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Het VerHaal acHter een 
arcHeologiscH topstuK in berlijn 

speecH  
Op een 
aLtaar?

obama is op weg naar een nieuwe verkiezingsstrijd om 
het presidentschap. onwillekeurig denk je dan terug 
aan de wereldwijde hype rond zijn vorige verkiezing. 
toppunt was wel de bouw van de obama-tempel, waar 
hij zijn verkiezingstoespraak hield. het podium waarop 
hij stond leek veel op een replica van het pergamum-
altaar uit de openbaring van johannes... toeval?

H De new York post bracht op 28 augustus 
2008 een special uit met als kop: ‘Demo-
craten richten Obama tempel op’. Daarin 
verwees de krant naar het podium dat Ba-
rack Obama liet oprichten voor zijn verkie-
zingstoespraak in Denver. Het bouwwerk 
vertoonde sterke overeenkomsten met een 
griekse tempel. met zijn eigen ‘Barackopo-
lis’ werd Obama al door de republikeinen 
vergeleken met oppergod Zeus.
De ontwerper van het podium legde uit 
dat zijn ontwerp gebaseerd is op het witte 
Huis en het Lincoln monument.  sceptici 
zagen er een heel ander bouwwerk in: 
het altaar uit pergamum. indirect heb-
ben zij sowieso gelijk: van de ontwerpen 
van het Lincoln monument en het witte 
Huis is bekend dat de griekse stijl van het 
pergamum-
altaar als 
voorbeeld 
diende.
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onHandige 
stunt oF niet?

Het pergamon Museum is het drukst-
bezochte kunstmuseum van duitsland. 
jaarlijks trekt het meer dan een miljoen 
bezoekers. allemaal komen ze voor het 
‘pronkstuk’: het pergamon-altaar. steen 
voor steen is hij naar berlijn gehesen. 
je mag de trap betreden, naar boven lo-
pen. en misschien zet je je voet dan wel 
op de plek waar ooit antipas, een van de 
eerste christenen, stierf…

heel dIchtbIj
inmiddels trok het altaar van Zeus al 

vele miljoenen bezoekers naar het per-
gamon Museum. archeologisch gezien 
is het ook een bijzonder bouwwerk. Het 
gebeurt maar zelden dat oude altaren 
als deze zo compleet en intact worden 
teruggevonden. Keizer wilhelm ii haalde 
het steen voor steen uit het turkse per-
gamum en reconstrueerde het begin 
vorige eeuw in berlijn. daar staat het nu 
nog steeds.
Voor christenen die hun bijbel kennen, 
komt het altaar van Zeus heel dichtbij. 
De Heere Jezus zelf verwees er namelijk 

al naar in Zijn brief aan de christenge-
meente in pergamum, die je vindt in het 
bijbelboek openbaring aan johannes. Hij 
noemde het toen ‘de troon van de satan’: 

Ik weet uw werken, en waar gij woont; 
namelijk daar de troon des satans is, 
en gij houdt mijn naam, en hebt mijn 
geloof niet verloochend, ook in die 
dagen, in welke antipas, mijn getrou-
we getuige was, welke gedood is bij 
ulieden, daar de satan woont. 
(openbaring 2:13)
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pergamum-altaar

’Barackopolis’

weet meer:
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antipas stierf dus daar waar de troon 
van de satan was. Maar waarom zou hij 
gestorven zijn? wat was de situatie in per-
gamum destijds?

trekpleISter: toen al!
in de dagen van antipas was pergamum 
het centrum van de romeinse religie. op 
het grote acropolis, de plek waar de oude 
stad pergamum oorspronkelijk gesticht 
was, stonden veel tempels. de belangrijk-
ste trekpleister was het massale altaar 
dat gewijd was aan alle goden. Henry 
barclay swete, een vooraanstaand pro-
fessor in de theologie aan de universiteit 
van cambridge, verwijst in dit verband 
naar het altaar 
van Zeus soter 
(dat ‘Zeus redder’ 
betekent) en wat 
nu dus in berlijn 
staat. dit altaar 
werd gebouwd ter 
herinnering aan 
de overwinning 
van pergamum op de galliërs, twee eeu-
wen eerder. 
een andere trekpleister in pergamum was 

de tempel van de he-
lende god asklepios, 
die traditioneel werd 
afgebeeld als een 
god die een slang 
vasthield.

keIzer- 
cultuS
pergamum was dus 
het centrum van hei-
dense religieuze ijver 
in het romeinse rijk. 
Men deed veel aan 
keizerverering. dat gebeurde niet alleen 
in de tempel die aan keizer augustus was 

gewijd. ook ston-
den er andere 
tempels, zoals 
de tempel voor 
godin roma, de 
ver p ers oonlij -
king van de stad 
rome. 
Keizerverering 

was een belangrijk onderdeel van de ro-
meinse religie. de cultus verspreidde zich 
over het hele rijk en werd opgelegd aan 

andersgelovigen, waaronder christenen. 
Zij werden erom vervolgd als ze er niet 
aan deelnamen.

dit is van belang om te weten onder 
welke omstandigheden antipas de dood 
vond. in het verlengde hiervan kun je 
aannemen dat hij, als vooraanstaand lid 
van de christengemeente in pergamum, 
gedwongen werd tot het vereren van 
een andere god dan christus (de keizer? 
Zeus?). toen antipas – die een ‘getrouwe 
getuige’ was, zegt jezus via de hand van 
johannes – weigerde een andere god te 

dienen, traden de ro-
meinen met harde hand 
op om een voorbeeld te 
stellen naar de andere 
christenen; zij bleven 
echter standvastig in 
het geloof. in de brief 
aan pergamum staat im-
mers dat christus ervan 
weet dat de christenen 
hun geloof toen niet ver-
loochenden. dat zal niet 
zonder pijn en verdriet 
zijn gegaan. christenen 
hadden het zwaar in een 
samenleving waar poli-
tiek en heidendom zo 
intens met elkaar verwe-
ven waren. 

troon van 
Satan
grote vraag is nog: was 
de troon van satan, 
waarover johannes 
schrijft, ook écht het al-
taar van Zeus, dat nu in 
berlijn staat? Hoewel 
de meningen hierover 
verdeeld zijn, kun je 
op twee manieren een 

bevestigend en onder-

over de dood van antipas 
– rond 92 na christus – 
zijn overleveringen bekend 
uit de oosterse kerken. 
Hij zou zijn omgebracht 
met een martelwerktuig: 
de siciliaanse stier.

als de overlevering klopt, 
moest antipas plaatsnemen 
in een stier van messing. Dit 
beeld was niet veel groter dan 
een echte stier en er zat een 
deur in, waardoor antipas naar 
binnen werd geduwd. Daarna 
stak men onder de stier een 
vuur aan waardoor het messing 
gloeiend heet werd. in de stie-
renkop zaten buizen (hoorns, 
bek) die het geschreeuw van 
de ter dood veroordeelde 
versterkten. Hierdoor leek het 
gekrijs van de gefolterde op het 
geluid van een dolle stier.

Drie zaken pleiten ervoor dat 

antipas inderdaad 
op deze manier ter 
dood is gebracht:

De god Zeus 
veranderde in de 
griekse mytholo-
gie eens in een 
witte stier. in die 
gedaante zou hij 
het mooie 
fenicische meisje europa 
hebben meegenomen en later 
met haar de liefde hebben 
bedreven.

De symbolen die voor 
Zeus gebruikt worden, zijn: 
bliksem, arend, eik en… stier. 
De stier komt overigens vaker 
terug in de heidense godenver-
ering. Omdat het een imposant 
dier is, meestal de enige 
bevruchter van een kudde, 
werd hij in sommige culturen 
vereerd als symbool van 

mannelijke kracht en 
vruchtbaarheid.

Op de acropolis 
van het oude athene 
stond ook een 
heiligdom van Zeus. 
Daarvan is bekend 
dat er runderen 
werden gehouden. 
elk jaar werd er 

eentje aan Zeus geofferd.

De stier en Zeus zijn dus onlos-
makelijk met elkaar verbon-
den. Het verhaal dat antipas 
stierf in een messingen stier 
past wat dat betreft goed in 
het plaatje.

dolle stier

bouwd antwoord op deze 
vraag geven. de bijbel geeft 
hiervoor handvatten en er zijn 
vooraanstaande historici die 
het altaar van oppergod Zeus 
als satans troon beschouwen.

openbaring geeft aanwij-
zingen om de troon van de sa-
tan uit te leggen in de richting 
van de heidense cultus. in 
openbaring 2 vers 14 worden 
de christenen gewaarschuwd 
voor het eten van afgodenof-
fers. Het is een waarschuwing 
voor de inmenging van het 
heidendom in de christelijke 
leer. er wordt daarbij ook na-
drukkelijk verwezen naar de 
desastreuze invloed van de 
leer van de nikolaïeten, die 
zich voor christenen uitgaven 
en zeiden dat hoererij geen 
zonde en afgodenoffers eten 
geoorloofd was (op het altaar 
van Zeus werden stieren geof-
ferd: zie kader pagina 42). de 
nikolaïeten hadden een ver-
zoenende houding naar de 
heidense cultus. in de brief 
aan pergamum wordt er sterk 
op aangedrongen dat de kerk 
daar niet aan zou meedoen en 
weerstand moest bieden aan 
heidense invloeden van buitenaf.

Vooraanstaande historici geven aan 
dat de troon van de satan het altaar van 
Zeus is. de duitse professor in de theolo-
gie adolf deissmann bijvoorbeeld. in zijn 
boek ‘licht vom osten’ schrijft hij ‘dat het 
bij de troon van satan eigenlijk alleen kan 
gaan om het altaar van Zeus: geen ander 
heiligdom in de bergstad pergamum was 
zo goed vanuit de wijde omtrek zichtbaar 
en kon zo in het hele land als kenmerken-
de representant van het satanische hei-
dendom gelden.’ 
omdat Zeus als oppergod werd vereerd, 
lag zijn tempel inderdaad boven op de 
berg. Het fundament van het altaar van 
Zeus, dat niet door de duitse archeolo-
gen is meegenomen, kun je daar nog 
steeds vinden. 

IShtar-poort
in het pergamon Museum is nog een an-
der archeologisch topstuk dat al even 
afschrikwekkend is: de ishtar-poort. ook 
dit bouwwerk mag al eeuwenlang reke-

nen op veel bekijks. de poort is met zijn 
14 meter dan ook indrukwekkend hoog. 
Hij was gewijd aan ishtar, een assyrische 
vruchtbaarheidsgodin uit het oude Me-
sopotamië, maar ze werd ook aanbeden 
door andere volken, zoals de Kanaänie-
ten (astarte). 
de poort is ge-
bouwd in 575 
voor christus, in 
opdracht van ko-
ning nebukadnes-
sar ii. stieren, die 
– zoals we al za-
gen – een belang-
rijke plaats innemen bij de Zeus-verering, 
vind je ook terug op de ishtar-poort, even-
als slangachtige wezens (draken). Voor 
de poort lag een kilometer lange proces-
sieweg. daarlangs stonden muren die ge-
decoreerd waren met leeuwen. berekend 
is dat het in totaal om 120 leeuwen en 
575 draken en stieren gaat.
de joden zijn door deze poort gegaan 
toen ze in ballingschap werden geleid. 
deze poort hoort namelijk bij de oude 

stad babylon (irak) 
en bevat allerlei 
symbolen die de jo-
den als demonisch 
uitleggen. toen 
ze door de ishtar-
poort liepen, moe-
ten ze dat ervaren 
hebben alsof ze 
door de poort van 
de hel trokken. Het 
Hebreeuwse woord 
‘sheol’ zal in hun 
hoofden hebben 
geklonken, waarbij 
men dacht aan ‘ver-
woesting’ en ‘een 
diepe groeve’. uit 
etymologisch on-
derzoek blijkt dat 
‘sheol’ dezelfde be-
tekenissen heeft als 
de assyrisch-babylo-
nische beschrijving 
van de doodsstaat 
(daar waar je bent 
als je overlijdt), die 
te vinden zijn in 
mythes over ishtar, 
afstammeling van 
Hades, god van de 
dood en heerser van 
de onderwereld. de 
honderden draken, 

stieren en leeuwen op muren 
en poort zullen de j o d e n 
veel angst hebben i n g e -
boezemd voor-
dat ze babylon 
binnentraden. 

de duitse archeo-
loog robert Koldewey haalde in 1917 de 
laatste resten van poort en muren naar 
het pergamon Museum in berlijn. sinds 
1930 zijn ze daar te zien. de poort van de 
hel staat dus niet ver verwijderd van de 
troon van de sa-
tan. indrukwek-
kende gedachte!

Hitler putte veel inspiratie uit de griekse mythologie. Het 
griekse rijk – en later ook het romeinse rijk, dat weer geïnspi-
reerd was door het griekse – was hem tot voorbeeld. veel van 
de gebouwen in het Derde rijk hadden dan ook de grandeur 
van de griekse architectuur. albert speer, Hitlers architect en 
één van de machtigste mannen van het Derde rijk, maakte er 
dan ook geen geheim van dat het pergamon-altaar inspiratie-
bron was voor de bekende Zeppelin-tribune die hij bouwde. 
De toespraken die Hitler vanaf deze ‘kansel’ hield, hebben het 
Duitse volk jarenlang in de greep gehad en zweepten op tot 
jodenhaat. Hitler raaskalde er als een dolle stier zijn evangelie 
van haat en verwoesting. Hierdoor verdwenen miljoenen joden 
en anderen in de verbrandingsovens; zoals antipas eeuwen 
eerder verbrand werd in de messingen stier op het pergamon-
altaar…

bron Van inspiratie
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De jODen mOeten 
De isHtar-pOOrt 
ervaren HeBBen aLs 
De pOOrt van De HeL

antipas stierf Daar 
waar De trOOn van 
satan was, meLDt De 
Brief aan pergamUm

Ook Hitlers Zeppelin-
tribune was geïnspireerd 
op het pergamum-altaar.

Zal hier 
antipas’ bloed 
hebben gevloeid?
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antipas


