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CERT (VU) 
Vrijdag 16 juni 2006 
Studiedag Eschatologie (10:00 – 16:00) 
Henk Bakker 
 
‘Publieke rehabilitatie van de martelaren. Over vroeg kerkelijke toekomstverwachting en haar 
actualiteit.’ 
 
Zo’n twee jaar geleden zong de Portugees-Canadese pop artiest Nelly Furtado (nu nog hoor je 
de song regelmatig): ‘When you feel so powerless, what are you gonna do?’ (als je je zo 
machteloos voelt, wat kan je dan doen?) Ze beschrijft de machteloosheid van mensen die 
macht zoeken. Machtelozen zoeken macht om niet het gevoel te hebben te verdwijnen, 
irrelevant te zijn, voor niets te bestaan. Geen mens kan zonder een zeker gevoel van macht (ik 
bedoel macht in de zin van een gezond gevoel van zelfrespect en zelfwaarde [Hebr. kabôd1] – 
ijle zelfverering is wat anders). Macht is nodig om je leven aan te kunnen, het te beheersen en 
vast te houden. Met het gevoel van een zekere macht bouwt een mens ik-sterkte op en durft 
hij zich te onderscheiden van andere mensen. Wie zijn of haar omgeving kan controleren, 
existeert en komt boven zijn eigen leven uit. Het leven is immers ‘Sorge’ (de 
verantwoordelijkheid voor het bestaan op je nemen) en juist macht helpt om aan die zorg 
enigszins te ontstijgen. 
 
Met deze opening zitten we volgens mij recht in het hart van de vroeg kerkelijke 
martelaarsliteratuur, waaronder ik ook het boek Openbaring reken. De apocalyps van 
Johannes is van voor tot achter een christelijk geschrift dat wil laten zien dat God het 
uiteindelijk voor de onschuldige martelaar opneemt. Openlijk kiest Hij zijn zijde, stelt God 
Zelf de martelaar achteraf in het gelijk. De focus van het boek Openbaring ligt bij deze 
openlijke vindicatie en rehabilitatie. De auteur heeft daarmee een beweging in gang gezet die 
door andere vroeg kerkelijke schrijvers is overgenomen en gekopieerd. 
 Al direct in het begin van het boek wordt de eerste martelaar geïntroduceerd. In een 
kort briefje aan de engel van de gemeente van Pergamum wordt een zekere martelaar 
‘Antipas’ genoemd (2:13). We weten niets van deze man, behalve dat de profeet hem namens 
Jezus ‘mijn getuige, mijn getrouwe’ noemt (ho martus mou, ho pistos mou). Het Griekse 
woord martus heeft hier de connotatie van ‘getuige, met het oog op lijden’, dus bloedgetuige 
(cf. Hand. 22:20 ivm Stefanus, to haima Stephanou tou marturos sou).2 Antipas werd om zijn 
geloof gedood en sindsdien werd zelfs gesproken over ‘de dagen van Antipas’ (en tais 
hemerais Antipas). Blijkbaar is deze christen een roemruchte dood gestorven. De dagen van 
Antipas waren dagen van bittere vervolging en geestelijk terreur. Antipas was een voorbeeld 
voor velen en hield zijn rug recht. Zijn kwalificaties waren die van Jezus, want Jezus wordt 
ook ho martus ho pistos genoemd (1:5; 3:14). Jezus leverde het christelijke prototype van 
waar martelaarschap. Antipas was Jezus waardig gevolgd. 
 Na hem volgen in het boek Openbaring nog velen die zich niet laten breken. We 
zouden kunnen zeggen dat Antipas die hele groep na hem belichaamt. Hij is als het ware een 
corporatieve figuur geworden, vertegenwoordigde voor de Johanneïsche gemeenschap de 
collectieve identiteit van de martelaarskerk. Onder het vijfde zegel dat Jezus – het lam (alleen 
Hij is in staat een rechtvaardige ontknoping van heilsgeschiedenis te garanderen!) – opende 
ziet de ziener van Patmos ‘zielen’ van vermoorde christenen onder een hemels altaar zitten 

1 Zie C. John Collins, ‘kbd’, in Willem A. Van Gemeren (ed.), Dictionary of Old Testament Theology & 
Exegesis, Vol. 2 (Grand Rapids: Zondervan, 1997) 577-587. 
2 Zie Anna Maria Schwemer, ‘Prophet, Zeuge und Märtyrer. Zur Entstehung des Märtyrerbegriffs im frühesten 
Christentum’, Zeitschrift für Theologie und Kirche 96 (1999) 320-350. 
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(6:9-11). Ze zijn ‘geslacht om het woord en om het getuigenis dat zij hadden’ (dia ten 
marturian hen eichon). Het getuigenis dat deze martelaren hebben is het ‘getuigenis van 
Jezus’ (he marturia Iesou, cf. 12:17; 19:10; 20:4), dat wil zeggen: ze hebben de 
lijdensgeschiedenis van Jezus op hun lippen en zijn bereid omwille van die geschiedenis 
dezelfde weg te gaan. In 12:11 wordt ditzelfde gezegd met de woorden: ‘En zij hebben hem 
[de draak] overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en 
zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.’ 
 Het zijn deze martelaren die onder het hemelse altaar van God vragen om hun recht. 
Maar let op hoe zij het vragen. Ze gaan de via negativa, omdat ze al zo lang op hun recht 
moeten wachten. Hun woorden zijn niet: ‘Heer onze God, wreek alstublieft ons bloed!’, maar: 
‘Hoelang oordeelt en wreekt U ons bloed niet!’ (6:10) Het is dit goddelijke ‘niet’ waar zij 
tegenaan lopen. Gods reactie is dan ook wederom een ‘nog niet’. Opnieuw moeten zij 
wachten en ontvangen witte klederen. God is buitengewoon geduldig en genadig – zelfs naar 
hen die hun macht op gruwelijke wijze misbruiken. 
 Deze zielen nemen het recht niet in eigen handen. Zoals Paulus schreef, zo denken ook 
zij: ‘Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er 
staat geschreven dat de Heer zegt: “Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden”’ 
(Rom. 12:19). Zij brengen hun gevoelens van bitterheid bij God. Zij bepleiten hun zaak bij 
Hem. Jezus leerde zijn leerlingen om hun vijanden lief te hebben (Matth. 5:44), maar dat sluit 
een rechtvaardig ingrijpen van God ten behoeve van de verdrukten allerminst uit. Martelaren 
kunnen tegelijk bidden voor hun vijanden en vragen om hun recht. 

Op het zesde zegel volgt als het ware een intermezzo waarin de ziener een enorm grote 
groep martelaren schouwt die ‘uit de grote verdrukking’ komt. Deze verheerlijkte christenen 
dragen witte gewaden en hebben palmtakken in hun handen en zingen tot God. Ze zullen niet 
meer hongeren en dorsten en vallen niet meer ten prooi aan de hitte. De tekst zegt: ze hebben 
‘hun gewaden gewassen en ze wit gemaakt in het bloed van het Lam’ (7:14). Hier staat dan 
wel niet dat de martelaren het getuigenis van Jezus hebben, maar feitelijk gaan de woorden 
verder dan dat. Het bloed van Jezus waste hun klederen schoon. Ze zijn met hun leven de 
dood van Jezus ingegaan (cf. de doop door onderdompeling). In navolging van Christus tot 
het einde, in de volharding (zie 13:10; 14:12), lag een schoonwassing die de martelaar de 
hemel garandeerde. Martelaren konden absoluut zeker zijn van de opstanding uit de dood. 

Ook in het intermezzo na de zesde bazuin treden martelaren op. Twee figuren die 
martures worden genoemd worden uiteindelijk door ‘het beest’ overwonnen en gedood 
(11:7). De twee figuren lijken sterk op Mozes en Elia (redivivi), worden gekenschetst als 
profeten (11:3, kai propheteusousin) en staan na 3, ½ dag op uit de dood (11:11). Ze varen ten 
hemel terwijl hun vijanden machteloos moeten toezien. Het korte zinnetje ‘kai etheoresan 
autous hoi echthroi auton’ (11:12) spreekt boekdelen. Is dit niet precies de God van Psalm 
23? ‘Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen’ (Ps. 23:5). De 
onderdrukten gaan de heerlijkheid in onder het toeziend oog van hun belagers. Denk 
bijvoorbeeld ook aan het verhaal van de arme Lazarus en de rijke vrek in Lucas 16 (19-31). 
De rijke lijdt pijn in een vlam en moet toekijken hoe Lazarus heerlijk in de armen van 
Abraham ligt. Er zit als het ware een zekere genoegdoening in dat de machtigen zich nu eens 
zelf machteloos weten en zich zo ook voelen. 

De zeven zegels in het boek Openbaring kunnen worden gezien als voorlopige 
waarschuwingen – zij vormen de opmaat naar het einde en oordeel, maar zijn het eschaton 
nog niet. Alle zeven zegels moeten worden gebroken vooraleer de boekrol met de ontknoping 
van de heilsgeschiedenis werkelijk open gaat. Bij het openen van het zevende zegel kwam er 
dan ook een stilte in de hemel die een half uur duurde. Je zou kunnen zeggen: nu is de boekrol 
open en de hemel houdt de adem even in. Een plechtige en heilige stilte wordt in acht 
genomen. Nu zal onomkeerbaar en definitief door God worden ingegrepen. Daarop dienen 
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zich zeven bazuinen aan. Ook bazuinen zijn slechts nog aankondigers. Met andere woorden: 
God is oneindig geduldig en dat houdt pas bij de zeven schalen op. Vlak voor de zevende 
bazuin klinkt het: ‘er zal geen uitstel meer zijn!’ (10:6). Bij het blazen van de zevende bazuin 
klinken stemmen die roepen: ‘uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te 
worden en om het loon te geven…’ (11:18). Nu is het uit met het zoet en het zacht. De rek is 
eruit – de rek is op. 

De schalen – de schalen van Gods gramschap (16:1) - zetten het einde in en worden in 
rap tempo over de wereld uitgegoten. Alleen bij de derde schaal wordt nader ingegaan op de 
reden van de zware oordelen. De zeeën en rivieren en waterbronnen veranderden in plassen en 
aders van bloed. Alles met water kleurde rood. Waarom? De tekst is daar duidelijk over: ‘En 
ik hoorde een engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij 
Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten 
vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend! (16:5-
6). De engel drukt uit waarom Gods oordeel terecht is: ‘ze hebben het verdiend!’ God 
verandert water in bloed, omdat ze zo van bloed hielden. God zegt eigenlijk: hier heb je je 
bloedbad – stik er maar in! Jullie hebben het verdiend! 

Veelzeggend is het, dat de ontknoping van de heilsgeschiedenis in het eschaton in het 
teken staat van axioi eisin (‘ze hebben het verdiend’, 16:6). In de woorden klinken 
genoegdoening en ook een zekere ironie door. Ze hebben zo hard voor het bloed gewerkt, 
bloed zullen ze krijgen. Bloed hebben ze gezaaid, bloed zullen ze oogsten. ‘Bloed’ is een 
macabere rode lijn die dwars door het boek Openbaring heen zijn sporen trekt. Met name het 
bloed van de ‘heiligen en profeten’ wordt genoemd (16:6; 17:6; 18:24). 

Na de zeven schalen treedt er in de tekst een soort verdichting op. De lezer krijgt 
gespecificeerd te zien hoe met het moordlustige Babel wordt afgerekend, de hoerige stad die 
het waagde om Gods volk te breken. De stad zal zelf worden gebroken. Zo staat het ook 
letterlijk vermeld. Bij de zevende schaal al beeft de aarde. De grote stad Babylon breekt 
daarop in drie stukken uiteen (16:19, kai egeneto he polis he megale eis tria mere). 
Hoofdstukken 17 en 18 beschrijven vrij gedetailleerd hoe dit oordeel verloopt (‘Ik zal u tonen 
het oordeel over de grote hoer’, 17:1 to krima). De hoer Babylon, de moeder aller hoeren en 
gruwelen (17:5) – een beeld dat staat tegenover de bruid van Christus (cf. 19:7; 21:2, 9) – is 
bovenal ‘dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus’ 
(17:6, kai eidon ten gunaika methuousan). Dronken van bloed wil zeggen dat de vrouw zich 
aan de moord op christenen te buiten is gegaan. De dood van christenen maakte haar blij, ze 
kon erom schaterlachen. Doden was haar bezopen verslaving. En let nu op. Ineens worden 
hemel en heiligen en apostelen en profeten opgeroepen om te schaterlachen. ‘Wees vrolijk’ 
zegt een engel, omdat God de rechtszaak tegen deze vrouw nu gaat volvoeren (18:20, to 
krima). Eindelijk begint de langverwachte rechtszaak! De getormenteerde zielen hebben er 12 
hoofdstukken op zitten wachten onder het altaar! De stad valt in stukken uiteen en wat wordt 
er gevonden? Waar eindigen nota bene de zegels en bazuinen en schalen mee? Waar gaat het 
God om als Hij het oordeel eindigt met het knakken en breken van Babylon? In 18:23 staat 
het: ‘En in haar werden gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht 
zijn op de aarde.’ 

Met felheid en jaloersheid zoekt God het bloed in de grote stad. Elke steen keert Hij 
om. En Hij vindt het terug. ‘Hier dat bloed van mijn volk!’ ‘Je hebt het opgezopen, dus ik 
breek je en zal het van je afeisen.’ Nu gaat het God niet alleen meer om het bloed van 
profeten en heiligen, maar om de levens van allen die op aarde afgeslacht zijn. Het zinloze 
lijden wordt in al zijn planetaire en universele proporties ernstig genomen. Er is geen bloedig 
lijden in de kleinste schuilhoeken van het verdoemde Babel of God weet het en komt erop 
terug. De profeet Jeremia schreef al eeuwen eerder: ‘Babel moet evenzo vallen voor de 
verslagenen van Israël, als voor Babel vielen de verslagenen van de gehele aarde’ (51:49). Al 
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het bloed dat aan Babels handen kleeft zal gewroken worden.  Onmiddellijk daarop zet het 
hemelse legioen van engelen en heiligen in met de bevestiging in koor: ‘Halleluja! Het heil en 
de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn 
oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en 
Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand geëist’ (19:2). 

Dit afeisen komt in hoofdstuk 19 Jezus eigenhandig doen. Jezus komt daar op een wit 
paard als krijgsheer aangegaloppeerd in een tenu dat stijf staat van geronnen bloed! (:13). Dit 
is niet zijn eigen bloed, hooguit het bloed van zijn krijgers – aannemelijker is dat dit het bloed 
is van Gods tegenstanders, de machtigen die zich vergrepen aan onschuldige burgers, in het 
bijzonder de christenen. De parallel met Jesaja 63 is helder.3 Daar wordt aan iemand die uit 
Edom komt rijden gevraagd: ‘Hoe komen uw kleren zo rood, als de kleren van iemand die de 
wijnpers treedt?’ Dan wordt geantwoord: ‘Ik heb de perskuip alleen getreden, geen van de 
volken hielp me daarbij. Ik trad hen in mijn woede, vertrapte hen in mijn toorn. Hun bloed 
spatte op mijn kleren, al mijn kleren werden besmeurd’ (NBV, Jes. 63:2-3). Wat het 
gruwelijke opspatten van bloed uit een perskuip betreft, Openbaring 14:20 zet met deze 
metafoor nog heftiger aan: ‘De wijnpers werd buiten de stad getreden. Er kwam een grote 
stroom bloed uit, zestienhonderd stadie lang en zo hoog als het bit bij een paard.’ Het lijkt 
erop dat niet bloedloos met Babel afgerekend kan worden. Gerechtigheid gaat ergens over 
(hoe belangrijk is de tsedaka – hoe belangrijk is de tsaddik!). 

In het boek Openbaring is Babel de trotse en ijzig berekenende samenleving die over 
lijken gaat. Babel is de grote stad zonder mededogen, waar het grote geld het bloed van velen 
doet rondpompen. De harten gaan sneller kloppen bij de gedachte aan zijden sjaaltjes, 
paarden, huizen, gouden kettingen, vakanties en vreemd gaan. Maar dat is niet alles. 
Christenen waren qualitate qua een aanklacht tegen deze levensvorm en riepen met hun 
andere levensstijl (zoals ook vaak de joden) irritaties en minachting over zich af. Christenen 
stonden nu eenmaal niet bekend als loyale Romeinse burgers. Soms kwam hen dit duur te 
staan en moesten zij het met de dood bekopen. Net als het onschuldige bloed van Abel van de 
grond tot God riep (Gen. 4:10), zo roept in het boek Openbaring het bloed van alle 
onschuldige slachtoffers van het foute Babelse systeem om vergelding. ‘Hoelang moeten we 
nog wachten?’ We lazen het al in hoofdstuk 6:10. Eindelijk was het zover. De tijd van to 
krima breekt aan. 

In 17:1 wordt to krima profetisch getoond. In 18:20 mogen hemel en aarde zich alvast 
om to krima verblijden. Feitelijk  ontvangen de martelaren hun recht pas in hoofdstuk 20. 
Daar staan de gevallenen op uit de dood en regeren zij met Christus voor 1000 jaar. Tronen 
worden opgesteld en dan staat er met vage bewoording vermeld ‘en zij zetten zich daarop en 
het oordeel werd hun gegeven’ (20:4). Wie ontvangen hier to krima? Wie anders dan zij die al 
hoofdstukken lang daarom gevraagd en gesmeekt hebben? Namelijk de ‘zielen van hen die 
onthoofd waren om het getuigenis van Jezus’ – ja, zij van de zin die volgt op de ‘tronen’. De 
tronen die worden opgesteld zijn bestemd voor de vervolgden, de vertrapten en verlatenen (cf. 
Dan. 7:9, 22, 27; Luc. 22:30; 1 Kor. 6:2). Met krima wordt in de Schrift meestal een negatieve 
gerechtelijke uitspraak bedoeld. Dit vonnis betekent ook het recht (en gelijk!) van de 
onderdrukte.4 Hij of zij die eerst de mond moest houden, wordt nu openlijk – door de hoogste 
autoriteit in hemel en aarde - in het gelijk gesteld. God is een ware krimaneel! Hij is er op uit 
om de gekwetste en gebroken kleinen openlijk op een troon welkom te heten. Ze krijgen hun 
gelijk. Hun gelijk is zo belangrijk dat dit omkleed en versierd en verheerlijkt wordt. Het is een 
gelijk in purper en zilver en goud vervat. De tranen worden van de ogen afgewist (21:6) en 
van buiten (exo) kijkt het donkere tuig toe (22:15). ‘Buiten’ zijn de liefhebbers van moord en 
dood, leugen en beulswerk. Zij mogen zich vergapen aan de verkwikkende troost die de 

3 Cf. G.K. Beale, The Book of Revelation (NIGTC; Grand Rapids: Eerdmans, 1999) 957-960. 
4 Zie H.M.F. Büchsel, Theological Dictionary of the New Testament 3,942. 
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heiligen ontvangen. Het zien van de vijanden ‘buiten’ brengt gevoelens van veiligheid met 
zich mee. De geplaagden kunnen nu werkelijk tot rust komen. De ‘genezing’ waar Johannes 
in 22:2 op doelt, kan slechts gerealiseerd worden in een veilige context. Nogmaals: daarom is 
het met eigen ogen zien van de afwijzing van terreurbrengers van doorslaggevend gewicht. 
 
Het boek Openbaring staat met de focus op de vindicatie en rehabilitatie van martelaren niet 
alleen. Integendeel, in literatuur voor en na het nieuwtestamentische tijdvak wordt er ruime 
aandacht aan besteed. De ziener staat in een brede traditie, vooral de joodse.5 

Al in het boek Daniël, dat sterk in de Apocalyps doorklinkt, zien we dat ‘tronen 
werden opgesteld’ (Dan. 7:9). Iemand die lijkt op een ‘mens’ komt daar van de hemel om 
namens het volk van God het recht te ontvangen. Deze mens houdt de troon van God bezet 
totdat de heiligen die zelf kunnen innemen. Wanneer dat moment zal aanbreken is onbekend. 
Gods getrouwen zullen wis en waarachtig ‘stralen als de glans van het uitspansel’ (12:3), 
maar de klemmende vraag blijft – en daar eindigt het boek Daniël mee! – ‘hoelang duurt het 
tot het einde van deze wonderbaarlijke gebeurtenissen?’ (12:6). Dit is een gelijksoortig 
‘hoelang’ als de zielen in Openbaring 6 uitroepen. 

Ook in de profetie van Ezechiël zitten elementen van rehabilitatie. In 39:27-29, aan het 
einde van de apocalyptische strijd tegen Gog en Magog, belooft God bij monde van de profeet 
een keer in het lot van het huis van Israël te brengen. Gods volk zal uit alle landen worden 
verzameld en zal weer in vrede in het heilige land kunnen wonen. Aan deze belofte zijn de 
volgende woorden toegevoegd: ‘Dan zal Ik Mij voor het oog der talrijke volken aan hen de 
Heilige betonen’ (39:27, wenikdasti bam leeyne hagoyîm rabbîm). Juist de woorden ‘voor het 
oog van vele volken’ doen het hier, net als in Openbaring 11:12 kai etheoresan autous hoi 
echthroi auton. Vijanden moeten niet allen horen dat het hun slachtoffers goed gaat, ze 
moeten er met hun neus opgedrukt worden. 

In de Makkabeese periode ontstaan er tradities en literatuur rond martelaren waarin 
nadruk komt te liggen op de rechtvaardige straf die de dader van het onrecht boven het hoofd 
hangt.6 De aloude Deuteronomistische retributie gedachte dat het joodse volk heeft gezondigd 
en daarom moet lijden is er nog wel maar wordt in balans gebracht met de notie dat wie de 
straf uitvoert en zich aan de slachtoffers te buiten gaat of er te veel van geniet, vele malen 
erger zal worden gestraft. Straffen mag en moet, als de kwelling billijk is. In de 
geestesgeschiedenis van Israël begint vooral in de tweede eeuw voor Christus het inzicht te 
dagen dat de straf die het ondergaat de billijkheid te buiten gaat. Het trauma van de Syrische 
onderdrukking en de Makkabeese vrijheidsstrijd schudden het nationale 
rechtvaardigheidsgevoel door elkaar. ‘We willen best buigen onder een rechtmatige straf, 
maar dit gaat alle perken te buiten!’ 

Spreekwoordelijk voor die tijd was het gedramatiseerde verhaal van de moeder en haar 
zeven zonen die gruwelijk onder het juk van Antiochus IV Epifanes aan hun einde kwamen. 
Allen weigerden om verplicht varkensvlees te eten, een regel die de koning had ingesteld om 

5 Voor een overzicht, geconcentreerd rond een onderzoek naar de brieven van de vroegchristelijke martelaar 
Ignatius van Antiochië, verwijs ik naar mijn proefschrift Exemplar Domini. Ignatius of Antioch and His 
Martyrological Self-Concept (Leuven: Peeters, 2003). Zie ook Daniel Boyarin, Dying For God. Martyrdom and 
the Making of Christianity and Judaism (Figurae; Stanford: Stanford University Press, 1999). 
6 Wellicht is hier het begin te zien van de martelaarsliteratuur. Zie Jan Willem van Henten, The Maccabean 
Martyrs as Saviours of the Jewish People. A Study of 2 & 4 Maccabees (Suppl. JSJ 57; Leiden: Brill, 1997), 
Theofried Baumeister, Die Anfänge der Theologie des Martyriums (Münsterische Beiträge zur Theologie 45; 
Münster: Aschendorf, 1980). Cf. Odil Hannes Steck, Israel und das gewaltsame Geschick der Propheten. 
Untersuchungen zur Überlieferung des deuteronomistischen Geschichtsbildes im Alten Testament, Spätjudentum 
und Urchristentum (WMZNT 23; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1967). 
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het joodse volk te dwingen te assimileren. In 2 Makkabeeën (ong. 100 v.C., Alexandrië7) 
verklaart, met de marteldood voor ogen, de laatste en jongste zoon voor de tiran: ‘Ik zal des 
konings gebod niet gehoorzaam zijn, maar ik zal gehoorzaam zijn het gebod der wet, die onze 
vaderen gegeven is door Mozes. Maar gij [koning] die een vinder zijt van alle kwaad tegen de 
Hebreeën, zult de handen van God niet ontvlieden. Want wij lijden om onzer zonden wil (…) 
Maar gij goddeloze en onreinste van alle mensen, wil u niet tevergeefs verhovaardigen, trots 
zijnde op onzekere hoop, om uw hand op te heffen, tegen de hemelse kinderen’ (7,36).8 God 
gebruikte zogezegd de onderdrukker om Israël in het gezicht te slaan, maar de hand mocht 
niet te arrogant en welwillend zijn. De goeden hebben immers zwaar te lijden onder het 
kwaad dat slechten over zich af riepen. 

Het traktaat (of mogelijk een grafrede) 4 Makkabeeën is aanmerkelijk later geschreven 
(mogelijk in de tweede helft van de eerste eeuw AD9). Toch is ook hier de 
vergeldingsgedachte sterk aanwezig. De zeven zonen en de moeder sterven na ondervraging 
en verschrikkelijke folteringen. De oudste zoon van de zeven sterft met de woorden op de 
lippen dat ‘de rechtvaardige Voorzienigheid die onze vaderen beschermde genadig jegens ons 
volk mag worden en wraak op de vervloekte tiran mag nemen’ (9,24-25).10 De vierde zoon 
wordt de tong uitgesneden. Vlak voordat de verminking wordt verricht, bijt hij de koning toe: 
‘Ook al neem je het vermogen om te spreken weg, God hoort hen die stil zijn toch. Kijk, mijn 
tong hangt naar buiten. Snijd hem maar af, want zo zul je mijn verstand toch niet stom kunnen 
maken. Omwille van God laten we de leden van ons lichaam graag verminken, maar jou zal 
God snel overrompelen, want je rukt immers de tong uit die lofliederen tot Hem zong’ 
(10,21).11 Ten slotte eindigt het boek met een opmerking van de onbekende auteur van 
dezelfde strekking: ‘Om deze daden heeft de goddelijke gerechtigheid de vervloekte tiran 
achtervolgd en zal Hij hem achtervolgen’ (18,22-23).12 

Vermoedelijk uit de eerste eeuw AD stamt ook het boeiende werk van onbekende hand 
De hemelvaart van Mozes.13 (9,6-7). Het pseudepigrafische geschrift, mogelijk in Palestina 
opgesteld, verhaalt hoe Mozes in een afscheidsrede Jozua opdraagt zijn plaats in te nemen. 
Daarop voorzegt Mozes de geschiedenis van het joodse volk tot het einde, waarbij zware 
vervolgingen een rol spelen. Curieus maar zeer interessant is de vermelding in hst. 9 van een 
zekere man uit de stam van Levi, Taxo genaamd, die met zijn zeven zonen liever sterft dan 
Gods geboden overtreedt. Waarschijnlijk is deze geschiedenis eschatologisch bewerkt en 
enigszins gemodelleerd naar de vervolging uit de tweede eeuw v.C. 14 Taxo zegt: ‘Ziet, mijn 
zonen, ziedaar, een tweede wrede en onreine vergelding wordt tegen het volk uitgevoerd, en 
een meedogenloze straf die de eerste overtreft. Want welk ras, of welk land, of welk volk dat 
goddeloos tegen de Here in gaat en vele misdaden heeft begaan, heeft zovele rampen 

7 Th.C. Vriezen, A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur (Ontwerpen, deel 1; Kampen: 
Kok, 200010) 435-438. Ik volsta tav de apokriefe boeken en pseudepigrafen met naar dit Nederlandse 
standaardwerk te verwijzen en de vermelde literatuur daar. 
8 J. Keur, P. Keur, De apocriefe boeken (Kamen: Kok, 1979) 357. 
9 Th.C. Vriezen, A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur, 457-459. 
10 Een Nederlandse vertaling van H. Anderson, ‘4 Maccabees’, James H. Charlesworth (ed.), The Old Testament 
Pseudepigrapha, Vol. 2 (London: Doubleday, 1985) 555. 
11  Een Nederlandse vertaling van H. Anderson, ‘4 Maccabees’, 556. 
12 Een Nederlandse vertaling van H. Anderson, ‘4 Maccabees’, 564. 
13 Th.C. Vriezen, A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur, 471-473. Zie vooral J. Tromp, 
The Assumption of Moses. A Critical Edition With Commentary (In Veteris Testamenti Pseudepigrapha 10; 
Leiden, 1993). Cf. N.J. Hofmann, Die Assumptio Mosis. Studien zur Rezeption massgültiger Überlieferung 
(SuppJSNT 67; Leiden-Boston-Köln, 2000) 27-30, 329. Hofmann dateert De hemelvaart van Mozes in de eerste 
35 jaar van de eerste eeuw AD (de plaats van ontstaan moet open blijven [35]). 
14 De dood van de zeven broers blijkt meerdere verhalen te hebben beïnvloed. Mogelijk ook de geschiedenis van 
de oude man die, uit angst om door Herodes’ soldaten te worden vermoord, eerst zijn zeven kinderen ombrengt, 
daarna zijn vrouw en zichzelf (Josefus, Ant 14,15,5 [14,429]). 
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ondergaan als ons zijn overkomen? Nu dan, mijn zonen, hoort naar mij! Ziet toch en weet dat 
noch onze ouders, noch hun voorouders, God ooit hebben verzocht door Zijn geboden te 
overtreden. Jullie weten immers dat hier onze kracht zit. En dit zullen wij gaan doen: laat ons 
drie dagen vasten en op de vierde dag in een grot in het veld binnengaan en laten wij liever 
sterven dan de geboden van de Heer der heren, de God van onze vaderen, overtreden. Want 
als wij dit doen en sterven, zal ons bloed voor Gods Aangezicht worden gewroken’ 
(Hemelvaart van Mozes 9,2-7). 
 De Leviet Taxo kiest met zijn zeven zonen voor de vrijwillige dood om God onder druk te 
plaatsen en als het ware tot ingrijpen van bovenaf te dwingen.  Omdat Israëls onderdrukking 
niet in billijke verhouding tot haar schuld staat, kan hun onschuldige dood God immers niet 
onberoerd laten. Hij is verplicht hun tragische dood te vergelden.15 Taxo verwacht voluit 
rehabilitatie van God. 
 Het lijden van de rechtvaardige en de verwachting van Gods rehabilitatie stempelt ook het 
in de oude kerk populaire traktaat Wijsheid van Salomo (mogelijk tussen 50 v.C. en 50 AD 
geschreven).16 Het eerste deel van het boek beschrijft Gods oordeel over de goddeloze en de 
rechtvaardige (1-5), waarbinnen 2,12-20 en 5,1-7 een zelfberaad van de goddeloze 
beschrijven. Zij spreken onder elkaar af om de rechtvaardige te onderdrukken, maar worden 
later door wroeging overmeesterd. Zij denken: ‘Laat ons de arme rechtvaardige onderdrukken 
... [...]. Laat ons de rechtvaardige een hinderlaag leggen, want hij is ons onvoordelig en stelt 
zich tegen onze werken op en verwijt ons de zonden tegen de wet, en spreekt onheilspellend 
tot ons over de zonden van onze wandel. Hij deelt mede dat hij kennis heeft van God en 
noemt zichzelf een kind des Heren. Hij is voor ons geworden tot een beschaming van onze 
gedachten, hij is ons een lastpak en ziet er ook zo uit, want zijn leven is niet gelijk aan die van 
de anderen en zijn paden zijn volslagen andere. Wij worden door hem gerekend tot wat 
bedrieglijk is en hij houdt zich weg van onze wegen als van vuiligheden. Het einde van de 
rechtvaardigen prijst hij gelukkig en gaat er prat op dat God [zijn] Vader is. Laat ons gaan 
zien of zijn woorden waar zijn en laat ons zijn mogelijkheid om te ontsnappen beproeven. 
Want als de rechtvaardige een zoon van God is, zal Hij hem helpen en hem verlossen uit de 
hand van de tegenstanders. Laat ons hem met geweld en kwelling onderzoeken opdat wij zijn 
mildheid mogen weten, en laten we zijn geduld op de proef stellen. Laat ons hem tot een 
schandelijke dood veroordelen, want naar zijn eigen zeggen zal er naar hem omgezien 
worden’ (Wijsheid van Salomo 2,10a.12-20). Maar de rechtvaardige wordt uiteindelijk toch in 
zijn recht gesteld. God laat het er niet bij zitten. Wie de rechtvaardige honen zullen berouw 
krijgen (5,3) en oog in oog met hun slachtoffers moeten staan: ‘Dan zal de rechtvaardige met 
veel vrijmoedigheid staan voor het aangezicht van hen die hem verdrukt en zijn bekreuningen 
in de wind geslagen hebben’ (Wijsheid van Salomo 5,1).17 

Overeenkomst hiermee vertonen enkele van de laatste hoofdstukken uit 1 Henoch (de 
Ethiopische Apocalyps18), in de zogenaamde brief van Henoch (of: Testament van Henoch [1 
Hen 91-104]).19 Henoch is, omdat hij volgens de traditie niet gestorven maar door God 

15 <Exur>get enim Caelestis a sede regni sui et exiet de habitatione sancta sua cum indignationem et iram 
propter filios suos (Hemelvaart van Mozes 10,3). 
16 Th.C. Vriezen, A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur, 414-417. Cf. E. Schürer, HJP 
3.1, 572-573. 
17 Het vers doet aan Zach. 12:10b denken, omdat ook daar de moordenaars van Gods rechtvaardige met hun 
slachtoffer worden geconfronteerd. 
18 Th.C. Vriezen, A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur, 461-469. 
19 De zogeheten Apocalyps van de tien weken (91,12-17; 93,1-10) wordt in de vroege pre-Makkabeese tijd 
gedateerd, de rest (91,1-11.18-19; 92; 94-104) circa 105-104 v.C (cf. Old Testament Pseudepigrapha 1, 7; cf. E. 
Schürer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (Edinburgh: T.&T. Clark, 1986) 3,1,255-
256). 
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weggenomen is, voor een pseudepigrafische auteur een gewillige naam om te gebruiken en 
profetische openbaringen te geven.20 Uitgebreid verwoordt Henoch het beklag van de vrome 
(103,9-15). Hij ondergaat uitzichtloos lijden zonder dat de autoriteiten ingrijpen. De aanklacht 
weegt zwaar (94,9; 96,5b.7; 98,13-14 [cf. 62,11]), want er zijn rechtvaardigen als martelaren 
verbrand (100,7). Maar de rollen zullen worden omgedraaid (95,7). God verhoort het gebed 
van de rechtvaardige (97,3.5; cf. 47,1-2). De onderdrukker zal beschaamd staan (7,6), omdat 
de rechtvaardige nota bene voor zijn ogen zal genezen (96,3) en hoger dan het nest van de 
gier zal opstijgen (96,2).21 

Het boek 1 Henoch is een compilatie van vijf voor-christelijke boeken, met enkele 
aanhangsels. In vier van de vijf boeken treffen we teksten aan die aan het boek Openbaring 
doen denken. In de reeds genoemde De Brief van Henoch schrijft Henoch: ‘Weest niet bang 
voor de zondaars, jullie rechtvaardigen, want de Heer zal ze nogmaals aan jullie overleveren, 
zodat jullie je oordeel aan hen kunt voltrekken zoals het jullie goeddunkt’ (95,3).22 Tegen de 
zondaars profeteert Henoch: ‘En in die dagen zal het gebed van de heiligen vóór de Heer 
komen, en voor jullie zullen de dagen van jullie oordeel aanbreken’ (97,5).23 Verder bezweert 
Henoch de rechtvaardigen om te volharden in het roepen om oordeel. ‘En blijf in jullie roep 
om [een] oordeel volharden, en het zal jullie verschijnen, want voor al jullie ellende zal 
(recht) worden gevorderd, [zowel] van de heersers als van al diegenen die hen die jullie 
plunderden hielpen’ (104,3) Ook onze Heer Jezus zou later met de gelijkenis over de 
onrechtvaardige rechter oproepen om altijd te bidden om je recht en niet te verslappen (zie 
Luc. 18.1-7). 

Al in het begin van 1 Henoch, in Het Boek van de Wachters, klinkt de stem van de 
onderdrukten. De engelen zagen het bloed dat op de aarde werd vergoten en laten de klacht tot 
aan de hemelpoort weerklinken. Dan wordt er gezegd: ‘En nu, O heiligen in de hemel, klagen 
de zielen van de mensen tot jullie die zeggen: “Breng ons geding voor de Allerhoogste”’ 
(9,3). Even verderop zien we een vers waarop Openb. 6:9-10 lijkt terug te gaan. ‘En zie nu 
hoe de zielen van hen die gestorven zijn roepen en aan de hemelpoort klagen, en hun 
weeklacht is opgestegen’ (9,10). 

In Het Boek van de Gelijkenissen klinken dezelfde stemmen. De gebeden van de 
rechtvaardigen en het bloed van de rechtvaardigen zelf is naar de Heer opgestegen. De 
hemelse wezens zullen God loven en danken om het bloed en smeken dat het gebed van de 
rechtvaardigen niet zal ophouden en dat hun recht zal worden gedaan (47,2). Ook zij moeten 
wachten tot het getal van de rechtvaardigen vol is (cf. Openb. 6:11). Als het oordeel eenmaal 
komt, zullen de foute machtigen aan de rechtvaardigen ten voorbeeld worden gesteld en de 
laatsten ‘zullen zich vrolijk maken over hen, want de toorn van de Heer der geesten zal op hen 
rusten, en het zwaard van de Heer der geesten zal dronken van hen zijn’ (62,12). Interessant is 
dat hier staat dat Gods zwaard dronken zal zijn. In vers 15 wordt benadrukt dat de gelovigen 
zullen opstaan en de ogen niet langer zullen neerslaan. Met andere woorden: de vernederingen 
zijn opgehouden. De macht is nu aan Gods machtelozen. 

20 In de Hellenistische traditie is Gen. 5:21-24 bovendien typisch uitgebreid (Henoch werd van de aarde 
‘weggerukt’ en men kon hem niet meer vinden [LXX]); zie A.W. Zwiep, The Ascension of the Messiah in Lukan 
Christology (NovTSup 87; Leiden-New York-Köln, 1997) 41-51. 
21 ‘In the day of the tribulation of the sinners, your children shall be raised high up and be made openly visible 
like eagles, higher than the vultures will your dwelling place be, you shall ascend and enter the crevices of the 
earth and the clefts of the rock forever, like squirrels, before the face of the oppressors, the sirens shall be blown 
over you, wailing like the buzzing of wild bees’ (1 Henoch 96,2; vert. E. Isaac, Old Testament Pseudepigrapha 
1,76) 
22 De Nederlandse vertaling is genomen uit M.A. Knibb, Het boek Henoch. Het eerste of het Ethiopische boek 
(Deventer: Ankh-Hermes, 1983). 
23 Cf. Openb. 5:5:8 en 8:4. 
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In een van de aanhangsels wordt hieraan toegevoegd dat engelen in de hemel 
aantekeningen bijhouden van het onrecht dat op aarde gebeurt om te weten wat precies met 
zondaars moet gebeuren (108,7). Openlijke rehabilitatie zal vervolgens plaatsvinden. De 
rechtvaardigen zullen zien hoe de kwaden in de duisternis worden geworpen. Zelf zullen zij in 
heerlijkheid schitteren. En ‘de zondaars zullen luide uitroepen wanneer ze zien hoe ze 
schitteren’ (108,14.15). Belangrijk bij vergelding is dat de rollen op merkbare wijze drastisch 
worden omgekeerd. 

4 Ezra is een joods pseudpigrafisch en apocalyptisch boek dat net als de Openbaring 
van Johannes aan het einde van de 1e eeuw AD is ontstaan en veel door christenen is gebruikt 
(hst. 1-2 en 15-16 zijn van christelijke hand).24 De interessante christelijke toevoegingen in 
15,8.9.53 sla ik over. Treffend is 4,35 dat niet van christelijke hand is. Daar, in de context van 
dit vers is Ezra in gesprek met een engel en vraagt Ezra wanneer de oogst van de wereld zal 
aanbreken. De engel antwoordt: ‘Deze vraag van u hebben reeds de zielen der rechtvaardigen 
in hun kamers gesteld; zij zeiden: Hoelang moeten wij hier nog blijven? Wanneer verschijnt 
eindelijk de vrucht op de dorsvloer van ons loon? Maar hen heeft de aartsengel Jeremiël 
geantwoord en gesproken: als het getal van uws gelijken vol is!’ (4 Ezra 4,35-36).25 Weer 
constateren we sterke overeenkomsten met het christelijke boek Openbaring. Ook hier 
vernemen we dat er zielen zijn die vragen hoelang ze nog moeten wachten op het eschaton. 
 Goede vergelijkingsmogelijkheid met de gedachte van rehabilitatie biedt ook het 
apocalyptische geschrift De hemelvaart van Jesaja, dat mogelijk in de eerste (3:13-4:22, het 
Testament van Hizkia26) en de tweede eeuw AD (hst. 6-11, het Visioen van Jesaja) door 
christelijke hand is geredigeerd en uitgebreid.27 In De hemelvaart van Jesaja wordt het motief 
van heimelijke verberging breeduit verwerkt. 
 In dit legendarische geschrift betuigt de profeet Jesaja voor koning Hizkia dat diens zoon 
Manasse Jesaja zal folteren en doormidden zagen (1,7. 13 [‘tot deze roeping ben ik 
geroepen’]; cf. 8,12-13). De reden voor de terdoodbrenging geeft het oorspronkelijke verhaal 
zelf. Jesaja zegt God gezien te hebben, en ‘volgens Mozes’ kan dat niet (3,8.9). Vervolgens 
geeft de christelijke redactor een verslag van het visioen. Jesaja wordt in Hizkia’s twintigste 
regeringsjaar naar de zevende hemel weggevoerd, wil daar blijven, maar moet terug totdat hij 
zijn lot heeft ondergaan (11,35). 
 In de hemel gekomen ziet Jesaja de rechtvaardigen van Adam af tot zijn eigen tijd. Een 
zekere verontwaardiging klinkt in Jesaja’s woorden door als hij vraagt waar hun kronen en 
tronen toch zijn? (9,11). Het antwoord is dat eerst de Christus moet afdalen, sterven en 
opstaan. Dan laat de engel die hem begeleidt Jesaja de gewaden en tronen en kronen zien die 
in de zevende hemel klaar liggen (9,24-26). Dat wil de redactor natuurlijk niet slechts Jesaja 
tonen (7,22), maar al de morituri van de eindtijd (11:40). Hun heerlijkheid staat vast. 
  
We hebben dus de beschikking over een keur aan buitenbijbelse bronnen die het belang en de 
urgentie van de rehabilitatie van de martelaar onderschrijven. Telkens bijvoorbeeld komt het 
eschatologische motief van tot God roepende zielen terug, evenals de vervulling van 

24 Th.C. Vriezen, A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur, 474-479. 
25 De vertaling is genomen uit M. de Goeij, De pseudepigrafen. Psalmen van Salomo, IV Ezra, Martyrium van 
Jesaja (Kampen: Kok, z.j.) 51. 
26 Het is mogelijk in 3,21-31 een opsomming te zien van een neergang die zich afspeelt in de tijd van de auteur. 
Opvallend is dat de kritiek zich vooral richt tot de nieuwe generatie gemeenteleiders (3,23-24.29). Zij zijn ervoor 
verantwoordelijk dat velen hun heilige klederen zullen verliezen. 
27 Ook op andere plaatsen heeft een (Syrische?) christelijke redactor aan de tekst toegevoegd (1,4-5, 7, 13; 5,15; 
2,9?). Toch is het boek volgens D.D. Hannah geen lappendeken te noemen, zie ‘Isaiah’s Vision in the Ascension 
of Isaiah and the Early Church’, Journal of Theological Studies, NS 50 (1999), 84-85. Het oorspronkelijk joodse 
verhaal is waarschijnlijk ten tijde van de Makkabeese opstand ontstaan, hoewel de joodse ‘Grundschrift’ van De 
hemelvaart van Jesaja wellicht pas uit de eerste eeuw AD stamt (Syrië, tussen 112 en 138 AD). 
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aangezegde rehabilitaties, vaak gepaard met een omkering van rollen. De martelaar ziet zijn 
belager in opperste machteloosheid. Het lijkt alsof alleen zo gerechtigheid en herstel kan 
plaatsvinden. 

Dat brengt ons bijvoorbeeld bij de bekende jonge martelares Perpetua. Zij stierf in 
Carthago aan het begin van de derde eeuw vanwege haar geloof in Jezus. Uniek is haar zelf 
tijdens haar gevangenschap bijgehouden dagboekje. Daarin vermeldt zij een visioen. Een dag 
voordat Perpetua voor de beesten geworpen zou worden, zag zij in een visioen dat zij uit de 
gevangenis werd gehaald en het stampvolle amfitheater werd binnengeleid. Daar moest zij 
vechten met een afschuwelijk uitziende Egyptenaar. Hij rolde zich in het stof. Perpetua was 
verbaasd dat zij niet met wilde beesten moest vechten (10,1-5). Het gevecht begon. Flinke 
klappen werden werderzijds uitgedeeld. Uiteindelijk kreeg Perpetua, terwijl ze werd opgetild, 
vat op zijn hoofd. De Egyptenaar viel op de grond en Perpetua stampte op zijn hoofd. Ze had 
gewonnen. De organisator van het gevecht, Jezus, gaf Perpetua de felbegeerte tak van 
overwinning, kuste haar en zei: ‘Vrede zij met jou, dochter’ (10,13) Triomfantelijk liep 
Perpetua op de Porta Sanavivaria af.28 De laatste woorden die we van Perpetua hebben 
beëndigen het visioen: ‘En ik werd wakker. Ik begreep dat ik niet tegen de wilde dieren zou 
moeten vechten, maar tegen de duivel. Maar ik wist dat de zege aan mij was!’29 

Perpetua ontving een visioen waarin zij de overwinning beleefde en op de kop van de 
duivel mocht stampen: et calcaui illi caput (10,11). Herbert Musurillo vertaalt met ‘and I 
stepped on his head.’30 Bremmer en Den Boeft vertalen ook met ‘en ik stapte op zijn hoofd.’31 
De vertaling van Hunink, Van Ketwich Verschuur en Akkermans is meer op zijn plaats. Op 
de kop van de duivel stampen komt ook beter overeen met Genesis 3:15, waar het beeld uit 
het visioen impliciet naar verwijst. Het zaad van de vrouw, zo had God beloofd, zal de kop 
van de slang vermorzelen. Dat voelt Perpetua onder haar voeten gebeuren. Dat geeft haar 
diepe voldoening, nog voordat zij zal sterven. Zij zal geen slachtoffer zijn en zal zich niet in 
zo’n rol laten manoeuvreren. Onder de schijn van het tegendeel is zij overwinnaar.32 

Medemartelaar van Perpetua was Saturus. Ook hij ontving visioenen die zijn 
opgeschreven. Hij zag hoe hij en Perpetua na hun sterven werden weggevoerd naar een groot 
en prachtig park. Engelen zien hen aankomen en zeggen vol bewondering: ‘Kijk, daar zijn ze, 
daar zijn ze!’ (11,7)33 Aangekomen op een plaats van louter licht zien ze iemand met een jong 
gezicht en sneeuwwitte haren. Vier engelen tilden hen op en ze kusten de man, die met zijn 
hand over hun gezicht streek (12,6). Dit strelen van het gezicht en de reactie van de engelen 
spreekt boekdelen. Deze martelaren zijn geëerd en geliefd bij God. Hij acht hen hoog en Hij 
laat dat merken ook. Zo zijn er meerdere voorbeelden uit de vroege martelaarsliteratuur te 
noemen, maar hier laat ik het tot zover bij.34 
 

28 Zie van Vincent Hunink, Elisabeth van Ketwich Verschuur, Arie Akkermans, Eeuwig geluk. De passie van de 
vroeg-christelijke martelaressen Perpetua en Felicitas & drie preken van Augustinus (Ad fontes; Zoetermeer: 
Meinema) 41, 43. 
29 Vincent Hunink, Elisabeth van Ketwich Verschuur, Arie Akkermans, Eeuwig geluk, 43. 
30 Herbert Musurillo, Acts of the Christian Martyrs, Vol. 2 (Oxford: Clarendom Press, 1972) 119. 
31 J.N. Bremmer, J. den Boeft, Martelaren van de oude kerk, bewaarde documenten van de christenvervolging 
tot ca. 300 na Christus (Na de Schriften 4; Kampen: Kok, 1988) 65. 
32 Zie voor een brede studie over Perpetua: Joyce E. Salisbury, Perpetua’s Passion. The Death and Memory of a 
Young Roman Woman (New York-London: Routledge, 1997). 
33 Vincent Hunink, Elisabeth van Ketwich Verschuur, Arie Akkermans, Eeuwig geluk, 45. 
34 Zie bijv. de brieven van Ignatius, de apologetische geschriften en het verslag van de martelaren van Lyon. Wie 
wil lezen over de martelaren van de oude kerk verwijs ik naar mijn boek ‘Ze hebben lief, maar worden 
vervolgd’. Redicaal christendom in de tweede eeuw en nu (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2005). Zie ook 
Aideen M. Hartney, Gruesome Deaths and Celibate Lives. Christian Martyrs and Ascetics (Bristol: Phoenix 
Press, 204). 
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Openlijke rehabilitatie is dus een breed gedragen religieus motief dat past bij de 
eindtijdretoriek in zowel bijbelse als voorbijbelse en nabijbelse tijden. Het boek Openbaring 
daarbinnen is sterk formatief geweest voor de vroeg kerkelijke notie van herstel van eer en 
macht bij de machteloze. In 2Kron 14:11 riep Asa tot God en zei: ‘HERE, er is niemand 
buiten U, om de machteloze te helpen tegen de machtige.’ Precies dat laat de eschatologie van 
de vroege kerk zien. Gods hulp bij het herstel van gevoel van macht. Dat is het eerste wat een 
mens wiens fysieke integriteit is beschadigd nodig heeft. 

Er is nauwelijks iets in het leven te bedenken wat een mens innerlijk zo bang maakt en 
misvormt als een gevoel van totale machteloosheid – totaal overgeleverd zijn - in 
omstandigheden van terreur. Wat doet dit met mensen? Judith Lewis Herman, deskundige op 
het gebied van traumaverwerking, schrijft: ‘Psychische trauma’s zijn een aandoening van de 
machtelozen (…) Ze brengen een gevoel van volslagen hulpeloosheid en doodsangst teweeg 
en roepen reacties op die bij een catastrofale gebeurtenis passen’.35 
Door ellendige omstandigheden van gevangenschap is vaak sprake van een langdurig 
opgebouwde traumatische ervaring (dat geldt bijvoorbeeld onder meer ook voor vrouwen en 
kinderen die thuis als een gevangenis ervaren). Het uitermate zieke van terreur is dat achter de 
fysieke demonstratie van macht vaak de drang aanwezig is om het slachtoffer ook psychisch 
te overheersen en te brengen tot overgave. Een aaneenschakeling van terreur, zoals foltering 
is, laat het slachtoffer voelen dat de tiran als het ware almachtig is. Het komt voor dat de 
getraumatiseerde mens dat gaat geloven en de onderdrukker gunstig wil stemmen en letterlijk 
en figuurlijk in allerlei bochten kruipt. Het liefst wil de onderdrukker zogenaamd 
‘authentieke’ overgave afdwingen en als een redder, een heiland worden gezien. Hij kan zijn 
slachtoffer maken of breken, gratie verlenen of laten creperen. Herman schrijft: ‘De dader wil 
bij zijn slachtoffer niet alleen angst voor de dood teweegbrengen, maar ook dankbaarheid 
voor het feit dat hij haar in leven laat. (…) Na diverse malen uitstel van executie te hebben 
gekregen gaat het slachtoffer, paradoxaal genoeg, de dader vaak zien als haar redder.’36 En: 
‘Is de dader er eenmaal in geslaagd permanente lichamelijke controle over het slachtoffer te 
krijgen, dan wordt hij niet alleen een bron van angst en vernedering, maar ook van 
vertroosting’.37 
 Dit doet sterk denken aan de situatie in Psalm 137:1-4. De bekende wraakpsalm opent 
met de Babylonische onderdrukker die van de gevangenen een lied eiste. De joden moesten 
aan Babels stromen liederen gaan zingen, werden tot blijdschap verplicht. Ze moesten hun 
deportatie en gevangenschap prettig gaan vinden. Is dit later ook niet gebeurd in Duitse 
concentratiekampen en in joodse getto’s als in Vilnius? Wederom zegt Herman hier iets 
wezenlijks over. ‘Maar de psychische controle over het slachtoffer is pas compleet als ze 
gedwongen is te zondigen tegen haar eigen morele principes en verraad te plegen aan primaire 
relaties. In psychisch opzicht is dit van alle dwangtechnieken de meest destructieve, want het 
slachtoffer dat is bezweken walgt van zichzelf.’38 Dat betekent dus dat een slachtoffer 
nauwelijks meer in staat is om voor zichzelf op te komen. 

De weg van herstel die Herman wijst is vooral een proces van verwerking doordat de 
getraumatiseerde een nieuw mentaal ‘schema’ ontwikkelt om het onbegrijpelijke te kunnen 
begrijpen.39 Het ontbreekt traumatische herinneringen aan een verbale verhaalstructuur en aan 
een heldere context. Ze worden slechts vastgelegd in gewaarwordingen en beelden.40 Wat 

35 Zie Judith Lewis Herman, Trauma en herstel. De gevolgen van geweld – van mishandeling thuis tot politiek 
geweld (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1993) 52. 
36 Judith Lewis Herman, Trauma en herstel, 106; cf. 124. 
37 Judith Lewis Herman, Trauma en herstel, 108. 
38 Judith Lewis Herman, Trauma en herstel, 113. 
39 Judith Lewis Herman, Trauma en herstel, 63 
40 Judith Lewis Herman, Trauma en herstel, 58. 
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mooi is het te zien dat het boek Openbaring en ook andere vroegchristelijke 
martelaarsliteratuur juist sterk met beeld en verbeelding werkt. Apocalyptiek is voornamelijk 
picturaal van karakter. In de Apocalyps wordt het herstel van macht van de machteloze in 
beeld gebracht. We komen weer terecht bij het ‘zien’ van de ellende en onmacht van de 
machtige. Zo wordt een nieuw interpretament geboden om het onbestaanbare te duiden. 
 Het bijbelse nieuwe interpretament keert de bestaande neurotiserende orde om. 
Centraal in de jongste dag staat het teruggeven van de macht. De verschopten en 
getormenteerden krijgen hun recht en gaan op tronen zitten. Lewis meldt: ‘De eerste stap op 
weg naar herstel is dat de overlevende weer macht krijgt.’41 Zo krijgt een slachtoffer weer 
greep op zichzelf en op de buitenwereld. Dat gegeven is door God verdisconteerd in het 
eschaton. Ja, het belang van deze rehabilitatie is zo totaal openlijk dat zij kosmische, 
planetaire omvang aanneemt. De exegese van het boek Openbaring leert ons dat vervolging 
van christenen toen feitelijk maar op kleine schaal gebeurde. Het ging bij ‘verdrukkingen’ 
vaak om kleine lokale ongeregeldheden. De ziener van Patmos tilt de lokale terreur geestelijk 
en profetisch op mondiaal niveau. Om zinloos lijden betekenis te geven dient in de orde van 
kosmos en wereld en alles en iedereen en de hele aarde gesproken te worden. Ook het kwaad 
krijgt kosmische proporties. (Dat gebeurt nu nog in oosters taalgebruik - cf. de ‘moeder aller 
oorlogen is uitgebroken’, Saddam Hussein enkele jaren geleden.) 
 Die kosmische proporties brengen in het boek Openbaring het gevoel van macht 
picturaal in balans. Alle mensen en alles en iedereen komt voor Gods troon en elk zal de 
tronen van de martelaren zien. We kennen dit gevoel wel. Wie aan het sterfbed van een 
geliefde heeft gezeten en buiten komt, kan zich niet voorstellen dat de wereld gewoon 
doordraait. Alles zou eigenlijk moeten stoppen. Hoe waagt men het gewoon door te leven? 
Hoe kan men aan mijn lijden voorbij leven. Is er terreur in het spel dan is dit gevoel nog veel 
sterker. In bijbelse taal wordt alles mondiaal geconcentreerd en verhoogd en vernederd. Het 
zien dat de vijand naar de hel gaat, herstelt het beschadigde vertrouwen in de werkelijkheid en 
eerlijke machtsverdeling. 
 Met het boek Openbaring en andere vroeg kerkelijke martelaarsliteratuur stappen we 
in de binnenwereld van de vervolgde kerk, waar Geestgedragen eindtijdretoriek werd gebruikt 
die de morituri en de nabestaanden moest vertroosten. Deze taal die de macht van de 
machteloze in balans wil brengen is vooral pastorale taal die zich niet leent voor speculatieve 
eschatologische systeembouw. De boodschap is: Jezus komt terug naar de aarde! En wanneer 
het zover is, zal Hij openlijk de zijde kiezen van het kleine en verdrukte. Hij zal dat zo doen 
dat deze zich kunnen verheugen in de machteloosheid van hun belagers. Veel meer kunnen 
we over eindtijdscenario’s niet zeggen. 

Wel is de Kerk nu, zoals de Kerk toen, de plaats waar het einde zijn schaduw vooruit 
werpt. In de Kerk wordt het eschaton al beleefd. Gelovigen zijn christenen aan wie je nu al 
kunt zien dat ze straks – op de jongste dag – in het gelijk gesteld worden. Voorop gaan de 
martelaren – met hun vindicatie en rehabilitatie. Kerk is plaats waar het einde vervroegd 
wordt en naar voren geschoven wordt. De roep om Gods wraak mag en moet daar gehoord 
worden en mag in gebed naar God toe uitgesproken worden. Laten we bewaard worden voor 
Marcionitische verenging en de oudtestamentische voorstellingen over God afdoen met: ‘dit 
zijn maar zegswijzen van Hem en geen zijnswijzen’. Verdrukten mogen in de Kerk tot zingen 
komen. Ze horen daar, vooruitlopend op het einde, in hun gelijk te worden gesteld. Waarom 
zijn er geen hedendaagse wraakliederen? Iets in de zin van: ‘Heer grijp mijn vijand toch bij 
kop en kont, kop en kont, kop en kont. Heer grijp mijn vijand toch bij kop en kont en werp 
hem weg! Ver weg, ver weg’ (6x). 

41 Judith Lewis Herman, Trauma en herstel, 175. 
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 Zo kan de Kerk een plaats zijn waar beschadigde christenen en niet-christenen, 
gedeukt door tirannie (en het zijn er meer dan wij denken als we de cijfers moeten geloven), 
erkenning en veiligheid beleven, en iets van hun weggeslagen macht en eer in de liturgie in de 
beleving, vooruitgrijpend op het eschaton dat zeker komen gaat, in geloof kunnen 
terugontvangen. Wat een weldaad zou dat zijn. Wat een fantastische plaats kan de Kerk van 
Christus zo zijn. Het boek Openbaring is een hemelse martelaarsliturgie die op aarde mag 
indalen. De Kerk is een plaats waar anticiperend Gods recht wordt gevierd. 


