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Voorwoord 

Het is niet de opzet geweest van deze commentarenserie om een gedeelte over 
inleidingskwesties of over problemen betreffende de exegese aan de eigenlijke uitleg vooraf te 
doen gaan. Dat ik meen bij deze poging tot commentariëring van de Openbaring niet "met de 
deur in huis" te kunnen vallen, is een gevolg van de zeer bijzondere opgaven, die juist het 
laatste bijbelboek stelt aan uitleg en prediking.  

Ten aanzien van de exegese der overige nieuwtestamentische geschriften kan men grosso 
modo zeggen dat, bij alle verschil in aanpak en methode, er eigenlijk maar twee 
mogelijkheden voor de uitlegger zijn. a. Hij kan deze documenten uit een ver verleden 
inderdaad enkel als zodanig beschouwen en ze op filologisch-historische manier verklaren. 
Een principieel verschil tussen een commentaar op een bijbelboek en een op Homerus of, wil 
men een tijdgenoot van de auteurs van het Nieuwe Testament: Petronius, bestaat dan niet. b. 
Hij kan ook, met alle respect voor en gebruikmaken van de historischfilologische gegevens, 
trachten het feit dat het Nieuwe Testament prediking is en norm der prediking van de kerk in 
het heden, te verdisconteren.  

Zo eenvoudig is het met de Apocalypse niet gesteld. De uitleg van dit boek, ook qua genre het 
enige van zijn soort in het getal der canonieke boeken van het N ie uwe Verbond, kan allerlei 
wegen kiezen. Enkele daarvan willen we hier aangeven 1.  

Noot 1 Een vrij uitvoerige geschiedenis van de uitlegging der Openbaring vindt men in de 
commentaar van Bousset, p. 51 vlg. Beknopter bij Hadorn, p. 14 vlg. (Commentatoren die meer 
dan enkel historische waarde hebben, worden in het vervolg alleen door het noemen van hun 
naam aangehaald, eventueel met de bladzijde, waar het inleidende gedeelten of een "excurs" 
betreft. De naam van een commentator zonder pagina-aanduiding verwijst naar de uitleg van 
dezelfde plaats, die gemakkelijk genoeg te vinden is aan de hand van de tekst. Wanneer men dus 
bij de exegese van een tekst bijvoorbeeld een citaat vindt aangegeven met: (Swete), houdt dit in, 
dat men in de commentaar van Swete bij de uitleg van dezelfde tekst dit woord zal aantreffen. 
De volledige titels, met jaar en plaats van verschijnen, plus de naam van de serie kan men vinden 
in de bibliografie op p. 269. Monografieën en artikelen worden op de gebruikelijke wijze 
aangehaald.) 

Daar is de exegese, die poogt alle trekken van de Openbaring (afgezien van de absolute 
voleinding in de laatste hoofdstukken) terug te vinden in de geschiedenis, die Johannes heeft 
meebeleefd. De Duitsers hebben daarvoor de, helaas onvertaalbare, uitdrukking: 
"zeitgeschichtliche Exegese". De Openbaring wordt dan een soort kroniek van de "histoire 
contemporaine" in de geest van "Keesings Historisch Archief", maar overgebracht in de 
geheime taal van visioenen en aan de apocalyptische literatuur ontleende beelden. Deze uitleg 
kon uit de aard der zaak, pas toen men er eventueel voor uit durfde te komen dat men de 
Apocalypse niet als Heilige Schrift zag, door sommigen als de alleen mogelijke worden 
beschouwd, met uitsluiting van alle andere methodes. Spitta (zie bibliografie) ging in dezen 
het meest consequent te werk. Het herkennen van gebeurtenissen uit Johannes' tijd in zijn 
geschrift is nog geen consequente "zeitgeschichtliche Methode"; dat in dit boek wel degelijk 
toespelingen op gebeurtenissen uit de tijd van de schrijver te vinden zijn, wist reeds de auteur 
van de eerste nog bestaande commentaar erop, Victorinus van Pettau (in het jaar 303 als 
martelaar gestorven). In de zestiende eeuw hadden protestanten als Bibliander en 



katholieken als de geleerde jezuïet Alcazar sterke nadruk op deze historische trekjes gelegd, 
evenals later ten onzent Hugo de Groot; en zo zouden er meer te noemen zijn.  

Diametraal tegenover de "zeitgeschichtliche" staat die uitleg, die we, alweer met een 
onvertaalbaar duits woord, als zuiver "endgeschichtlich" kunnen aanduiden. Is voor de zuiver 
zeitgeschichtliche interpretatie "alles al gebeurd" (op een kleine rest na), voor de zuiver 
endgeschichtliche uitlegging is er eigenlijk nog "niets gebeurd". Volgens een endgeschichtliche 
beschouwing in reincultuur geeft de Openbaring in de vorm van beelden een relaas van iets 
wat nog helemaal in het verschiet ligt. Deze opvatting vindt men bij vele sektariërs (die dan 
trouwens meestal menen net aan het begin van het "openen der zegels" te staan), en ze is ook 
in orthodox-kerkelijke kringen nogal verbreid.  

De grote nieuwtestamenticus Zahn, daarbij voortbouwend op Beck, heeft de 
"endgeschichtliche Exegese" verdedigd met alle wapens, die hem in zijn enorm arsenaal van 
kennis ter beschikking stonden.  

Een derde wijze van uitlegging, welke gedurende de middeleeuwen en later ook bij de meeste 
reformatorische theologen deheersende is geweest, zien we thans (gelukkig!) sterk op retour. 
We kunnen deze noemen: de kerk- (casu quo wereld- )historische uitleg. Daarbij ziet men het 
zó, dat de inhoud van de Apocalypse een schets geeft, in de vorm van beelden natuurlijk, van 
de geschiedenis der kerk (of eventueel der gehele wereld) vanaf de tijd dat Johannes schreef 
tot aan het einde. Men hééft het programma, zoals op een concert, en kan aflezen aan welk 
nummer men thans toe is. Het is mogelijk te zeggen: vandaag aan de dag zijn we in hoofdstuk 
zoveel, vers zoveel. In de vierde eeuw was het Tyconius, die met deze aanpak begon, maar 
zelfs Augustinus heeft er, zij het uiterst voorzichtig, gebruik van gemaakt. Later, in de 
middeleeuwen, werd deze methode op hoe langer hoe vreemdsoortiger manier aangewend. 
Allerlei pausen, bisschoppen en andere figuren, die thans zelfs bij de kerkhistorici van 
professie nauwelijks meer bekend zijn, heeft een middeleeuws exegeet als Alexander Minorita 
in de gestalten uit de Openbaring teruggevonden 2.  

2 Deze historisch buitengewoon interessante commentaar van Alexander Minorita, Expositie in 
Apocalypsim. (Monumenta Germaniae Historiae, ed. A. Wachtel), Weimar 1955, is ook belangrijk 
door de miniaturen, die de handschriften versieren. Grotere invloed had Nicolaas van Lyra, 
eveneens een franciscaan, met zijn Postillae, die, te zamen met de oudere Glossa Ordinaria en de 
latere Annotatienes van Paulus van Burgos, het standaardapparaat van de laat-middeleeuwse 
exegeet vormden. Nicolaas van Lyra (overleden 1340) laat het duizendjarig rijk met de 
oprichting der bedelorden beginnen! De bijbel met het genoemde drievoudige apparaat is 
herhaaldelijk gedrukt. De bekendste editie is die van Frobenius in Bazel uit 1494.  

 

De Reformatie deed oorspronkelijk niet zoveel met het boek Openbaring; zelfs wenste de 
jonge Luther het niet als een onderdeel van de Heilige Schrift te beschouwen, al werd hij later 
voorzichtiger. Twijfel aan de canoniciteit heeft Calvijn nooit uitgesproken, maar het zegt toch 
wel iets, dat het laatste bijbelboek het enige is, waarop hij geen commentaar heeft geschreven. 
Waagde men zich wel aan een uitleg, dan was dat echter de kerkhistorische, fel antirooms 
toegespitst; de paus is de Antichrist, enz., enz. Onder de calvinisten hebben speciaal de 
coccejanen, bekend om hun uitermate gekunstelde verbondenleer, zich met de verklaring van 
de Apocalypse beziggehouden. Vooral de vermaarde Vitringa heeft daar veel scherpzinnigheid 
aan verspild.  

Zeer geporteerd voor deze beschouwingswijze was het duitse piëtisme. Het heeft iets triests, 
aan te zien hoe de, uit dit piëtisme voortgekomen, geniale schriftuitlegger Bengel een 



geweldige denkarbeid en eruditie wegsmijt aan dwaze rekensommetjes om het jaar van de 
wederkomst van Christus precies te kunnen aangeven, een pogen dat bovendien nog 
(vreemde paradox bij een hyperbiblicist! ) pertinent ingaat tegen het woord van Jezus dat dag 
en ure verborgen zijn 3.  

3 J. A. Bengel, Gnomon Novi Testamenti. Na de eerste uitgave in 1773 talloze edities. Ik heb de 
stuttgarter uitgave van 1891 gebruikt, waarin ook Bengel's in het duits geschreven verklaring 
van de Apocalypse fragmentarisch verwerkt is. Als voorbeeld van de fantasterijen, waaraan dit 
soort "uitlegkunde" zich te buiten gaat, een algemeen overzicht van de gang der 
wereldgeschiedenis, zoals Bengel die in de Openbaring ziet geprefigureerd. De zeven zegels 
duiden aan: gebeurtenissen uit de jaren 97-98; de eerste vier trompetten slaan respectievelijk op 
de tweede, derde, vierde en vijfde eeuwen wat toen geschiedde. Het eerste wee bestrijkt de 
periode 510-589; gedurende de periode 589-634 is er een "intervallum" geweest. Daarna komt 
het tweede wee, dat duurde van 634-840 (waarbij dient bedacht, dat de jaren 800-1836 in hun 
geheel de "non-chronus" vormen, een periode gekenschetst door "reges multi" ). Van 840-947 
komt een intermezzo na het tweede wee. De 1260 dagen van de Vrouw, die het kind baart, duren 
van 864-1521, maar het derde wee van 947-1836 (men ziet, dat er dus ook heel wat 
"overlapping" plaatsvindt). De "tijd, tijden en een halve tijd" strekken zich uit van 1058-1836; in 
deze periode verschijnt het eerste Beest. In 1209 vindt de oorlog tegen de heiligen plaats en het 
"eeuwige evangelie" wordt in 1614 door de piëtistische leraar Spener geproclameerd. 

In het jaar 1810: begin van de zeven schaalvisioenen. In 1832 komt het Beest uit de afgrond en in 
1836 volgt de wederkomst plus het begin van het duizendjarig rijk, dat in 1936, na het algemene 
oordeel, plaats maakt voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. (Zo zijn er eindeloos vele 
schema's gemaakt.) Het zou onrechtvaardig zijn tegenover de grote Bengel niet te vermelden, 
dat in het "Meer des Irrturns", van zijn uitlegging der Apocalypse, af en toe ook wel treffende 
woorden staan. Over het algemeen echter is het oude Gnomon, dat zo vaak een voorbeeld voor de 
exegeet is "hoe het moet", waar het de Openbaring attaqueert, een prachtig voorbeeld van "hoe 
het onder geen voorwaarde moet", een waar "schip op strand, dat een baken in zee" is.  

Het antwoord op deze tegenwerping, zoals men het ook aan Bengel toeschrijft: dat daar 
namelijk sprake is van "de dag en het uur", maar dat het jaar duidelijk bekendgemaakt wordt 
door de Schrift, is wel het fraaiste voorbeeld van onvrijwillige theologische humor, dat ik ken. 
Anders dan een Miller en een Rutherford, ook vermaarde parousierekenaars, heeft Bengel het 
trouwens niet hoeven te beleven, dat het door hem becijferde jaar van de wederkomst, 
namelijk 1836, voorbijging zonder dat er iets bijzonders gebeurde 4.  

4 Interessante sociologisch-psychologische beschouwingen over het gefrustreerd worden van 
dergelijke verwachtingen geeft het boek van Festinger, Riechen en Schachter, When Propbecy 
faits, Minneapolis 1956.  

De vorige eeuw bracht, samen met de grandioze opbloei van de vergelijkende godsdienst 
geschiedenis in het algemeen, ook voor de Openbaring van Johannes in het bijzonder de 
godsdiensthistorische analyse. Deze wees voor het eerst op het merkwaardige feit dat tal van 
voorstellingen uit dit boek treffende overeenkomsten vertonen met figuren en gebeurtenissen 
uit de mythen, speciaal van de semitische volkeren. Gunkel gaf de eerste stoot in deze 
richting; Boll wees op de frappante beïnvloeding van de kant der antieke astrologie en 
Bousset's commentaar op de Apocalypse was het meesterstuk in dit genre. Lohmeyer dreef de 
methode bijna ad absurdum (vgl. bibliografie). Veel van wat de Religionsgeschichtler naar 
voren hebben gebracht, is van blijvende waarde en niet zonder belang voor een verstaan van 
het boek. Waar een Bousset c.s. te weinig oog voor hadden, was het feit dat dergelijke 
overeenkomsten zelden aan een bewuste ontlening toe te schrijven zijn. De antieke mens 
ademde deze godsdienstige archetypische figuren als het ware in, zoals hij de lucht inademde. 



Het is dan ook geen boutade maar een serieuze opmerking, wanneer men zegt dat de geleerde 
van nu beter op de hoogte is met de "stamboom" van sommige ideeën uit de Openbaring dan 
de schrijver van dit boek zelf. De vraag of de Apocalypse een boodschap heeft voor het heden, 
komt bij de meeste Religionsgeschichtler niet op, wèl bij Lohmeyer trouwens.  

Een van de minst verbreide interpretaties der Apocalypse is de psychologisch-mystieke, 
waarbij men het toneel, waarop het in de Openbaring beschrevene zich afspeelt, verlegt naar 
het innerlijk van de individuele christen. Middeleeuwse mystici hebben dat soms gedaan, 
maar tot vandaag aan de dag kan men bij mystiek en piëtistisch aangelegde zielen iets 
dergelijks wel aantreffen. Het boek van professor De Hartog over de Openbaring bijvoorbeeld 
tendeert sterk in deze richting 5.  

5 A. H. de Hartog, Openbaring van Johannes, Amsterdam 1935.  

Men zou misschien als laatste mogelijkheid van ik wil niet zozeer zeggen uitleg vàn als wel 
omgang mèt het boek Openbaring kunnen noemen: een houding die met "zuiver 
kerygmatisch" nog het best omschreven wordt. Dat is de aanpak, waarbij men enkel de vraag 
stelt: wat heeft een woord als dit in de situatie van vandaag ons te zeggen? Evenwel is dat een 
houding, die men alleen als homileet en niet als exegeet kan aannemen. Wil men zo te werk 
gaan met het laatste bijbelboek van begin tot eind, dan is het resultaat een bundel (mogelijk 
voortreffelijke!) preken, of een postille, maar geen commentaar.  

Ideaal zou zijn de waardevolle elementen van de hierboven geschetste methodes (voor zover 
er tenminste waardevolle elementen in worden aangetroffen) tot een synthese te brengen. Nu 
is een ideaal per definitionem niet bereikbaar; schrijver dezes kan dan ook niet meer doen 
dan verklaren, dat dit ideaal hem althans voor ogen zweeft. Daarbij moet ik wel verklaren, dat 
mijns inziens in een dergelijke synthese voor twee van de genoemde uitlegkundige 
instellingen geen plaats kan zijn, omdat ik deze voor een begrip van de Openbaring van 
Johannes als volstrekt waardeloos beschouw. Om te beginnen kan ik in de kerk-, subsidiair 
wereldhistorische aanpak niets anders zien dan een museumcuriositeit : van belang, zelfs 
vaak van groot belang, voor het verstaan van de periode, waarin ze floreerde en van de 
mensen, die zich ermee onledig hielden, maar zonder enig belang als het erom gaat de 
boodschap van de Apocalypse te vernemen. Het is een vruchteloos pogen het laatste 
bijbelboek als een programmaboekje van het werelddrama te interpreteren.  

Nauwelijks gunstiger kan in mijn opinie het oordeel luiden over de consequent 
endgeschichtliche methode, die dit boek wel niet tot een schouwburgprogramma, maar tot 
een soort Enkhuizer almanak degradeert. Een profeet is geen waarzegger en de beide hier 
afgewezen methodes hebben dit gemeenschappelijk, dat ze van de dichterlijke profetie van 
Johannes waarzeggerij maken. Een endgeschichtliche interpretatie, welke het alles ziet in een 
toekomst, die "nog niet begonnen is", heeft bovendien dit nog gemeen met een zuiver profaan-
historische, zeitgeschichtliche exegese, dat ze de Openbaring voor de prediking zo goed als 
uitschakelt; pas in de eindtijd zullen de, nu nog duistere, orakels immers helder worden, als 
men het zó beschouwt.  

Nu behoeven we niet te kiezen tussen een opvatting, die van de Apocalypse, hoe dan ook, een 
boek met voorspellingen à la Nostradamus maakt, en een andere, waarbij die gezien wordt als 
een tijdeloos iets, een geschrift dat ons eeuwige waarheden verkondigt, zonder contact met 
historische gebeurtenissen. Hier ligt geen "entweder-oder". De Openbaring heeft iets te 
maken met de geschiedenis, dat is duidelijk. Allereerst dient men de "Zeitgeschichte" te geven 
wat haar toekomt. Het lijkt mij onweersprekelijk, dat de gebeurtenissen van zijn dagen de 
auteur ten zeerste hebben beïnvloed en dat tenminste een deel van zijn werk een 
weerspiegeling is van de geschiedenis van het christendom gedurende een korte periode in de 



tweede helft van de eerste eeuw. Voor een deel zullen het zelfs vaticinia ex even tu zijn, maar 
het gaat zonder twijfel te ver om met een radicaal-zeitgeschichtliche exegese het geheel als 
een vaticinium ex even tu (eventueel met uitzondering van de slotakkoorden) te beschouwen. 
De schrijver heeft naar het verleden en naar de toekomst gezien. Dingen die in het verleden 
lagen, presenteert hij een enkele maal in de vorm van beelden en visioenen, welke in hoge 
mate beïnvloed zijn door het Oude Testament (meer speciaal de profeten) en door de laat-
joodse apocalyptiek (vooral het boek Daniël, waarin hetzelfde procédé wordt toegepast) en 
die zo de vorm kunnen aannemen van opzettelijk duistere orakelspreuken; de goede 
verstaander uit zijn tijd had aan het woord, dat hij hoorde, genoeg. Daarnaast profeteert hij 
ook over de toekomst, wat allerminst inhoudt dat hij die toekomst in details voorspelt. 
Hetgeen hij aanschouwt in de toekomst, is de komst van het Godsrijk, een gebeuren dat echter 
voorafgegaan zal worden door ontzettende weeën. Het rijk van de Antichrist, het Beest, dat hij 
belichaamd vindt in het imperium romanum en verpersoonlijkt in Nero redivivus, zal 
ondergaan. In de wereld ziet hij een strijd, die gaat tussen de machten van het kwaad en de 
aanbidders van God. Maar hij weet: de Here regeert en het Lam is al overwinnaar: dat zal 
blijken in de toekomst. Dat Johannes deze overwinning ook chronologisch als zeer nabij 
beschouwt, is evident, doch dit was bij Paulus niet anders. Over de "Parousieverzögerung" 
zullen we hier maar niet spreken. Grandioos is de wijze, waarop Johannes, niet als waarzegger 
maar als profeet, vooruitgezien heeft: het grote conflict, dat eeuwen zou duren, het conflict 
tussen degenen die enkel aan de "Kyrios Christos" absolute gehoorzaamheid kunnen geven en 
hen die deze volstrekte overgave opeisen voor de "Kyrios Caesar". Dat heeft hij inderdaad 
vooruitgezien, want in de dagen, waarin hij zijn boek opstelde, of dat nu onder Vespasianus 
dan wel Domitianus plaatsvond, was in elk geval nog niet waar te nemen hoe onverzoenlijk dit 
conflict zou zijn. Maar reeds in dit vroege stadium was het hem duidelijk geworden, dat het 
niet ging om incidentele moeilijkheden, misverstanden, die door een beter begrip uit de weg 
geruimd kunnen worden, doch om een botsing van twee levenshoudingen, waartussen geen 
vergelijk mogelijk is. Om die reden ziet hij een massale vervolging als onvermijdelijk. De 
gelovigen moeten dat weten en zich daarom klaarmaken. De tijdelijke dood moeten ze 
geringschatten; "het rijk zal hun toch blijven". Daarbij hoeven ze niet te wachten op de 
overwinning van het Lam, want het Lam heeft al overwonnen. Wat nog komen moet is de 
totale vernietiging van de vijandelijke machten, een proces dat Johannes zich trouwens in 
twee etappes ziet afspelen. De beslissende slag is geleverd, maar de gelovigen zijn nog 
betrokken in achterhoedegevechten van het meest moorddadige karakter, en de ziener spoort 
hen nu aan om, in de kracht van het geloof, ervoor te waken dat ze in deze 
achterhoedegevechten, geestelijk gesproken, zouden sneuvelen. Het gaat hier om een 
waarschuwing aan de laffen en de lauwen, die mogelijk in verleiding zouden kunnen komen 
om het Beest te aanbidden. Geschriften die de titel "Exhortatio ad martyrium", aansporing tot 
het martelaarschap, droegen, zijn er bij de kerkvaders verscheidene te vinden, maar Johannes' 
boek is de eerste "exhortatio ad martyrium". "Wees getrouw tot in de dood", dat is het thema 
van het hele werk; in die woorden is de prediking van de Apocalypse samen te vatten.  

 

 

 

Deze prediking is het blijvende in dit werk, dat in veel opzichten als een gelegenheidsgeschrift 
aangemerkt kan worden. De tijdgenoten die, beter dan wij ooit zullen kunnen begrijpen, 
konden verstaan op welke gebeurtenissen, personen en toestanden in deze wonderlijke 
beelden gezinspeeld werd, zijn erdoor gesterkt in hun getuige (martys) -zijn. Ons heeft de 
inkleding uit de aard der zaak minder te zeggen. Een ingaan ook op die inkleding kan dienen 



tot beter begrip van de zaak, maar is niet direct essentieel voor de kern van de prediking. De 
strijd tussen God en Satan gaat door tot God heeft getriomfeerd, en zolang blijft ook die 
essentie van het boek Openbaring van belang.  

Houdt men rekening met een diepgaand onderscheid tussen de essentie der prediking van de 
Apocalypse en de, geheel door de tijd van ontstaan gestempelde, inkleding daarvan, dan volgt 
daaruit mijns inziens, dat men het zeitgeschichtliche niet kan missen, maar niettemin moet 
trachten door te stoten tot de kerygmatische kern. Daarbij kan ook het resultaat van de 
religionsgeschichtliche exegese wel het een en ander verduidelijken, mits met voorzichtigheid 
gebruikt. Zelfs het mystiekpsychologische hoeft in homiletisch verband nog niet helemaal 
taboe te zijn, wanneer de homileet weet wat hij doet. Volstrekt taboe lijkt mij de kerk- en 
wereldhistorische uitlegging. Daarvan zegt de knappe uitlegger Hadorn terecht: "Dagegen 
muss auf jeder kirchengeschichtlichen und weltgeschichtlichen Deutung mit vollern Ernst 
verzichtet werden. Es sind keine geschichtlichen Personen und Ereignisse in der Offenbarung 
geweissagt, weder Konstantin, noch der Papst, noch Muhammed, noch die Reformatoren, 
noch Napoleon, weder die Völkerwanderung, noch die Kreuzzüge, noch die Reformation, noch 
die französische Revolution, noch endlich der Weltkrieg".  


