 
Jes. 24,4-6,21-23; 25,6-9; 49,7-13 
Ez. 34,l-10a,17-24.31; 
Rom. 8,15-22 
Jac. 5,1-8 

18. De stilte voor de storm (8,1-6) 
Mal. 3,13-4,31 
Jes. 26,1.2,7-9,16-21 
Mat. 6,5-13 

19. Wee hun, die op aarde wonen (8,7-9,12) 
Mat. 23,37-24,2; 24,5-22,25-28,37.42-44 
1 Thes. 5,1-11 

20. Het opgegeten boek (9,13-10,11) 
Jes. 2,1-18; 51,4-10 
Rom. 1,16-23; 16,25-27 

21. De stad en de getuigen (11,1-14) 
Jes. 1,1-28; 2,1-3 
Zach. 1,1-10; 2,1-6; 4,1-14; 5,1-4 

DEEL II 

22. Lof der gramschap (11,13-19) 
Ps. 102,2-3a,8-21; 103,6-10; 104,31-35 
Rom. 1,14-32; 2,1-6; 3,4-6 

23. De vrouw en de draak (12,1-18) 
Jes. 54,1.5-8.l l-14,16-17a 
Rom. 8,22-26a.38.39 

24. Het beest uit de zee (13,1-10) 
Dan. 6,20-29; 7,1-14 



25. Het beest uit de aarde (13,11-18) 
Jes. 29,9-24; Ez. 33,1-11,17-20 

26. De vrijgekochten van de aarde (14,1-5) 116 
Jes. 2,1-5; 35,5-10 

27. De volharding van de heiligen (14,6-13) 119 
Jes. 51,9-11.17.18.22.23 

28. De oogst der wereld (14,13-20) 
Joel 2,18.3,2; 3,13.18; 
Jes. 63,1-17 
Mat. 13,18-30.36-39 

123 

29. De zeven slagen 127 
Ez. 5,1.2.17-24; 6,8-12; 7,1-7.14-17,22; 8,1.2.16; 
9,3.8.13; 10,1.21; 11,1; 12,1.29.40; 14,5-8.10-16.21.22; 
15,1-18 

30. De grote hoer op het beest (17,1-18) 133 
Nah. 3,1-7 
Mal. 3,16-4,4; 

31. Jammeren en juichen (18,1-24; 19,1-5) 139 
Luc. 6,12.13.17-26; 
Jac. 4,13-17; 5,1-9 

32. De messiaanse bruiloft (19,5-21) 142 
Jes. 25,1-9; 26,1-6; 63,1-6 
Ez. 39,9.10.17-23 

33. Een duizendjarig vrederijk (20,1-10) 147 
Jes. 40,9-11; 48,20; 52,7.8; 65,8.11.13-25 

34. Voor de hoge witte troon (20,11-15; 21,1-2) 153 
Jes. 50,4-8.10; 51,4-8.12-14.21-23 

35. Dromen van een nieuwe wereld (21,1-8) 159 
Joel 1,15-20; 2 
Jes. 65,17-23; 
Hand. 2,1-17 
Rom. 8,14-16.18-26a 
2 Petr. 3, 3-13 

36. Een nieuw Jeruzalem als een nieuw-Babylon (21,9-22,2) 163 
Gen. 10,1; 11; 
Jes. 51,17-23; 60,1.8-15 
Ez. 40,1-4.6.8.11.13.17.28.32; 42,15; 43,1-7.9.10.1 la; 
47,1.2.4-7.9.12; 48,35 



37. Geen tempelstad, maar een tuinstad (21,22-22,5) 166 
Ez. 47,1-12; 
Zach. 14,5-9 / 

38. Messiaanse polarisatie (22,6-15) 172 
Jes. 25,1.2.4.6-9a; 26,1.5a.6.9b.l3-17-20 
Dan. 12,1-5,8-10.13 

39. Jezus en zijn komst (22,16-21) 175 
Mat. 25,31-40 
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Inleidend woord 5 

I. Het leerhuis van de verwachting 8 
1. 1 : 1-3 Onthulling van Jezus Messias 8 
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geschiedenis 15 
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15. 6 : 1 2 - 1 7 De grote dag van de toorn . 57 
16. 7 : 1-8 Goddelijke verzegeling 62 
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18. 8 : 1 - 6 De stilte voor de storm 72 
19. 8 : 7-9 : 12 Wee hun, die op aarde 

wonen 75 
20. 9 : 13-10 : 11 Het opgegeten boek 81 
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DEEL TWEE 

V. De volharding tot de oogst 99 
23. 12 : 1-18 De vrouw en de draak 99 
24. 13 : 1-10 Het beest uit de zee 105 
25. 1 3 : 1 1 - 1 8 Het beest uit de aarde 111 
26. 14 : 1-5 De vrijgekochten van de 

aarde 116 
27. 14 : 6-13 De volharding van de heiligen 119 
28. 14 : 13-20 De oogst der wereld 123 

VI. Het gericht over het grote Babyion 127 
29. 15 : 1-16 : 21 De zeven slagen 127 
30. 17 : 1-18 De grote hoer op het beest . 133 
31. 1 8 : 1 - 1 9 : 5 Jammeren en juichen 139 
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33. 20 : 1-10 Een duizendjarig vrederijk . 147 
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35. 21 : 1-8 Dromen van een nieuwe 
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