Die Narratiewe Funksie van die Liedere in
Openbaring 4:1-5:15
J A du Rand
Abstract

The Narratological Function of the Hymns in Revelation 4:1-5:15
The problem is that research on the hymns in the book of Revelation has concentrated up till now
one-sidedly on pre-textual issues and internal structure. Narrative criticism is recently proving that
the Apocalypse could be treated as a full literary text. The application of narratological insights
on plot development, focalisation/point of view and reader response as well as employing some
insights from the socio cultural milieu enables the text as dramatic narrative to deliver its own
message even more dynamically. The function of the hymns in chapters 4 and 5 is to confirm the
identity of God and the Lamb, as well as that of the reader/hearer within a narratological
framework.

1.

O riënterend; W anneer is ’n lied ’n lied?

In resente navorsing oor die boek Openbaring word dit a! hoe meer verstaan as 'n
unieke narratief met bepaalde literêre en estetiese eienskappe'^ Verdere navorsing
oor die toepasbaarheid van narratiewe modelle en - m etodes op die literêre analise
van die boek Openbaring beleef tans 'n bloei- maar ook 'n oorgangsfase. Gedurende
die afgelope 16 jaar is navorsing in dié verband hoofsaaklik toegespits op die sosiohistoriese aangeleenthede, dit wil sê die sosiale situasie waarin die historiese eerste
lesers hulle bevind het en van w aaruit die teks gegroei het, asook die tipiese van die
apokoliptiese genre^.
Dit het m eegebring dat studies oor die liedere eensydig gekonsentreer het op die
voortekstuele konteks, interne opbou en die teologiese bydrae van die liedere. Die
meeste navorsers het ook aanvaar dat die liedere funksioneer soos die koorsange in
die Griekse dram as^' Op so 'n wyse is die liedere by voorbaat bestudeer as losstaande
dele met 'n “geskiedenis".
V anuit narratiewe perspektief reflekteer die liedere nie net betekenisvolle kom m entaar
op die visioene nie maar bewerkstellig dit ook leserbetrokkenheid in die vertelde
w êreld. Die doel van hierdie artikel is om verdere navorsingsbane te betree betreffende
die toepassing van die narratiewe m etodologie op 'n analise van Openbaring, en
spesifiek met betrekking tot die liedere in hoofstukke 4 en 5.
Die funksie van liedere het 'n opwindende geskiedenis in die Joods-C hristelike tradisie.
In die H ebreeuse Ou Testam ent gee die psalms byvoorbeeld uiting aan dankbaarheid
en adorasie teenoor God wat deur sy magtige dade sy eiendom deur die geskiedenis
he enbe g e le ih e t. Psalm 9 is maar een tipiese voorbeelddaarvan. O n d e rd ie b e ke n d ste
liedere in die Nuwe Testam ent tel Filippense 2:5-11; Efesiërs 5:19; Kolossense 1:15-20
en veral die Lukaanse reeks in hoofstukke 1 -2. Sulke liedere speel in elke kontekstuele
sam ehang 'n funksionele rol, sowel w at opbou as betekenis betref.
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Voordat die narratiewe funksie van die liedere in Openbaring 4-5 bepaal kan word,
moet die vraag eers beantwoord word: Wat is 'n lied en op grond w aarvan word 'n lied
in O penbaring gekonstitueer? Oscar Culmann het reeds die hele dram a van die eindtyd
volgens Openbaring in die konteks van die vroeë Christelike erediens en aanbidding
gesien'*. Dit moet ook in gedagte gehou word dat Openbaring aanvanklik hardop
voorgelees is in die gem eentelike aanbidding®. Die himniese elem ent het in so 'n
situasie dus 'n besondere plek ingeneem. Tot so 'n mate, volgens Shepherd, dat hy
gem een het dat die opbou van Openbaring verband hou met die vroeë kerk se
paasliturgie®.
Dit laat die vraagstuk verdiep of die liedere in Openbaring direk in verband gebring kan
word met die werklike liturgiese praktyke in die vroeë kerk. Anders gestel: Is die liedere
losstaande toevoegings tot die teks op liturgiese oonwegings of is dit die skeppings van
die ou te u rse lf? Laasgenoem de standpunt geniet die m eerderheid steun^. Die liedere
is kunstig en funksioneel op ’n narratiewe organiese wyse vervleg in die narratief van
Openbaring. Dit staan egter nie geheel en a! los van die kultiese praktyke van die lesers
asook die inhoud van die narratief nie. Ons moet egter onderskei tussen historiese en
literêre vrae aan die teks.
Funksioneer die liedere in Openbaring op dieselfde w yse as die koorsange in die
Griekse tragedies? Blevins onderskryf die standpunt® op voetspoor van Brew er en
Bowman® wat onderskei tussen individuele liedere in O penbaring (12:10-12; 14:7, 8,
9 -1 1 ,1 5 ,1 8 ; 16:5-6, 7; 18:2-3,4, 20, 21 -24; 19:18; 2 1 :3-4) en koorliedere (4 :6 w , 10v;
5:9v, 11v, 13;6:9vv, 15-17; 7:9vv, 11; 11:15, 16v; 15:2-4; 18:4-19; 19:1vv). Harris het
egter oorwegend aangetoon dat dié teorie elemente van geldigheid bevat maar nie
volledig w ater hou met betrekking tot Openbaring nie:
“The most obvious difference is the fact that the events in the Apocalypse are presented
in prose form through a narrator, who is dram atized in the text as John, while events
in G reek dram a are presented through the medium of dialogue between characters usually two. Hence, the hymnic units, or odes, sung by the chorus in G reek dram a are
presented via free direct discourse and the hymnic units in the Apocalypse are
presented by means of quoted speech"^ °.
'n Ander standpunt is dat die koorsang in O penbaring tog w aardevolle kom m entaar
lewer op die gebeure in die dram atiese narratief^ \ Alhoewel die kore in die Griekse
dram as ook kom m entaar kan lewer op die gebeure, het dit dikwels eerder as nog 'n
karakter gefunksioneer en selfs die standpunte van die protagonis w eerspreek. 'n
Parallel tussen die kore in die Griekse dram as en die liedere in O penbaring kan dus
nie sonderm eer getrek word nie. Daarom is die indeling van liedere deur Brewer en
Bowm an op grond van so 'n parallel nie geldig nie.
In apokaliptiese briefliteratuur moet eerder gebruik gem aak word van kriteria in die teks
self om die liedere te kan onderskei. S tilis tie s e kriteria kan onder andere die volgende
insluit: die vorm van die w erkwoord (byvoorbeeld in tw eede of derde persoon), die
gebruik van partikels, moontlike parallelism us m em brorum , die voorkom s van strofes
en anti-strofes, retoriese elemente soos byvoorbeeld inclusio, giasm es en antiteses
en moontlike hapax legomena. K o -te k s tu e le kriteria waarop gelet kan word is onder
andere: die gebruik van inleidingsformules soos légo, die teenw oordigheid van
elem ente soos petisie aan die godheid om hulp en 'n gebed of lofprysing aan die einde
van die lied.
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Jórns het 'n waardevolle bydrae g e le w e rd e u r op grond van 'n strofe/anti-strofe patroon
dÍG volgende liedere te onderskei:^

Strofe

Anti-strofe

4:9
5:9B-10
7:10B
11:15
16:5B-6
19:16-2
19:5B

4:11
5:12-13
7:12
11:17-18
16:78
19:3-4
19:6B-8

Indien die genoem de stillistiese en ko-1ekstuele kriteria in ag geneem word, tesam e
met Jó nusse ln d e lin g vo lg e nsstro fe e n anti-strofeen 4:8; 12:10-12 en 15:3 w a td u ide lik
liedere is, kan die volgende gedeeltes in Openbaring as liedere onderskei w ord: 4:8-11;
5 :9-13:7:10-12; 11:15-18; 12:10-12; 15:3-4; 16:5-7; 19:1-8. G enoem de liederegedeeltes mag op historiese vlak sekere liturgiese elem ente uit die tradisies reflekteer maar
is funksioneel deel van 'n narratiewe eindproduk w at die w erk van een outeur is.
Daarom dra dit ook funksioneel by tot die "G estalt” van die dram atiese narratief as
geheel.

2..

Verdere m etodologiese oorwegings

Die toepassing van narratiewe perspektiewe op die liedere van O penbaring open
bepaalde eksegetiese vergesigte en insigte m aar is nie sonder m etodologiese
problem e nie. Een daarvan is die verhouding tussen die narratiewe elemente en die
sosiale en historiese konteks. Die probleem is reeds aangeraak^^ maar nog nie
uitgeklaar nie. Adela Collins het byvoorbeeld 'n direkte lyn getrek tussen die sosiohistoriese konteks van die liedere in Openbaring, verw ysende na die gem eentesituasie, en 'n literêre analise van die teks self^'^. Die noodsaaklikheid van 'n kennis van
die historiese konteks mag nie ontken word nie. Die vraag is eerder hoe die betekenis
van die teks vir die leser in verband gebring moet word met die sosiale en historiese
konteks. Die eksklusiewe uitsluiting van die een of die ander faset verarm die finale
eksegese.
N icholas Lash w orstel met dieselfde m etodologiese vraag en stel dit so:
“... w hen we have to do with texts which speak of, and em body particular responses
to fundam ental aspects of the human predicam ent: questions of life and death,
innocence and freedom , hope and suffering, then, in o rd e rto 'und ersta n d 'th o se texts,
the technical skills of the historian, although indispensable, are inadequate fo r the

task”'^.
Die teks van O penbaring 4-5 beantwoord aan dié beskryw ing. Aangesien dit prim er 'n
religieuse teks is, is dit slegs histories te lees in sekondêre sin. Die sosiale en historiese
kontekstuele inligting voorsien egter noodsaaklike relief. In die liedere volgens Openbaring is die narratiewe elemente gerekontekstualiseer deur middel van die narratiewe
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vorm om deel te geword het van die narratiewe wêreld. Openbaring kan juis as
narratiewe te ks’ beoordeel, die moderne leser dinam ies aanspreek. Die betekenis
van Openbaring 4 -5 "... cannot be derived from its tradition but from its literary function
in its present historical-literary context", aldus Schussler-Fiorenza’ ^. Anders gestel, die
betekenis van dié liedere kan nie byeengebring word uit hulle pre-tekstuelegeskiedenis
nie maar moet gevind word in die funksie van die narratief in sy sosiale opset. Die
funksie van die liedere in Openbaring 4-5 is ook om die leser te begelei na 'n sim boliese
universum (narratiewe wereld) wat die alledaagse sosiale werklikheid transform eer. In
dié vertelde wêreld is die leser geborgde oonwinnaar saam met die Lam ten spyte van
martelaarskap in die huidige bedeling. Op so 'n wyse toegepas, kan die vraag ontstaan
of die narratiewe eksegese nie wêreldontvlugting in die hand w erk nie. Nee, deur
literêre uitsigte w at lei tot eksistensiële insigte, kom juis wêreldbetrokkenheid.
Op 'n ekiektiese wyse word gebruik gem aak van narratologiese insigte oor plotontwikkeling, vertellersperspektief en leserrespons. En b lo o tte rw ille van d ie b en o e m ing van die narratiewe eenhede word gebruik gem aak van kerne en satelliete. Kerne
is die hoofhandelinge wat die voortgang en ontvouing van die plot beskryf en satelliete
is die narratiewe dele wat oorbly nadat die kerne afgebaken is. Satelliete help
gew oonlik die leser om die kerne beter te verstaan^®. Die kerne en satelliete in die
plotontw ikkeling moet ook gelees word teen die agtergrond van sekere kulturele of
antropologiese inligting. Umberto Eco het die verhouding tussen narratiewe funksies
en kulturele inligting so omskryf:
“C ertainly a plot can be seen as a series of functions, or a structured matrix of functions
in alternate opposition, but the isolation of these functions cannot be freed from the
prelim inary attributions of pertinence (and therefore meaning) to each of th e s e .... the
functions of plot require value only when measured against the value system s of a
given group
.
Eco verduidelik sy standpunt aan die hand van die Griekse drama, w anneer Agam em 
non sy Ifigenia moet offer. Vir ons W esterse gees is dit skokkend en onaanvaarbaar.
In d ie narratief self is dit egterfunksioneel. In die lig van die “vreem dsoortige"sim boliek
van O penbaring se taalgebruik, is dit 'n beginsel wat in ag geneem m oet word, ’n
Analise van die kulturele kodes help die leser om die literêre funksies van die liedere
in Openbaring b e te rte verstaan. Veral die etnologiese en m ondelinge kulturele kodes,
soos byvoorbeeld onder andere skande en eer, speel 'n funksionele rol.

3.

H oofstukke 4 en 5 binne ’n groter narratiewe verband

Indien aanvaar word dat 'n Bybelse teks, soos in dié geval Openbaring, op historiese,
strukturele en teologiese wyse geanaliseer kan word, is dit duidelik dat 'n ideologiese
vertellersperspektief ten opsigte van die narratief as geheel in ag geneem moet word
in die bepaling van die betekenis van elke onderdeel daarvan. Die narratief van
Openbaring w at as 'n kunsw erk beskryf kan word, word funksioneel tot 'n eenheid
saam gebind deur die C hristologiese melodie wat 'n deurgaande ondertoon vorm^°.
Met in agnem ing van die funksionele rol van rekapitulasie (voortgang deur repetisie en
interpretasie) en tussenvoegings (om saam binding te bewerk) kan op die vlak van
sim boliese optrede drie moontlike bedrywe in die dram atiese narratief onderskei word.
In elke bedryf figureer die motief: God se voltrekking van verlossing en oordeel, en dit

ISSN 0257-8891 = SKRIF EN KERK Jrg 12 (1) 1991

29

word op dram atiese wyse sim bolies vertel. In bedryf 1 gee die opgestane en verheerlikte C hristus sewe briefboodskappe aan die kerk (hoofstukke 1-3). Volgens bedryf 2
(hoofstukke 4-11) open die Lam die verseelde boekroi w aarvan die inhoud in die heelal
ontplooi. in bedryf 3 is dit die draak en sy m eeiopers wat ooriog m aa kte e n die Lam en
sy navolgers in die loop van die geskiedenis (hoofstukke 12-22).
Volgens dié sam ehang funksioneer hoofstukke 4-5 as inleidende gedeelte tot die
vertelling oor God se voltrekking van verlossing en oordeel in die heelal op grond van
die rol van Lam volgens hoofstukke 4-11
Hoofstukke 4-5 kan egter ook gelees word
as sluitstuk van hoofstukke 1-5^^. Die funksionele rol en betekenis van hoofstukke 4-5
in die geheelopbou van O penbaring is in elk geval m edebepalend vir die verstaan van
die funksie van die liedere in dié tw ee hoofstukke.
Plotanalise beskryf die funksionele gebeure of narratiewe kerne en satelliete. Die
liedere in hoofstukke 4 en 5 is nie as sodanig as kerne of satelliete te beoordeel nie
maar m aak deel uit van groter eenhede wat sodanig is. In sodanige opset het die liedere
die funksie van narratiewe komm entaar. Dit kom veral n a v o re in O p e n b a rin q w a a ro n s
sowel herhaling van gebeure in die plot vind. Dit word rekapitulasie genoem . Nie net
w at sekere tem as betref nie maar ook ten opsigte van verhaaleiem ente.

4.

Narratiewe analise van die liedere in Openbaring 4-5

Narratiewe kom m entaar is 'n belangrike funksie van die verteller. K om m entaar kan
betrek word op die verhaal (tabula) self of op die vertelling as sodanig. Op so 'n wyse
kan die liedere in O penbaring die voortgang van die gebeure komm entarieer. Kom 
mentaar, op sy beurt, kan die gestalte aanneem van interpretasie, beoordeling of 'n
veralgem enende toepassing^'*. 'n Duidelike voorbeeld hiervan vind ons in Openbaring
1:20, w aar op die sewe sterre en sewe boodskappers kom m entaar gelewer word.
Die liedere in hoofstukke 4-5 funksioneer as implisiete kom m entaar w at opkom uit die
ideologiese vertellersperspektief van die verteller. Dié liedere word volgens dié vertel
ling in die hemel gesing, in die troonsaal van God, weg van die aarde w aar die meeste
narratiewe gebeure plaasvind. Dié ruimtelike verskil beskryf as sodanig reeds be
tekenis. En dit geld van al die liedere in Openbaring, behalwe 16:3-4. Op so 'n wyse
kom m entarieer die liedere in hoofstukke 4-5 die vertelde gebeure deur dit in 'n
betekenisvolle “ hemelse" konteks te plaas. Die leser w ord onm iddellik betrokke in die
kom m unikatiew e situasie van die teks. Deur die liederekom m entaar slaag die geim pliseerde outeur daarin om die gefm pliseerde leser van rigtinggewende kom m entaar te
voorsien ter wille van die regte perspektiewe op die vertelde gebeure. Op so 'n wyse
slaag die verteller ook daarin om die leser te oortuig dat sy vertelling w aar en eg en
betekenisvol is. Die leser is daarom ook uitgelewer aan die geinterpreteerde ethos van
die verteller. Volgens hoofstuk 4 word aan die leser 'n raam werk deur kom m entaar
voorsien dat God die skepper is en volgens hoofstuk 5 dat God die verlosser is.
Dit geld ook van fokalisasie of die vertellersperspektief van w aaruit die vertelde vertel
word. Kom m entariering handel oor die inhoud van die narratief en fokalisasie oor die
w yse w aarop of perspektief van w aaruit die narratief vertel word^^.
Die liedere in hoofstukke 4-5 word spesifiek afgebaken as 4:8-11 en 5:9-13. Die
narratiewe kern waarbinne hoofstuk 4 figureer, is die van aanbidding in die hemelhof.
Die troonkam er van God in die hemel bepaal die situering van die vertelling in hoofstuk
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4. Johannes vertel volgens sy perspektief wat hy sien en hoor. Hy is die fokaliseerder
van die vertelde gebeure, met ander woorde, die leser “kyk" deur Johannes se bril na
dié aangrypendetoneel. Dit ise g te r nie 'n tipiesesubjektiew e situasie van 'n eerstepersoon fokaliseerder-verteller nie maar gekontroleerd om dat die vertelling volgens 1:1
“deur Jesus Christus geopenbaar is". Johannes is dus 'n “vertelier-karakter .
Johannes sien "lem and wat op die troon sit" (4:2); asook vier en twintig ouderlinge en
vier lewende w esens wat ook op trone sit. Dit beskryf die eerste van vier teofanieë in
Openbaring (vgl ook 8:5; 11:19 en 21:18-21). Volgens die taalgebruik herinner dié
gesig aan die Sinai-teofanie (Eks 19:6) asook die strydvariasie van Esegiël (Eseg 1:13).
Hierdie teofanie, volgens die nuwe funksionele aanwending in die narratief, beklemtoon die feit dat God sal kom om te oordeel. Die vier lewende wesens, die arend, bul,
leeu en mens verteenwoordig God se skepping en die vier en twintig ouderlinge die
Christene.
Die lewende w esens hef hulle lied aan:
"Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom".
Opvallend dat die s a n c tu s (“heilig, heilig, heilig"), geneem uit Jesaja 6:3, nie kom m entaar lewer op God se dade in die verlede nie maar eerder op sy persoon en wese. Die
aanhef tot die lied ontstaan nie in ’n vakuum nie. Deur interlekstualiteit, in hierdie geval
met 'n godsdienstige tradisie, word 'n bestaande teks in Jesaja eintlik “herskryf”. Die
beklem toning van die heiligheid van God in die aanvang van die lied funksioneer juis
om die grootheid en andersheid van God te aksentueer. O ok sy alm agtigheid word
gekontrasteer met die pretensieuse m agvertoon van aardse bewindhebbers. Die leser
is onm iddellik in die sfeer van die heelal ingetrek. Die w eglating van die tw eede dee!
van Jesaja 6:3: “Die hele aarde is vol van sy alm agtige teenw oordigheid" deur die
verteller, sinspeel op die verdonwenheid van die vertelde w êreld van Johannes. Die
narratiewe funksie van dié strofe deur die lewende w esens is juis om aan die leser te
se dat die wêreld van Openbaring verdonwe is en nie die goedheid van God se skepping
reflekteer nie. Dat Hy “w at was en w at is” kom (ergómenos) benadruk dat God
onafw endbaar oppad is met sy verlossing en oordeel.
In 4:9 is ook sprake van 'n lied. Ons lees dat die lewende w esens "heerlikheid, eer en
d a nktoe bring aan Horn w at op die troon s it...". Dit herinner aan 5:13 a lh o ew e lo n s nie
beskik oor die presiese bewoording van die moontlike lied nie^^. Die narratiewe funksie
van die w eglating van die direkte bewoording is w aarsky nlik om nie die narratiewe gang
van die res van die opbou van hoofstuk 4 te versteur nie. Dit dien daarom net as
inleiding tot die lied deur die vier en twintig ouderlinge (4:10);
“Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang
om dat u alles geskep het; deur u w il het alles ontstaan en is dit geskep".
Dié lied vorm 'n antifoniese antwoord op die liedere in 4:8-9 en voorsien die pertinente
rede w aarom God waardig is om geprys te word, sow el as die m otivering waarom God
oordeel kan vei oor die aarde. Die lied is direk (vgl tw eede persoon ekv. van eimf) aan
God gerig. O m dat God die skepper is, staan alles onder sy jurisdiksie. Die funksie van
die lied is om die leser te vergew is van die w are identiteit van God, naam lik sy mag en
heerlikheid en beheer oor die heelal op grond daarvan dat Hy geskep het. In die
M editerreense kuiturele milieu het die klem grotendeels op eer/oneer gevaP®. Dit is
God wat die eer van die regverdiges sal uitbring en die goddeloses sal straf. God is
die weldoener. Daarom besing die w esens God se wese. Die narratiewe funksie van
die liedere in hoofstuk 4 is interpretatief. Die aard en wese van Horn w at op die troon
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sit word geïnterpreteer as die skepper. Van Horn kan nog v g g I verwag word in die res
van die narratief!
Die fokalisasie in die direkte rede (4;11) skep die indruk van onm iddellikheid, tot so 'n
mate dat die lesers/hoorders dit beleef dat hulle deel is van die vertelde w ereld. Dit
word 'n “enacted or focused scene", voigens Funk “w hich allows the reader to see,
hear, and upon occasion taste, touch, feel, what transpires, as nearly as w ords will
create that illusion" . Die leser het 'n aanduiding ontvang van w at God nog gaan doen
(4:119).
Die ideologiese verteliersperspektief kom dikwels tot uitdrukking deur die gebruik van
elenam e. God is die Een w at w as; die Een wat is; die Alm agtige en die Een w at kom.
Dit is nie bloot name nie m aarom skryw ings van God se wese asook van die ideologiese
verteliersperspektief van die vier lewende wesens. Hulle bring eintlik tot uitdrukking dat
God ingelig moet word oor die toestand van die heelal. Dit is nie vol van sy heerlikheid
en goedheid nie (4:8). D aarteenoor besing die vier en twintig ouderlinge juis God se
heerlikheid en mag o m d a t Hy alles geskep het. Die uitdrukking dat die vier en twintig
ouderlinge hulle krone voor God se troon neersit (4:10), voorafgegaan deur die
narratiewe kom m entaar dat God tot in alle ewigheid lewe, dien om die leser opwindend
betrokke te kry.
V oigens die narratiewe kern van hoofstuk 5 sien Johannes 'n boekrol in die regterhand
van God. Dit is alkant verseël met sewe seels. In die situering word die problem atiek
dan gedef inieer deur die “sterk engel” w at roep na iemand w a a rd ig om die boekrol oop
te m aak (5:2). Nie iemand sterk, magtig of invloedryk, voigens aardse m aatstaw we nie.
Die begrip "waardig" (axios) skep onm iddellik leserbetrokkenheid asook ven/vagting.
Die feit dat Johannes huil toe niemand gevind word nie (5:4), teken die eksterne
psigologiese verteliersperspektief van die fokaliseerder. Johannes wil bittergraag die
boekrol oopgem aak hê sodat die bose dem onstratief oorwin moet word. Die veroweraar sal '^waardig” w ees om die boekrol oop te maak. Voigens die ouderlinge is dit die
“Leeu uit die stam van Juda" (5:5) - 'n tipiese M essiaanse antw oordi °.
Teenoor die ouderlinge se Leeu van Juda en Afstam m eling van Dawid sien Johannes,
die fokaliseerder, 'n geslagte Lam. Die leser word gekonfronteer met die tw ee interpretasies oor Jesus se persoon - die verow eraar en die geslagte. Die leser/hoorder
word betrokke om self die betekenis van "waardig" te vind. Na die verskyning van die
antwoord, verrig die vier lewende wesens (skepping) en vier en twintig ouderlinge
(Christene) 'n priesterlike funksie met die “goue bak vol w ierook" (5:8).
Die lied in 5:9-10 besing die antwoord op die vraag in 5:2: "Wie is w aardig om die boek
oop te maak?" En die verm elding van die geslagte lam (arnion) (5:9) roep die paaslam
en eksodusm otiew e na vore. Die loskoop van mense deur die bloed van die geslagte
(5:9) sinspeel op die politieke loslating van oorlogsgevangenes. Dit pas goed in by die
eksodusm otiew e sowel as die breër agtergrond van stryd tussen die G oddelike magte
en die bedreigers van die gelowiges. Van Unnik het insiggewend aanqetoon dat
“w aardig" iemand beskryf w at die toets van lyding en dood geslaag het . Die dood
van die W eldoener, die Lam, het verreikende gevolge vir die toekom s - die gelowiges
“sal oor die aarde regeer” (5:10). M oontlik sinspeel dié uitdrukking op 20:4-5 en 21:27.
Die volgende lied in 5:12 is 'n antifoniese antwoord op die een in 5:9. Hierdie keer is
dit 'n “groot menigte engele" w at uitroep: "Die Lam w at geslag was, is waardig om die
mag en rykdom, die w ysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang" (5:12).
Die fokus val w eer eens op die “w aardigheid" van die Lam. Die direkte tw eede persoon
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aanspreekvorm is nou verruil vir 'n derde persoon onpersoonlike aanslag. Die rede vir
die “w aardigheid” van die Lam (geslag) word nie meer besing nie maar die resultaat
vir die Lam self - die ontvangs van eer en lof.
En in 5:13 kom m unikeer die verteller 'n slotlied as sluitstuk vir hoofstukke 4-5. Dit word
aangehef de u rd ie heie skepping en nie net tot God of die Lam gerig nie maar tot albei.
Die funksie van die slot-"am en" is veelseggend, indien die betekenis van “amen" in die
apokaliptiese literatuur in ag geneem word. Schiller stel dit so;
"It was the confession of the praise of God which was laid on the com m unity and which
the com m unity was to affirm by its answer. And it was the confession of the blessing
of God which was pronounced to the com m unity and which the com m unity was to make
operative by its Amen
In vier van die vyf liedere in hoofstukke 4-5, naamlik 4:9, 11; 5:12, 13 word die eer en
heerlikheid van die Lam en van God besing. Hulle is “verheerlikbaar", om dit so te stel,
om dat Hulle die vyande van die gelowiges beskaam het. Die gelowiges het hulle stryd
en saak na 'n groter “krag" geneem as gevolg van eie onverm oë, naam lik God en die
Lam, volgens die narratiewe sim boliese universum. Volgens die vertelling in hoof
stukke 4-5 het God dié uitdaging “aanvaar” deur die Lam se offer, en op grond daarvan
het Hy oorwin en die saak van die gelowiges besleg.
Veral die lied in 5:9 is 'n sprekende voorbeeld van narratiewe interpretatiewe komm entaar. Die kom m entaar gee die redes aan waarom die Lam '^waardig" is om die boekrol
oop te maak. Deur assosiasie word ook 'n verband geplaas tussen m artelaarskap en
die inhoud van die boekrol.
Die fokalisering volgens hoofstuk 5 is effektief gedoen op die lippe van verskillende
karakters. Die verwysing na die slagting van die Lam kan ook indirekte intertekstualiteit
genoem word. Die leser word deur die liedere funksionee! in 'n ideologiese raam werk
geplaas, naam lik die sten/ve van Jesus Christus en die effek en betekenis daarvan. Op
so 'n w yse word die eksistensiële betrokkenheid van die leser/hoorder verhoog.
Die verhaal van die narratief volgens hoofstukke 4-5 begin by die skepping om te
illustreer met W ie ons te doen het; verder fokus dit op Jesus se dood en eindig dan
met die kulm inasie van die koninkryk in hoofstukke 21-22. Gedurende die tussentyd,
dit wil sê wanneer die gelowiges vervolg word, moet hulle rus vind in die voortyd van
die narratief, naamlik dat die Een in wie hulle glo as verlossingoffer geslag is en kan
hulle hul ook reeds verlustig in die geborgde toekom s wanneer hulle as “'n koninkryk
en priesters vir God" oor die aarde sal regeer (5:10).
H oofstukke 4-5 het 'n reeks onderwerpe op die tafel geplaas waarom heen die plot van
die vertelling nog gaan ontwikkel. Volgens die narratief is die identiteit van God en die
Lam volgens dié liedere reeds uitgewys, op so 'n wyse dat leserbetrokkenheid verkry
is. God word deurgaans besing en vertel as die Alm agtige Een w at met krag kom om
te oordeel. Die voorstelling van Jesus is tweeledig. Aan die een kant is Hy die
M essiaanse Seun van die mens ("Lam van Juda”: 5:5) w at kom om te oordeel (vgl
14:14-20; 19:11 -21) en aan die ander kant is Hy die Lam wat vrywillig geslag is ter wille
van verlossing.
Die gelowiges is volgens die himniese narratief verseker van God se instaan vir hulle
op grond van sy skeppings- en verlossingsm ag. En op grond van sy verlede is hulle
hede en toekom s respektiewelik betekenisvol en geborg.

ISSN 0257-8891 = SKRIF EN KERK Jrg 12 (1) 1991

33

NOTAS

1.

Vgl. F Kermode, "Introduction to the New Testament" in The Literary guide to the Bible
(Edited by R Alter and F Kermode), London: Collins 1987,375-386; JA du Rand, Johannese
perspei<tiewe, deel 1: Inleiding tot die Johannese geskrifte, Pretoria: 1990, 180-182; MA
Harris, The literary fur)ction of hymns in the Apocalypse of John, Ann Arbor: 1988, 29.

2.

AY Collins, Crisis and Catharsis: The powerof the Apocalypse, Philadelphia: 1984, 84-110;
E Schussler Fiorenza, The Book of Revelation: Justice and judgement, Philadelphia: 1985,
181-204.

3.

Vgl. bv. Schussler-Fiorenza, a.iv., 166; J Blevins, "The genre of Revelation", Rev Exp 77
(1980), 397.

4.

Vgl. verder sy Urchristentum und Gottesdienst, 4 Aufl., Tubingen: Mohr 1962, 9.

5.

DL Barr het dié aspek veral na vore gebring in sy "The Apocalypse of John as oral
enactment", InterpAO (1986), 252-256. Vgl. ook D Aune, "The Apocalypse of John and the
problem of genre”, Semeia 36 (1986), 80-81.

6.

Vgl. in die verband MH Shepherd, The Paschal liturgy and the Apocalypse, Richmond: 1960;
P Prigent, Apocalypse etLiturgie, Neuchatel 1964; S Lauchli, "Eine Gottesdienststruktur in
der Johannes offenbarung, ThZ 16 (1960), 359-278.

7.

Aldus DR Carnegie, "Worthy is the Lamb: The hymns in Revelation", in Christ the Lord:
Studies in Christology (presented to D Guthrie and edited by H Rowdon), Leicester: IVP
1982, 246-247. Net so D Aune, The New Testament in its literary environment, Philadelphia:
1987, 43.

8.

Hy onderskei 30 liedere in Openbaring: Revelation as drama, Nashville: 1984, 19vv.

9.

R Brewer, aangehaal deur JR Bowman, The first Christian drama, Philadelphia: 1955, 67v.

10.

MA Harris, a.w., 8; vgl. S Rimmon-Kenan, Narrative fiction: Introduction to poetics, London:
1983, 106.

11 .

Aldus Schussler-Fiorenza, a.w., 166-167.

12.

Vgl. K-P Jorns, Das hymnische Evangelium: Untersuchungen zu Aufbau, Funktion und
Herkunft der hymnische Stucke in der Johannesoffenbarung, Gutersloh: 1971, 15-19.

13.

Vgl. bv. N Petersen, Literary criticism for New Testament critics, Philadelphia: 1978, 11-23.

14.

A Collins, a.w., 86.

15.

Kyk sy "What might martyrdom mean?”, ExAuditu 1 (1985), 17, 14-29.

16 .

Vgl. Mieke Bal se beskrywing van die teks van Openbaring as “a text in which an agent
relates a narrative” (Narratology, Toronto: 1985, 7). Kyk ook W Kelber, "Gospel narrative
and critical theory", BThB 18 (1988), 130.

17.

E Schussler-Fiorenza, a.w., 22.

34

ISSN 0257-8891 = SKRIF EN KERK Jrg 12 (1) 1991

18.

Vgl. die teoretiese uiteensetting hiervan deur R Barthes, “Introduction to the structural
analysis of narrative, in A Barthes Reader (ed. S Sontag), New York: Hill & Wang 1982,
251-295.

19.

Kyk sy A theory of semiotics, Bloomington; i9 7 9 ,145. Vgl. ook MA Harris, a.w., 27-28.

20 .

Vgl. Du Rand, a.w., 266.

21.

Kyk L Hurtado, "Revelation 4-5 in the light of Jewish Apocalyptic analogies, JSNT 25( 1985),
105-124.

22.

AlhoewGldit’nongewoneinterpretasie is, wordditsterkgesteun deur MA Harris, a.w., 31 w .

23.

Vgl. B McGinn, “Revelation” in The literary guide to the 8/We (Edited by F Kermode; R Alter)
Cambridge, Mass.: 1987, 523-541.

24.

Vgl. S Chatman, Story and discourse, Ithaca: 1978, 237-248.

25.

Kyk verder oor fokalisasie en vertellersperspektief, veral die tegniese verskil tussen die
begrippe, M Bal, a.w., 100-102. G Genette hetdie term fokalisasie gemunt. Vgl. Narrative
discourse: An essay in method. Trans. J Lewin, Ithaca: 1980, 189-211.

26.

Aldus F Stanzel, “Teller-characters and reflector-characters in narrative theory”. Poetics
Todayvo\ 2,2 (1981), 1-10, spesifiek6.

27.

Jorns, a.w., 67-70, het vindingryk probeer om dié lied in 4:9 te herkonstrueer.

28.

'n Mens sou ook ander attribute kon uitsonder. Eer/oneer speel 'n domlnante rol, oortuigend
aangetoon deur B Malina, New Testament world: insights from cultural authropology,
Atlanta: 1981,27, 38.

29.

Vgl. R Funk, a.w., 32-34.

30.

Kyk J Roloff. Die Offenbarung des Johannes, Zurich: 1984, 74.

31.

Vgl. WC van Unnik, “Worthy Is the Lamb; the background of Apoc 5 *, in: Melanges bibliques
en hommage au RP Beda Rigaux, ed. A Descamp; RP Andre de Halleux), Paris; 1970,
449-460 (Spesifiek 456-457).

32.

Theologisches Wdrterbuch zum Neuen Testament, Vol 1. 334.

ISSN 0257-8891 = S K R IF EN KERK Jrg 12 (1) 1991

35

