“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst
soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die
niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een
aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De Eindtijd Serie: Toetsen van de Opname Theologie
Er is in de loop der jaren veel discussie gevoerd over het moment waarop de kerk zal worden weggenomen.
Bij deze discussies liggen de argumenten vaak vast en is de debater bereid om de strijd aan te gaan en zijn
gelijk te bewijzen. Wij bidden dat dit onderwijs duidelijkheid zal geven over dit onderwerp.
Wij geloven dat, net zoals de leraren uit de eerste eeuw de eerste komst van Jesjoea hebben gemist, ook
vandaag de dag de meerderheid van de leraren niet ziet wat de Bijbel leert over Zijn wederkomst.
Wij hopen dat dit onderwijs je zal laten zien hoe de geschiedenis zich op dit gebied inderdaad lijkt te
herhalen.
Maar voordat we “De Opname” gaan onderzoeken, gaan we kijken wat er in Jesaja 1 staat.
Jesaja 1:18
Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt (JHWH) de HEERE.
Stel jezelf de vraag: “Wil ik met de Bijbel in gesprek gaan of wil ik mijn eigen mening bespreken?”
Het is noodzakelijk dat we deze vraag nu beantwoorden. Ben jij bereid om de Bijbel te onderzoeken vanuit
de wetenschap dat een aantal van jouw overtuigingen fout KUNNEN zijn? Zou jij de gedachte kunnen
verdragen dat iets waar je jarenlang in hebt geloofd, niet waar blijkt te zijn? Dat is voor veel mensen
moeilijk, maar iets waar je eerlijk over moet nadenken.
Maar al te vaak gebeurt het dat als we iets horen dat in strijd is met ons geloof, onze eerste “automatische”
reactie is om het af te wijzen, gewoon omdat we worstelen met de gedachte dat we het fout kunnen hebben.
Dus nogmaals, stel jezelf de vraag: “Ben ik bereid om met de Bijbel in gesprek te gaan, of wil ik mijn
eigen mening bespreken?” Jij, en jij alleen kunt die vraag beantwoorden.
Jesaja 1:18
Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt (JHWH) de HEERE.
We bespreken eerst een paar uitgangspunten.

Harmonie in de Schriften
Dit is een voorwaarde. Als je iets gelooft dat niet overeenkomt met de HELE Schrift, dan moet je die visie
serieus opnieuw overwegen.
Wij geloven dat de Schrift zichzelf uitlegt. Wij geloven niet dat een interpretatie van een Schriftgedeelte
een ander Schriftgedeelte moet uitleggen. Nogmaals, wij geloven dat de Schrift zichzelf niet tegenspreekt.
Wij geloven niet dat een interpretatie van een Schriftgedeelte een ander Schriftgedeelte kan uitleggen.
Terminologie
De terminologie die wordt gebruikt moet Bijbels zijn. Wij zijn van mening dat veel gelovigen daar
vandaag de dag in tekort schieten. We moeten ons best doen om termen te gebruiken die in de Bijbel staan.
Iets wat in de loop der tijd is ontstaan, is onjuist. Op zijn best zullen er in de loop der tijd misverstanden
optreden.
Laten we de feiten onder ogen zien. Het woord Opname staat niet in de Bijbel. Moeten wij het gebruiken?
Veel mensen zullen zeggen: “Nou ja, je weet wat ik ermee bedoel.”
We begrijpen je manier van denken. Maar staat het in de Bijbel? Als wij proberen om een
‘Nieuwtestamentische Kerk’ te zijn, moeten we dan nieuwtestamentische termen gebruiken?
Andere zinnen die je in de Bijbel niet zult vinden zijn:
- Tijdperk van de Kerk: Het woord Kerk en het woord tijdperk staan er in. Maar ze staan nooit samen om
daarmee een specifieke periode aan te duiden.
Nog één:
- Heiligen van de Verdrukking. Het woord verdrukking en het woord heiligen staan er. Maar ze worden
nooit samen genoemd om daarmee een bepaald soort heiligen aan te duiden.
Het is werkelijk fundamenteel dat we het belang hiervan inzien. Als we buiten-Bijbelse termen gaan
gebruiken KAN dat uiteindelijk leiden tot een on-Bijbelse theologie.
Voordat we van start gaan met deze studie, gaan we kort de vijf visies behandelen die traditioneel de
“Opname” worden genoemd. In de Bijbel wordt dat de opstanding genoemd. Natuurlijk zijn er binnen
deze visies verschillende opvattingen. Maar samen verwoorden ze zo goed mogelijk de inhoud van een
visie.
Allereerst de visie ‘Opname voor de Verdrukking’ (pre-tribulation). In deze visie wordt er van
uitgegaan dat de Opname plaatsvindt voordat de verdrukking plaatsvindt, de verdrukking duurt zeven jaar,
en tijdens die periode komen de zegels, trompetten en schalen. Als dat allemaal is gebeurd komt Jesjoea
terug, waarna hij duizend jaar zal regeren. Vervolgens het oordeel bij de witte troon gevolgd door het
eeuwige Koninkrijk. Dat is over het algemeen de visie op de Opname.

Vervolgens de visie ‘Opname halverwege de verdrukking’ (mid-tribulation). Deze visie lijkt erg op
de hiervoor genoemde visie, alleen wordt er verondersteld dat de opstanding halverwege de verdrukking
plaatsvindt. Verder is de visie grotendeels gelijk aan de vorige, met een aantal kleine verschillen,
afhankelijk van degene die je vraagt.
Dan hebben we de visie ‘Opname vóór de toorn van het Lam’ (pre-wrath). De Opname/opstanding
vindt plaats vlak voordat de schalen van gramschap worden uitgegoten. Ook hier is het verder ongeveer
hetzelfde als bij bovengenoemde.
Verder de visie “Opname na de verdrukking” (post-tribulation), waarin de Opname/opstanding
plaatsvindt op het moment dat Jesjoea terugkomt nadat de schalen zijn uitgestort.
En dan de laatste visie. Wij noemen het de “We zien het wel.” visie Men ziet eenvoudigweg wel wat er
komt. Er wordt aangenomen dat het komt zoals het komt, en op de een of andere manier wordt er geen
enkel standpunt ingenomen. Misschien geloven ze dat het hun tijd wel zal duren of hebben ze zo veel
discussie over dit onderwerp gehoord dat ze niet meer weten wie of wat ze moeten geloven.
Zoals we al zeiden heeft iedereen wel eens gelijk of ongelijk over bepaalde onderwerpen. En we hebben
elkaar nodig om samen te leren en te groeien.
Nu we dat allemaal hebben gezegd, gaan we van start.
Er was een tijd dat ik, zoals zovelen, geloofde in de Opname voor de grote verdrukking. Maar toen ik een
tiener was, begon ik vragen te stellen die niet werden beantwoord. In mijn ogen werden ze in ieder geval
niet afdoende beantwoord. De gegeven antwoorden klonken mooi. Maar ze waren niet in
overeenstemming met de Bijbel. Eén vers sprong er voor mij uit:
Openbaring 20:4-6
En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen
van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest
en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en
op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend
jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een
einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste
opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van
Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.
Hier is dus een vers waarin staat wie bij de eerste opstanding zullen zijn. Bij de eerste opstanding horen
de mensen die het merkteken niet hadden ontvangen, die onthoofd waren, en die het beest niet hadden
aanbeden. Zij hebben deel aan de eerste opstanding. Ik bedacht me toen, dat als Jesjoea voor de
verdrukking komt, er dan dus een opstanding zal zijn, omdat er staat dat de gestorvenen in Christus als
eerste zullen opstaan. Dat is een opstanding.
1 Thessalonicenzen 4:16-17
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God
neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de
levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een
ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Daarmee is er dus een probleem. In de visie dat de Opname voor de verdrukking plaatsvindt wordt
verondersteld dat er een opstanding is VOOR de verdrukking. Voordat de antichrist verschijnt en het
merkteken van het beest wordt ingevoerd. Maar in dit vers uit Openbaring staat dat er mensen zijn die
deel uitmaken van de eerste opstanding die het merkteken niet hebben genomen en van wie sommigen
zelfs zijn gemarteld door de Antichrist.
Dus hoe kunnen deze mensen deel hebben aan de eerste opstanding als de verdrukking nog niet eens is
begonnen? We weten dat de HELE schrift in overeenstemming moet zijn met elkaar, dus het lijkt er op
dat dit vers het op zijn minst erg lastig maakt om vast te houden aan de visie dat de Opname voor de
verdrukking plaatsvindt. En er is nog veel meer te zeggen. Ik weet nog dat ik ooit een prominente
christelijke leraar hoorde op de radio, die verwees naar dit vers in Openbaring 20 en zei dat het in
overeenstemming was met de rest van de Schrift. Ik weet het nog heel erg goed al is het VELE jaren
geleden. Ik was blij dat er eindelijk een uitleg werd gegeven over dit vers in Openbaring. Tenminste, tot
ik die uitleg hoorde. Hij zei dat de Opname voor de verdrukking het eerste deel is van de opstanding en
de opstanding van Openbaring 20 het tweede deel daarvan is.
Ik was teleurgesteld! Ik kon niet geloven wat ik hoorde. In de Bijbel wordt helemaal NIET gezegd dat de
eerste opstanding uit twee delen bestaat. Er wordt zelfs niet een kleine hint in die richting gegeven. Het
leek erop of hij er alles aan deed om zijn visie te verdedigen, zonder daar een Bijbelse onderbouwing voor
te geven. Ik was erg teleurgesteld.
De Bijbel is er behoorlijk duidelijk over dat er maar één opstanding zal zijn, waarin alleen de
rechtvaardigen zullen opstaan. Lees maar eens:
Lucas 14:13-14
Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en
blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden
worden in de opstanding [enkelvoud] van de rechtvaardigen.
“Het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen”
Er is maar één opstanding van de rechtvaardigen.
Johannes 6:39-40
En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft,
niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van Hem Die Mij
gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem
doen opstaan op de laatste dag.
“Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.”
Wat is deze “laatste dag”? Wij geloven dat om het duizendjarig rijk zou kunnen gaan; de zevende dag,
de Dag van de Heer. Veel mensen worstelen daarmee omdat er over het algemeen wordt uitgelegd dat het
duizendjarig rijk een tijd van volledige vrede is. En daar zijn we het mee eens. Het zal een tijd van vrede
zijn. Maar zal het daar ook mee beginnen?
De Dag van de Heer wordt een vreselijke dag genoemd én een dag van overwinning. Het hangt er echt
vanaf aan welke kant je staat welke van de twee het voor jou zal zijn. Het zal een dag zijn van volkomen
duisternis voor de mensen die in de ogen van Jahweh slecht zijn.

Lees maar:
Jesaja 13:9
Zie, de dag van (JHWH) de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn,
om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen.
Ezechiël 30:3
Want nabij is de dag, ja, nabij is de dag van (JHWH) de HEERE. Het is een dag van wolken; de tijd
van de heidenvolken zal komen!
Toch wordt die dag tegelijkertijd slecht EN goed genoemd. Nogmaals, het hangt er vanaf aan welke kant
je staat. Lees maar:
Handelingen 2:20
De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende
dag van de Heere komt.
1 Corinthiërs 5:5
Lever in de naam van de Here Jezus die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn
geest behouden worde in de dag des Heren.
Het zal ook een tijd van grote blijdschap zijn.
2 Corinthiërs 1:13-14
Wij schrijven u immers niets anders dan wat u leest of ook begrijpt. En ik hoop dat u het ook tot het
einde toe zult begrijpen, zoals u ook van ons begrepen hebt – zij het ten dele – dat wij uw roem zijn,
zoals ook u onze roem bent op de dag van de Heere Jezus.
Als er wordt verwezen naar de Dag van de Heer kan het over het begin, het midden, maar ook over het
eind daarvan gaan, zoals we in Petrus kunnen lezen:
2 Petrus 3:10-14
Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis
voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.
Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in
godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht daarnaar verlangt, de dag waarop de
hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar
wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar
gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en
smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
Dus als we op de laatste dag worden opgewekt, lijkt het er op dat we worden opgewekt tijdens het
duizendjarige rijk.
We gaan verder met dit onderwerp van de opstanding in Johannes 6:

Johannes 6:44
Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen
opstaan op de laatste dag.
Nogmaals, in vers 54:
Johannes 6:54
Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de
laatste dag.
In dit hoofdstuk vertelt Jesjoea ons dat we op de laatste dag zullen worden opgewekt.
We moeten goed begrijpen dat er een verschil is tussen opgewekt worden ten leven en opstaan. Opgewekt
worden ten leven is dat je wordt opgewekt uit de dood, om later weer te sterven.
Opstaan is opgewekt worden uit de dood met een nieuw lichaam dat nooit weer zal sterven.
Iemand die uit de dood is opgewekt zal opnieuw sterven, omdat hij is opgewekt met hetzelfde lichaam.
Zoals bij Lazarus of een van de andere mensen die door Jesjoea werden opgewekt uit de dood toen Hij op
aarde wandelde tijdens Zijn bediening. Maar degenen die op zullen staan worden opgewekt met een
verheerlijkt lichaam.
Dus de vraag is dan, hoeveel opstandingen er zijn. Hoeveel opstandingen worden er in de Schrift genoemd,
die in de geschiedenis zullen plaatsvinden?
Er worden in totaal drie opstandingen genoemd in de Bijbel.
Lees maar:
1 Corinthiërs 15:20-24a
Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen
zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een
Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn
komst. Daarna [komt] het einde.
Een korte opmerking; Afhankelijk van de vertaling die je gebruikt kan het voorkomen dat er haakjes staan
om het woord komt in vers 24. Daarmee wordt aangemerkt dat dit woord is toegevoegd en NIET in de
Griekse grondtekst staat. Dus, als het niet in de Griekse tekst staat, gaan we het lezen zonder dit woord
dat door onze vertaling is toegevoegd.
We beginnen bij vers 23.
1 Corinthiërs 15:23-24
Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn
komst. Daarna (…) het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven,
wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.
Dus, volgens deze tekst, was Jesjoea de eerste die opstond.

1 Corinthiërs 15:23
Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling
Jesjoea was de eerste die opstond uit de dood. Dat wordt in andere verzen bevestigd. Lees maar.
Openbaring 1:5
En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden.
Kolossenzen 1:18
En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de
Eerstgeborene uit de doden.
En aan het begin van de tekst die we zojuist behandelden...
1 Corinthiërs 15:20
Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.
Dus er is geen twijfel dat Jesjoea de eerste is die opstond, de Eersteling van de doden.
Laten we nu gaan kijken naar de tweede opstanding. We gaan verder in vers 23.
1 Corinthiërs 15:23
... daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.
“Bij Zijn komst;” “wie van Christus zijn”....
Laten we andere verzen opzoeken die dat ondersteunen.
Mattheüs 24:30-31
En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen
van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de
hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid
bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene
uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.
Dus hier zien we dat Hij Zijn uitverkorenen bijeenroept BIJ ZIJN KOMST.
1 Thessalonicenzen 4:15-17 wordt vaak het “Opname- vers” genoemd.
1 Thessalonicenzen 4:15-17
Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de
komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een
geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de
doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven
zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de
lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
Dus hier zien we nogmaals dat de tweede opstanding plaatsvindt bij Jesjoea’s wederkomst.

En dan de derde opstanding: terug naar vers 24.
1 Corinthiërs 15:24
Daarna [komt] het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven,
wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.
Er zijn mensen die beweren dat deze tekst alleen over gelovigen gaat. Als we echter kijken naar het begin
van deze tekst in 1 Corinthiërs, dan blijkt de context over ALLE mensen te gaan. Lees maar:
1 Corinthiërs 15:21-22
Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.
Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. Ieder
echter in zijn eigen orde ...
Door Adam sterft iedereen, maar door Jesjoea zullen ALLEN levend gemaakt worden.
De context van deze verzen is de opstanding van alle mensen. Alle mensen zullen worden opgewekt. Ieder
op zijn eigen tijd. Niet alleen de gelovigen.
Zelfs Daniël stemt ermee in dat iedereen zal worden opgewekt. In zijn tijd was er echter nog geen kennis
van twee verschillende opstandingen. Lees maar:
Daniël 12:2
En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven,
anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.
Dus we zagen dat Jesjoea de eerste is, die is opgestaan. Daarna werd de opstanding van hen die bij Jesjoea
horen uitgelegd. En nu zien we de rest.
1 Corinthiërs 15:24
Daarna komt [NIET… ZAL KOMEN] het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de
Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.
Een bevestiging daarvan kunnen we vinden in Johannes 5.
Johannes 5:28
Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen
horen.
En nog één:
Handelingen 24:14-15
Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de
vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat. Ik heb hoop
op God – zij zelf verwachten het ook – dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel
rechtvaardigen als onrechtvaardigen.
Vergelijk dit vers nu met wat we eerder lazen in Openbaring 20.

Openbaring 20:5
(Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde
gekomen waren.) Dit is de eerste opstanding.
En nu, als bevestiging van 1 Corinthiërs, lezen we Openbaring 20:12-13.
Openbaring 20:12-13
En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander
boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig
wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar
waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden
geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken
Met dat in gedachten bekijken we de woorden van Paulus in 1 Corinthiërs 15.
1 Corinthiërs 15:24
Daarna […] het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven,
wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.
En hier in Openbaring zien we dat die laatste opstanding plaatsvindt, vlak voordat Hij alles terug geeft
aan de Vader. Dus we zien dat Jesjoea wordt opgewekt als de Eersteling, zij die bij Zijn komst bij Hem
horen worden daarna opgewekt, en de rest van de doden wordt aan het eind opgewekt, vlak voordat Hij
alles overgeeft.
Een ander vers dat door de aanhangers van de Opname over het hoofd wordt gezien is Handelingen 3:21
Handelingen 3:21
Die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd van het herstel van alles, waarover God van
oudsher heeft gesproken bij monde van zijn heilige profeten (WV)
We zien hier dat Jesjoea in de hemel moet blijven totdat het herstel plaatsvindt. Daarom kan Hij de hemel
dus niet verlaten, tot op de Dag van de Heer.
Toen ik hier vele jaren geleden een discussie over had met mijn jeugdvoorganger, vertelde hij me dat
Jesjoea de hemel niet zal verlaten ten tijde van de Opname. Hij zei dat de hemel als het ware openging en
dat we allemaal omhoog gaan, naar Hem toe. Dat klonk op dat moment erg mooi. Tenminste, totdat ik het
vers dat vaak het “Opname-vers” wordt genoemd, nog eens grondig las. Daar staat...
1 Thessalonicenzen 4:15-16
Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de
komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf (…)
neerdalen uit de hemel.
Dus in het “Opname-vers” staat dat Hij de hemel zal verlaten.
Dus, als Jesjoea de hemel verlaat, dan is het voor het herstel van alle dingen voordat het duizendjarig rijk
begint bij Zijn wederkomst..

Een andere kwestie die we moeten behandelen is die van het geheim van de bazuin.
1 Corinthiërs 15:51-52
Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd
worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal
klinken.
Zie je dat er wordt gesproken over een geheim? En wat gebeurt er bij dat geheim? Een bazuin zal klinken.
Op het geluid van die bazuin worden wij veranderd. Dat is de opstanding. Nogmaals, een geheim, een
bazuin en de opstanding.
Laten we dat naast Openbaring leggen...
Openbaring 10:7
Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook
het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten,
verkondigd heeft.
Als je de verzen bekijkt die vlak voor het blazen van de zevende bazuin staan, dan lees je dat er twee
getuigen worden opgewekt. Wij denken dat het zo zou kunnen zijn dat alle volgelingen van Jesjoea met
hen mee zullen gaan omdat het erop lijkt dat ze opgewekt zijn op het moment dat ze worden opgenomen.
De vraag is dus... Zou Paulus, toen hij de brief aan Corinthe schreef, op de hoogte zijn van de 7e (laatste)
bazuin van Openbaring? Wij denken van niet. Wij denken ook niet dat Johannes, toen hij Openbaring
schreef, nadacht over de woorden van Paulus in Corinthiërs. We geloven echter wel dat de Vader ons deze
verzen heeft gegeven door deze schrijvers, geïnspireerd door de Heilige Geest. Is het in dat licht echt zo
moeilijk om deze verzen als een eenheid te zien? Je zou op zijn minst kunnen zeggen dat het bijzonder is.
Het volgende punt om te overwegen in de ‘Opname voor de verdrukking’- theologie is het woord “dan”.
Lees maar:
Mattheüs 24:29-31
En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn
schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen
heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen;
en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als
Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen
uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier
windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.
En dan. Wanneer? Als de zon is verduisterd, de maan geen licht meer geeft en de sterren vallen. Dus wat
gebeurt er op dat moment? Dan roept hij Zijn uitverkorenen bijeen. De grote vraag is hier: “Wie zijn de
uitverkorenen?” Er zijn mensen die denken dat de 144.000 de uitverkorenen zijn. Maar is dat echt zo?
Laten we in de Bijbel opzoeken wie de uitverkorenen zijn. Lees maar mee:
Romeinen 11:7
Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het
verkregen.

2 Timotheüs 2:10
Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen
Titus 1:1
Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van
de uitverkorenen van God
1 Petrus 1:1
Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen in de
verstrooiing leven. (WV)
Aan wie? Gods uitverkorenen. Wij zijn de uitverkorenen. Wij zijn degenen die Hij dan bijeen zal roepen.
Laten we kort kijken naar de woorden van Lucas over de gebeurtenissen die ook in Mattheüs 24 staan.
Lucas 21:27-28
En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw
verlossing nabij is.
Welke dingen?
Veel mensen die zich vasthouden aan de Opname voor de verdrukking gebruiken dit vers om te zeggen:
“Zie je wel? Kijk, wanneer deze dingen beginnen te geschieden.”
De vraag die we echter moeten stellen is, “Welke dingen?” Om die vraag te beantwoorden, moeten we
de vaststaande feiten, die Jesjoea ons in deze tekst geeft, verduidelijken.
Hij heeft het tegen Zijn discipelen als hij in Lucas 21 zegt:
Lucas 21:12
Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen (vaststaand), door u over te
leveren in de synagogen en gevangenissen (vaststaand), en u zult voor koningen en stadhouders
(vaststaand) geleid worden omwille van Mijn Naam.
Het feit dat Hij zegt “omwille van Mijn Naam” laat ons duidelijk weten dat Hij het hier over gelovigen
heeft.
We gaan verder:
Lucas 21:13-14
En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen (vaststaand). Neem u dan in uw hart voor niet van
tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen.
Vers 16:
Lucas 21:16-17
En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden (vaststaand), en
zij zullen sommigen van u doden. En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden

(nogmaals vaststaand),
Lucas 21:20
Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt (vaststaand... Niet als, maar wanneer),
weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
Dit zijn allemaal vaststaande feiten waarvan Hij zei dat Zijn volgelingen ze INDERDAAD zouden zien.
We gaan verder met vers 25:
Lucas 21:25-26
En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in
radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van
vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen
Nu vers 28:
Lucas 21:28
Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw
verlossing nabij is.
Wanneer deze dingen beginnen, die in vers 25 zijn genoemd. In vers 12 zien we de dingen die we zeker
zullen zien. Waarom zou Hij ons wegnemen voordat we de dingen zullen zien, waarvan Hij zegt dat we
ze zullen zien? Dus, vers 25 vindt plaats op het moment dat wij onze ogen zullen opslaan.
Een ander onderwerp dat we moeten behandelen is de “Dag van Verlossing.”
Efeziërs 1:14
Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn
heerlijkheid.
Efeziërs 4:30
En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.
“Tot de dag van de verlossing.” Enkelvoud. Niet “dagen,” maar “dag.”
Romeinen 8:23
En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten
in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons
lichaam.
Filippenzen 3:20-21
Maar óns vaderland is in de hemel, vanwaar wij ook onze redder verwachten, de Heer Jezus
Christus. Hij zal ons armzalig lichaam veranderen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt
lichaam, met dezelfde kracht die Hem ook in staat stelt alles aan zich te onderwerpen.
“Hij zal ons armzalig lichaam veranderen.”
Als Hij komt, zal Hij onze lichamen verlossen en veranderen op de “Dag van Verlossing”. Enkelvoud.

Iets anders dat we moeten overwegen als we de Opname-visie bekijken, is de gelijkenis in Lucas 19. Lees
maar:
Lucas 19:12-13
Hij zei dan: Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk
in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden en
zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom.
“Totdat ik terugkom.”
De gelijkenis gaat verder, en als de meester terug komt, komen zijn slaven bij hem. De eerste komt en
vertelt hoe hij 10 ponden heeft verdiend. De meester antwoordt daarop “Goed gedaan” en stelt hem aan
over 10 steden.
Daarna komt de volgende slaaf en vertelt dat hij er 5 heeft verdiend. “Goed gedaan” zegt de meester en
hij stelt hem over 5 steden.
Weet je nog dat Hij zei: “totdat Ik terugkom”. Wat gebeurt er als Jesjoea terugkomt? Wij zullen regeren
en met Hem heersen in het duizendjarig rijk.
2 Timotheüs 2:12
Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.
Openbaring 20:6
Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen
macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen
regeren, duizend jaar lang.
Dus, wat betekent dat voor ons? We moeten ons best doen, totdat Hij terugkomt om te regeren, en op dat
moment mogen wij met Hem regeren.
Er zijn veel discussies over dit onderwerp met degenen die vasthouden aan de pre-trib theologie.
De eerste die vaak wordt aangehaald wordt de “Weerhouder” genoemd. Er zijn vele visies op wie nou
eigenlijk de “Weerhouder” is. Er is een visie waarin wordt verondersteld dat het de kerk is, waarmee wordt
gesuggereerd dat de Antichrist niet kan komen totdat de kerk is opgenomen.
Laten we daarom de teksten gaan onderzoeken waarin het gaat over deze Weerhouder.
Ze staan in 2 Thessalonicenzen 2.
2 Thessalonicenzen 2:1-2
En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en
onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door
een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou
zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.
Allereerst moeten we opmerken dat het hier gaat over het verenigd worden met Jesjoea. Het is belangrijk
om dat te beseffen. Er worden hier drie dingen genoemd. 1) De komst van Jesjoea, 2) Met Hem verenigd

worden en 3) De Dag van de Heer.
Dit zegt ons dat de komst van Jesjoea en onze vereniging met Hem hetzelfde zijn als de Dag van de Heer.
Omdat het zo belangrijk is om dat te begrijpen, gaan we een kleine tijdlijn neerzetten.
Op deze lijn zien we waar de Dag van de Heer begint. We gaan er daarbij van uit dat de Dag van de Heer
het moment is wanneer Jesjoea terugkomt en wij met Hem worden verenigd. We gaan verder met vers 3.
2 Thessalonicenzen 2:3
Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want [die dag komt niet] tenzij eerst de afval gekomen
is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is
In dit vers hebben we zojuist gelezen dat de Dag van de Heer (Zijn wederkomst en onze vereniging met
Hem) niet eerder kan beginnen tot de mens van de wetteloosheid is geopenbaard. Wat wil dat zeggen?
Dat hij niet door de kerk wordt tegengehouden. Daarom kan de kerk niet de Weerhouder zijn.
Dus, op de tijdlijn moet de mens van de wetteloosheid worden geplaatst voor het begin van de Dag van
de Heer. We gaan verder:
2 Thessalonicenzen 2:4-6
De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat
hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat
ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen
tijd geopenbaard wordt
We zien hier dat er inderdaad iets is dat de Antichrist tegenhoudt, maar het is duidelijk niet de kerk. Dus,
op onze tijdlijn, als we terugrekenen, zien we dat de Dag van de Heer begint nadat de Antichrist is
geopenbaard, die pas plaats vindt als de Weerhouder uit de weg is geruimd. Volgende vers:
2 Thessalonicenzen 2:7-8
Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu
weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De
Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij
Zijn komst;
Er zijn veel mogelijkheden wie deze Weerhouder werkelijk is. We gaan er op dit moment van uit dat het
Michael de Aartsengel is. Dit klinkt misschien vreemd in eerste instantie, maar bekijk de volgende
overeenkomsten eens.
Daniël 12:1
In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen. Want het
zal een tijd van nood zijn, zoals er eerder nog geen is voorgekomen zolang er volken bestaan. Maar
al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden gered.
Het woord opstaan is het Hebreeuwse woord omed. Het betekent stilstaan, ophouden met wat je doet.
We moeten niet vergeten, dat Michael, in de context van dit vers, wordt omschreven als degene die het
volk beschermt. Als hij bezig is met beschermen, dan zit hij niet. Hij is aan het beschermen. Maar nu, op
dit moment, staat hij stil. Hij is niet langer aan het beschermen.

En op dat moment, zal het een tijd van erge nood zijn volgens dit vers.
We weten dus dat Michael degene is die het volk beschermt, zou het dan niet zo kunnen zijn dat hij degene
is die de Antichrist tegenhoudt? Volgens ons kunnen we dat niet als een stellige waarheid van het
evangelie verklaren. Maar het lijkt in lijn te zijn met de Schrift dat het goed zou kunnen dat hij de
Weerhouder is die de Antichrist tegenhoudt totdat het allemaal begint. Maar we kunnen met zekerheid
zeggen dat de kerk niet de Weerhouder is.
Een ander onderwerp dat wordt aangedragen ter verdediging van de pre-trib theologie is die van het
“visioen”. Gebaseerd op Openbaring 4.
Openbaring 4:1-2
Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een
bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet
geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op
de troon zat Iemand.
Veel mensen zeggen dat dit het “visioen” is van de kerk die opgenomen wordt omdat de kerk vanaf dit
moment niet meer genoemd wordt in Openbaring. Daar zijn we het mee eens. Het woord “kerk” wordt
vanaf dit moment niet meer genoemd. Maar er wordt hierna WEL gesproken over “heiligen”.
Dus, het feit dat het woord “kerk” niet meer wordt genoemd, wil niet zeggen dat de kerk op zich er niet
meer is. Al gauw wordt dan aangedragen dat dat de ‘heiligen van de verdrukking’ zijn. Maar nogmaals,
dat is een term die nergens in de Schrift staat. Dat brengt ons bij de vraag: “Wie zijn de heiligen?”
Romeinen 1:7
Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen
1 Corinthiërs 6:1-2
Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen
en niet bij de heiligen? Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de
wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken?
Hier zien we dat de heiligen de wereld zullen oordelen. En aan deze heiligen wordt verteld dat zij de
wereld zullen oordelen. Wat betekent dat? Het zijn de heiligen.
Romeinen 16:1-2
En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente die in Kenchreeën is,
opdat u haar ontvangt in de Heere op een wijze die de heiligen waardig is
De heiligen ZIJN de kerk. En we zien de heiligen, de kerk, duidelijk in de verdrukking na Openbaring 4.
Ten aanzien van “visioenen” die worden verondersteld in Openbaring 4:1 2, wijzen we op het volgende.
Jesaja 46:10
Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet
plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;
“van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben.” Van oudsher zijn er dus visioenen van wat
komen gaat.

Wat zijn die vroegere tijden waarvan we moeten leren? Die voor ons “VISIOENEN” of illustraties kunnen
zijn?
Denk aan Noach. Wat gebeurde er op de dag dat hij de ark binnenging? Toen ging het regenen (Genesis
7:11-13).
Denk aan Lot en zijn familie. Op de dag dat zij weggingen, kwam het oordeel (Genesis 19).
Denk aan Sadrach, Mesach en Abednego. Ze gingen door het vuur. Toch werden ze beschermd (Daniël
3).
Denk aan de Tien Plagen. Vanaf de vierde plaag, troffen de plagen Gods volk niet meer. Hoewel ze er wel
waren, werden ze beschermd en er niet door aangedaan (Exodus 7-12).
Visioenen. Dat zijn de visioenen die we moeten overwegen.
Jesaja 46:10
Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet
plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;
Dat brengt ons bij het volgende onderwerp dat vaak wordt aangedragen om de Opname-theologie te
verdedigen. Dat onderwerp is de “Toorn.”
De volgende uitspraak wordt vaak gedaan: “Wij zijn niet bestemd voor de toorn.”
En daar zijn we het helemaal mee eens. Dus laten we dat vers gaan bekijken.
1 Thessalonicenzen 5:9
Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere
Jezus Christus,
Nogmaals, we zijn het ermee eens dat we niet zijn bestemd om de toorn van God mee te maken. Maar
overweeg een aantal verzen waarin de toorn van God wordt beschreven EN op dezelfde dag Zijn
verlossing. We hebben het al gehad over Noach en Lot, maar denk ook aan de woorden van Jesjoea in dit
verband.

Lucas 17:26-30
En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des
mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de
dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Op
dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij
verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende
het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de
Zoon des mensen geopenbaard zal worden.
Jesjoea Zelf laat ons zien dat wraak en verlossing op dezelfde dag plaatsvinden.
Lees ook 2 Thessalonicenzen.
2 Thessalonicenzen 1:5-8
[Ze zijn] een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van God waardig geacht
wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen
die u verdrukken, en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring
van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend
vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere
Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.
Nogmaals, ook hier vinden wraak en verlossing op dezelfde dag plaats als Jesjoea terugkomt.
Nogmaals, we zijn het ermee eens dat we NIET zijn bestemd om te lijden onder het oordeel van God.
Nooit. Maar we moeten niet vergeten dat de Hebreeërs werden beschermd tijdens de oordelen van de Tien
Plagen. Allereerst noemt Hij het inderdaad straffen.
Exodus 6:6
Zeg dus tegen de Israëlieten: Ik ben (JHWH) de HEER; Ik zal u wegvoeren uit de dwangarbeid van
Egypte; Ik zal u bevrijden van hun overheersing; met uitgestrekte arm en onder toediening van zware
straffen zal Ik u verlossen.
Dan zien we, zoals we al aangaven, dat de Hebreeërs vanaf de vierde plaag worden beschermd.
Exodus 8:22-23
Maar op die dag zal Ik de landstreek Gosen, waar Mijn volk woont, afzonderen, zodat daar geen
steekvliegen zullen zijn, opdat u zult weten dat Ik, (JHWH) de HEERE, in het midden van het
land aanwezig ben. Ik zal Mijn volk ervan vrijwaren en uw volk niet. Morgen zal dit teken gebeuren.
Dus de Vader weet hoe Hij zijn volk moet beschermen als Hij Zijn oordelen uitgiet over de overigen.
Inderdaad, we zijn het ermee eens dat we niet bestemd zijn om Gods oordeel te ervaren. Het oordeel van
mensen echter, is een ander verhaal. Daarin hebben we geen garanties. In feite leggen we in onze studie
“De zeven gemeentes” uit hoe de verdrukking zal worden gebruikt als een tijd van loutering VOOR de
kerk.
We moeten echter wel begrijpen dat we elke dag een onderdeel van Gods toorn kunnen zien. We lezen
een aantal verzen over het oordeel van God dat we dagelijks kunnen toepassen.

Psalm 7:12
God is een rechtvaardige rechter, Hij bestraft het kwaad iedere dag. (NBV)
Wanneer bestraft God het kwaad? Iedere dag.
2 Petrus 2:9
De Heer blijkt dus vromen uit de beproeving te kunnen redden en onrechtvaardigen gevangen te
kunnen houden tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen. (NBV)
Johannes 3:36
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet
zien, maar de toorn van God blijft op hem.
Efeziërs 2:3
Trouwens, ook wij allen hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door
zondige begeerten en deden wat onze zondige gedachten ons ingaven. Van nature waren wij een
voorwerp van Gods toorn, zoals de anderen.
En lees ook in Openbaring.
Openbaring 15:1
En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste
plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.
Hij zegt ons hier dat Zijn toorn ten einde is gekomen. Dan is het voorbij. Als we kijken naar het eind van
het duizendjarig rijk, als de Satan wordt losgelaten, dat staat er dat hij velen zal misleiden. Maar dan zal
er vuur uit de hemel komen en degenen die hem volgen zullen worden vernietigd. Toch wordt daar geen
oordeel genoemd. Er is niet eens een gevecht. Hij veegt ze gewoon weg en bereidt zich dan voor op het
laatste oordeel.
In Openbaring wordt het eind van Gods oordeel beschreven, niet het begin.
Het volgende onderwerp dat wordt aangedragen om de pre-trib theologie te ondersteunen is die van de
kerk van Philadelphia in Openbaring 3. We behandelen dat uitgebreid in onze studie “De zeven
gemeentes.” Maar laten we er ook naar kijken in het licht van de ‘Opname voor de verdrukking’.
Openbaring 3:10
Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de
verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.
Als iemand zich vasthoudt aan het geloof dat Jesjoea Zijn kerk uit deze wereld wegneemt vanwege deze
ene tekst waar staat “zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen
zal” dan veronderstellen ze dat om te kunnen worden bewaard voor het uur van de verzoeking een
“Opname” uit deze wereld nodig is.
Terwijl dat in feite het tegenovergestelde is van wat Jesjoea bidt in Johannes 17.

Johannes 17:15
Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.
We zien hier dat Jesjoea bidt dat ze niet worden weggenomen, maar juist dat ze worden beschermd voor
de boze. Als dat zo is, waarom zou Jesjoea in Openbaring dan iets doen dat het tegenovergestelde is van
waar Hij hier in Johannes 17 voor bidt? Toch is het duidelijk dat deze kerk inderdaad voor een bepaalde
tijd voor iets wordt beschermd. Als we dit in overeenstemming brengen met Jesjoea’s gebed, dan zien we
dat ze worden beschermd voor de boze, gedurende deze periode.
Nogmaals, als je daar meer over wilt weten, bekijk dan onze studie “De zeven kerken”.
Een ander vers dat vaak wordt aangedragen ter verdediging van de pre-trib zienswijze staat in Lucas.
Lucas 21:36 NBG
Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden
zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
Er staat hier dat we voor twee dingen moeten bidden. 1) te ontvluchten aan alle dingen die gebeuren en
2) dat we waardig zullen zijn om voor de Zoon des Mensen te staan. Laten we dat vers nog een keer lezen
om te zien dat het hier echt om twee verschillende dingen gaat waar we voor moeten bidden, en niet voor
één ding
Lucas 21:36 NBG
Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden
zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
Dit vers lijkt op wat er wordt gezegd tegen de gemeentes in Openbaring. Net zoals de kerk van
Philadelphia de moeilijke tijd van de verdrukking kon ontsnappen, zo worden wij bemoedigd door Jesjoea
om ervoor te bidden dat we net als hen kunnen ontsnappen. Net zoals alle gemeentes in Openbaring
werden aangemoedigd om standvastig te zijn zodat ze het eeuwige leven kunnen ontvangen, we zien hier
hetzelfde, zodat ook wij in staat zullen zijn om voor de Zoon des Mensen te staan.
Als we in dit vers iets anders willen lezen is dat in strijd met de rest van de Schrift.
Een ander argument dat wordt gebruikt om de Opname-theologie te verdedigen is dat we niet kunnen
weten op welke dag Jesjoea zal terugkomen. Hoewel we dit onderwerp kort aansnijden in twee van onze
studies, zullen we er hier uitgebreid op ingaan.
Er wordt al snel gezegd dat Jesjoea zei: "Niemand weet van de dag noch het uur." En dat staat er inderdaad.
Hij zei dat.
Maar laten we die uitspraken nader bekijken en kijken waar we op uit komen.
Eerst is daar Mattheüs 24:35-36 waar staat:
Mattheüs 24:35-36
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Maar
die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn
Vader.

Als we de context bekijken, zien we dat de dag en het uur waar hier naar wordt verwezen slaat op het
moment waarop de hemel en aarde voorbijgaan. En dat is alleen maar logisch omdat er meerdere
gebeurtenissen worden genoemd die na het duizendjarig rijk zullen plaatsvinden waarvan we niet weten
wanneer ze zullen zijn.
Dat zijn 1) de periode waarin Satan wordt vrijgelaten; 2) De voorbereiding voor de laatste oorlog als er
vuur uit de hemel zal komen om de vijand te vernietigen; en 3) het oordeel bij de Grote Witte Troon.
Nadat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, waarvan we de tijd dus niet weten, zullen de nieuwe
hemel en aarde verschijnen. Dus de context staat in vers 35. “Deze dag” gaat over het moment dat de
hemel en aarde voorbij zullen gaan.
In relatie tot de wederkomst van Jesjoea, wordt in de tekst die volgt op vers 36 de tijd van Noach
beschreven. We weten natuurlijk dat de mensen die in de dagen van Noach geoordeeld werden niet wisten
op welke dag en welk uur het oordeel zou komen. Echter, zeven dagen voordat het oordeel kwam, werd
Noach op de hoogte gesteld van die dag en werd hij beschermd. Hoewel het wel belangrijk is dat hij het
precieze uur niet wist. Lees maar:
Genesis 7:4
Want over nog zeven dagen zal Ik het op de aarde veertig dagen en veertig nachten laten regenen;
en Ik zal al wat bestaat, wat Ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen.
Hij wist het uur niet, maar hij wist de dag WEL. Laten we niet vergeten dat de Schrift cyclisch is. Er
worden ons patronen en beelden getoond van hoe de Vader werkt. Dat is in overeenstemming met wat in
Amos staat.
Amos 3:7
Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn
dienaren, de profeten.
Nogmaals, de mensen die werden geoordeeld wisten niet wanneer het oordeel kwam, terwijl de
rechtvaardige, Noach, het wel wist.
Dan wordt er al gauw verwezen naar vers 42.
Mattheüs 24:42
Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.
Nogmaals, dit staat precies achter de vergelijking die Jesjoea maakt tussen Zijn komst en de vloed van
Noach. De mensen die niet wisten wanneer de vloed plaatsvond werden weggenomen terwijl degenen die
het wel wisten werden beschermd.
In vers 42 vertelt Jesjoea zijn discipelen dat ze “waakzaam” moeten zijn. Waarom? Omdat ze niet weten
(tegenwoordige tijd) wanneer de Heer terug komt.
Laten we nu de volgende verzen bekijken om te laten zien hoe Hij het vorige uitlegt.

Mattheüs 24:43-44
Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij
waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Weest ook u daarom
bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.
Misschien is het je opgevallen, maar Hij zegt niet dat de eigenaar de tijd zou hebben geweten als hij had
gekeken MAAR dat hij zou hebben gekeken omdat hij de tijd wist. Laten we dat gedeelte nog eens lezen.
Mattheüs 24:43-44
Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij
waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Weest ook u daarom
bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.
Dus als we luisteren naar het gebod van de Heer om waakzaam te zijn, dan betekent dat, dat we de dag
van Zijn wederkomst zullen weten, net zoals de eigenaar van het huis zou hebben geweten, alleen niet het
precieze uur.
Nogmaals, Hij zegt niet dat de eigenaar de tijd wist als hij had gekeken, maar dat hij zou hebben gekeken
als hij de tijd wist.
Mattheüs 24:43-44
Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij
waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Weest ook u daarom
bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.
Dus als we luisteren naar het gebod van de Heer om waakzaam te zijn, dan betekent dat, dat we de dag
van Zijn wederkomst zullen weten, alleen niet de exacte tijd.
Als iemand zegt dat hij jou op vrijdag zal bezoeken, dan kijk je niet op woensdag al naar hem uit, toch?
Natuurlijk niet. Je begint op vrijdag naar hem uit te kijken, vanaf het moment waarop jullie hebben
afgesproken. Datzelfde principe geldt hier.
Dit is ook veel logischer als we het vergelijken met andere verzen die gaan over het weten van de tijd van
Zijn wederkomst. Lees maar:
1 Thessalonicenzen 5:1-2
Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u
schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.
Maar vanuit wiens perspectief komt Hij als een dief in de nacht? Voor de gelovige of voor de ongelovige?
Om die vraag te beantwoorden, gaan we vers 4 lezen.
1 Thessalonicenzen 5:4
Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag U als een dief zou overvallen.
Vergelijk dat met Openbaring 3 waar Jesjoea spreekt tegen de gemeente van Sardis.

Openbaring 3:3
Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet
waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal
komen.
Deze twee getuigen laten ons duidelijk zien dat Jesjoea zal komen als een dief voor degenen die Hem niet
volgen. Voor de mensen die niet waakzaam zijn. Maar de mensen die Hem volgen, zullen weten wanneer
ze naar Hem moeten uitkijken. Alleen de mensen die worden geoordeeld zullen in de duisternis van
onwetendheid blijven.
Als je in het licht wandelt en Zijn feesten viert, de Moadiem (tijden en seizoenen) die vanaf het begin zijn
aangewezen, dan zul je weten wanneer de Messias zal komen.
Vergeet niet dat Hij de Voorjaarsfeesten stuk voor stuk heeft vervuld tijdens Zijn eerste komst. En zo zal
Hij ook de Najaarsfeesten vervullen als Hij terugkomt.
Er zijn ook mensen die Mattheüs 25 gebruiken om aan te tonen dat we de dag niet weten. Daar staat:
Mattheüs 25:11-13
Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei:
Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet
waarop de Zoon des mensen komen zal
Om dit te begrijpen, moeten we de context erbij halen. Laten we de voorafgaande verzen lezen.
Mattheüs 25:5-10
Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk
er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes
op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want
onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet
genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om
olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de
bruiloft, en de deur werd gesloten.
Dit zijn vertegenwoordigers van alle “gelovigen.” Zie je hoe ze allemaal in slaap vielen? Maar aan het
eind werden alleen degenen die klaar waren binnengelaten. Dat komt precies overeen met wat we lezen
in Openbaring 3:3 en 1 Thessalonicenzen 5:4.
Veel mensen verwijzen in het bijzonder naar vers 13 van deze tekst.
Mattheüs 25:13
Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet …
Maar dan is onze vraag: “Staat er ‘je ZULT het niet weten’ of ‘je WEET het niet’"?
Er staat: “Je WEET het niet.”

Wist Noach op welke dag de vloed zou komen tijdens de 100 jaar dat hij aan de ark werkte? Nee. Dat wist
hij niet. Wisten de maagden in eerste instantie op welke dag de bruidegom zou terugkomen? Nee.
Natuurlijk niet. Maar werd Noach uiteindelijk op de hoogte gesteld van de dag? Ja. Hij kreeg bericht.
Kregen de maagden te horen wanneer de bruidegom zou terugkeren? Ja, dat kregen ze te horen. En de
helft van hen was niet voorbereid en daardoor misten ze het.
“Tegenwoordige tijd” versus “toekomende tijd.” Dat is de kwestie waar het werkelijk om gaat. In alle
verzen die we hebben gevonden, is het enige dat we niet zullen weten in het licht van de toekomende tijd
het “uur” en dat is in overeenstemming met de verhalen van Noach en de maagden.
Er zijn ook mensen die verwijzen naar Handelingen 1:6-7 om hun punt te maken. Daar staat:
Handelingen 1:6-7
Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk
weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de
Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,
Zoals we hebben gezien in Openbaring 3:3 en 1 Thessalonicenzen 5:4, geeft de Schrift aan dat we de
tijden en de seizoenen zullen weten. In tegenstelling tot dit vers uit Handelingen, zei de Messias ook dat
we de tijd ZULLEN weten. Lees maar:
Mattheüs 24:32-33
Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten,
dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het
nabij is, voor de deur.
Dus, Zijn woorden in Handelingen 1 lijken in strijd te zijn met Mattheüs 24.
Dat brengt ons bij de vraag of Jesjoea echt bedoelde dat de mensen tegen wie Hij in Handelingen 1 sprak
de tijden en de seizoenen niet zouden weten omdat ze er in die eindtijd niet meer zouden zijn. Er is veel
discussie over deze verzen in Handelingen 1. Wij geloven echter dat alle Schriftgedeelten zo moeten
worden uitgelegd dat ze met elkaar in harmonie zijn. Als we iets uitleggen dat niet in lijn is met andere
Bijbelgedeelten, dan zorgt onze uitleg ervoor dat de Schriften met elkaar in strijd zijn.
Wij worstelen met elke uitleg die ervoor zorgt dat de Schrift zichzelf tegenspreekt.
Een ander vers dat vaak wordt geciteerd voor de Opname-theologie is Johannes 14:1-3. Daar staat:
Johannes 14:1-3
Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader
zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor
u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en
zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
In dit vers staat duidelijk: “Ik kom terug en zal u tot Mij nemen”.
Als iemand zich vast houdt aan de Opname-theologie, overweeg dan eens de logica van dit vers.
Hij neemt ons op in de hemel naar de plaats die Hij gedurende 2000 jaren voor ons heeft klaargemaakt.

We blijven vervolgens zeven jaren op deze plek. Dan komen we met Hem terug bij Zijn wederkomst en
zullen tijdens het duizendjarig rijk met Hem regeren op aarde. Na het duizendjarig rijk verschijnen een
NIEUWE hemel en een NIEUWE aarde. Wat moeten we daarmee? De plaats die Hij in de afgelopen 2000
jaar voor ons heeft klaargemaakt, volgens vers 3, zal slechts zeven jaren door ons worden gebruikt omdat
we daarna zullen terugkeren op aarde tijdens het duizendjarig rijk en daarna zullen NIEUWE hemelen en
een NIEUWE aarde komen. Hij heeft 2000 jaar nodig om iets klaar te maken waar we slechts zeven jaren
zullen zijn. Klinkt dat logisch?
Voor ons in ieder geval niet.
Enige tijd geleden is een boekenserie verschenen onder de titel Left Behind (Achtergelaten). Het gaat in
die serie over de mensen die de Opname voor de grote verdrukking hebben gemist. Daarmee wordt gezegd,
als je achter bent gebleven, dan heb je de opstanding gemist en zul je de grote verdrukking meemaken.
Deze boeken werden enorm populair in de hedendaagse kerk. Er werden zelfs een aantal films over
gemaakt.
Laten we de Schrift voor zich laten spreken en zien wat daarin staat over wie werkelijk wordt
“achtergelaten” en wie wordt opgenomen.
Allereerst, wat zegt Jesjoea in Mattheüs 24:29-31?
Mattheüs 24:29-31
En meteen NA de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn
schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen
heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en
dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als
Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen
uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier
windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.
Wanneer worden de uitverkorenen vergaderd? Na de dagen van verdrukking, niet ervoor.
Laten we de Schrift nog verder gaan onderzoeken om te zien wie er wordt achtergelaten en wie wordt
opgenomen.
Mattheüs 24:37-41
Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze
bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot
aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen
allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee op de
akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen
malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
Dus, wie wordt achtergelaten op de aarde? De rechtvaardigen (Noach en zijn familie). Wie wordt
weggenomen (sterven)? De slechten.

Laten we ook de gelijkenis van het zaad en het onkruid in Mattheüs13:24-30 bekijken.
Mattheüs 13:24-30
Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand
die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid
tussen de tarwe, en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid
tevoorschijn. De slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet
goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen: Een vijandig
mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het
verzamelen? Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk
ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik
tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden,
maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur.
Over welke oogst wordt hier gesproken? Over de oogst van de eindtijd. Nogmaals, wie wordt
weggenomen? Het onkruid (de onrechtvaardigen).
Overweeg de woorden van Jesjoea als Hij de gelijkenis uitlegt aan zijn discipelen...
Mattheüs 13:36-43
Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen bij Hem
en zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen:
Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de
kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid
heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan
het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze
wereld: de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen
alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen;
daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het
Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
Dus nogmaals, we zien dat het onkruid (onrechtvaardigen) wordt weggenomen en het koren
(rechtvaardigen) achterblijft om te stralen.
Laten we er nog een andere getuige bij nemen. In Lucas 17:23-37 staat:
Lucas 17:23-35
En zij zullen tegen u zeggen: Ziehier of ziedaar is Hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. Want
zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel
licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen
worden door dit mensengeslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn
in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten
huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen
allen om deed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij
dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit
Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het
zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal
zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de
akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn

leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg
u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten
worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten
worden.
Nogmaals, wie wordt weggenomen? De slechte. Wie blijft achter? De rechtvaardige.
Lees ook wat er in Spreuken 10:29-30 staat:
Spreuken 10:29-30
De weg van Jahweh is kracht voor de oprechte, maar de ondergang voor hen die onrecht
bedrijven. De rechtvaardige zal voor eeuwig niet wankelen, maar de goddelozen zullen de aarde niet
bewonen.
Nu we hebben gezien wat er in de Schrift staat over dit onderwerp, weet je echt zeker dat je NIET WILT
worden “ACHTERGELATEN”.
Na dat gezegd te hebben, wordt ons vaak gevraagd wanneer we de wederkomst van Jesjoea verwachten.
Wij denken dat het zal gebeuren tijdens de Najaarsfeesten. Zoals we uitleggen in onze studie “Jahweh’s
Profetische Kalender”, weten we dat Jesjoea tot op de dag nauwkeurig de Voorjaarsfeesten vervulde. En
in dat licht is het niet meer dan logisch dat Hij zal terugkomen tijdens de Najaarsfeesten.
Het is duidelijk dat wij er net als iedereen naar blijven uitkijken. En wij geloven dat als het moment
dichterbij komt en we allemaal blijven uitkijken, we zullen zien en weten wanneer Hij terugkomt.
Zou het op een Bazuinendag kunnen zijn? Dat zou logisch zijn omdat dan de laatste bazuin zal klinken.
Zou het op Grote Verzoendag kunnen zijn? Elke 50 jaar moeten er twee zilveren trompetten worden
geblazen op Grote Verzoendag om het komende Jubeljaar aan te kondigen.
Zou het op de eerste dag van het Loofhuttenfeest kunnen zijn? Dat zou de eerste dag zijn waarop Jesjoea
inderdaad onder ons zou tabernakelen en het zou beter kloppen met de 1260 dagen vanaf het Pascha 3,5
jaar daarvoor wanneer volgens velen de regering van de Antichrist zou kunnen zijn begonnen.
Wij weten het niet precies. Maar bovenal staan we op de uitkijk.
En in dit alles vragen we jou, of je jouw geloof verdedigt, of dat je op zoek bent naar de waarheid?
Wij weten dat dit geen eenvoudige boodschap is om te horen, zeker als je bent opgegroeid met het geloof
in de Opname. We vragen je alleen om open te staan voor de Geest als je de Schrift onderzoekt. En vergeet
niet:
Jesaja 1:18
Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt (JHWH) de HEERE.
We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom

Wil je hier meer over weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website 119ministries.nl en
www.testeverything.net
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

