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De doem die rust op kennis: een behoedzame 

verkenning 

IN ENGERE ZIN  wordt onder apocalyptische literatuur de verzameling 

joodse en vroeg-christelijke geschriften verstaan die, om de gelovigen 

te sterken in hun Godsvertrouwen, over plotselinge en dramatische in-

grepen van God op het wereldtoneel verhalen, ingrepen waarbij God 

tussenbeide komt om zijn benarde uitverkorenen te steunen. In deze 

geschriften, die merendeels over een periode van vierhonderd jaar tus

sen 200 v.C. en 200 n.C. zijn ontstaan, gaan die goddelijke interventies 

in de menselijke geschiedenis gepaard met rampen als oorlogen, over-

stromingen, hongersnoden en plagen (zoals die waardoor de Egypte-

naren werden getroffen), onheilspellende verschijnselen, zoals vurige 

tekenen aan de hemel, en zelfs, in het uiterste geval, een - vanzelfspre

kend tijdelijke - heerschappij van Satan. 

Ofschoon honderden jaren eerder elders in het Midden-Oosten 

ontstaan uit de leer van de Perzische profeet Zoroaster, vindt dit apo

calyptische denken zijn hoogtepunt in de genoemde periode in het 

judai'sme en het vroege Christendom, en is via de sporen die het in de 

bijbel heeft nagelaten doorgedrongen tot de westerse cultuur. Of

schoon veruit de meeste apocalyptische geschriften altijd als niet-cano-

niek zijn beschouwd, heeft de apocalyptiek haar stempel ook op een 

aantal canonieke bijbelboeken gedrukt, zoals bijvoorbeeld dat van de 

profeet Ezechiel, het Boek Daniel, en, meer in het bijzonder, de Open-

baringen, toegeschreven aan Johannes. 

Zoals het boek van de Openbaringen duidelijk illustreert, drukt de 

apocalyptische literatuur zich niet kernachtig en glashelder uit. Apo

calyptische schrijvers hebben een sterke voorkeur voor cryptische 

beeldspraak en voor even cryptische allegorieen, en gaan overdaad niet 

uit de weg. Een en ander resulteert vaak in fantasmagorische beelden 

en gebeurtenissen die de onderliggende teneur - de onwrikbare over-

tuiging dat God uiteindelijk zal zegevieren en zijn uitverkorenen zal 

redden - pas bij nadere bestudering duidelijk maken. Terwijl de apoca

lyptische literatuur, zoals het woord apocalyps (van het Griekse apoka-

luptein - blootleggen, openbaren) al zegt, ernaar streeft om een ver-
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