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DE OPSTANDING EN DE OPNAME (5) – Het tijdstip van de Opname
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, in dit laatste deel van de studie over Opstanding en Opname
wil ik eens ingaan op het tijdstip van de Opname. Bij veel kinderen Gods leeft namelijk de
vraag, wanneer nu eigenlijk exact de Opname van de Gemeente zal plaatsvinden.
Laat ik voorop stellen, dat deze vraag ons niet al te zeer moet bezig houden. Gods Woord is
hier heel stellig in!
Zo verklaarde de engel aan de profeet Daniël, dat vele eindtijdgebeurtenissen gesloten en
verzegeld zijn tot de tijd van het einde. God zal de toegesloten zaken op Zijn eigen tijd
openbaren. Dan. 12:4,8-9 – “En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot
den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd
worden…….……………….. Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere!
wat zal het einde zijn van deze dingen? En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden
zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.”
En Jezus verklaarde aan Zijn discipelen met betrekking tot het tijdstip van Zijn Wederkomst
en de oprichting van Zijn Koninkrijk, dat alleen God de Vader het weet.
Matt. 24:36 – “Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der
hemelen, dan Mijn Vader alleen.”
Hand. 1:6-7 – “Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij
in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? En Hij zeide tot hen: Het komt u niet
toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;”
Wat wij wél als het allerbelangrijkste moeten doen, is waken en bidden en voorbereid zijn.
Juist in het schriftgedeelte Matt. 24:40-44, dat naar mijn mening handelt over de heimelijke,
onverwachte Komst van Jezus, gevolgd door de Opname van de Gemeente, zei Hij immers:
“Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten
worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere
zal verlaten worden. Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar
weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij
zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij
bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.”
Indien wij waakzaam en gereed zijn, God vrezen en Zijn Woord gehoorzamen, dan zal Hij
ons door de Heilige Geest overtuigen en laten gevoelen, dat Jezus’ Wederkomst vlak voor
de deur staat en ieder moment kan plaatsvinden.
Ps. 25:14 – “Samech. De verborgenheid des HEEREN is voor degenen, die Hem vrezen; en
Zijn verbond, om hun die bekend te maken.”
Wist u dat God ten aanzien hiervan iets bijzonders, iets ongelofelijks, heeft verklaard? En wel
in Amos 3:7 – “Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.”
Dit betekent, dat wij ons geen enkele zorg over het tijdstip van Jezus’ Komst hoeven te
maken. God zal het in ons hart leggen, dat het staat te gebeuren.
Betekent dit alles nu, dat we ons helemáál niet met het tijdstip van Jezus’ Komst moeten
bezig houden? Neen! Het is goed om toch enige kennis hierover te hebben, al was het alleen
maar, omdat er vanaf de kansels en in de christelijke literatuur allerlei meningen en visies
worden verkondigd. Het is goed om dit te kunnen onderscheiden, want Gods Woord
waarschuwt ons, dat gebrek aan kennis ons te gronde kan richten (Hos. 4:1,6).
Derhalve zal ik kort ingaan op enkele visies (er zijn er meer, maar ik zal de voornaamsten
behandelen) met betrekking tot het tijdstip van de Opname. Zélf ben ik van mening, dat er
een Opname van de Gemeente, Jezus’ Bruid, zal plaatsvinden en dat zij die in Jezus
Christus wandelen in ieder geval het zwaarste deel van de Grote Verdrukking niet zullen
hoeven meemaken. De wijsheid hieromtrent heb ik echter niet in pacht. Maar dat Hij komt,
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staat voor mij vast en eveneens dat Hij speciaal voor Zijn Bruid zal komen. Want de
Gemeente is het mystieke Lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is. Zij is Zijn geliefde
Bruid. En haar wandel is nu reeds in de hemelen (Fil. 3:20). Wie een geestelijke blik op de
Bruid heeft, wéét dat er een dag van Opname voor de Gemeente zal komen. De dag waar
Jezus Zelf als hemelse Bruidegom reikhalzend naar uitziet (Joh. 17:24) en waarop Hij haar
naar huis brengt (Joh. 14:1-3). Het is de dag waarop Hij met Zijn Bruid zal worden verenigd
(2 Thess. 2:1), de dag der vreugde Zijns harten (Hoogl. 3:11). De Bruid zál worden opgenomen, vóórdat Gods gerechtvaardigde toorn voor de wereld losbarst. En het is ondenkbaar,
dat Jezus Zijn geliefde Bruid die toorn zal laten ondergaan. Hetgeen echter niet persé
betekent, dat de Bruid niet bepaalde verdrukkingen zou hoeven te ondergaan (Hand. 14:22).
Opent u daarom uw hart voor Gods Geest en laat Hem in u werken.
Zoals reeds opgemerkt en zoals zo vaak ten aanzien van eindtijdonderwerpen bestaan er
onder bijbelonderzoekers verschillende visies met betrekking tot het tijdstip van de Opname.
Veelal zijn deze visies afhankelijk van de verschillende theologieën, welke men aanhangt ten
aanzien van het grote raadsplan van God in brede zin. De verschillende visies hangen voorts
nauw samen met de antwoorden op een groot aantal te stellen vragen over de eindtijdgebeurtenissen. Zoals: “Wat wordt precies bedoeld met de Dag des Heren? Wat is precies
de Grote Verdrukking en hoe lang duurt deze tijd? Behoort de tijd van het begin der weeën
(Matt. 24:8) reeds tot de Grote Verdrukking of is dat een tijd van vóórverdrukkingen? Is de
Grote Verdrukking specifiek voor Israël en voor de wereld bedoeld? Of moeten de kinderen
Gods deze tijd ook geheel of gedeeltelijk meemaken? Wanneer zal precies de Antichrist
worden geopenbaard? Bij aanvang van de 70e jaarweek of op de helft van de 70e
jaarweek? Wie is dan die bijzondere weerhouder genoemd in 2 Thess. 2:6, die de Antichrist
nu nog tegenhoudt? Wanneer begint de tijd van Gods toorn, danwel wanneer zal Hij in toorn
ontbranden? Is de Gemeente het nieuwe Israël? Of behóórt de Gemeente juist tót Israël? Of
staat wellicht de Gemeente apart in Gods raadsplan? Wat is de Laatste Bazuin? Zijn er twee
Wederkomsten van Jezus, waarvan de éérste een heimelijke en de tweede een zichtbare?
Of is er slechts één Wederkomst?”
Al deze vragen kunnen aanleiding zijn tot grote theologische discussies en hebben invloed
op het uiteindelijke standpunt, dat men ten aanzien van het tijdstip van de Opname van de
Gemeente zal innemen.
U begrijpt, dat ik op al deze vragen niet of slechts kort kan ingaan. U begrijpt nu beslist ook
waarom ik dit laatste deel ben begonnen met Dan. 12:8-9 – “Dit hoorde ik, doch ik verstond
het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van deze dingen? En Hij zeide: Ga
henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.”
Nadenken over die onbegrijpelijke eindtijd in stille aanbidding van Jezus en met een voor de
Heilige Geest geopend hart is goed. Maar verzanding in oeverloze discussies over nog
onduidelijke eindtijdgebeurtenissen heeft geen zin. God zal het op Zijn tijd openbaren!
Voordat ik begin met de verschillende visies wil ik nog benadrukken, dat de belangrijkste
schriftgedeelten over de Opname, namelijk Joh. 14:1-3 en 1 Thess. 4:13-17 niets verklaren
over het tijdstip van de Opname.
Broeders en zusters, een grote groep bijbelverklaarders is van mening, dat er een soort van
plotselinge Wegrukking of Opname of Wegname is, vóórdat het hoogtepunt van de eindtijdverdrukkingen zal aanbreken. Want Jezus gaf in Luk. 21:36 immers aan, dat er een mogelijkheid is om de Grote Verdrukking te ontvlieden: “Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij
moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te
staan voor den Zoon des mensen.”
Men heeft echter geen harde schriftuurlijke bewijzen, wanneer dan wel precies die heimelijke
Opname zal plaatsvinden.
Een andere groep bijbelonderzoekers zegt juist, dat die Wegrukking of Opname gelijktijdig
met Jezus’ zichtbare Wederkomst plaatsvinden.
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Maar naar mijn mening staat het in ieder geval vast, dat de Opname nooit láter dan Jezus’
Wederkomst zal plaatsvinden, omdat 1 Thess. 4:16-17 spreekt over een Opname van de in
Jezus Christus gestorvenen en de nog levende christenen, die Hem in de lucht zullen
ontmoeten, terwijl Hij uit de lucht nederdaalt.
Visie 1: de Opname is vóór de verdrukkingen (vóórverdrukkingen en Grote Verdrukking)
De heimelijke Opname van de Gemeente zou plaatsvinden vóór de in totaal zeven jaren van
eindtijdverdrukkingen (voorverdrukkingen en Grote Verdrukking). Deze in evangelische
kringen algemeen aanvaarde visie is gebaseerd op de zogenaamde “leer der tijdsbedelingen”. Ik verwijs u hiervoor naar de studie “EINDTIJDTHEOLOGIEËN (4) – Tijdsbedelingen”,
welke u (binnenkort) eveneens op deze website kunt vinden.
Er zijn volgens hen twee Komsten van de Heer, éérst een heimelijke Komst en daarna Zijn
zichtbare Wederkomst. In Deel 2 van deze studie ben ik reeds op de heimelijke Komst van
de Heer ingegaan. Op het tijdstip van deze heimelijke Komst ben ik toen niet ingegaan.
Het belangrijkste argument van degenen, die menen dat de Opname vóór de eindtijdverdrukkingen zal plaatsvinden, raakt de kern van hun visie op de tijdsbedelingen. Uiteraard heeft
men ook een aantal ondersteunende en aanvullende argumenten uit Gods Woord. Enkele
van deze argumenten zal ik ook aanstippen. Deze argumenten worden vaak gedeeld door
degenen, die menen dat de specifieke Opname op een ánder tijdstip zal plaatsvinden.
•

Zoals gezegd is hun belangrijkste argument gebaseerd op de algemene theorie van de
tijdsbedelingen, maar wel in combinatie met hun uitleg over de zeventig jaarweken van
Dan. 9:24-27. Gods plan met het volk Israël (vers 24a) behelst 70 jaarweken = 490 jaren.
God zou eerst 69 jaarweken met Israël handelen, tót het moment dat Israël Jezus, de
Messias, verwierp. Hierna trok God Zijn handen af van Israël gedurende een periode van
ongeveer 2000 jaar en begon het tijdperk van de Gemeente, waarin het Evangelie van
Genade over de wereld verspreidde. Vervolgens zal dan de 70e jaarweek (= zeven jaren)
aanbreken. Dit zal een periode van verdrukkingen zijn, waarin de Antichrist de wereld
regeert en waarin God Zich weer in het bijzonder met Israël zal bemoeien. Door de zware
nood en verdrukkingen zal Israël uiteindelijk de Heer Jezus aannemen en zal beginnen
met het verspreiden van het Evangelie van het Koninkrijk over de aarde. Na de
verdrukkingen komt Jezus als Koning terug en vangt het 1000-jarig Koninkrijk aan.
Omdat de Gemeente reeds vóór de zeven jaren van verdrukking haar evangelisatietaak
heeft volbracht en God na het Gemeente-tijdperk volledig klaar is met Zijn werk aan de
Gemeente, zal zij vóór deze verdrukkingen (70e jaarweek) worden opgenomen tijdens de
eerste, heimelijke Komst van Jezus. In de hemel vindt dan vervolgens de Bruiloft van het
Lam plaats (Openb. 19:7), waarna de Bruid samen haar Hemelbruidegom aan het eind
van de Grote Verdrukking terugkeert naar de aarde. Dit is de tweede, zichtbare Wederkomst van Jezus in heerlijkheid op de Olijfberg teneinde Israël te verlossen.

Broeders en zusters, de consequentie van deze uitleg is, dat de Grote Verdrukking in feite
specifiek bestemd is voor Israël (en voor de wereld) en niet voor de Gemeente! De bijbelteksten die moeten aantonen, dat Israël door de verdrukkingen moet gaan zijn onder andere
Jer. 30:4-7; Dan. 12:1; Zach. 13:7-9; Luk. 21:23 en Matt. 24:15-22. De bijbelteksten waaruit
moet blijken, dat de Gemeente zal worden bewaard voor de eindtijdverdrukkingen komen
hierna aan de orde. Toch wil ik opmerken, dat de visie dat de Gemeente reeds vóór de
verdrukkingen zal worden opgenomen, niet onomstotelijk wordt ondersteund door de bijbel.
Dat de Opname van de Gemeente zou plaatsvinden vóórdat de zeven jaren van eindtijdverdrukkingen zullen aanvangen, baseert men mede op grond van de volgende argumenten:
•

De interpretatie (tussen de haakjes) van 2 Thess. 2:6-8 – “En nu, wat hem (de Antichrist)
wederhoudt, weet gij, opdat hij (Antichrist) geopenbaard worde te zijner eigen tijd. Want
de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, die (de Heilige
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Geest) hem (Antichrist) nu wederhoudt, die (Heilige Geest) zal hem (Antichrist) wederhouden, totdat hij (Heilige Geest) uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan zal de
ongerechtige (Antichrist) geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door
den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;”
De genoemde “weerhouder” is de Heilige Geest, Die de geest van de Antichrist tegenhoudt. Gods Geest woont in de Gemeente. Vóórdat de Antichrist zich kan openbaren,
moet Hij en daarom ook de Gemeente van de aarde zijn weggenomen. Geest en
Gemeente zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.
•

De interpretatie van Openb. 4:1 – “Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in
den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij
sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.”
Openb. 1 t/m 3 beschrijven de christelijke gemeentes op aarde vlak voor de eindtijdVerdrukkingen. Openb. 4 en volgende hoofdstukken slaan geheel op de verdrukkingen
en de andere eindtijdgebeurtenissen. De gemeente wordt niet meer genoemd.
Een stem uit de hemel sprak tot Johannes als representant van de eindtijdgemeentes en
zei: “Kom hier op”. Met andere woorden de Gemeente zal veilig in de hemel zijn tijdens
de verdrukkingen. Daarom werd er ook gezegd: “hetgeen na dezen (d.w.z. na het
gemeentetijdperk) geschieden moet”. Omdat nu de Opname heeft plaatsgevonden,
beginnen de verdrukkingen en Gods oordelen.

•

Volgens de aanhangers van de visie, dat de Gemeente vóór de eindtijdverdrukkingen zal
worden opgenomen, is ook Luk. 21:36 duidelijk bewijs. Jezus sprak over het ontvluchten
van de vreselijke Grote Verdrukking, waarin niet alleen de Antichrist de wereld vreselijk
zal onderdrukken, maar ook Gods toorn zal worden uitgegoten: “Waakt dan te aller tijd,
biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die
geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.”
Een relevante tekst in dit verband is 1 Thess. 1:10 – “En Zijn Zoon uit de hemelen te
verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost
van den toekomenden toorn.”
Lees ook Openb. 3:10 – “Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal
Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal,
om te verzoeken, die op de aarde wonen.”
Het gebruik van de frase “uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen
zal” impliceert, dat Gods bewaring zich zal uitstrekken over de tijdsperiode van de
eindtijdverdrukkingen.
Leest u in gelijke zin Rom. 5:9, Col. 3:6 en 1 Thess. 5:9 maar óók Joh. 5:24 – “Voorwaar,
voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die
heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis (Grieks “krisis” = oordeel), maar
is uit den dood overgegaan in het leven.”
Uit al deze teksten blijkt, dat Gods “toekomende toorn” in de Grote Verdrukking niet voor
de Gemeente is bedoeld.

Geliefde broeders en zusters, de meeste van deze argumenten tonen wel aan, dat er een
inveiligheidstelling, een bewaring, van de Gemeente zal plaatsvinden vóórdat Gods toorn
over de wereld zal worden uitgegoten. Er wordt echter naar mijn mening veel te weinig
bijbels bewijs geleverd, dat de Opname zelfs vóór de voorverdrukkingen zal plaatsvinden.
Visie 2: de Opname is ná de voorverdrukkingen, doch vóór de Grote Verdrukking
Een tweede vrij algemeen gedeelde opinie is, dat de Opname zal plaatsvinden halverwege
de periode van zeven jaren van verdrukkingen. Dus ná de voorverdrukkingen, maar vlak
vóórdat de Antichrist feitelijk bij aanvang van de 3 ½ jaar Grote Verdrukking aan de macht
komt en waarin de vreselijke fiolen(schalen)oordelen van Gods toorn zullen plaatsvinden. De
gelovigen ontvlieden dus de zogenaamde “ure der verzoeking” en Gods “toekomende toorn”,
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maar zij maken wel de in Openbaring genoemde zegel- en bazuinoordelen mee. Enkele
van hun argumenten zijn de volgende:
•

Allereerst verwerpt men de gedachte (visie 1), dat God gedurende de 70e jaarweek (van
zeven jaren verdrukkingen) alleen nog met Israël en niet meer met de Gemeente zal
handelen. Het feit dat in Dan. 9:24-27 Gods plan voor Israël wordt ontvouwd, betekent
niet, dat God dús in de laatste zeven jaren niet meer met de Gemeente zal handelen.
Dan. 9:24-27 handelt over Israël en zegt niets over Gods plan met de Gemeente!

•

Openb. 11:1-2 wijst op Israël, maar in geestelijke zin ook op de Gemeente: “En mij werd
een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet
den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden. En laat het voorhof
uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en
zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.”
De ware Gemeente wordt hier tevens gemeten, dat wil zeggen vurige christenen die in
heiligmaking leven. Hierna zal de Opname plaatsvinden, waarbij lauwe christenen achter
moeten blijven en de Grote Verdrukking (42 maanden = 3 ½ jaar) moeten ingaan.

•

Volgens de eveneens onder visie 1 genoemde bijbelteksten Rom. 5:9; Col. 3:6; 1 Thess.
1:10; 5:9-10 en Openb. 3:10 zal Jezus de Gemeente verlossen van Gods toekomende
toorn. Deze toorn betreft met name de zeven in Openbaring genoemde fiolen(schalen)oordelen tijdens de Grote Verdrukking. De Gemeente zal deze niet meemaken. De zeven
zegel- en zeven bazuinoordelen die zich eerder tijdens de voorverdrukkingen zullen
voordoen, zullen wél door de Gemeente worden meegemaakt.
Aan de hand van meerdere schriftgedeelten uit Openbaring, nadat de 7e bazuin heeft
geklonken, blijkt dat Gods toorn pas in volle hevigheid zal losbarsten ná de aanvang van
de 3 ½ jaar Grote Verdrukking, als de zegel- en de bazuinoordelen uit de voorverdrukkingen reeds over de wereld zijn gegaan en nog alleen de fiolen(schalen)oordelen resten.
Openb. 11:17-18 – “Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was,
en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt
geheerst; En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd
der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den
profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den
groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.”
Openb. 14:7,9-10 --- “Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de
aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. ……………………………
En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het
beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn
hand, Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken
is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de
heilige engelen en voor het Lam.”
Dit alles speelt zich af ná het 7e bazuinoordeel en vóór het 1e fiolenoordeel. Nú pas wordt
de volle toorn van God uitgestort. Openb. 15:1 – “En ik zag een ander groot en wonderlijk
teken in den hemel; namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen; want in
deze is de toorn Gods geëindigd.”

Visie 3: er is éérst een Wegname vóór de Grote Verdrukking en daarná een Opname
Deze visie lijkt qua uiteindelijk resultaat veel op visie 2. Men gelooft in een Opname van alle
kinderen Gods aan het eind van de Grote Verdrukking tegelijkertijd met de zichtbare Wederkomst van Christus. Echter, vóór de Grote Verdrukking zou er volgens Openb. 12:1-6 reeds
een Wegname van de Bruid van Christus hebben plaatsgevonden. Broeders en zusters,
merk op dat volgens visie 2 op dát moment de Opname zal plaatsvinden. Visie 3 stelt dat dit
een Wegname is. In beide visies wordt de Gemeente door God in veiligheid gebracht.
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In deze visie stelt men voorts, dat de Bruid zal bestaan uit die kinderen Gods, die Jezus
waarlijk in hun hart hebben, Hem vurig dienen en aanbidden (Openb. 11:1) en zich bevinden
in het proces van heiligmaking. De lauwe kinderen Gods blijven in deze visie achter in de
Grote Verdrukking en zullen uit liefde voor Jezus daar hun leven moeten geven.
Deze visie is voornamelijk gebaseerd op het standpunt, dat de vrouw van Openb. 12:1 de
Bruid van Christus betreft, die op tijd naar de woestijn kan vluchten (Openb. 12:6). Daar zal
de Bruid gedurende de Grote Verdrukking veilig zijn. De Satan zal zich vervolgens op de
overigen van haar zaad, die geen aanbiddingsleven hebben, vergrimmen (Openb. 12:17).
•

De volgende uitleg van de gelijkenis van de tien maagden (Matt. 25:1-13) is een
aanvullend argument: Want dwars door deze groep maagden vond er een scheiding
plaats toen de Bruidegom kwam. De vijf wijze maagden met reserveolie en brandende
lampen (dat wil zeggen, overvloeiend van de olie van de Heilige Geest) mochten ingaan,
maar de vijf dwaze maagden zonder reserveolie en met uiteindelijk uitgedoofde lampen
(zonder olie van de Heilige Geest) mochten niet ingaan. Er zal dus een scheiding tussen
vurige en lauwe kinderen Gods plaatsvinden.

•

Ook de in deze studie reeds genoemde schriftdelen Matt. 24:40-41 en Luk. 17:34-36
verwijzen naar een scheiding onder christenen als Jezus komt. Luk. 17:34-36 – “Ik zeg u:
In dien nacht zullen twee op een bed zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal
verlaten worden. Twee vrouwen zullen te zamen malen; de ene zal aangenomen, en de
andere zal verlaten worden. Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en
de ander zal verlaten worden.”
Het woordje “aangenomen”, van het Griekse “paralam’bano”, betekent in de grondtekst
onder andere “een metgezel, een compagnon erbij nemen of bij zich opnemen, erkennen
dat iemand is wat hij zegt te zijn, niet verwerpen.” Het Griekse “paralam’bano” komt niet
alleen in Luk. 17:34-36 en in Matt. 24:40-41 voor, maar ook bijv. in Joh. 14:3 – “En zo
wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal
u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”

Visie 4: de Opname is na de Grote Verdrukking tegelijk met de Wederkomst
Volgens deze visie zullen Israël en de Gemeente samen op de Wederkomst van de Heer
wachten. Zodra Hij ná de Grote Verdrukking komt, gaan de gelovigen de Heer in de lucht
tegemoet, waar zij Hem halverwege ontmoeten en in een oogwenk veranderd worden.
Vandaar trekken zij samen met Jezus door de lucht op naar Jeruzalem, waar zij dan op de
Olijfberg zullen nederdalen. Ook voor deze visie pleiten vele argumenten, waarvan ik er
enkele zal behandelen.
Het eerste argument leeft met name onder Messiaans-Joodse christenen.
De Opname is een soevereine handeling van God, Die op een door Hem bepaald
moment Zijn Gemeente opneemt, teneinde Jezus in de lucht tegemoet te gaan, en haar
daarna weer terugplaatst op aarde. Joden en gelovige christenen, die op de edele
olijfboom Israël zijn geënt en dus tot Israël zijn gaan behoren, behoren tot de Bruid die
zal worden opgenomen in de lucht. Zij behoren tot het in Dan. 12:1 genoemde “verloste
volk”, die Jezus hebben aangenomen: “En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote
vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal,
als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te
dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het
boek.”
De reden van de door God verordineerde Opname is het binnenhalen en verwelkomen
van de hemelse Bruidegom Jezus, waarna onmiddellijk naar de aarde naar Jeruzalem,
de aardse woonplaats van de Vader, zal worden teruggekeerd. Het tegemoet gaan en
binnenhalen van een bruidegom is overigens een oud gebruik uit het Midden-Oosten. De
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theologie van Opname en verplaatsing door de lucht was al van oudsher in het
Jodendom bekend. Zie Deel 1 van deze studie en lees ook Dan. 7:13 en 1 Thess. 4:17.
De Opname zal pas ná de Grote Verdrukking plaatsvinden, omdat we de loutering van de
verdrukkingen absoluut nodig hebben om ons gereed te maken voor de Wederkomst van
Jezus. Alleen dan zijn we zo volkomen heilig geworden, dat wij niet opnieuw in rebellie
tegen God zullen vervallen. Vele bijbelteksten pleiten voor deze stelling, zoals Hos. 12:3;
Zef. 1:18; Matt. 7:21-23; Mark. 13:19-20; Openb. 7:9-17. Maar óók Matt. 24:21-22 –
“Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der
wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees
zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.”
Jezus zei dat er uitverkorenen, dus gelovigen, in de Grote Verdrukking aanwezig zullen
zijn. Dit blijkt ook uit het Oude Testament, bijvoorbeeld uit een tekst als Jer. 30:11b.
•

De aanhangers van deze visie stellen voorts, dat Jezus nooit in direkte zin over een
Opname heeft gesproken, ook niet in Joh. 14:1-3. Hij heeft slechts gesproken over een
zichtbare Wederkomst in heerlijkheid (Luk. 17:24: Matt. 24:27,31). Ook in 1 Thess. 4:
13-17 en 1 Cor. 15:51-52 leest men niets in direkte zin over een heimelijke Komst van de
Heer. Het gaat hier over de échte, zichtbare Wederkomst met een gelijktijdige Opname.
Matt. 24:29-31 bevestigt dit: “En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon
verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van
den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in
den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de
geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de
wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden
met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de
vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.”
Duidelijk blijkt dat de Wederkomst na de verdrukkingen zal plaatsvinden. Uit vers 31 kan
men afleiden, dat dan ook de Opname plaatsvindt. Lees in gelijke zin Mark. 13:24-27.
Uit alle bijbelteksten kan uitsluitend en niet meer dan dat worden geconcludeerd, dat de
gelovigen Jezus in de lucht zullen ontmoeten. Ook volgens 2 Thess. 1:6-10 zullen de
gelovigen de verdrukking meemaken: “Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden
dengenen, die u verdrukken; En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de
openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht;” waarna
Jezus wraak neemt op de ongelovigen als Hij terug zal zijn gekomen: “Met vlammend
vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het
Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dewelken zullen tot
straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid
Zijner sterkte, Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen,
en wonderbaar te worden in allen, die geloven (overmits onze getuigenis onder u is
geloofd geworden) in dien dag.”

•

Aanhangers van de visie dat de Gemeente vóór de eindtijdverdrukkingen of vóór de
Grote Verdrukking wordt opgenomen, hanteren als bewijs vaak teksten als bijvoorbeeld
Openb. 3:10 – “Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u
bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te
verzoeken, die op de aarde wonen.”
Het staat beslist niet vast, dat met de verzoeking in Openb. 3:10 de Grote Verdrukking
wordt bedoeld. Voorts spreekt Openb. 3:10 niet over een Opname, maar over een
bewaring uit de ure der verzoeking. Hoé God je zal bewaren, wordt niet vermeld! Dat
doet er eigenlijk ook niet toe. We zullen veilig zijn, zoals Hij ook Israël in Egypte
bewaarde tegen de tien plagen. Jazeker, God verlost ons van Zijn toorn: “En Zijn Zoon uit
de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus,
Die ons verlost van den toekomenden toorn.” (1 Thess. 1:10). Maar hoé Hij dat zal doen,
weet slechts Hij alleen.
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Vervolgens zijn bij het met “uit” vertaalde voorzetsel kanttekeningen te zetten. Vertaling
met “van, vanuit” (van plaats, tijd of oorzaak) zou meer voor de hand liggen.
Voorts bad Jezus in Joh. 17:15 – “Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar
dat Gij hen bewaart van den boze.” Jezus wilde dus, dat de Vader de gelovigen zou
bewaren, zónder hen uit de wereld weg te nemen. Lees ook Matt. 24:9,13; Joh. 15:20;
16:33; Hand. 14:22; 2 Tim. 3:1. Al deze teksten duiden niet op een Opname vóór de
verdrukkingen. Verdrukkingen horen bij het christenzijn. Christenen mogen wel Gods
toorn in de oordelen ontvlieden, want het oordeel droeg Jezus reeds voor hen.
•

Matt. 13:24-30 leert, dat de goede tarwe en het onkruid samen moeten opgroeien tótdat
de oogst plaatsvindt. Jezus’ uitspraak in Joh. 6:40 correspondeert hiermee, namelijk dat
de Opstanding van de gelovigen zal plaatsvinden ten “uitersten” (Grieks “eschatos”)
dage, dat wil zeggen op “de laatste”, cq. “de jongste” dag. Met andere woorden, vindt de
Opstanding dus plaats op de dag van de Wederkomst als de jongste dag. Bij de theologiën over een eerdere Opname van de Gemeente vindt de scheiding tussen de tarwe en
het onkruid echter eerder plaats.

Slot
Broeders en zusters, het onderwerp van (het tijdstip van) de Opname is wellicht een van de
meest controversiële onderwerpen onder de christenen. Voor elke visie meent men zich van
goede argumenten te bedienen. Toch is iedere visie uiteindelijk ook verbonden aan het
brede theologische uitgangspunt, dat men aanhangt en waarover vaak óók verschil van
mening bestaat.
Ik ben ervan overtuigd dat deze controverse samenhangt met Jezus’ duidelijke uitspraken in
verband met Zijn (weder)komen naar de aarde. Zoals in Mark 13:26,32-33,35 – “En alsdan
zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid
…………………… Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in
den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader. Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet,
wanneer de tijd is. ………………Zo waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer des
huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in den
morgenstond);” Zelfs Jezus, Gods eigen Zoon, kent het tijdstip van Zijn Komst niet.
Jezus weet niet of het des avonds laat zal zijn, dat wil zeggen bij het begin van de eindtijdverdrukkingen.
Hij weet niet of het te middernacht zal zijn, dat wil zeggen in de diepe duisternis midden in de
verdrukkingen.
Hij weet niet of het met het hanengekraai, als de nacht van verdrukkingen bijna voorbij is, zal
gebeuren.
En Hij weet ook niet of het in de morgenstond, als de verdrukkingen zijn beëindigd, zal zijn.
Jezus zei in Hand. 1:7 – “…………..: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;” Het komt ons blijkbaar niet toe,
dat wil zeggen we hebben er geen recht op, om hier het fijne van te weten. God wilde dat
niet! Is de Bijbel dáárom zo vaag omtrent het tijdstip van de Opname? Zodat de kinderen
Gods blijven waken en niet in slaap sukkelen? Ik denk echter wel, dat zij die waken, dóór de
Heilige Geest zullen ervaren, wanneer het moment van de Opname voor de deur staat.
De apostel Johannes gaf ons een goed advies in 1 Joh. 3:2-3 – “Geliefden, nu zijn wij
kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als
Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.”
Laten we onszelf reinigen, want spoedig zal Jezus komen. Laten we gereed zijn, want
zonder wedergeboorte zal niemand Gods Koninkrijk zien (Joh. 3:3-5) en zonder heiligmaking
zal niemand God zien (Hebr. 12:14). Zie uit naar Jezus’ Komst!
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Broeders en zusters, in het Zoeklicht van 1 mei 2010 maakte Feike ter Velde enige bijzonder
wezenlijke opmerkingen, welke mij uit het hart zijn gegrepen. Hij zei dat de verborgen
omgang met God, Hij met ons en wij met Hem, een bijna ongelofelijk fenomeen is, dat men
slechts door ondervinding en bevinding in de stilte van de eigen binnenkamer kan beleven
en doorleven. We kunnen van alles, allerlei goede dingen, in het godsdienstige leven
ondernemen, maar dit alles kan niet de werkelijkheid van de verborgen omgang met God
realiseren. Zo kunnen wij onszelf bijvoorbeeld helemaal uitleven in het onderzoeken en het
bediscussieëren van de eindtijd, maar het voorziet niet in het wezenlijke van waar het
omgaat, namelijk God écht leren kennen door een intieme omgang met Hem. Hongerend en
dorstend aan Zijn voeten, in alle nederigheid, zal Hij ons tonen Wie Hij is. Dáár zal Hij ons
Zijn Woord openbaren, door Zijn Geest, Die ons alles zal verklaren. Als wij de bijbel lezen
met een aanbiddend hart, dan is Hij aanwezig en heel dichtbij. Dan laat Hij zien Wie Hij is en
wat Hij wil. Feike ter Velde merkte ook op, dat de levende God Zich niet laat bewijzen door
intellectuele beschouwingen, hoe interessant of hoe academisch ook geformuleerd. Hij is de
Eeuwige, de Onnaspeurlijke.
Ps. 25:12,14 – “Mem. Wie is de man, die den HEERE vreest? Hij zal hem onderwijzen in den
weg, dien hij zal hebben te verkiezen…………………….. Samech. De verborgenheid des
HEEREN is voor degenen, die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun die bekend te maken.”
In de verborgen omgang met God, in de stilte van onze binnenkamer, spreekt Hij met ons en
wij met Hem. Als we daar tot volkomen overgave en aanbidding komen, zal Hij ons Zijn
verbond bekendmaken.
Geliefde broeders en zusters, het is mijn verlangen dat wij allen gereed zullen zijn als de
bazuin zal schallen en de engelen zullen roepen en de heerlijke stem van de komende
Hemelbruidegom zal klinken. Dan zullen wij Hem met een jubelend hart tegemoet gaan om
voor altijd met Hem te zijn. Moge God u en mij daartoe zegenen. Amen.

